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WOORD VOORAF

Deze studie is geschreven op verzoek van het hoofdbestuur van Ons Middelbaar Onderwijs: een gedenkboek over de Vereniging ter gelegenheid van het vijf en zeventig jarig

bestaan in 1991. Het klinkt merkwaardig, maar ik had geen tien minuten nodig om, na
enig familiaal overleg, daarop met graagte in te gaan. Op dat moment was ik nog adviseur bij het ministerie van 0. en W. Na ruim 41 jaar praktische onderwijsbezigheden
verscheen de VUT - een nog niet overwogen mogelijkheid - plotseling aan de horizon
als een heel aantrekkelijk perspectief.
Voldoen aan dat bijzondere verzoek van de Vereniging was een
onberaden stap. Ik
overzag de consequenties ternauwernood, wist niet eens, dat een promotie voor eenvoudige MO-gediplomeerden mogelijk was, had geen enkele ervaring met wetenschappelijk
werk, nauwelijks notie van een mij onbekende discipline, de historiografie en kon mij
ook van omvang en zwaarte van deze studie geen voorstelling vormen. Bijna iedereen,
die wel ervaring had, ried mij dit avontuur, vooral ook om de korte tijd, ten sterkste af.
Een reden voor mij om er juist wel aan te beginnen, omdat ik het heerlijk vind onder hoge druk te werken.
Al eerder had het bestuur van de Vereniging contacten gelegd met profi dr. H.F.J.M.
van den Eerenbeemt, hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg. Hij
moet zo'n groot realist zijn, dat hij nog in wonderen geloven kan. Het compromis:
eerst
maar eens beginnen aan een enigszins gedocumenteerd gedenkboek en dan zien of er
een dissertatie in zit, heeft van meet af aan een stuk onnodige spanning voorkomen. Hij
heeft mij wei van het prille begin op intensieve wijze in een inspirerend leerproces betrokken, dat vaak die schitterende herinnering opriep aan tijden van weleer: leerling te t
mogen zijn van een bevlogen leermeester, die geduld aan vasthoudendheid paart en ver- 1
mogen tot sturing aan ruimte voor eigen initiatief. Een preciezere man met groot gevoel
voor constructie en een waakzaam oog voor ieder detail ben ik in mijn leven nog niet tegen gekomen. Het boek verschijnt als het zes en tachtigste deel in die wonderlijke serie
van Brabantse studies, die bijdragen heten tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland. Een voorrecht om daartussen te mogen figureren!
Het verzoek van de Vereniging schiep ook problemen. Wie zo nauw bij een stuk van
de geschiedenis van OMO betrokken is geweest, zich gedeeltelijk ook als een luidruchtig
medespeler op dat podium bewoog, zelfs familiaal verbonden, en als een 'omofiel' eens
is gekenschetst, heeft een kritische begeleiding extra nodig. Van den Eerenbeemt nam
die taak als eerste op zich. Het bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs, dat mij royale
ruimte en onbekrompen toegankelijkheid tot alle stukken gaf, zorgde bovendien voor
een waarborg tot afstand: een begeleidingscommissie van drie historici: dr. L.M.H.
Joosten te Coirle, drs. C.Th.M. Verhaak-Akveld te Drunen en dr. F.E.M. Vercauteren te
Waalwijk. Drs. E. Cools, te Knegsel, psycholoog en lid van het hoofdbestuur, maakte
ook deel uit van de begeleidingscommissie. Zijn onverwachte dood in 1989 verhinderde
zijn belangrijke bijdrage al na onze eerste bijeenkomst. Uitspraken tijdens enkele ontmoetingen kort daarvoor in huiselijke kring gedaan, blijven de onvergetelijke herinneringen aan zijn brille en zijn aimabiliteit.
Zelf heb ik een aantal mensen binnen en buiten de Vereniging gevraagd hun akribie
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en scherpzinnigheid aan te wenden om mijn teksten op tittel en jota kritisch te bezien.
Wanneer ik vreemde wegen wilde bewandelen, hebben zij mij op het rechte pad gewezen: drs. H. Grielen te Eersel, neerlandicus en collega. mijn broer drs. G.Hoogbergen te
Nederhemert. theoloog en pedagoog, mr. H.J.M. Megens le Haren, jurist, rector en
rijksinspecteur, drs. W. Oehlen te Haelen. classicus, rijksinspecteur, en mede-auteur
van talrijke adviezen, A.W. Parent. te Deurne, historicus en conrector, H.C.E. Schoutens te Bergen op Zoom, wiskundige en conrector en drs. A.A.M. Verdijk te Moergestel.
econoom en voorzitter van OMO. In de archieven van scholen hebben docenten, temidden van hun drukke weektaak, mij wegwijs gemaakt, geholpen en aanwijzingen gegeven.
.J De archivaris van het Bossche bisdom, rector dr. J. Peijnenburg, heeft mij heel wat dagen als een vriendelijke mentor feilloos gegidst in de naspeurlijke wegen van zijn domein. Drs. M. Hiemstra, wetenschappelijk medewerkster aan de KUB te Tilburg, heeft
nauwkeurig het notenapparaat van feilen gezuiverd. Mevrouw F. van Remunt converteerde moeiteloos een 4.2-systeem naar een 5. 1-versie. Op momenten van ontreddering
heeft Ton Ripson, computer-medewerker aan het Peellandcollege. bij nacht en ontij,
raad geschaft. Tenslotte heb ik mij, atechnisch als ik ben, in de geheimen van de perso-

nal computer moeten storten. Ik heb na gedane arbeid het mechanisch staccato van de
printer als een modern symfonisch gedicht leren waarderen.
Op het kantoor van Ons Middelbaar Onderwijs, aan de Apennijnenweg, stond steeds
een hele schare klaar van behulpzame dames en heren; in het archief, bij de drukkerij.
op het secretariaat en op tai van andere afdelingen waren mensen voortdurend in de

weer om zelfs de geringste wensen in een handomdraai te vervullen. Onze schoondochter, de angliste drs. C. van Bezu, heeft de samenvatting vertaald.
Mijn vrouw schiep, als altijd, royale ruimte en een verkwikkend klimaat. Onze dochter
en onze zonen hebben voortdurend van de noodzakelijke relativering getuigd. Ik heb
van hun aanmoediging en spot intensief genoten.
Het boek van vijf en zeventig jaar geschiedenis van Ons Middelbaar Onderwijs heeft
pas zijn ware staat en allure gekregen door de voortreffelijke foto's en pentekeningen.
Herman Reijnders, werkzaam als chef op het kantoor van OMO, heeft niet alleen het foto-archief van OMO geraadpleegd. maar is ook elders op zoek gegaan naar interessante
en karakteristieke afl)eeldingen.

Ook grote eer legt Ine Postma in, lange jaren lerares tekenen op het Peellandcollege in
Deurne, vroedvrouw in Zaire en daarna opnieuw tekenlerares. Toen wij enkele maanden
geleden in Utrecht tezamen een promotie van een oud-leerling van 'onze' school bijwoonden. bood zij spontaan aan van alle OMO-scholen (46 stuks) pentekeningen te maken, omdat JlJ alt,Jd zoveel om gebouwen gaf, op school voortdurend aan het verbouwen sloeg en wij samen iets voor OMO kunnen doen". Zelden zullen zoveel artistieke
produkten in zo korte tijd (nauwelijks zes weken) gereed zijn gekomen. De afbeeldingen

geven het boek over OMO zijn waarde en vooral zijn herkenbaarheid door het schoolgebouw, dat leerhuis van mensen sinds eeuwen, ouderen voor jonge. maar ook jongeren
voor oude. Alle afbeeldingen zullen de talrijke tekorten in de tekst weliswaar niet kunnen
verhullen, maar zeker de aandacht volledig en terecht richten op de scholen van 01510.

VI

waarbinnen duizenden medewerkers van de roemruchte Vereniging zich de afgelopen
vijf en zeventig jaar buitengewoon hebben ingespannen voor honderdduizenden Brabantse jonge mensen. En zij zullen dat in een lange toekomst blijven doen: in nomine domini feliciter.

Deurne, 1 mei 1991

Theo Hoogbergen
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ALGEMENE INLEIDING

§ 1. Het centrale thema

Dit boek behelst de geschiedenis van de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Het bestuur ervan sticht, beheert en houdt een aantal katholieke
middelbare scholen in Noord-Brabant in stand. Deze scholen zijn sinds
1916 oorspronkelijk opgezet vanuit een godsdienstig-morele drijfveer.
Katholieken hebben recht op eigen onderricht. Binnen zulke scholen
werkt katholieke emancipatie, aanvankelijk in afzondering en isolement.
immers het vruchtbaarst, want in een milieu, waarin overtuigde docenten
de katholieke idealen inspirerend op de jeugd overdragen.
De Vereniging bouwt daarmee voort op een grondslag, die al voor het
midden van de vorige eeuw is gelegd voor het lager onderwijs. Dan immers sticht de Tilburgse pastoor en latere bissehop van 's-Hertogenbosch,
mgr. J. Zwijsen, congregaties voor fraters en zusters. die hij belast met de
zorg voor katholieke lagere scholen, vooral bestemd voor arme bevolkingsgroepen. De latere katholieke instellingen voor huishoud-, landbouw-. en ambachtsonderwijs sluiten een eerste tijdvak in de culturele
emancipatie van Brabant in 1917 af, samen met veel, ook in kleinere
plaatsen gevestigde, MULO-scholen. De schoolstrijd is dan beslecht door
aanvaarding van de wet op de financiele gelijkstelling van het openbaar
met het bijzonder lager onderwijs. Daarmee eindigt ook de eerste fase in
een proces van mentale bewustwording en emancipatie.
In 1919, drie jaar na haar ontstaan, beheert de particuliere Vereniging
Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) te Tilburg reeds negen middelbare
scholen. voornamelijk in de Brabantse steden, alle onder leiding van leken. Ook alleen leken geven er les, in beginsel op afzonderlijke scholen
voor meisjes en jongens. maar tenminste altijd in aparte klassen. Deze
negen nieuwe, katholieke voorzieningen vormen de tegenhangers van zes
veel oudere. openbare HBS-en en twee stedelijke gymnasia, bijna alle
gesticht in de tweede helft van de negentiende eeuw.
Voor de Eerste Wereldoorlog telt de gehele provincie slechts twee instituten voor katholiek voorbereidend hoger en middelbaar ondenvijs: het
Odulphuslyce,im te Tilburg en het Augustinianum in Eindhoven. beide
rond de eeuwwisseling ontstaan. De besturen van die scholen benoemen
in de eerste decennia van hun bestaan altijd een priester als rector en
voor het merendeel ook priesters als leraren. Beide instellingen blijven
ruim zestig jaar uitsluitend toegankelijk voor jongens.
1

Protestants-christelijken en katholieken moeten tot na de Tweede Wereldoorlog wachten op de financiele consequenties van een rechtsgelijkheid met het openbaar VHMO (voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs), die in beginsel al in 1889 bij de wet is erkend. De Vereniging
ontvangt aanvankelijk slechts 60% en van 1929 af 80% rijkssubsidie
voor salarissen, exploitatie, stichting en beheer van gebouwen. Zij moet
daarom wel een klemmend beroep doen op tal van instanties en voortdurend op de eigen bevolkingsgroep. De resultaten van die grote krachtsinspanning blijven imponerend, vooral voor wie die offers in hedendaagse verhoudingen vertaalt. Bij een vergelijkbare rijkssubsidie in
1991 voor alle OMO-scholen van slechts 80% zou de katholieke Brabantse gemeenschap jaarlijks 48 miljoen gulden (20%) dienen op te

brengen van de 240 miljoen, die OMO nu ontvangt. En dat geldt dan nog
uitsluitend voor die beperkte groep van scholen. Een schier bovenmenselijke opgave!
Het bestuur wordt in de beginfase dan ook dagelijks gekweld door financiele zorgen, die het vindingrijk maken, dwingen tot een buitengewoon sober beheer en verplichten alle beschikbare bronnen met grote
vasthoudendheid aan te boren. Wie middelbaar onderwijs wenst te bevorderen, dient over gekwalificeerde en bekwame docenten te beschikken. Daarom gaat aan het ontstaan van de Vereniging logischerwijs de
stichting van de 'Roomsch Katholieke Leergangen' vooraf. De opleiding
van katholieke docenten vormt immers een voorwaarde voor wie de eigen
scholen wil voorzien van bekwame, merendeels ook autochtone medewerkers. Dr. H.W.E. Moller sticht in 1912 te Amsterdam de 'Roomsch
Katholieke Leergangen'. verplaatst dit instituut een jaar later naar
Noord-Brabant, eerst naar Den Bosch en kort daarop naar de 'katholiekste stad van het land': Tilburg.

a. Een religieus-emancipatorische drijfveer

De oprichting van de overkoepelende Vereniging 'Ons Middelbaar Onderwijs' vormt de tweede fase in de culturele emancipatie van Brabantse
katholieken. Zij ontstaat uit tal van plaatselijke initiatieven met Hendrik
Moller als eerste voorzitter. Die functie anders dan zijn rectoraat van
de Leergangen - zal hij onomstreden blijven vervullen lot aan zijn dood
in 1940. Het is niet verwonderlijk, dat Moller, zelf in 1907 gepromoveerd op een proefschrift over Vondel's Heerlijckheit der Kercke en bezig
met tal van wetenschappelijke geschriften, zich niet kan beperken tot deze twee instituten. Hij speelt met de gedachte 'zijn' Leergangen uit te
-
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bouwen tot een eigen universiteit, waarmee hij de slotfase van de katholieke emancipatie van Brabant en zelfs van het gehele Nederlandse katholieke volksdeel hoopt in te luiden. Maar die illusie is Moller bruusk
ontnomen, toen hem al kort na zijn komst in Noord-Brabant 'hogeschoolallures' zijn verweten en bemoeienis van zijn kant met het universitair
onderwijs voorgoed en definitief de pas is afgesneden.
Uitsluitend priesters: Schaepman, Nolens, Ariens en Poels, als de nationale katholieke voormannen, initieren en leiden de eerste emancipatie-bewegingen, die zich per definitie richten op bredere bevolkingslagen. Zo treden ook aanvankelijk Brabantse priesters in het krijt ten behoeve van allerlei groeperingen in deze provincie: J. Zwijsen als stichter
van congregaties voor fraters en zusters voor de lagere schooljeugd;
F.B. J. Frencken voor de katholieke jeugdverenigingen (KJV); de norbertijner pater Gerlachus van den Elsen, voor de boeren, 'de emancipator
van de Noordbrabantse boerenstand' genoemd; zijn confrater en oudleerling J.J. Nouwens en diens opvolger J. van Beurden voor de middenstand en Lambert Poell voor de arbeiders.
Heel opmerkelijk is het daarom, dat een leek en een Amsterdammer,
Moller, de behartiging van scholen voor katholiek middelbaar onderwijs
in Brabant op zich neemt. In de instituten van de Vereniging benoemt het
bestuur ook uitsluitend leken als leraar en als rector. Dat is nieuw.
Toch is er ook in dit milieu sprake van opvallende kerkelijke dominantie niet alleen door rechtstreekse bemoeiingen van de beide Brabantse
bissehoppen, maar ook in de persoon van de bissehoppelijke inspecteur
in het hoofdbestuur van OMO, van de geestelijk adviseur in alle plaatselijke schoolbesturen en vooral van de priester-moderator op iedere
school. De kerk houdt zich buitengewoon intensief bezig met het middelbaar onderwijs, omdat zij de toekomstige katholieke intellectueel beschouwt als de behoeder bij uitstek van de traditionele geloofsschat in alle lagen van de Brabantse bevolking.
Moller blijft de pionier, de stuwer en de ideoloog, die onvermoeibaar
en zonder een moment te versagen aan zijn medebestuurders, rectoren
en leraren de katholieke, moreel-godsdienstige motivering in al haar consequenties voor de stichting en het beheer van eigen scholen voorhoudt.
De moderator, - een priester, die de bisschop op alle middelbare scholen van de Vereniging benoemt - verschijnt voor leerlingen, ouders, docenten en rectoren als het ziehtbaarste teken van die katholiciteit. Hij
neemt in het moreel-godsdienstige proces de voornaamste plaats in, als de
eerst-verantwoordelijke voor het godsdienstonderwijs, maar ook voor alle
gedragingen van rectoren, leraren en leerlingen. Hij voert. tezamen met
3

de rector, de leiding van de (kleine) school en vormt vaak de spil niet alleen van tal van godsdienstige activiteiten, maar ook van culturele en
sportieve evenementen. In de onderwijspraktijk van alledag treedt hij bovendien op als de leerling-begeleider-avant-la-date. Hij belichaamt naar
binnen en naar buiten de katholieke identiteit van de school.

b. Een sociaal-emancipatorische drijfveer
Na de dood van Hendrik Moller in 1940 bouwt de tweede secretaris-penningmeester Harrie van Hoof, tevens directeur van het bureau, tot het
midden van de jaren zestig - andermaal een kwart eeuw - de Vereniging
administratief en financieel uit tot een hechte en solide organisatie. Die
tweede periode is opmerkelijk zowel door de groei van het aantal scholen, vooral op het verstedelijkte platteland, als door de organisatorische
en financiele consolidatie van de Vereniging.
Pas na de Tweede Wereldoorlog en voor het verstrijken van de jaren
vijftig sticht de Vereniging nog eens zeven scholen, maar nu in de economische centra ten plattelande. Daarmee lijkt een proces van culturele
emancipatie in de voorzieningen zowel in de steden als op het platteland
voltooid. In deze tweede periode komen bovendien tal van andere uitbreidingen tot stand: nieuwe afdelingen MMS en gymnasium; noodzakelijke afsplitsingen van uit hun krachten gegroeide scholen en ook de vrijwillige aansluiting van enkele bestaande instituten.
De Vereniging groeit naar een omvang van tweeentwintig scholen, die
het alle Brabanders mogelijk maakt diehl bij huis katholiek middelbaar
onderwijs te volgen. De grote vlucht van de middelbare school voor meisjes (MMS), onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog, praktisch aan
ieder instituut van de Vereniging verbonden, heeft de emancipatie van
de meisjes zowel bevorderd als afgeremd. Bij al deze activiteiten blijven
de hoge idealen van de katholieke school weliswaar van kracht, maar ze
worden ternauwernood geexpliciteerd. Die staan ook nog niet ter discussie. De financiele gelijkstelling na de Tweede Wereldoorlog en een wijd
vertakte infrastructuur van voorzieningen betekenen ook het einde van
een militante houding, die karakteristiek heet voor de eerste periode van

stichting en opbouw.
Het accent is verlegd naar consolidatie, in stand houden, beheren en
het stichten van scholen overal waar die in de provincie nog ontbreken.
Maar er treedt ook een essentiele verschuiving op in de motivering: van
een moreel-godsdienstige naar een sociaal-culturele.
In die sterk gewijzigde constellatie lijken de posities van de moderator
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en van de bisschoppelijke inspecteur ogenschijnlijk nog onaangetast.
Toch is de koers onbetwistbaar verlegd. De Vereniging wil kansen scheppen voor andere soorten leerlingen in regio's. die tot nu toe van middelbaar onderwijs verstoken bleven. Ze bevordert daarmee de sociaal-culturele emancipatie. Het is voor haar een erezaak op tal van plaatsen in Brabant middelbaar onderwijs dicht bij de mensen te brengen en nieuwe
bevolkingsgroepen daarvoor te interesseren. De vanzelfsprekendheid en
het primaat van het katholicisme blijven overal in de provincie als een natuurverschijnsel aanwezig. Dat vraagt niet om explicitering. Er vinden
enkele onschuldige schermutselingen plaats met de kerkelijke overheid
over het verbod op coeducatie, eens een feodaal karakteristiek voor de
zuidelijke katholieke school. Er is de onthutsende verstoring in het spreidingspatroon van soms juist gestichte scholen door een heel eigengereide
openstelling van klein-seminaries. Het bestuur toont zich soms wrevelig
over de wijze waarop benoemingen van godsdienstleraren tot stand
komen.
c. Een onderwijskundige drijfveer
De massale toeloop van leerlingen uit allerlei milieus en de discussies
over de Mammoetwet in het midden van de jaren zestig vormen de onmiddellijke aanleiding tot een diepgaande bezinning op de onderwijskundige kwaliteit en veerkracht van de scholen. Onderwijskundige nieuwigheden met hun rooster-technische consequenties, aanpassingen van
pedagogische en didactische aard. organisatorische en bouwkundige
problemen vragen om een oplossing. Daarop is alle aandacht gericht.
De secretaris-penningmeester en tevens directeur van het bureau. Leonard Joosten. vormt de spil in de derde kwarteeuw in het bestaan van de
Vereniging. De onderwijskundige vernieuwing van de scholen. die lot nu
toe veelal als geisoleerde tweepersoons-bedrijfjes van moderator en reetor opereerden, vraagt om visie en een deskundiger toerusting. De Vereniging geeft ruim baan aan verscheidene initiatieven. die aan de kring
van rectoren frequent ontspruiten. Zij wordt ook niet meer alleen geleid
door het bestuur: rectoren oefenen grote invloed uit op tal van beslissingen. Er groeit een 'rectorale cultuur'. Scholen vinden elkaar in intensief
overleg. Er ontstaat een weldadige synergie, een samenwerking tussen
besluur en de vele geledingen in de scholen op vrijwel alle terreinen.
In het midden van de jaren zestig heeft de situatie zich dus andermaal
gewijzigd, maar nu buitengewoon radicaal en voor velen verontrustend.
De ingrijpende veranderingen binnen de katholieke gemeenschap en de
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cultuur in het algemeen, betekenen een essentieel keerpunt. Het Tweede
Vaticaans Concilie (1962-1965). "een relatiegeschenk uit de hemel" en
het Pastoraal Concilie van de Nederlandse kerkprovincie in Noordwijkerhout (1966-1970) lokken ook binnen de scholen een open discussie uit
over tal van opvoedings- en onderwijsvraagstukken. De veranderingen
leiden echter ook tot een ernstige crisis. De al veel eerder te constateren
sluipende erosie van de katholiciteit wordt nu manifest.
De voor velen primaire noodzaak om in tijden van demografische leerlingendaling te overleven, doet een enkele school zonder veel gerucht
'van kleur verschieten'. De interne democratisering van de Vereniging
krijgt een forse impuls: medezeggenschapsraden, ouders en vooral docenten die op de eigen school, maar ook in het verband van de Vereniging met succes om inspraak en medezeggenschap vragen. De Vereniging organiseert nascholingsdagen voor al haar docenten, stimuleert
voortdurend - overigens zonder succes - de explicitering van de katholieke identiteit, komt in ernstig conflict met eerst de Nederlandse Katholieke Schoolraad en later met de bisschoppen zelf. Het proces van emancipatie in de betekenis van 'losmaking' en nu van alle kerkelijke bevoogding schrijdt onstuitbaar voort. De volwassenheid van leken verdraagt
geen inmenging van bisschoppen meer in profane zaken. De katholiciteit
van de scholen vervaagt intussen verder tot een sociologisch etiket.
In de jaren tachtig krijgt het nationale onderwijsbeleid het karakter van
een hoofdzakelijk op efficientie gerichte strategie. Scholen boeten in aan
solidariteit. Ze zijn veel meer bedacht op het behoud van de eigen positie. De onderlinge, soms harde. coneurrentie maakt verhoudingen zakelijker en gemeenschappelijk ondernemen valt veel moeilijker te realiseren. Die andere mentaliteit bevordert ontwikkelingen als meer management op scholen, betere kansen voor vrouwen ten aanzien van het
participeren in de schoolleiding en een duidelijker plaats van de conrector naast de rector.
De Vereniging richt zich al voor De Tweede Wereldoorlog met succes
op de stichting van avondscholen, die hun emancipatorische functie van
een tweede kans voor volwassenen door een wijdvertakt net van voorzieningen over de gehele provincie behartigen.

§ 2. De probleemstelling
Bij het 75-jarig bestaan in 1991 valt gemakkelijk te constateren, dat de
geschiedenis van de Vereniging tot nu toe in drie perioden van een kwart
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eeuw uiteen valt. Die blijken bovendien sterk gedragen door telkens een
persoon.

De vraag doet zich voor waarom in die drie tijdvakken van telkens vijf
en twintig jaar de doelstelling van de Vereniging zich zo grondig kan wijzigen met als opvallende karakteristiek, dat de drie dragende figuren zo
uitstekend passen bij de behoeften van de Vereniging in die periode en
tot op zekere hoogte zelfs beantwoorden aan het profiel van een grote organisatie in de verschillende stadia van haar ontwikkeling. Een studie
van OMO als een zich ontwikkelend organisatiemodel lijkt dan voor de
hand te liggen, maar is toch niet ondernomen.
Deze studie beoogt eerder de gevolgen van de maatschappelijke. ker- I
kelijke en onderwijskundige veranderingen voor de doelstellingen van de
Vereniging op te sporen en te beschrijven. Die effecten versterken elkaar. De loop der gebeurtenissen verklaart de gewijzigde posities van de
Vereniging in die drievoudige transitie ook chronologisch. De studie richt
zich daarom nadrukkelijk op drie hoofdelementen: de onderwijskundige '
ontwikkeling binnen de Vereniging en de scholen; de bewust nagestreefde sociaal-culturele emancipatie door middelbaar onderwijs en het uitgangspunt en de erosie van de katholieke identiteit. Daarbij kan het niet
de bedoeling zijn de geschiedenis te schrijven van iedere afzonderlijke
school, hoe boeiend en exemplarisch ook.
Tal van andere interessante aspecten blijven eveneens buiten beschouwing zoals de relatie tussen de Vereniging en het departement, de boekhoudkundige en meer in het algemeen velerlei financiele kwesties. Ook is
ternauwernood aandacht besteed aan een belangrijk sociologisch aspect,
dat de verhoudingen tussen het bestuur als gezelschap van vrijwilligers ,
belicht en de professionele werkers in de scholen. Aan de verleiding tot
een diepere analyse van biografische gegevens is tenslotte weerstaan.
Veel eerder is een poging ondernomen een analyse te schilderen van
de Vereniging en haar ontwikkelingsgang gedurende vijf en zeventigjaar.
Zo'n studie wijkt af van de traditionele onderzoekslijn. want er is
gestreefd naar een kwalitatieve studie met de nadruk op het leven aan de
binnenkant van de scholen: een poging een stuk mentaliteitsgeschiedenis '
le beschrijven, die het best te traceren valt uit het kleinere archiefmateri- *
aal van de afzonderlijke scholen.
De auteur prijst zich achteraf gelukkig enigszins tot die keuze te zijn ge-

dwongen door een ongelukkige omstandigheid: de vernietiging van het
gehele centrale OMO-archief in 1946. Alle stukken en papieren, opgeborgen op een zolder van een huisschilder in Tilburg, zijn in een vlaag
van onberaden opruimingswoede in de container verdwenen.
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Uitsluitend de notulenboeken van het hoofd- en het centraal bestuur
zijn vanaf 1918 beschikbaar. De afzonderlijke negen oudste scholen beschikken echter wel over een eigen archief, weliswaar vaak onvolledig en
soms ook ongeordend. Een welkome aanvulling van bepaalde aspecten
biedt het bisschoppelijk archief van het bisdom 's-Hertogenbosch en gedeeltelijk ook dat van het bisdom Breda.
Die uiteindelijk gekozen aanpak loopt parallel met de geschiedenis van
de Vereniging, immers niet ontstaan vanuit een centraal punt. maar geboren in de periferie. Plaatselijke afdelingen en besturen geven steeds
het aanzien aan een nieuwe school. De Vereniging komt pas in tweede instantie in beeld als overkoepelende organisatie. als behartiger van de belangen van een school naar lagere en hogere overheden: departement,
provincie, gemeente en naar de andere scholen. Die ontwikkeling is niet
evolutionair, maar verloopt schoksge.wijs door maatschappelijke, kerkelijke en onderwijskundige invloeden.
Grote financiele offerbereidheid blijkt bijvoorbeeld alleen mogelijk. als
een moreel-godsdienstige drijfveer nog leeft in alle geledingen van de katholieke samenleving, de tegenstelling met het openbaar onderwijs een
militante houding vergt, de binding met de kerkelijke hierarchie van twee
kanten wordt gewenst en de katholieke identiteit van een school zichtbaar
gestalte krijgt. De pioniers beschouwen middelbaar onderwijs voor Brabantse kinderen als exclusief katholiek. Dat is ook beter dan openbaar
onderwijs. Daarvoor dienen niet alleen alle materiele middelen te worden gemobiliseerd, maar scholen willen zich ook in hun spiritualiteit onderscheiden door hun verbondenheid met de Kerk, door een streng verbod op coeducatie, door de bisschoppelijke inspectie. door de levenswandel van docenten en door de prominente plaats van de moderator.
De financible gelijkstelling van het openbaar met het bijzonder middelbaar onderwijs, kort na de Tweede Wereldoorlog, verschaft de Vereniging de middelen om een degelijke administratief-financiele infrastructuur op te bouwen, tot op zekere hoogle exemplarisch voor het hele land.
Daardoor neemt zij een nieuwe taak op zich. Een progressief industrieel
beleid van de provincie ontsluit het platteland. En door de alertheid van
een aantal gemeentebesturen kan de Vereniging daar scholen stichten.
Daarmee bevordert zij, eerder dan elders. de toegankelijkheid tot middelbaar onderwijs voor meisjes en voor kinderen van boeren en later van
arbeiders. Bijna missionair richten docenten van die tweede generatie
van scholen zich ook op het scheppen van een cultureel klimaat binnen
de eigen instelling. Dat lijkt op een alibi voor de katholieke identiteit, die
dan zeker nog niet is verd,venen. maar ook nauwelijks om explicitering
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vraagt. De oorspronkelijke ideologie buigt zich langzaam maar zeker om
naar een sociaal-culturele doelstelling: de nieuwe scholen kenmerken
zich immers door het culturele engagement van docenten en ternauwernood door profilering van hun katholieke identiteit. Die blijft als een van-

zelfsprekend gegeven, een natuurverschijnsel, onbesproken.
Ingrijpende maatschappelijke en vooral kerkelijke veranderingen in
het midden van de jaren zestig hebben grote invloed op de onderwijskundige visie van bestuur en medewerkers, waarvoor de invoering van de
Mammoetwet als katalysator geldt. Daarop richt zic·h ook ieders aandacht. De rookbommen bij het huwelijk van Beatrix en Claus in 1966
veroorzaken een schok in de Nederlandse gemeenschap en hebben iets
grimmigs. Die gebeurtenis in Amsterdam. in de schaduw van de Nieziwe
Kerk, staat achteraf symbool voor het definitieve einde van autoritaire
machtsstructuren in de samenleving, de Kerk, de universiteiten en de
school. Het regenteske gezag heeft ook afgedaan binnen de Vereniging.
De voorzitterswisseling in 1966/1967 legt daarvan sprekend getuigenis
af. Het betekent een afscheid van een wereld die nog sterk op de vooroorlogse lijkt geiint met een aantal vaste normen en waarden en op zijn minst
de illusie van een levensbeschouwing die eenheid schept. Er is Keen or- s
ganische band meer met een levend verleden. wel dat verweesde gevoel
van helemaal alleen opnieuw te moeten beginnen, afgesneden te zijn van 4
een geestelijke traditie. die bezieling geeft. Mensen voclen zich eerder in ,
een richting gedreven door wanhoop over de catastrofale ontwikkelingen
in een wereld, beheerst door de macht van het getal. het geld en de commercie. die zichzelf door nueleaire bewapening vernietigen kan.
Alle inspanningen om de explosieve, externe democratisering het
hoofd te kunnen bieden. verhullen de erosie van het katholieke karakter
van de scholen. Een voortdurend klemmend beroep van het bestuur vcrmag dat proces van secularisering niet meer te stuiten. De crisis wordl
manifest. De moderator verliest niet alleen zijn centrale positie iii de
school. hij verdwijnt er geheel uit. En met zijn verdwijnen, soms door
ambtsverlating, soms door geringe beschikbaarheid van nieuwe kandiciaten en soms door een tekort aan visie op het vak of de fitnctie vervaagt de
katholieke identiteit van de school. De Vereniging onderneemt tillie mi·
pogingen om gewenste onderwijskundige vernieuwingen in een katholieke context te integreren, maar slaagt in clip opzet niet.
Wei treden weldadige effec·ten in de samenwerking tussen rectoren ,.iii
de scholen onderling en met het bestuur aan het liclit. Een onderwijskundig bureau eli een stroom van publikaties intensivere,i taI van activiteiten. De Vereniging maakt zich los van de invioed van de Kc·rk en h(·1
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hoofdbestuur verliest op dit punt zijn greep op de scholen. Die gaan hun
eigen weg in seculariserende zin. Emancipatie leidt uiteindelijk tot een
zodanige vorm van volwassenheid, dat scholen in hun voornaamste zorg
voor de kwaliteit van het onderwijs, uitsluitend nog sociologisch het profiel van een katholieke gemeenschap vertonen met voorlopig ook het kenmerk van de jaren tachtig: vooral bedacht op eigen positionering en dus
weinig solidair.
§ 3. De opzet van de studie

Het eerste hoofdstuk fungeert als een korte aanloop. In Nederland ontstaat pas in het midden van de negentiende eeuw door de liberaal Thorbecke een samenhangend, maar typisch op de toenmalige standenstructuur gebouwd onderwijsstelsel. Als consequentie vooral van de middelbaar onderwijswet uit 1863 volgt de stichting van zes openbare HBS-en
en twee gymnasia op de Brabantse stedenrug. Het bisschoppelijk mandement uit 1868 ziet dat openbaar onderwijs als 'een droeve noodzakelijkheid' en 'altoos gebrekkig en onvoldoende: Deze nieuwe openbare scholen vertonen ternauwernood enige affiniteit met het middelbaar onderwijs, dat in de negentiende eeuw in Brabant is gegeven op dertien
Latijnse scholen en uiteraard helemaal niet met het onderricht op de talrijke besloten klein-seminaries van de reguliere en seculiere geestelijkheid. Zij zijn eerder uitdrukking van een bewuste tegenstelling - de door
Abraham Kuyper geformuleerde antithese -, waarbij het christelijke
volksdeel front maakt tegenover het 'opdringend ongeloof. Katholieke
kinderen behoren deze openbare instellingen niet te bezoeken.
Het ontstaan van de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs binnen de
sociaal-economische context van Noord-Brabant vormt het onderwerp
van het tweede hoofdstuk. Het blijkt een initiatief van plaatselijke groeperingen en gebundeld door de 'Vereeniging Ons Handelsonderwijs'. Aanvankelijk lijkt het streven vooral gericht op de organisatie van allerlei handelscursussen voor kinderen van middenstanders. Bergen op Zoom en
Waalwijk kennen dan ook als begin in 1916 katholieke instellingen voor
middelbaar handelsdagonderwijs, schoolsoorten die later ook in Helmond, Den Bosch, Eindhoven en Roosendaal lang hebben bestaan naast
de HBS-en en de lycea. Het plaatselijk bestuur in Helmond heeft als eerste geopteerd voor de stichting van ook een hogere burgerschool en daarmee de doelstelling van de Vereniging verbreed. Het is duidelijk, dat de
nieuw gestichte scholen van de Vereniging, soms op minder dan honderd
meter naast de bestaande openbare scholen, een katholiek alternatief
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vormen. Ze willen zich ook in hun spiritualiteit onderscheiden. Hun
stichting gaat bijna overal met spanningen gepaard.
De moreel-religieuze motivering om eigen katholieke middelbare scholen te stichten en in stand te houden en die voor een furs deel ook zelf te
moeten financieren, komt in het derde hoofdstuk aan de orde. Maar niet
alleen de financien. ook een chronisch tekort aan bevoegde katholieke
docenten vormen een voortdurende zorg voor het bestuur. Bovendien
dienen er voor middelbaar onderwijs ook leerlingen beschikbaar te zijn.
Dat eist een andere mentaliteit onder de Brabantse bevolking. De discussie over een centraal of decentraal beheer heeft niet alleen betrekking op
de financiering en de opvattingen over onderlinge solidariteit, maar ook
op de verdeling van schaarse docenten. De katholieke identiteit van de f
scholen kenmerkt zich door een groot aantal religieuze gewoonten en gebruiken, de levenswijze van docenten, een verbod op coeducatie, een actief toezicht door de bisschoppelijke inspecteur en de prominente plaats
van de priester-moderator. Van docenten verwacht het bestuur zelfs
meer dan een houding van praktiserend katholiek.
De periode van de Tweede Wereldoorlog tot aan 1966 wordt in het
vierde hoofdstuk belicht. Er vinden een noodzakelijke ver(leling en een
delegeren plaats van de geestelijke erfenis, tot nu toe geconcentreerd in
Moller, de inspirerende roerganger van de Vereniging. Het bureau, dat
rechtstreeks lijnen onderhoudt met iedere school, ontwikkelt zich tot een
administratief-financieel centrum. Het beperkt zich ook daartoe en
bouwt intensieve contacten op met het departement. Er is sprake van zowel een periode van consolidatie als van nieuwe ontwikkelingen en grote
expansie. De Vereniging ontdekt het platteland van de provincie en sticht
daar binnen enkele jaren zeven scholen in de economische centra; aan
vrijwel iedere school verbindt zij een afdeling MMS; in de steden komen
uitbreidingen van het scholenbestand en een aantal bestaande middelbare scholen sluit zich bij OMO aan. Op heel veel plaatsen verrijzen moderne gebouwen. Docenten van al deze scholen voelen zich vooral cultureel
geengageerd dan dragers van een expliciete identiteit.
In het vijfde en zesde hoofdstuk wordt de onderwijskundige bevlogenheid van de Vereniging beschreven in de derde kwarteeuw van haar bestaan tot nu toe. Die is een vrucht van de dynamisering van de discussie
rond tal van onderwijskundige vraagstukken en initiatieven, mede veroorzaakt door de invoering van de Mammoetwet. Tot 1968 vigeert immers (le oude wetgeving uit 1863. Scholen zijn in die periode tamelijk gelijkvormige instituten en de Vereniging fungeert tot op dat moment als
een beschermende paraplu zonder veel bemoeienis met de onderwijs11

kundige inrichting. Het landelijk beleid is ook hoofdzakelijk distributief
van aard. Pas in de laatste kwarteeuw blijkt de Vereniging vooral en veel
meer platform en podium te zijn voor haar medewerkers, een levendig
speelveld en schakel tussen onderscheiden groeperingen, gesymboliseerd in een nieuw kantoorgebouw met outillage voor overleg en scholing. De contacten tussen de scholen krijgen door frequentie en inhoud
een heel ander karakter. Een eigen ambitieus plan om in iedere school
ingrijpende vernieuwingen te realiseren en een origineel initiatief voor
een moderne katechesecursus, geheel in lijn met de in 1966 verschenen
Nieuwe Katechismus van het Nederlandse episcopaat, beogen een vitaliserende bron van inspiratie te zijn en de sluipende erosie van de katholieke identiteit tegen te gaan. Beide initiatieven blijken, om uiteenlopende
redenen, geen succes.
De overkoepelende kracht van de Vereniging, haar meerwaarde voor
de scholen, is een kwart eeuw voor alle geledingen weldadig werkzaam.
Die leidt tot verhoogde energie, tal van initiatieven en aanstekelijke activiteiten. Die synergie, samen zijn bestuur en scholen tot meer in staat dan
ieder apart, komt wel onder druk te staan door terugloop van het aantal
leerlingen, forse bezuinigingen en een andere mentaliteit bij onderwijsgevenden, ouders en leerlingen, maar ze vloeit zeker niet weg.
Het is tenslotte opmerkelijk, dat, nu van de zijde van het departement
en van andere instanties, vaak bewondering blijkt voor opzet, structuur
en beleid van de Vereniging, sterk gericht op decentralisatie en appreciatie van verscheidenheid tussen scholen, de waardering in eigen kring afneemt en spanningen optreden tussen allerlei geledingen.
leder hoofdstuk sluit met een korte nabeschouwing; het geheel met een
samenvatting en een epiloog.
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HOOFDSTUK I

HET ZELFBEWUSTZIJN ONTWAAKT

§ 1.

Een

Nederlands stelsel voor voortgezet onderwijs

Een Nederlands onderwijsstelsel voor het voortgezet onderwijs ontstaat
pas in de tweede helft van de negentiende eeuw. V66r 1850 verkeert ons
land in een stadium van vroeg-kapitalisme: handel en landbouw vormen
de hoofdmiddelen van bestaan, in de nijverheid treft men grotendeels het
kleinbedrijf of de huisindustrie aan; een georganiseerde arbeidersklasse
ontbreekt. De samenleving is opgebouwd uit de aanzienlijke stand, het
volk en geen duidelijk geprofileerde middenstand. Ze is statisch.
Zo'n samenleving, op traditie gebaseerd, kan nog lang volstaan met
een eenvoudige opzet van het onderwijssysteem: na de lagere school dienen 'Franse scholen' als een soort voortgezet onderwijs voor de gegoede
burgerij en Latijnse scholen voor de elite als vooropleiding lot de universiteit. Behoefte aan vakscholen is er niet. Afgezien van enig landbouwonderwijs en enkele tekenscholen voor ambachtsbazen kent Nederland
geen beroeps- of nijverheidsonderwijs. Algemeen leeft de overtuiging,
dat alleen de praktijk van het vak bekwame ambachtslieden kan opleveren. Wie over 'school' spreekt, denkt vooralsnog en uitsluitend aan een

instituut voor geestelijke vorming.
Na 1850 komt ook in Nederland de industrialisatie op gang. De doorwerking in de politiek van liberale denkbeelden schept kansen voor nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen: het industriele grootbedrijf gaat
aan betekenis winnen, een spoorwegnet wordt aangelegd, post en telegraaf komen tot ontwikkeling, de moderne bankwereld ontstaat. De
maatschappij stelt nieuwe eisen en dus verandert het onderwijs grondig.
Er blijkt behoefte aan regulering door de overheid. Het parlement neemt
achtereenvolgens een aantal nieuwe wetten aan, die voor bestaande voorzieningen duidelijker contouren schetsen, maar vooral nieuwe schoolsoorten in het leven roepen. Ook de samenleving zelf schept moderne
opleidingen.
Zo preciseert en verfijnt de wet van 1857 het bestaande lager onderwijs, maar sluit daarbij tegelijkertijd het MULO in (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs). In 1861 richt 'De Maatschappij voor den werkenden
stand' de eerste driejarige ambachtsschool in Amsterdam op. Wellicht de
indrukwekkendste krachttoer op legislatief gebied is de wet op het mid13

delbaar onderwijs uit 1863, die niet alleen de hogere burgerschool met
drie- en vijijarige cursus creeert, maar ook de verplichting vastlegt om
dergelijke scholen overal in het land te stichten. De wel in diezelfde wet,
naar de heersende gewoonte uit die dagen wat onduidelijk geregelde,
middelbare school voor meisjes, blijkt in de eerste decennia, een soort
van ondergeschoven kind.
'De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen' sticht in 1865 de eerste industrieschool voor de vrouwelijke jeugd, eveneens in Amsterdam. In
1876 volgt de hoger onderwijswet, waarin het gymnasium, een enkele
keer als vervanger van de oude Latijnse school, een plaats krijgt. Tenslotte sticht een particulier initiatief de eerste huishoudschool (de Haagse
Kookschool) in 1887.

a. De onderwijssituatie in Noord-Brabant
Onderwijs in Noord-Brabant betekent in het begin van de negentiende
eeuw vooral scholen voor lager onderwijs, voor een deel openbaar van
karakter, maar waarin toch vooral katholieken werkzaam zijn en een
meerderheid van door fraters, broeders en zusters geleide voorzieningen. J. Zwijsen (1794-1877) sticht in 1832 en in 1845 in Tilburg twee
onderwijscongregaties met name voor onderwijs aan kinderen uit de "behoevende milieus". Op 25 november 1832 wordt de eerste armenschool
van de zusters van Liefde in de Tilburgse parochie 'Het Heike' geopend.1

In 1836 telt de provincie Brabant dertien Latijnse scholen: in Bergen
op Zoom, Boxmeer, Breda, Eindhoven, Gemert, Grave, Helmond,
's-Hertogenbosch, Heusden. Megen, Oosterhout, Ravestein en Uden.2 In
heel Nederland zijn er rond dat jaar 68 met in totaal 1260 leerlingen en
ongeveer 110 docenten, de 'wiskunde-onderwijzers' buiten beschouwing gelaten. Ongeveer 20 Latijnse scholen hebben geregeld tien of minder leerlingen en op 46 werkt slechts 66n classicus-rector, op dat moment wel meestal bijgestaan door een onderwijzer voor de wiskunde. De
docenten hebben veelal een academische graad behalve in Brabant,
waar het rectorsambt een beneficie is van een katholiek priester en in
9 Lauret. Per imperati«Mandaat, 25.
2) De Lepper, De latiinse Schoten van Noord-Brabant, 242. "Van oudsher bestaat er in
Noord-Braband. merendeels ten plattelande. waar het goedkoop leven is. een aantal Latijnsche scholen, welke voornamelijk door jongelingen van den R.K. godsdienst worden bezocht,
teneinde er door onderwijzers, die bijna allen van den geestelijken stand zijn, voor de theologische seminarian, te worden voorbereid".
14

Friesland, waar op minstens zes plaatsen de predikant als rector fungeert. De Latijnse scholen zijn in 1836 niet populair, wel exclusief. On-

getwijfeld is het "alle voorrechten verzekerende" Latijn (Hildebrand)
bewust door de deftige stand als een privilege bewaakt. Het Latijn is een
"apanage van het fatsoen", zodat zelfs katholieke families. hoewel die
v66r 1798 geen toegang tot openbare ambten hebben, hun kinderen
toch Latijn laten leren. Sedert 1806 verliest de Latijnse school een deel
van haar taak: tot dat tijdstip is zij de enige openbare inrichting, die na
'de kinderschool' voor onderwijs zorgt. Door de verbetering van de lagere school was de voortzetting daarvan op de Latijnse school overbodig.
Het 'Organiek Besluit' van 1815 tracht, zonder veel succes, het programma van de Latijnse Scholen te moderniseren door toevoeging van
nieuwe vakken, althans in theorie: geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde en fabelkunde; later als 'tweede afdeling', voorloopster van de 'middelbare school', aangeduid. Na 1835 geven sommige Latijnse Scholen
bovendien Griekse en Latijnse letterkunde en 'antiquiteiten: Wij zien na
1815 een sterke groei van particuliere 'Franse scholen'. Ze worden in
het 'Organiek Besluit' van 1815 genoemd, nog steeds tot het Lager Onderwijs gerekend en pas in 1863 bij wet geregeld.3
De Latijnse School bezit wel het 'ius promovendi' zonder enige algemene omschrijving van een eindexamen en zonder ander toezicht op de
examens dan dat van de (stedelijke) curatoren. Zelfs blijkt een getuigschrift van deze curatoren voor toelating tot de academie niet vereist. Een
examen voor de faculteit kan het vervangen. De eisen daarvoor zijn vaak
laag door de concurrentiestrijd tussen de universiteiten. Het oude ideaal
van de actieve beheersing van het Latijn en van de volledige imitatie der
klassieke auteurs, zelden bereikt, is al bezig te verdwijnen. Het monopolie van het Latijn eveneens. Het regeringsverslag van 1836 vindt het vereiste peil op veel scholen nog niet bereikt door de heersende mening van
die dagen, dat het nieuwe vak wiskunde nergens toe dient. Ook de lage
bezoldiging van de docenten, die vaak nog klasse-onderwijzers zijn, doet
afl)reuk aan het niveau. Het Latijn geldt echter nog steeds, vooral opnieuw na de Franse overheersing, als de internationale geleerdentaal en
als toegang tot het mondiale circuit. Vooral in het kleine Nederland wil
men deze illusie graag handhaven. Pas in 1867 wordt te Leiden de verplichting van het Latijn voor colleges en dissertaties afgeschaft.
Het curatorium van de Haagse Latijnse school geeft in 1837 de stoot
tot vernieuwing door zijn pleidooi voor ook onderwijs in de moderne ta·3) Kuiper, De Latij e school omstreeks 1836. 65-70.
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Asten-Someren Asten. atheneum-HAVO.
schoolleiding: drs. N.J. Meyer. drs. M.A. Streng, C.C.M. Ebben en drs. J.P.A. M. van de
Rijdt.
57 medewerkers; 839 leerlingen: 430 9. en 409 man.
HAVO. muziek en handvaardigheid op HAVO.
1.atijnopatheneum, trkenen op VWO en

1. College
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len. Van dat moment af snelde de praktijk de wetgeving vooruit". De regering geeft steeds vaker toestemming tot het omzetten van Latijnse scholen in zogenoemde 'Stedelijke Gymnasien met een tweede afdeling'. Tot
1836 is er sprake van 'de' Latijnse school; daarna bevindt deze zich op
een lange en gevaarlijke weg tot de specifieke wetgeving in 1876.4
De dertien Latijnse scholen in Brabant gelden vooral als propaedeuse
voor de priesterstudie, soms voor de universiteit, bezitten ook het 'ius
promovendi', maar slechts weinige beantwoorden aan die opdracht. Ze
tellen bij elkaar ongeveer 250 leerlingen ! Sommige beschikken slechts
over 66n leraar en het komt voor, dat uitsluitend Latijn wordt onderwezen. Hun naam dienen we dus heel letterlijk op te vatten. Al deze scholen
- met uitzondering van de Latijnse school in Gemert - zijn in de loop van
de negentiende eeuw v66r of bij invoering van de Wet op het Hager Onderwijs in 1876 min of meer roemloos ten onder gegaan. Ze zijn stellig
een factor geweest in de ontsluiting van dit gewest en de emancipatie van
zijn bewoners al is het alleen maar. omdat zij tijdig teruggetreden ruimte scheppen voor nieuwe schoolsoorten en zo voor continuTteit zorgen in de onderwijssituatie binnen de provincie.5
Een van deze Latijnse scholen in Brabant is later in een gymnasium
omgezet en in 1878 ook wettig erkend: het stedelijk gymnasium in Den
Bosch. In het begin van deze eeuw bestaan er geen Latijnse scholen
meer. Alleen de vestiging te Gemert heeft het tot de jaren zestig van deze
eeuw uitgehouden als een instituut voor priesteropleiding.
-

b. Thorbecke en de onderwijswet van 1863
Na het midden van de vorige eeuw blijken de hogere burgerscholen, die
de Middelbaar Onderwijswet van 1863 (2 mei 1863, Stb. 102) van R.

Thorbecke mogelijk maakt, van buitengewone betekenis. De wetgever
ontwerpt niet alleen een schooltype, dat het ruim honderd jaar uithoudt
en in feite zijn invloed tot op de dag van vandaag bestendigt, hij zorgt er
tevens voor, dat binnen enkele jaren in alle plaatsen met meer dan
10.000 inwoners zo'n hogere burgerschool ook daadwerkelijk verrijst.
') Kuiper, a.w., 71-92.
De Lepper, a.w., 258. De beroemde oogheelkundige prof. dr. F.C. Donders (1818-18891
bewaarde zijn leven lang een dankbare herinnering aan het onderwijs. dat hij op de Latijnse
school te Boxmeer bij de paters Carmelieten genoten had. Zie Moleschott. Franciscus Comelis
Donders. Giessen 888.6, in Studien, XXXIV. dl. 58 (1902). 373. Het bureau van de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs in Noord-Brabant is van 1964 tot 1981 gevestigd in de prof.
Dondersstraat 46 te Tilburg.
3)
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Dat is een taak van gemeenten, maar ook van het rijk. Thorbecke heeft
daarbij vooral de hogere burgerscholen met een driejarige cursus op het
oog en in mindere mate die met een vijfjarige.
"Onder de beademing van het liberalisme"6 schept Thorbecke orde in
een onderwijskundige chaos door wettelijke regelingen, maar hij erkent
ook dat het de verscheidenheid is in schoolsoorten en inrichting, die de
waarde van het geheel verhoogt. Dat betekent stellig geen volstrekle vrijheid. In 1848 is de vrijheid van onderwijs weliswaar in de grondwet vastgelegd, maar wettelijke regulering betekent altijd inkadering. Wel komt
Thorbecke tegemoet aan een aantal fundamentele bezwaren van orthodox-protestanten en katholieken, die deze bij tal van gelegenheden formuleren.
De nieuwe wet draagt (luidelijk het karakter van een 'raamwet': uiterst
summiere regels en voorschriften en veel ruimte voor gemeenten en particulieren. Zo stelt de wet uitsluitend eisen aan de bekwaamheid en de ze-

delijkheid van de onderwijzers.
Thorbecke schrijft in zijn 'Narede' bij de grondwetswijziging van
1848, dat het kenmerk van een liberale staat en een liberaal Gouvernement de bevordering is van de ontwikkeling van zelfstandige kracht. Dat
geldt voor een provincie, een gemeente, een vereniging en een individu.
Bevorderen betekent "algemeene voorwaarden scheppen, waaronder
die ontwikkeling mogelijk wordt". Thorbeckes politiek streeft de staatkundige verwezenlijking na van het beginsel, waarin de liberale gedachte
haar hoogtepunt vindt: eerbiediging van de eigen en de andere persoonlijkheid in de sfeer van de meest ondogmatische christelijke vrijheid.
Thorbecke stelt altijd het christelijk karakter der maatschappij op de
voorgrond. Het christendom heeft onze wetgeving en ons bestuur, onze
samenleving en onze zeden doortrokken; maar het is niet het christendom van een bepaalde kerk.
99
Het is het 6ne Licht, waarvan de onderscheidene geloofsbelijdenissen bijzondere stralen zijn; het is het christendom boven kerkelijke afzondering, gelijk het mensdom is boven de onderseheidene volkeren
en ze alle omvat".7

Idenburg, Schets van het Nedertandse Schootwezen, 33.
i) Eigeman Detiberategedachte. 27-29, met daarin aangehaaid de 'Narede' van Thorbecke
bij de grondwetsherziening in 1848, gepubliceerd in Parlementaire Redevoeringen VI in
6)

1869.
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c. Kritiek op de hogere burgerschool
Kritiek op het nieuwe fenomeen van de hogere burgerschool is er desondanks van meet af aan geleverd. Het Kamerlid Gefkens "duizelde (het)
van al die leervakken, al die geleerdheid". Hij verwacht "niet veel van
het geslacht, dat op de HBS wordt opgeleid". Hij vindt "de hoogere burgerschool op eene helling neerdalende tot het materialisme",8 en zijn
collega Van Goltstein formuleert hetzelfde bezwaar wat poetischer:
"de jeugdige hersens kunnen den vloed van kundigheden. waardoor
zij overstelpt worden, zich niet behoorlijk eigen maken en loopen gevaar naar die soort van voogelen te gelijken, die de geschiktheid bezitten om de klanken die zij hooren op te vangen en terug te geven, zonder den zin en de beteekenis ervan te beseffen".9
Maar de scherpste en fundamenteelste aanvallen op de nieuwe wet komen toch van de orthodox-protestanten en voor een deel van de rooms-katholieken. Die bezwaren spitsen zich bij uitstek toe op het natuurwetenschappelijk karakter van de hogere burgerschool. Zo vreest het EersteKamerlid Hartsen,
.,
dat de materiele rigting ervan op den duur kon leiden tot het ontstaan
van eene generatie zonder fantasie, zonder enthousiasme en dus zonder nationalen zin".10
Katholieken hebben hun bezwaren echter voor 660 instituut niet laten
gelden: de 'Katholieke Hoogere Burgerschool van vijfiarigen cursus, onder bescherming van het Hoogwaardig Nederlandsch Episcopaat' te Rolduc (Limburg), gesticht in 1872.
"
De leercursus omvat al datgene, wat er aan de Openbare Hoogere
Burgerscholen van vijfiarigen cursus onderwezen wordt. In de drie
laagste klassen wordt er meer bepaald werk gemaakt van de talen,
overeenkomstig de vatbaarheid der leerlingen en ten gerieve van hen,
die, na voleinding van den driejarigen cursus, in den handel of in het
gewone burgerleven wenschen te treden. De twee laatste jaren. daarentegen, zijn meer uitsluitend aan de beoefening der wis- en natuurkundige vakken gewijd, ten behoeve dier leerlingen, die de eindexamens der Hoogere Burgerscholen wenschen af te leggen".11

8) Voortopig Veistag van de Tweede Kamer, Hfst. V, staatsbegroting 1869.
9) a. W·

'9 Bartels. Een eeuu, Middelbaar Ondenvils 71.
") BA Breda. prospectus van de Katholieke Hoogere Burgerschool van uiiBarigen cumus.
1872.

19

Per leerjaar vermeldt het gedrukte prospectus een omschrijving van de
leerstof per vak en het aantal le geven uren per week. In het eerste leerjaar staan Frans. in het tweede en derde bovendien Hoogduits en Engels
op het programma. De vierde en de vijfde klas laten een fors aantal uren
voor de exacte vakken zien: wiskunde, stelkunde en meetkunde. telkens
vier lessen; werktuigkunde twee en drie; natuurkunde ieder leerjaar drie;
scheikunde ieder leerjaar zelfs vijf uur, 'cosmographie' telkens 66n uur.
In het vierde leerjaar volgen leerlingen 35 en in het zesde zelfs 37 wekelijkse lesuren. Speciaal vermeldt het prospectus "buiten hunne lesuren.
hebben de leerlingen geregeld 4 uren daags eigen studie, onder toezicht
van een leeraar".12
Rolduc blijkt een vooruitstrevend instituut, echter tegelijk een fraaie
uitzondering. Rond de eeuwwisseling, ruim vij f en twintig jaar later, verschijnen er immers. uiterst spaarzaam, katholieke HBS-en.
Pas in 1901 zien we de eerste christelijke HBS in Rotterdam verrijzen
en nog in 1910 signaleert prof. dr. H. Bavinck bij de stichting van een
soortgelijk instituut in Amsterdam "wijd voortwoekerend wantrouwen tegen 't als 'ongelovig' verdachte instituut der middelbare school".13 In
1935 beschrijft de secretaris der 'Vereniging voor christelijk onderwijs',
J.C. Weisz, de gevoelens van het protestants-christelijk volksdeel: de
HBS werd gehouden voor wereldse dwaasheid van een hooghartig intellectualisme. De HBS gold als een produkt en als de toekomstverwachting
van een natuurwetenschappelijke wereldbeschouwing. Daarbij kwam
nog, dat de godsdienstloze school van 1863 tot 1901 de vrijwel onbetwistbare heerschappij had gevoerd op het terrein van het middelbaar on-

derwijs. "Uit een zekere geestelijke burgerlijkheid hield men zich afzijdig van dingen, die te groot en te wonderlijk waren".14
Naast deze bezwaren geldt toch vooral en veel sterker een volslagen ge12) BA Breda. het prospectus uit 1872 vermeldt, dat naast de Hogere Burgersehool te Roldue "het kleinseminarie van het bisdom Roermond. met achtjarigen, en eene Hoogere Burgerschool voor Hoogduitschers, Belgen en Franschen met vierjarigen leercursus bestaan.
Reeds twintig jaar v66r het tot stand komen der wet van 1863 tot regeling van het Middelbaar
Onderwijs, werd er, door de verlichte zorg van Mgr.Paredis. aan het R.K. Seminarie van Rol-

duc eene middelbare school, eenigszins naar het voorbeeld der Duitsche 'Realschulen' ingericht. verbonden. Sedert de wet van 1863 heeft men, inzonderheid de Nederlandsche Afdeeling z66 geregeld, dat ze. wat de letterkundige vakken betreft, ruim - wat de wis- en natuurkundige, geheet op de hoogte is der openbare scholen van driejarigen cursus. Er wordt een
tweejarige cursus, aan toegevoegd, ten einde de leerlingen, op den voet der twee hoogste klassen der openbare scholen van vijijarigen cursus, in staat te stellen om het eindexamen der
Hoogere Burgerscholen met goed gevolg af te leggen".
'31 Kolkert, Gedenkboek Christelyke HBS, 30.
14) Weisz, Voor Christelijk onderwijs. in Gedenkboek Christelijk ondenvijs. 8.
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brek aan interesse. Zeker in de kring der 'kleine luyden', waarvan het
rechtzinnig volksdeel. in de aanvang althans, het voornaamste bestand
vormt, ontbreekt vrijwel iedere behoefte aan meer en kwalitatief beter
middelbaar onderwijs. Katholieken doen daar in desinteresse niet voor
onder.
We moeten daarom vaststellen dat pas ongeveer veertig jaar na aanneming van de wet op het middelbaar onderwijs in 1863 katholieken en nog
iets later protestants-christelijken zich. zij het schoorvoetend. aan het
nieuwe schooltype gewonnen geven. Het confessioneel onderwijs zal die
furmidabele achterstand wel wonderbaarlijk snel inlopen.

d. Het bisschoppelijk mandement van 1868
De noodzaak eigen scholen te stichten en de verplicliting bijzonder onderwijs in alle gevallen te verkiezen boven de openbare school krijgen orthodox-protestanten en rooms-katholieken voortdurend ingescherpt. Het
eerste document, dat die plicht onweerlegbaar en ontegensprekelijk onder de aandacht van katholieken brengt, is het bisschoppelijk mande-

ment uit 1868, verschenen vrijwel onmiddellijk na de totstandkoming
van Thorbeckes wet. Neutraal onderwijs mogen katholieken onder geen
9,
beding goedkeuren. Dat onderwijs is immers eene droeve noodzakelijkheid". Het is bovendien "altoos gebrekkig en onvoldoende". Het mandement draagt in de eerste plaats een sterk defensief karakter.
"
Het niet-katholiek onderwijs met den dag voor (le katholieke jeugd
meer en meer onbruikbaar, dreigt uiterst gevaarlijk te worden; dit is
het natuurlijk gevolg van het ongeloof dat buiten de katholieke kerk dagelijks veld wint en van de verderfelijke beginselen die overal verwoestend om zich heen grijpen".
Het mandement roept echter ook op tot het stichten van eigen scholen:
"Ieder ziet meer en meer de behoefte aan voldoend katholiek onderwijs
dringend worden". De bisschoppen wekken op "om echt katholiek onderwijs in zoover het nog ontbreekt, te helpen tot stand brengen en bevorderen". En verder heet het:
..
de kerk verwerpt niet alleen alle ongodsdienstig, maar ook alle godsdienstloos, onzijdig onderwijs waarbij de godsdienst is uitgesloten. Het
eerste verfoeit zij als de pest; het andere keurt zij af, als minstens onvoldoende en gebrekkig; het eerste mag nimmer, het andere slechts bij
gebrek aan beter, worden aangewend".15
's) Het iliandement over het Ondemijs. 22 juli 1868,7.10,11, 15.
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Daarmee staat inschrijving op een rijks HBS voor een katholieke leerling
vrijwel van meet af aan onder zware gewetensdwang. Sommige katholieken kennen echter aan het mandement nog heel lang de appreciatie toe
van "de grondwet van het katholiek onderwijs".16

e. Een stelsel van standenscholen
De middelbaar onderwijswet van Thorbecke is een typische standenwet:
iedere stand zijn eigen op maat gesneden onderwijs: onderricht in met
name klassieke talen voor de geleerde stand in het gymnasium - in een
latere wet geregeld -; de hogere burgerschool met nadruk op de wis- en
natuurkundige vakken voor de gezeten burgerij en een begin van vakonderwijs op vooral avondtekenscholen voor ambachtslieden en aangepaste

landbouwcursussen voor werkers in de agrarische sector, tezamen de
gewone' burgerij, in wat wij later nijverheidsscholen noemen, voorlopig
onder te brengen in tweejarige 'burgerdagscholen'. Daarmee schept de
wetgever een duidelijk en goeddeels ondoordringbaar categoriaal stelsel,
waarin de verschillende schoolsoorten hun leerlingen in hoge mate uit
specifiek sociaal-economische lagen van de bevolking recruteren en zeker oorspronkelijk ook daarvoor opleiden.
Een merkwaardige koudwatervrees van katholieken heeft bij het ontstaan van dit stelsel een rol gespeeld. Dezen tonen zich namelijk beducht
voor staatsbemoeienis met betrekking tot hun seminaries. Die moeten
blijven vallen onder de Hoger Onderwijswet, die de 'eisen van bekwaamheid en zedelijkheid', kenmerkend voor de middelbaar onderwijswet van
Thorbecke, immers niet stelt!
Vooral o.a. om de medewerking van de katholieke Kamerleden te winnen verzet Thorbecke zich van meet af aan tegen een regeling, die het
voorbereidend hoger en het middelbaar onderwijs in 66n en dezelfde wet
omvat. Hij oppert daarbij vooral principiele bezwaren door doelbewust
de opleidingen "voor den geleerden stand" buiten zijn nieuwe wet le
houden. Met die laatste wet beoogt hij namelijk
"
de vorming van die talrijke burgerij, welke het lager onderwijs te bo-

'6) De Haas, Gedenkboek van het Sint-Odulphuslyceum. 20. Een van de eerste priester-docenten (wis- en natuurkunde) pater Ghijben. gestorven in 1908. blijkt de tekst van het mandement uit 1868 aan de hand van persoonlijke aanwijzingen van mgr. Zwijsen te hebben geschreven, "blijkbaar een van die geestelijke binnenvetters, wier licht nooit een kandelaar
mocht vinden", Rogier in Katholieke Herleving, 177.
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ven, naar algemene kennis, beschaving en voorbereiding voor de onderscheidene bedrijven der nijvere maatschappij tracht".17
Hij wenst een karakteristieke maatschappijschool en geen propaedeuse
lot welke vorm van hoger onderwijs ook. De bezwaren van katholieken en
orthodox-protestanten gelden echter vooral de natuurwetenschappelijke
dominantie in het leerprogramma van de nieuwe school, dat sommigen
kenschetsen als "het ongeloof kweekend middelbaar onderwijs".18
Thorbecke heeft een duidelijk figuratieve voorstelling in het hoofd: een
maatschappij met onderwijssoorten, die als concentrische cirkels elkaar
omsluiten: de eerste kring omvat leerlingen die zich voorlopig tot het lager onderwijs beperken; de tweede representeert "een aanzienlijk decl

des volks, de kern der tegenwoordige maatschappij" en tenslotte een
zeer kleine kring van leerlingen, die onderwijs volgt op instituten, die
men met een niet juist woord hooger onderwys noemt .
I ,

99

Curieus is het wel, dat toen al een meerderheid van de Tweede Kamer
voor een regeling voelt om gymnasia en hogere burgerscholen in 66n wet
te regelen als 'het middelbaar onderwijs'. Zo verklaart het Kamerlid Cremers "met leedwezen" gezien te hebben "de scherpe afscheiding van de
grote massa der burgerij, van burgerstanden 6n den geleerden stand".19
De wet van 1863 definieert ook het begrip 'openbaar': uitsluitend
scholen die gemeenten, provincies en het rijk oprichten en in stand houden. Wat hier niet onder valt, is bijzonder, ook als het gesubsidieerd
wordt. Overigens is de mogelijkheid van rijkssubsidie voor bijzondere
scholen, door de minister wel voorgesteld, toen nog door de Tweede Kamer verworpen; slechts gemeentelijke en provinciale subsidie komen in
de wet.

Idenburg is van mening, dat de verantwoordelijkheid van de provincies
te ver is uitgehold. Deze hadden voor de planning van de scholen, die een
bovengemeentelijk karakter dragen, een essentiele rol kunnen spelen. In
dat opzicht heeft Nederland een kans gemist door zich niet aan te sluiten
20
bij scholenstelsels als van Frankrijk en Engeland.

f. Spreiding van scholen

In liberale kring was het toentertijd niet ongebruikelijk, dat de staat juist

'1) Bijlage Handelingen der Staten Generaal l 861-1862,933.
8
j Bijlage Handelingen der Staten Generaal 1861-1863.570.
19) Barrels, a.w.. 12. Idenburg, a.w., 38.
20) Idenburg, a. w.,78.
I
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in kwesties van onderwijs het voortouw neemt en dus als stichter en beheerder optreedt. Gemeenten kunnen scholen stichten, maar ook de
staat. Die dient zelfs een voorbeeldfunctie te vervullen, overal waar lagere overheden te kort schieten. Daarom verordonneert de regering dat in
iedere plaats met meer dan 10.000 inwoners een openbare hogere burgerschool moet worden gesticht. Thorbecke voorziet een beperkt aantal
rijksscholen en dan nog vooral met een driejarige cursusduur; de vij jarige scholen zouden in de minderheid zijn. De gemeenten hebben, in
Thorbeckes visie, de voornaamste taak bij het stichten van openbare hogere burgerscholen. Eind 1871 zijn er al 47 (gemeentelijke en rijksscholen. alle openbaar) met in totaal 3817 leerlingen (dat is 81 gemiddeld !).
Voor de toelating van meisjes dienen ouders een speciaal verzoek te
richten tot de minister. Dat gebeurt overigens pas voor het eerst in 1871
voor 27 meisjes (minder dan 1 % van het totale aantal leerlingen). Het
Kamerlid Saaymans Vader toont zich tegenstander van toelating van
meisjes tot de hogere burgerschool. Hij wil "geen vermeerdering van
macht der vrouwen " .21
In Harlingen wordt bij de reorganisatie van de rijks HBS in 1874 in het
reglement nog de bepaling opgenomen, dat meisjes niet kunnen worden
toegelaten. Het heeft in Nederland tot 1906 geduurd voordat meisjes op
dezelfde voet als jongens recht van toelating verwerven tot de rijks hogere
burgerscholen; sinds dat jaar is het namelijk niet meer nodig een speciaal
verzoek daartoe bij de minister in te dienen.22 Voor de stedelijke gymnasia geldt min of meer hetzelfde. Weliswaar verzoekt al in 1887 de toenmalige rector van het Bossche stedelijk gymnasium, dr. L.W.J. Smit, de
gemeenteraad om ook meisjes toe te laten, maar die besluit daartoe pas
in 1904. Vijf meisjes doen dan hun intrede. In 1913 telt die school 75
leerlingen onder wie 15 meisjes.
Het openbaar onderwijs heeft op andere gronden dan het confessioneel onderwijs aanvankelijk ook bezwaar gemaakt tegen onderricht tege23
lijkertijd aan jongens en meisjes in dezelfde klas.

g. Inrichting van het ondenvijs
De wet kent vrijheid van oprichting door rijk, gemeenten en provincie.
Ook verenigingen en particulieren kunnen eigen scholen stichten, maar
21)

Bartels, a. w., 29.

22) Bartels, a.w.. 29.
23) zie hfdst.IV par. 5 a.
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ontvangen daarvoor geen subsidie van het rijk. De provincie heeft van
haar recht eigen scholen te stichten nooit gebruik gemaakt.
Thorbecke ontwerpt voor de hogere burgerschool een indrukwekkende lijst van achttien vakken. Daarvan kunnen provincie, gemeente of bijzondere scholen naar believen en afhankelijk van de omstandigheden afwijken. Uitbreiden of inkrimpen behoort tot de mogelijkheden. Er bestaat geen enkele aanwijzing voor het leerplan.
Voor leerlingen gelden zelfs opmerkelijke en uiterst progressieve mar"
ges van vriJheid: Niemand is verpligt andere lessen bij te wonen dan die
hij goedvindt te volgen".24 Op de rijks hogere burgerschool mag een
leerling plaatsnemen in de klas die hij verkiest. In toelatings- en eindexamens heeft Thorbecke opzettelijk niet voorzien. Als instelling van opvoeding moet een school niet belast worden met een taak die haar vreemd
behoort le zijn, die der maatschappelijke selectie. Er zijn wel externe
examencommissies, voor wie zich daaraan wil onderwerpen, want Thorbecke beseft terdege. dat de maatschappij waarborgen vraagt aan wie de
middelbare school verlaat en zich tot min of meer zelfstandige denkarbeid in staat acht. Leerlingen behoeven ook uitsluitend examens af te leggen in vakken, waarvoor zij in vrijheid opteren. Het aantal vakken is niet
voorgeschreven.

Het is aandoenlijk te zien, hoe gemeenten en besturen van bijzondere
scholen als om strijd allerlei nauwkeurige regels verlangen ten aanzien
van toelatings- en eindexamens, het leerplan, de lessentoedeling en voorschriften voor de beoordeling. Door dit te doen, eigenlijk een tragische
-

wijze van zelfbetutteling en een onnodige en ongevraagde onderwerping
aan rijksregels hebben scholen zich al heel snel ontwikkeld tot tamelijk
gelijkvormige uitschenkpunten van elders gezette koffie. De eigen inrichting van het bijzonder onderwijs, uitdrukkelijk bedoeld als een soort verkenning en een vorm van ruimte voor het particulier initiatief, krijgt
steeds meer een centralistisch en uniform karakter. De heel specifieke
dominantie van het eindexamen tenslotte heeft nauwkeurige leerplannen, gedetailleerde urentabellen en tal van minutieuze voorschriften tot
-

gevolg.
Deze merkwaardige traditie zet zich tot in onze dagen voort. Het is niet

helemaal rechtvaardig scholen, besturen of ambtenaren hiervan een verwijt te maken, maar curieus is het wel. Ook het confessionele leven toont
zich sterker dan de liberale leer. Thorbecke heeft deze ontwikkeling van
zijn geesteskind nog enkele jaren met weinig vreugde kunnen gadeslaan.
24) Bartels, a.w.. 22.
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Ill

zij,1 laatste levensjaar verzucht hij nog in de Kamer dat
..

hetgee,i ik niet wilde. is ingeslopen".1...1 "Mijne verklaarde meening
was steeds. dat het genot van onderwijs aan de hogere burgerscholen
vrij moest zijn gelijk aan de universiteit".25
Kennelijk was het zo. dat de leer waaraan Thorbecke zijn hart verpand
had. in de maatschappelijke omstandigheden van die tijd niet meer kon
functioneren. Maar het doorgronden van de maatschappelijke werkelijkheid achter de wet. is nimmer de sterke kant van het liberalisme geweest.

h. Bekostiging
De financiering van scholen is aanvankelijk bij wet eenvoudig geregeld.
leder draagt zijn eigen kosten: het rijk voor de rijksscholen. de gemeenten voor (le hare en bijzondere verenigingen voor de instellingen die zij
stichten en beheren. leder bestuur beurt ook schoolgelden. Later gaan
rijk, gemeente en provincie bijzondere scholen subsidieren, de bijzondere gymnasia krachtens de wet van 22 mei 1905, Stb. 141 en de bijzonde-

re middelbare scholen bij wet van 14 juni 1909, Stb. 173.
De wet tot regeling van het Hoger Onderwijs van 28 april 1876. Stb.
102, acht het onderwijs op gymnasia uitsluitend een taak van gemeenten.
Dat is de verklaring voor de 'stedelijke gymnasia'. De wet legt alle plaatsen boven de 20.000 inwoners tegelijk de verplichting op openbare gymnasia te stichten. Ook hier betaalt ieder de eigen kosten. Het bijzonder
onderwijs krijgt dezelfde bevoegdheid. De mogelijkheid van rijkssubsidie
voor de gemeenten wordt vastgelegd in de wet; niet die voor bijzondere
gymnasia. De gemeente Tilburg wordt op eigen verzoek van de verplichting een openbaar gymnasium te stichten, vrijgesteld. Er is immers al een
rijks hogere burgerschool.
De wetsvoorstellen om zowel openbare, stedelijke gymnasia te stichten
als openbare rijks of gemeentelijke hogere burgerscholen in plaatsen boven een bepaald inwonertal, vormen het duidelijke begin van een essentiele voorwaarde voor de externe democratisering van het onderwijs. De
principiele gelijkwaardigheid van alle mensen voor toegang tot onderwijs
krijgt langzamerhand gestalte. De overheid geeft een krachtige stoot tot
onderwijsspreiding en het bijzonder onderwijs heeft in ieder geval de formele vrijheid tot het stichten van eigen scholen. Maar het is duidelijk, dat
nog zeer onvoldoende recht is gedaan aan omvangrijke en groeiende bevolkingsgroepen, die de openbare school uit gewetensovertuiging onaan25) Bartels. a.ti:. 92.
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vaardbaar vinden. Voor talloos velen uit protestants-christelijke en katholieke kring geldt het als een eis van eenvoudige rechtvaardigheid publieke middelen ook aan te wenden voor instellingen die zij uit eigen initiatief
en zorg wensen te stichten.

i. Rechtsongelijkheid
De wet van 8 december 1889 stb. 175 (ook wel genoemd de wet Mackay)
legt voor het eerst de rechtsgelijkheid van het openbaar en bijzonder onderwijs tegenover het rijk vast en vaagt daarmee het oude, feitelijke onderwijsmonopolie van rijk en gemeenten weg. Het christendom krijgt
kans binnen te dringen in de geseculariseerde staat. Deze wet voorziet in
subsidie voor de bijzondere school (mogelijk tot 30%) en het valt te verwachten, dat dit beginsel van rechtsgelijkheid vroeg of laat zal leiden tot
de financiele gelijkstelling. Die verwachting wordt inderdaad realiteit. althans voor het gehele lager onderwijs onder het uitsluitend uit liberalen
en vrijzinnig-democraten gevormde extra-parlementaire kabinet-Cort
van der Linden (1913-1918). Dat stelt zich o.a. ten doel zowel het algemeen kiesrecht als de financiele gelijkstelling van openbaar en bijzonder
lager onderwijs tot stand te brengen.
Dat laatste punt brengt de bij KB van 31 december 1913 ingestelde
'bevredigingscommissie' in beweging, bestaande uit veertien personen,
allen leden van het parlement en wel van elke fractie de voorzitter en 6#n
lid. Voor de katholieken hebben daarin zitting de priester dr. W. Nolens
en de leek mr. Anthonie I.M.J. baron van Wijnbergen. Met op een na algemene stemmen gaat deze commissie akkoord met het uitgebrachte verslag van 11 maart 1916 en met het voorstel het bijzonder lager onderwijs, "dat aan de bij de wet te stellen eisen voldoet, naar denzelftlen
maatstaf als het openbaar onderwijs uit de openbare kas te bezoldigen".
Deze belangrijke beginseluitspraak is in 1920 in een wettelijke regeling
vastgelegd (onderwijswet De Visser), die de weg vrijmaakt voor de praktijk van de komende decennia: vrede op het onderwijsfront en, voor wat
de katholieken en protestants-christelijken betreft, op vrijwel alle plaatsen
in Nederland uiteindelijk de mogelijkheid van confessioneel onderwijs.
De gevolgen en de omvang van deze ontwikkeling zijn indrukwekkend:

in 1889 volgt ruim 20% van de jeugd bijzonder lager onderwijs; in 1920
al 40% en in 1945 is dat percentage gestegen tot ongeveer 70.26 Maar

26)

28

Rogier. Katholieke Herteving, 363: 371: 530.
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pas na de Tweede Wereldoorlog wordt het bijzonder voorbereidend hoger
en middelbaar onderwijs ook feitelijk op gelijke wijze als het openbaar
bekostigd. Daarbij is het wel buitengewoon intrigerend te constateren,
dat de financiele gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs een
zeer hoge prijs heeft gevergd: een uiterst centralistisch stelsel, dat scho-

len van ongelijke signatuur benauwend weinig ruimte gunt voor explicitering van een eigen identiteit. Stellig de grootste tragiek is, dat velen in dat
bijzonder onderwijs voor een royale marge van eigen beleid om allerlei
redenen terugschrikken.
§ 2. Industrieel proces in Noord-Brabant
a. Krachtige

industriele impulsen

Op het einde van de 19e eeuw geraakt de industriele bedrijvigheid van
Noord-Brabant in een stroomversne]ling: een proces van expansie en
modernisering zet in. Bedrijven mechaniseren en worden van stroom
voorzien. De overheid bevordert onder invloed van een gunstige conjunctuur deze modernisering krachtig. In 1899 komt de eerste 'electrificatie-centrale' in Boxtel tot stand. gevolgd door de N.V. Maatschappij
Peel-Centrale in 1910 voor het hele Zuidoosten van de provincie, het gebied rond Eindhoven en Helmond. In het eerste oorlogsjaar kan de nieuwe Provinciale Noordbrabantse Electriciteitscentrale aan de hele provincie stroom leveren, die ook in de kleinere plaatsen de bedrijvigheid nieuwe
27

impulsen geeft.
Bestaande verkeersverbindingen worden geintensiveerd (trein) en
nieuwe aangelegd (tram); kanalen worden gegraven en bestaande verbeterd. In snel tempo verliest Brabant zijn achterlijke positie en weet binnen twee decennia het nationale industriele niveau royaal te bereiken, z6
zelfs dat het tempo van de algehele industrialisatie en haar gedifferentieerd karakter in deze provincie veel vlotter verlopen dan in de rest van
Nederland.28
Het bedrijfsleven expandeert en houdt bereikte posities stevig in handen. Waarschijnlijk het meest spreekt tot de verbeelding het betreden
van nieuwe terreinen op het gebied van wetenschappelijke research en
ontwikkeling. Markant hierin is de Koninklijke Shellgroep, die haar laboratorium in 1914 in Amsterdam heeft gevestigd. Maar in datzelfde jaar is
27) Van den Eerenbeemt, Ontwikketingslijnen en Schamie,punten, 130.
28) a. tv., V.
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bij Philips in Eindhoven het Natuurkundig Laboratorium van de grond
gekomen door dr. G. Holt. voorlopig nog gevestigd in de fabriek. maar
sinds 1923 in een afzonderlijke behuizing ondergebracht.
In alle steden van de provincie, de Brabantse stedenrug, die op zeer
korte afstand van elkaar gelegen zijn: Bergen op Zoom. Roosendaal, Breda, Tilburg, Den Bosch, Eindhoven en Helmond ontstaat een aanstekelijk industrieel klimaat met een toenemende werkgelegenheid, psychologisch sterk in de hand gewerkt door de rond 1900 vrij algemeen heersende opinie dat het proces van industrialisatie
als een zegen is ervaren omdat het arbeid bracht, waar de traditionele
bronnen van bestaan niet meer in staat waren de groei van de beroepsbevolking op te vangen,9. 29
Die laatste neemt ook, hier en in heel Nederland, door verbeterde hygienische omstandigheden en modernere huisvesting, onstuimig toe. 1n
1900 telt ons land slechts 24 steden met meer dan 20.000 inwoners; in
1918 al tot 42 gestegen.30 In geheel Nederland groeit de bevolking tussen 1880 en 1909 met circa 30%; in de stedelijke gemeenten met ongeveer 47%. Nederland urbaniseert.
Sociaal valt er heel wat te zeggen over arbeidsverhoudingen, ontslagkwesties, vrouwen- en kinderarbeid, ziekteverzuim en stakingen; de situatie ligt ook per stad of streek verschillend. Zo is het stellig waar, dat de
ondernemers in de agglomeratie Eindhoven in 1920 (wanneer CrootEindhoven ontstaat) overal een gunstig arbeidsklimaat aantreffen. Dat
ligt aan de beschikbaarheid van arbeidskrachten en het lage loonniveau.
Maar daaraan, ook voor de overige streken in de provincie, draagt zeker
niet minder bij de overal nog functionerende en praktisch onaangetaste
standenmaatschappij. De toplaag waaronder veel geestelijken, houdt de
bevolking in een stevige greep. 31
Ook vestigen zich in Brabant mensen van buiten de provincie. Die tonen onvermoede, innoverende impulsen. Philips opent in 1891 in Eindhoven zijn bedrijf en ondanks voortdurende lokale spanningen tussen autochtonen en allochtonen gaat daarvan voor de hele provincie een katalyserende werking uit. Eindhoven industrialiseert niet alleen, het
verstedelijkt in hoog tempo. Het is de eerste stad in Brabant die de
100.000 inwoners overschrijdt. Het verliest eveneens als eerste zijn typisch Brabants karakter.
..

29) a· w..VII.
31)

Bosmans, Het maatschappelijk politieke leven in Nederland, in AG.N, XIV, 204.

·3 1 ) Messing. Het

ontstaan van Groot-Eindhoven. 32 en 194.
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Ook elders trekt de bedrijvigheid aan. De literatuur somt een indrukwekkende lijst van nieuwe activiteiten op in tal van plaatsen. Zo werken al
in de jaren negentig van de vorige eeuw bedrijven in 's-Hertogenbosch.
Tilburg en Waalwijk met stoomkracht.32 In 1909 staat er in Bergen op
Zoom 40% van de beroepsbevolking te boek als werkzaam in construetiebedrijven en gieterijen. De ligging van de stad aan een haven, de vesti33
ging van de N.V. Asselbergs IJzerindustrie en Handelsmaatschappij
en de aanwezigheid van het garnizoen bepalen lang het beeld van een
zich moderniserende stad. De van ouds in Helmond bestaande textiel- en
metaalnijverheid beleeft een forse uitbreiding. Het buiten de Brabantse
stedenrug gelegen kleine Waalwijk beschikt over de eerste schoenfabriek
die voor de structuur van een naamloze vennootschap kiest.34 Rond
1910 staat 4/5 deel van de Nederlandse schoenfabrieken in Brabant.
Het belangrijkste centrum is Loon op Zand en Kaatsheuvel met 35 grotere en 112 kleinere bedrijven met 1550 man personeel, gevolgd door
Waalwijk met 7 fabrieken, 4 manufacturen en 32 schoenmakerijen, goed
voor 900 arbeiders en tenslotte Dongen met 7 fabrieken, 2 manufacturen en 33 schoenmakerijen met in totaal 919 werknemers. 35
Tot 1914 vormt de industrie in Brabant "de grote motor van het economische leven 99 36 en datzelfde jaar betekent in feite het einde van het
"arcadische Brabant".37 pogingen om die sfeer te behouden, zijn alleen
maar evenzovele bewijzen dat de bakens definitief verzet zijn en terugkeer naar de 'goede oude tijd' gelukkig onmogelijk is.
Tot aan de Eerste Wereldoorlog zijn het vooral de textiel- en metaalnijverheid die het industrieel karakter bepalen, onmiddellijk gevolgd door
de sigarenindustrie in Zuidoost-Brabant, met de schoennijverheid in de
Langstraat en de suikerindustrie in het westelijke deel van de provincie.

b. De industrie tij(:lens de Eerste Wereldoorlog
De Eerste Wereldoorlog brengt noodzakelijkenvijs een beangstigende
vorm van niet alleen geestelijk isolement mee. Een klein land, lang be-

schermd, in zichzelf besloten, raakt afgesneden van zijn normale aanvoerlijnen en grondstoffen. De export is geblokkeerd. Er is zeker ook
92) Van den Eerenbeemt, Ontwikketings/*nen en Schamie,punten, 67.
33) a.w., 124.

34) a. w., 87.

35) a.w., 144.
36) a. 11'.. V.
37

) a. u.,VI.
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sprake van politieke vereenzaming. Toch beleven veel mensen ook een
gevoel van trots en fierheid een onafhankelijke kleine natie te zijn. 38
Voor de Eerste Wereldoorlog is onze economie al tientallen jaren bepaald en beheerst door een evenwichtige groei die Nederland sterk heeft
gemaakt zodat het tegen een stootje kan. Tegelijk zal ons land vanuit een
gezond soort van opportunisme zijn typische door de gewijzigde omstandigheden geboden kansen grijpen.39 Paradoxaal genoeg weten ondernemers de barre oorlogsomstandigheden handig uit te buiten door zelf fabrikaten le vervaardigen die door het wegvallen van de import van buitenlandse grondstoffen niet meer voorradig zijn. Zo sticht Philips in 1916
een eigen glasblazerij nu de aanvoer van gasballons, nodig voor de fabricage van lampen, uit Duitsland en Oostenrijk. stagneert.
Soms ook stijgt de binnenlandse vraag naar eigen produkten exorbitant. Het Nederlandse leger koopt ongekende hoeveelheden schoenen op
in de Langstraat en textielprodukten in Tilburg. Oude schoenmodellen
kunnen fabrikanten gemakkelijk aan de vrouw brengen. omdat de oorlog
zelfs verlammend werkt op tal van modieuze trends. Ook speelt het verdwijnen van de buitenlandse concurrentie bijvoorbeeld de Tilburgse wolindustrie maar ook de schoennijverheid economisch in de kaart. Het
jaar 1916 sluit voor de meeste bedrijven gunstig af.40 Er blijkt zelf animo
voor uitbreidingen en nie,iwe investeringen.

c. Antwoord van het onderwijs

Industrialisatie betekent behoefte aan scholing, zeker aanvankelijk op velerlei ambachtelijk niveau. Het beroepsonderwijs ontwikkelt zich. Eindhoven krijgt in 1901 zijn eerste ambachtsschool. Gaandeweg en overal
dringt zich de noodzaak op over kwalitatief goed opgeleide werkkrachten
te beschikken. Het aantal leerlingen in het ambachtsonderwijs neemt
rond 1900 toe, al verhullen de toch nog beperkte deelnamecijfers, wat
bedrijven zelf aan scholing en opleiding verzorgen. In ieder geval groeit
in brede kring het inzicht dat de kwantitatieve en kwalitatieve uitbreiding
van de industrie dringend behoefte heeft aan geschoold personeel.
Her en der zijn er ook MULO-scholen, die zeker na de financiBle gelijkstelling in 1917. een hoge vlucht nemen. Het MULO is immers geregeld in de Lager Onderwijswet en het confessionele aandeel daarin kan
38) Von der Dunk, Nederland ten tijde van de eerste Wereldoorlog, in AGN. XIV, 52.
a") De Vries. Het Economisch Leven in Nederland. in AG,1. XIV. 112.

m) Messing. a.u·.. 24.
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daarom profiteren van gunstige omstandigheden door de financiele gelijkstelling. In het begin van de twintigste eeuw functioneren er enkele
ambachtsscholen. min of meer als schamele restanten van de tweejarige
burgerdagscholen, die nergens goed van de grond gekomen zijn, institu"
9,
ten overigens, waaraan, desnoods in kleiner verband , ook (meestal)
avondtekenscholen verbonden zijn. De toename van ambachtsscholen
houdt overigens gelijke tred met de industriele ontwikkeling van de provincie en is de eerste decennia van deze eeuw opmerkelijk.
In Noord-Brabant verrijzen als gevolg van de middelbaar onderwijswet
van Thorbecke in 1863 nu kort na elkaar ook rijks hogere burgerseholen
te Tilburg en Helmond in 1866, te Den Bosch en - als enige een gemeentelijke - in Breda in 1867, te Bergen op Zoom in 1882 en te Eindhoven in 1910. De eerste rijks hogere burgerschool in Brabant verrijst
dus in Tilburg. In datzelfde jaar al attendeert de Minister van Binnenlandse Zaken, mr. J.R. Thorbecke, het gemeentebestuur op die voorziening. Deze school verdient om twee redenen hier speciale vermelding: de
erfgenamen van Koning Willem II staan diens paleis in Tilburg na zijn
dood om niet in eigendom af aan de gemeente onder de uitdrukkelijke
voorwaarde, dat het gebouw met omliggende tuin een bestemming zal
krijgen als huisvesting voor (le nieuwe HBS, met de naam van de vroegere koning: rijksschool Koning Willem II.
Misschien nog belangrijker is het feit, dat tot de eerst toegelaten leerlingen een zekere Vincent Van Gogh behoort, wiens vader predikant te
Zundert - een advertentie in het weekblad van Tilburg van 31 maart
1866 leest. Daarin kondigt de eerste directeur mr. F.J.A. Fles, voor zijn
benoeming rechter in de arrondissementsrechtbank van Breda en
schoolopziener in het tiende district, het begin van de lessen aan. Vincent
- op 30 maart 1853 op de Nederlands Hervormde pastorie te Zundert
geboren - vertrekt op elfjarige leeftijd naar Zevenbergen, waar hij bij de
kostschoolhouder J. Provily, de laatste klassen van de lagere school met
z6veel succes doorloopt, dat hij onmiddellijk in het eerste leerjaar van de
nieuwe HBS kan plaatsnemen. Met vier andere leerlingen (van de tien)
wordt Vincent op het einde van het schooljaar naar de tweede klas bevorderd met een gemiddeld cijfer van 7,36. Daarom wekt het verbazing dat
de wat teruggetrokken jongen halverwege dat tweede jaar plotseling van
school vertrekt en ongeveer een jaar zonder duidelijke bezigheden in
Zundert verblijft.41 Het plotselinge vertrek van Vincent is daarom des te
meer verwonderlijk, omdat zijn tekenleraar C.C. Huysmans een uitste-

41

) Van den Eerenbeemt. De Onbekende Vincent van Gogh, 37.
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kende reputatie als docent bezit, als een stimulerende persoonlijkheid
bekend staat en landelijk faam geniet als tekenpedagoog en artiest. De
eerste tekeningen van Vincent tonen ook onmiskenbaar de invloed van
zijn leraar, bij wie hij tijdens dat eerste jaar vier uur handtekenen en 66n

uur lijntekenen volgt. 42
De zes openbare hogere burgerscholen: Helmond, Eindhoven, Den
Bosch, Tilburg, Breda en Bergen op Zoom; en de twee stedelijke gymnasia in Den Bosch en Breda. zijn uiteraard van betekenis voor de recrutering van hoger personeel. Hun aandeel kan weliswaar bescheiden heten.

Op de Eindhovense rijks HBS staan in 1918 immers in totaal 78 jongens
en 34 meisjes ingeschreven!43 De andere scholen tellen vaak nog geen
100 leerlingen van wie een niet onaanzienlijk deel na drie jaar de studie
afsluit.
Leerlingen bezoeken ook kostscholen, zowel meisjes als jongens, maar
dat is toch maar voor een kleine groep bevoorrechten weggelegd. Binnen
Brabant is de Ruwenberg, gesticht in 1852, de oudste inrichting, zeker
aanvankelijk vooral bedoeld als voorbereiding op het klein-seminarie.
Sinds 1900 gaan er ook Brabantse jongens naar het Canisiuscollege in
Nijmegen, naar het internaat Katwijk, beide geleid door de paters JezuYeten. en naar het Augustinianum te Eindhoven sinds 1901, onder beheer
van de Paters Augustijnen.44 Bij uitzondering vertoeven jongens van
vooraanstaande families wel in 'de kleine republiek' Roldue in Limburg.45

In 1899 sticht de congregatie van de fraters-paters te Tilburg een 'progymnasium', het latere Odulphuslyceum, dat zich terecht het oudste katholieke gymnasium van Noord-Brabant noemt en in 1910 wettelijke erkenning verwerft. In die tijd maken priesters nog deel uit van de klooster42) a.w.,38.
43) Van den Eerenbeemt. Industrieel Ondememerschap en mentaal klimaat. 1-2.
44) Op 29 december 1890 kopen de Augustijnen het oude klooster Marienhage om er een
tweede - na dat te Utrecht in 1886 - te vestigen. In 1419 is het (taar oorspronkelijk gesticht
door de reguliere kannuniken van Augustinus. In 1581 verdreven, keren de paters korte tijd
later terug, maar bij plakkaat van 2 december 1636 moeten alle geestelijken de Meijerij verlaten. In 1898 komt de H. Hartkerk gereed en in oktober van datzelfde jaar wordt het gymnasium ondergebracht in de vrijgekomen noodkerk. in 1912 krijgt het internaat een eigen onderkomen en in 1917, het jaar van de wettelijke erkenning, verrijst een vier verdiepingen
hoog gebouw, 'de cigarenkist', P.Thoben in Mit.,eum Kempentand, Augustijnen en Eindho-

ven 1991.
45) 'De kleine Republiek' is de benaming, die Lodewijk van Deyssel aan Rolduc gaf, toen hij
daar in de vorige eeuw zelf verbleef.
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lijke communiteit. Sommigen treden er op als docent. Enkele maanden
na de opening wordt P.C. de Brouwer feitelijk de eerste rector tot 1918.
Daarna blijft hij tot aan zijn pensioen in 1939 als godsdienstleraar aan de
school verbonden.
Tot slot verdienen vermelding de talrijke klein-seminaries, twee van de
beide Brabantse bisdommen, met het klein-seminarie Beekvliet sinds
1815 als oudste, en twintig van reguliere kloostergemeenschappen, vooral in de loop van deze eeuw gesticht, opleidingen voor priesterstudenten,
met een min of meer gymnasiaal onderwijsprogramma. Hoe krachtig in
Brabant hun positie in 1960 nog lijkt - er zijn op dat moment 22 kleinseminaries46 - acht jaar later zijn ze alle verdwenen. Enkele hebben hun
bestaan voortgezet als een voor ieder toegankelijk gymnasium.
§ 3.

Nabeschouwing

De Brabantse samenleving, tot het einde van de achttiende eeuw weggedoken in een sfeer van achterstelling en achterlijkheid krijgt dan, eerst
staatkundig en politiek, het noodzakelijke zelfvertrouwen en maakt als
gevolg daarvan later ook industrieel en onderwijskundig een periode van
gestage opgang door. Voor het midden van de negentiende eeuw sticht
de Tilburgse pastoor, J. Zwijsen congregaties van fraters en zusters, die
zich toeleggen op goed lager onderwijs voor alle kinderen, zeker ook uit
arme gezinnen. Na 1850 zijn opnieuw tal van particuliere initiatieven,
maar ook een indrukwekkende reeks van wetten verantwoordelijk voor
de verdere ontplooiing van ons land en van Brabant. De provincie loopt
in de pas bij landelijke ontwikkelingen. De van ouds gevestigde Latijnse
scholen, letterlijk op te vatten, met een heel gering aantal leerlingen, her
en der in de provincie verspreid, verdwijnen tamelijk geruisloos.
Door de wet op het Middelbaar Onderwijs uit 1863 van de liberaal
Thorbecke - in onderwijskundig opzicht een fraai staal van autonomie en
soevereiniteit in eigen kring - verrijzen in zes Brabantse steden openbare
hogere burgerscholen, vijf gesticht door het rijk en een, in Breda, door de
stad. Twee stedelijke gymnasia ontstaan in Den Bosch, voortzetting van
een eerder daar gevestigde Latijnse school, en in Breda. Rond de eeuw-

wende openen twee katholieke middelbare scholen, in Eindhoven en in
Tilburg hun poorten. Hoewel de wet op het Middelbaar Onderwijs particulieren toestaat eigen scholen te stichten, blijft de financiering nog heel
lang een zaak voor diezelfde particulieren en moeilijk te realiseren.
49 Het voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs in Noord-Brabant, 13.
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Van meet af aan bestaat er algemeen kritiek op het natuunvetenschappelijk karakter van de nieuwe drie- en vijfiarige hogere burgerscholen,
van confessionele zijde bovendien op het ongodsdienstig of zelfs antigodsdienstig karakter ervan. Weliswaar spoort het Mandement van de
Nederlandse bisschoppen uit 1868 katholieken in de eerste plaats aan tot
de stichting van eigen katholieke lagere scholen, maar impliciet ook tot
het treffen van katholieke voorzieningen van voorbereidend hoger en
middelbaar onderwijs. De bisschoppen verklaren openbaar onderwijs
voor katholieke kinderen niet aanvaardbaar. Met de financiele gelijkstel-

ling in 1917 zijn de problemen voor het lager ondenvijs, inclusief het
MULO, opgelost; voor het VHMO zal het tot na de Tweede Wereldoorlog
duren, voor die situatie is bereikt, ook al is de rechtsgelijkheid tussen alle
openbaar en bijzonder onderwijs op het einde van de negentiende eeuw
bij wet vastgelegd.
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HOOFDSTUK II
ONTSTAAN VAN ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS

§ 1.

De confessionele school: hart van de verzuiling

a. Achterstand als prikkel tot propaganda
De confessionele school vormt het hart van de verzuiling. Juist op dat
punt kunnen en willen bisschoppen een dringend beroep doen op de religieuze trouw van de gelovigen. Het motief van bescherming spreekt volwassenen natuurlijk het sterkst aan en is voor hen ook het aannemelijkst,
wanneer het de zorg voor jonge mensen betreft. Bovendien kan daar het
effectiefst de emancipatie beginnen en gestalte krijgen. De tekorten in
cultureel opzieht zijn betrekkelijk snel en ook heel concreet in te lopen in
zulke goed gestructureerde eenheden als scholen.
Veel auteurs voeren opvallend lang kwantitatieve achterstanden aan
ter verdediging van de katholieke school. Die vormen in het gehele interbellum een voornaam motief katholieken te bewegen hun kinderen naar
katholieke scholen te sturen. Alleen op die wijze immers kunnen katholieken "het hun toekomend deel" in alle beroepen en op alle plaatsen in
de samenleving vullen. Nog in 1958 publiceert Matthijssen reeksen tabellen waaruit blijkt in welke sectoren onvoldoende plaatsen door katholieken bezet zijn. Sommige publikaties wijzen ook op de eigen desinteresse en laksheid als oorzaken van die achterstand. Maar voorlopig geldt
de zuil en daarbinnen de katholieke school "als een alternatieve leefwereld welke in overkoepelende samenwerking met andere kringen de nationale samenleving van dienst wilde zijn".2 Die merkwaardige paradox:
aanpassing aan het moderne leven en tegelijk bestrijding van het moderne (onchristelijke) denken blijkt ook in de school van invloed.
1

b. Hetjaar 1917
Het derde oorlogsjaar 1917 is in menig opzicht memorabel. De grondwetsherziening van dat jaar brengt de invoering van het stelsel der evenredige vertegenwoordiging en het algemeen kiesrecht voor mannen, wel9 Matthijssen, Katholiek Middetbaar Ondenuijs en intellectuete Emancipatie, passim.
2) Bornewasser. De katholieke zuil in wording, in Archief voor de geschiedenis, 177.
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dra gevolgd door dat voor vrouwen in 1922. Die herziening wijzigt het
politieke stelsel in Nederland grondig en definitief. Er gaan nu immers
geen stemmen meer verloren in de diaspora, hetgeen vooral voor katholieken en protestants-christehjken ongunstig uitwerkte. Nederland wordt
op slag een groot kiesdistrict. De achttien rijkskieskringen verbinden zich
immers met elkaar. Bovendien zorgt de opkomstplicht voor een maximaal effect voor de confessionele zaak. De drie confessionele partijen: de

rooms-katholieken, de anti-revolutionairen en de christelijk-historischen
verdringen de liberale bovenlaag voorgoed naar de achtergrond. Zij behalen in 1918 al de helft van de stemmen en in 1922 zelfs de absolute
meerderheid (60 van de 100 zetels). Het landsbestuur zal gedurende het
gehele interbellum onafgebroken in confessionele handen blijven.3
Hoewel de rechtsgelijkheid tussen de openbare en de bijzondere
school al bij wet van 8 december 1889 (Stb. 175) formeel is vastgelegd,
volgt toch pas in 1917 de volledige financiale gelijkstelling, vooralsnog
uitsluitend voor het lager onderwijs. Sinds 1889 is het thema van de

rijkssubsidie onafscheidelijk gekoppeld aan een steeds vollediger, volmaakter, completer en perfecter stelsel van condities. De weg naar de democratie is "onvermijdelijk een stap naar voortgaande centralisatie",4
m.a.w. wie subsidie wenst, dient zich aan tal van rijksvoorschriften te
houden. Voor het middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs is er
weliswaar nog geen gelijke bekostiging, maar wel de mogelijkheid, dat
een bijdrage uit de publieke kas beschikbaar komt. Er staat echter niet
bij hoeveel. Tot wat voor moeizame en opofferende operaties dit zal leiden, zullen wij nog zien.

c. Uitbreiding van rechten
Voor de hogere burgerschool betekent datzelfde jaar 1917 ook een opmerkelijke ontwikkeling: van de door Thorbecke uitsluitend gewenste
maatschappijschool evolueert de HBS op grond van de wis- en natuurkundige vooropleiding, door de Wet Limburg (16 februari 1917, wijziging van de artikelen 131,132 en 186-f der Hoger Onderwijswet) tot een
,'
volwaardige propaedeuse voor bepaalde richtingen van universitaire
studies":5 de medische en natuurwetenschappelijke academische studies staan nu ook open voor afgestudeerden van de HBS.
3) Bosmans. Het maatschappelijk politieke leven, in AGN, XIV, 200.
4)

idenburg, Schets van het Nederlandse Schoolwezen. 52.

9

aw.,48.
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Bij KB van 13 november 1923. Stb. 518. wordt naast de traditionele van dat tijdstip af met B-afdeling aangeduide schoolrichting - ook een Aafdeling mogelijk met een programma, waarin de letterkunde en de economische vakken op de voorgrond staan. Op 22 april 1937, Stbl. 320,
wordt de Middelbaar Onderwijswet met het oog hierop gewijzigd. Dan

ligt tegelijkertijd vast. dat het ondenvijs in de eerste drie jaar gelijk is. De
omschrijving van het verschil in richting van heide kopklassen luidt: "onderwijs in de maatschappelijke vakken voor de A-, en onderwijs in de
wis- en natiturkundige vakken voor de B-afdeling r
Het nieuwe parlementaire stelsel, de financiele gelijkstelling van het
openbaar met het bijzonder lager onderwijs en de principiele toegang
van abiturienten van de HBS tot universitaire studies, bepalen in menig
opzicht de ontwikkeling van het VHMO onmiddellijk na de Eerste Wereldoorlog en de gehele periode van het interbellum.
Wie venvacht, dat met de -beslechting in 1917 de voornaamste basis
van de strijd om de bijzondere school aan de confessionele emancipatiebeweging ontvallen zou zijn", vergist zich deerlijk. 7
·

i,

6

d. De anti-these
De scheiding tussen het christelijk en niet-christelijk volksdeel. gebaseerd op de door Abraham Kuyper ontwikkelde gedachte van een fundamentele anti-these, "waarbij het christelijk geloof front maakte tegen het
opdringend ongeloof'.8 blijft niet alleen gehandhaafd. maar dringt in alle sectoren van het maatschappelijk leven door. Organisatorisch en mentaal verschansen de confessionelen zich in een volstrekt gesloten systeem
van zuilvorming. Bovendien treden de religieuze verschillen tussen ka-

tholieken en protestanten, nu zij door wat in 1917 is bereikt. minder op
elkaar zijn aangewezen, scherper aan het licht. De eigen gelederen van
katholieken en protestanten worden gesloten en in menig opzicht zelfs
hermetisch. Het isolement lijkt de gunstigste uitgangsstelling te zijn, omdat de orthodoxe elite in beide kampen zowel iedere afwijking van de leer
gemakkelijker kan tegengaan als de strijdlust militanter weet wakker te
houden. Beide bevolkingsgroepen blijven sterker in compartimenten opgedeeld dan ooit tevoren. Nederland is de meest gesegmenteerde samenleving van West-Europa.9
9 a.w..227.
71 Bosmans. t.a.p.. 214.

8) Idenburg, a.11., 108.
") Bornewasser. t.a.p., 172. Righart. De kathotieke zuit in Europa. 29-32.
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Bovendien scherpen de bisschoppen, soms met kerkelijke sancties, de
eenheid onder geloofsgenoten als het hoogste goed aan, omdat zo alleen
een dam valt op te werpen tegen dreigen(le ontkerstening. Dat eenheidsidee geeft overigens ook een gevoel van trots en veilige geborgenheid. Er
zijn voortdurend pompeuze loftuitingen op wat dank zij deze eenheid bereikt is en het prikkelt de offervaardigheid voor wat nog te doen staat. Katholieken tonen zich vanuit een traditioneel sterk hierarchisch denken
bereid tot gehoorzaamheid. Volgzaamheid en dociliteit staan hoog genoteerd.

Katholieken blijven optimaal gemotiveerd om de eigen zaak toegedaan
te zijn en vooral te beschermen. De overgrote meerderheid komt er op
deze wijze toe om "in katholiek verband te zwemmen en te voetballen, te
dansen en te schaken, naar de radio te luisteren, op reis te gaan en zijn leven te verzekeren",10 en zelfs zijn geiten te fokken.
e. Het Genootschap Ons Brabant
Een opmerkelijk initiatief van vooral katholieken tekent zich af in het
Zuiden van Nederland, wanneer in 1912 op 22 september de achtste katholiekendag te Tilburg wordt georganiseerd. Niet alleen nemen de deelnemers op dat congres het initiatief tot stichting van katholieke scholen het gemeentelijk initiatief voor een handelsdagschool te Waalwijk veroorzaakt er commotie -, de inleiders kondigen ook op tamelijk militante en
triomfantelijke wijze het einde van de neutrale school aan. "De neutraliteit heeft uitgediend".11
Drie sprekers hebben met hun ideeen al eerder de aandacht op zich
gevestigd: de priester A.F. Diepen, de latere bisschop van 's-Hertogenbosch, de priester P.C. de Brouwer. rector van het Odulphuslyceum te
Tilburg en de leek dr. M.A.P.C. Poelhekke, die, sinds 1901 directeur
van de gemeentelijke HBS le Nijmegen, in 1902 opzien baart met zijn rede 'Het Tekort der Katholieken in de Wetenschap: Daarin verwijt hij zijn
geloofsgenoten, weinig zachtzinnig. gebrek aan initiatief, studiezin en ondernemingsgeest. Op die inspirerende bijeenkomst te Tilburg rijst het
plan tot oprichting van 'Het Genootschap Ons Brabant' op 2 mei 1913.
waarin een aantal katholieken zich wenst sterk te maken voor tal van initiatieven en heel concreet besluit tot oprichting van een onderafdeling

"') Rogier, Katholieke Herlering. 543.
"

1 Provinciale Noord-Brabantsche en 's-Henogenbossche Courant. 24 september 1912.
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West-Brabant met als doel in Bergen op Zoom of Roosendaal een katholieke middelbare school van de grond te tillen.

f. De Vereniging Ons Handelsonderwijs
Winkeliers en ambachtslie )len kunnen v66r het begin van deze eeuw
maar moeilijk aan krediet komen en wanneer het al lukt, blijken de condities in het algemeen niet mals. Ook in deze kringen van merendeels
sterk individualistisch opererende kleine zelfstandigen dringt de verenigingsgedachte door en beseffen mensen langzamerhand, dat alleen door
12
associatie verbetering van de kredietmogelijkheden te bereiken valt.
De Bossche Hanzebank als vrucht van de r.-k middenstandsvereniging
voor neringdoenden krijgt bij KB van 14 oktober 1904 koninklijke goedkeuring. 13 De naam Hanze staat symbool voor een romantische herinnering aan de Middeleeuwen, wanneer de samenwerking tussen vele Hanze-steden het aanzien geeft aan machtige Hanze-bonden. die handel en
ambacht tot hoge luister brengen. 14
Artikel 3 van de jonge vereniging somt een hele reeks rijk geschakeerde doelstellingen op:
9.
het steunen van de katholieke pers; katholiek onderwijs en alle verdere katholieke actie: het bestrijden van slechte lectuur, godsdienstloos
..
onderwijs en van neutraliteit, voorzoover mogelijk .
Het tweede lid van dat artikel noemt
,.
het bevorderen van het credietwezen, de oprichting van spaar- en
voorschotkassen, het streven naar contante betaling bij den detailhandel, zondagsrust. handelsonderwijs, de bestrij(ling van beursmisbruiken. van ongeoorloofde cooperatie en van oneerlijke concurrentie".
De geestelijk adviseur dr. J.H.P. Nouwens toont zijn gehoor tijdens de
eerste grote vergadering van de Hanze "met een scherp ontleedmes de
fouten aan die de positie van (len middenstand hadden ondergraven".
Als een ernstige kwaal noemt hij concurrentie met oneerlijke middelen,
die onderling veelvuldig voorkomt. Verder wijst hij op
het gebrek aan handels- en vakonderwijs; de behoefte hieraan drong
zich met den dag meer op vooral voor de kleine winkelier, die in zijn za. I

12) Van den Eerenbeemt, Middenstandskrediet en het ontstaan van de Bossche Hanzebank,
in

Bedrilfen Samenteving, 26.

13) Van den Eerenbeemt, t.a.p.. 27-46.
14
j Van den Eerenbeemt, Nouwens en het ontstaan van de katholieke middenstandsbeweging. in Voor Rogier. 251.
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ken schade leed door onvoldoende vakkennis. Thans word, vour den
hatidel meer vereischt dan den elleboog als eenheidsmaat en een
plankje met een st,ikje krijt als grootbock".15
De 'R.K. Vereeniging van Neringdoenden De Hanze'. met zowel eige 11
bankinstellingen als handelscursussen wil haar leden slagvaardiger en
bekwamer toerusten voor het dagelijks werk. Ze kent in beide Brabantse
bisdommen aparte afdelingen, die zich overigens gezamenlijk op 10 juni
1914 richten tot de leden van de Provinciale Staten van Noord-Brabant
naar aanleiding van een motie-Loeff, die zich uitspreekt voor meer subsidie voor het handelsonderwijs.
Door de al gememoreerde snelle industriele ontwikkeling rond 1900 in
onze provincie. ontstaat bijvoorbeeld in Waalwijk niet alleen behoefte
aan een modern machinepark. maar ook aan goedgeschoold technisch
en administratief kader om nationaal en internationaal te kunnen concurreren, een behoefte, die zeker is gewekt tijdens de in de Langstraat in
1903 georganiseerde internationale tentoonstelling van schoen- en lederartikelen. De ondernemers daar beginnen te ijveren voor goed vakonderwijs (een rijksvakschool voor schoenen en leder) en voor gedegen
handelsonderwijs.
In die periode, in 1910, breekt er in Waaiwijk een grimmig arbeidsconflict uit tussen de R.K.Vakbond voor lederbewerkers en de patroons. Er zijn hevige straatrellen. De schuld ervan leggen de ondernemers bij de plaatselijke geestelijke adviseur van de bond. In het licht van
dit arbeidsconflict dn van de sympathie, die in sommige kerkelijke kringen bestaat voor het vakbondswerk, baart het natuurlijk geen opzien, dat
de vaak anticlericale fabrikanten een neutrale, openbare handelsschool
prefereren boven een katholieke. Hun visie vindt gehoor bij de Waalwijkse gemeenteraad, (lie op 30 maart 1911 besluit subsidie aan te vragen bij
rijk en provincie voor een gemeentelij/re handelsdagschool. Bij sommige
leken en bij de clerus valt het Waalwijkse raadsbesluit in slechte aarde.
Het veroorzaakt rumoer op de Tilburgse katholiekendag van 1912 met
name door reacties van Van Gils en Van Beurden. 16
De oud-Waalwijker, dr. P.J.M. van Gils, zoon van een arts, ruikt onraad. Deze is op dat moment nog priester-leraar klassieke talen aan het
bisschoppelijk college Rolduc in Zuid-Limburg, maar geniet al landelijke
bekendheid. Hij treedt op als informeel adviseur van de Roermondse
15) Van den Eerenbeemt. t.a.p., 253.

16) Vercauteren. Tussen ideaal en werkelijkheid. in Omologie, XVIII, (1986-1987), 71.
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bisschop mgr. W. Drehmanns. Van Gils toont zich diep bezorgd over het
Waalwijkse raadsbesluit omdat hiervan, naar zijn mening, een voorbeeldwerking kan uitgaan op andere Noordbrabantse gemeenten. 7
Al eerder heeft Van Gils zich intensief en hartstochtelijk ingelaten met
c·en perscampagne die moet aantonen, dat de invloed van het liberalisme
aanzienlijk is verzwakt en dat tegelijk hiermee onder de burgerij revitaliserende krachten ten gunste van het katholicisme werkzaam zon. De laatste vermolmde slagbomen, "die ons scheiden van scholen, zoals het goede ronde Brabantsche volk wil", moeten aldus Van Gils. "van den rechten weg" worden weggevaagd. 18
Het grote ideaal van Van Cils is de omzetting van alle openbare scholen
in bijzondere, een denkbeeld uitgewerkt in zijn rede 'Van de bewaarschool tot en met de universiteit', gepubliceerd in De Nieilloe Koerier van
4 oktober 1919. In 1905 zijn er in Limburg 78 r.-k lagere scholen en
twee katholieke MULO-scholen. In 1939 respectievelijk 469 en 57. Bij
I

het dertigiarig priesterjubileum van Van Gils in 1933 verzucht 66n van
de honderden, die hem komen feliciteren "dat nu nog de laalste 50
openbare scholen in Limburg katholiek mogen worden". Van Gils verenigt in zich een unieke cumulatie van functies: in 1917 bisschoppelijk inspecteur van het lager onderwijs in het bisdom Roermond, later ook van
het kleuter- en middelbaar onderwijs. In 1920 wordt hij lid van de Katho-

lieke Schoolraad, het adviescollege van het episcopaat. Hij is van meet af
aan curator zowel van de r.-k. Leergangen in Tilburg als van de Katholieke
Hogeschool, aldaar. Hij zal zich ook bij de stichting van enkele scholen
19
van de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs duchtig roeren.
Minder oratorisch, maar veel breder van allure en ook handiger van
opzet blijken de activiteiten van de Norbertijner pater en socioloog, dr. J.
van Beurden. Deze is als opvolger van Nouwens de geestelijk adviseur
van de r.-k. middenstandsvereniging 'De Hanze'.20 Hij weet op slimme
wijze een eventuele toekenning van provinciale subsidie aan een op te
richten gemeentelijke school in Waalwijk enige tijd op te houden onder
het motief, dat scholen toch beter uit particulier initiatief kunnen ontstaan. Hij betrekt Moller bij het netwerk van zijn relaties. Uit beider samenwerking ontstaat op 17 maart 1914 de Vereniging 'Ons Handelson-

derwijs in Noord-Brabant'. De doelstelling is duidelijk: in de provincie

17) t.a·P.71.

7 t.a.p.,72.
19) Van den Dam en Lucassen, H.H.J.Maas. 72.
) Vercauteren, t.a.p., 72.

20
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"naar Roomsch Katholieke beginselen" cursussen voor middenstandhkringen organiseren en handelsscholen oprichten. Om die van de grond
te krijgen, stichten Van Beurden en Moller in gemeenten die daarvoor in

aanmerking komen, plaatselijke afdelingen met betalende leden.
Op 7 april 1914 ontstaat er al in Waalwijk zo'n plaatselijke afdeling
'Vereniging Ons Handelsonderwijs Langstraat te Waalwijk'. Van Beurden heeft intussen de burgemeester van Waalwijk, Th. Suermondt de
Bas Smeele en de gemeentesecretaris M.A. van Liempt. tevens secretaris
van de Kamer van Koophandel, in het hoofdbestuur van 'Ons Handelsonderwijs' opgenomen. De plaatselijke afdeling gaat nu subsidie aanvragen en de burgemeester kan nauwelijks anders dan het gewraakte gemeentelijke subsidiebesluit bij de provincie intrekken. 21
Th. Suermondt de Bas Smeele wordt uitgenodigd de eerste vergadering van de katholieke handelsschool i.o. te Waalwijk op 18 april 1916,
voor te zitten. Het nieuwe (particuliere) subsidieverzoek bij (ie provincie
wordt korte tijd later gehonoreerd. De stichting van de Waalwijkse middelbare handelsdagschool in 1916 kan gelden als een markant voorbeeld van bewustwording, dat katholieke middelbare scholen noodzakelijk zijn en door gezamenlijke inspanning ook mogelijk. De oprichting van
de eerste school: een katholieke middelbare handelsdagschool te Waalwijk onder beheer van de Vereniging Ons Handelsonderwijs in Noord22
Brabant, is daarom ook van meer dan louter lokale betekenis.

g. De Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO)
De plannen rond de stichting van een katholieke school le Helmond, geboren uit een plaatselijk initiatief, richten zich aanvankelijk uitsluitend op
de verwezenlijking van een middelbare handelsdagschool, maar al een
maand na de eerste bijeenkomst spreekt het actiecomit6 een duidelijke
voorkeur uit voor een HBS met vijfjarige cursus naast de handelsdagschool. Dat is tegelijk de reden, waarom het plaatselijk schoolbestuur
aarzelt zich aan te sluiten bij de 'Vereniging Ons Handelsonderwijs'. Pas
na de uitdrukkelijke toezegging van het bestuur van die vereniging haar
naam te wijzigen in 'Vereeniging Ons Middelbaar Onderwijs in NoordBrabant', weten ook de Helmondse initiatiefnemers hun belangen veilig
21 1 Dat gebeurt op 17 juni 1914. De gemeenteraad van Waaiwijk trekt zowel zijn subsidieaanvrage bij de provincie als bij het rijk in. Dat had inmiddels ten gunste van de gemeentelijke
school te Waalwijk een begrotingspost gereserveerd. Van Straaten. Bezinning na vijftig jaar.

Sint Bonaventura. Zie ook Vercauteren. t.a.p.. 72.
22) Vercauteren, 1.a.p., 73.
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bij de overkoepelende Brabantse organisatie, op dat moment nog in Den
Bosch gevestigd. Die betekenisvolle naamsverandering geschiedt op 19
februari 1918. En daarmee afficheert het St.-Aloysiusinstituut, het latere
Carolus Borromeuscollege in Helmond, zich al bij het begin van de cursus 1918-1919 in zijn eerste programmaboekje nadrukkelijk.
Deze nieuwe naam geeft ook de ruimere pretenties aan van de Vereniging, de bredere doelstelling en haar verder reikende aspiraties tot alle
schooltypen die de wet tot het Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs (VHMO) rekent. De Vereniging richt haar aandacht ook heel uitdrukkelijk op het algemeen voortgezet onderwijs naast opleidingen, specifiek gericht op administratie en commerciele kantoorpraktijk.

h. Het optreden van Hendrik Moller
De samenwerking tussen dr. J. van Beurden en dr. H.W.E. Moller blijkt
al heel spoedig van buitengewoon v6rstrekkende betekenis. Moller krijgt
toegang tot het wijdvertakte netwerk van Brabantse relaties. In de oprichtingsvergadering van de Waalwijkse school op 7 april 1916 besluiten de
aanwezigen tot "het tot standkomen der zoo nuttige stichting eener handelsschool". Het blijkt dat het rijk al f.6000. = subsidie heeft toegekend,
terwijl de provincie op dat moment een verzoek nog niet in behandeling
heeft genomen. Moller, als tijdelijk voorzitter, verklaart later aan de leraren dat de burgemeester zich "uit kieschheid" uit het plaatselijk schoolbestuur heeft teruggetrokken. Hij "acht het, sprekende tot mannen uitsluitend bijna uit den handel, overbodig het nuttige van het handelson99 23
derwijs aan te toonen .
Van Beurden, die deze vergadering bijwoont en die de notuleur voortdurend professor noemt, wijst er aan het slot van de vergadering fijntjes
op, dat de gemeente
9.
nu wel hare aanvraag om subsidie uit de provinciale middelen voor
een gemeentelijke handelsschool moet opschorten, totdat de nodige zekerheid van het tot stand koomen der bijzondere school is verkregen.
Spreker meent te kunnen meededeelen, dat volgens van zeer bevoegde
zijde verkregen inlichtingen de provincie eerst dan subsidie voor gemeentelijke handelsscholen zal verleenen, nadat blijkt dat het particulier initiatief ten deze onmachtig is".24
Deze clericale slimmigheid is door iedereen zeker goed begrepen. De ge-

) SA Mollercollege Waalwijk, Notulen van het bestuur, 7-4-1916.
24) ibidem, 7-4-1916.
23
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meente trekt de gemeentelijke subsidie-aanvraag in. Bovendien nodigt
de vergadering heel voortvarend binnen tien dagen de heer inspecteur
uit en besluit zij ook nog diezelfde maand zowel met een eerste als met
een voorbereidende klas op 6 september 1916 te starten onder auspicien
van de 'Vereeniging Ons Handelsonderwijs in Noord-Brabant'. Daarvan
is Moller intussen voorzitter geworden. Deze vestigt zich juist een jaar
v66r de oprichting van die vereniging in 1913 uit Amsterdam - de veertig al gepasseerd -in de Postelstraat 47 te 's-Hertogenbosch.
Eerder

heeft

hij

in

1880

voor het eerst

kennis gemaakt

met

het

Bra-

bantse land als leerling van de Ruwenberg te Sint-Michielsgestel. Hij
volgt er ook enig handelsonderwijs. dat de fraters van Tilburg daar mede
om economische redenen geven. Als vijftienjarige schrijft hij zich in op
het seminarie van de paters Jezuieten te Culemborg, verkeert daar in een
"zelfgenoegzaam isolement",25 slaat een klas over en krijgt een opleiding in een milieu, dat zich kenmerkt door "een gesloten afweer-katholicisme naar buiten argwanend jegens een niet ten onrechte als vijan(lig

beschouwde Umwelt".26 Moller, in 1869 te Amsterdam geboren, ontvangt er een
,'
gedegen klassieke en filosofische scholing, waar weinig wereldwijsheid tegenover stond, een streng intellectuele opleiding zonder enige
affectieve begeleiding. Dat alles vormt de geestelijke bagage waarmee
Moller het moet zien le stellen. Plannen en idealen zijn er genoeg, maar
ook al een reeks botsingen met mensen, die 'anders' voelen en denken.
De grondslag wordt gevormd door een gesloten katholiek wereldbeeld
99
en een uitgesproken literaire en didactische aanleg .
Hij volgt het tweejarig noviciaat bij de JezuYeten, loopt een volledige cursus filosofie te Oudenbosch, is docent in drie huizen van de orde en
treedt in 1900 uit. "De werkzaamheden der sociateit stuiten mij tegen de
borst".27
In haastig tempo studeert hij Nederlands aan de universiteit van Amsterdam, treedt daar in 1909 korte tijd op als privaat-docent in de Nederlandse literatuurgeschiedenis, krijgt tot 1913 een aanstelling als leraar
aan de gemeentelijke HBS, waarvan R.A. Kollewijn directeur is. promoveert er op een dissertatie over Vondel en richt in 1912 in diezelfde stad
de 'R.K. Leergangen' op om toekomstige leraren in katholiek verband
een MO-akte te laten behalen. Hij werkt aan een Ruusbroec-vertaling,
2s) Van Schaik, Dr. Hendnk Motler 1869-1940.24.
26) a. 11.,51.

27) a.11.. 52.
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neemt zitting in de redactie van het op aanvallige leeftijd overleden tijdschrift Ceschiedkundige Bladen (1905-1907), sticht in 1904 een periodiek Lectuur, dat hij goeddeels zelf met recensies vult, en in 1909 Opuoeding en Ondenvijs, wetenschappelijk weekblad voor het katholiek lager,
middelbaar en hoger onderwijs. Aan dit orgaan verbindt hij in 1913 een
Bijblad voor Taal en Letteren. Hieruit ontstaat in 1918 het Tijdschrift uoor
Taal en Letteren. Buiten al deze bedrijvigheden verricht Moller nog veel
andere taken; hij geeft te zijnen huize cursussen ter opleiding voor het
staatsexamen en voor de akte Nederlands MO, spreekt op opvoedkundige congressen en Mariadagen, op bijeenkomsten van Esperantisten, voor
katholieke studenten in Nederland en Belgie, schrijft onder verschillende
pseudoniemen een leerboek voor het kerklatijn, een Gotische spraakkunst, publiceert tekstuitgaven van Nederlandse Klassieken en een omstreden Geschiedenis van de Nederlandse Literatuur, bestemd voor middelbare scholen.

in 1912 sticht hij tenslotte de R.K.Leergangen

te

Amsterdam, in 1913

gevestigd te 's-Hertogenbosch en in het najaar van 1918 definitief overgebracht naar Tilburg. Hij toont een onvermoeibare ijver voor de katholieke zaak.
',
Alleen al door het feit dat hij het vaak voorkomende verschijnsel vertegenwoordigde van de oudseminarist, die in een roepingsbesef bewust als leek kerk en cultuur heeft willen dienen. stond hij met het clericalisme binnen het integralistisch denken op gespannen voet. Zijn
strijdbare natuur was op afweer gericht. Moller zag ook de wereld van
wetenschap kunst en cultuur vol gevaren voor de katholieken, die hij
vooral uit bezorgdheid voor de katholieke beginselen het liefst binnen
de eigen omheining bracht".28
.'
Daarna heeft in Brabant de figuur van Moller, wiens nadrukkelijk
pousseren van de katholieke leek in het onderwijs niet altijd even tactisch uitviel, zowel ten aanzien van zijn stichting 'Ons Handelsonderwijs' als ten aanzien van de Leergangen een grotere passiviteit of zelfs
tegenwerking veroorzaakt dan de goede zaak verdroeg".29
Bornewasser heeft in deze passage te weinig oog voor de onaangetaste
autoriteit van Moller binnen de kring van de Vereniging Ons Handelsonderwijs, later Ons Middelbaar Onderwijs. Zijn persoon en zijn gezag blijven in dat milieu tot zijn dood in 1940 onomstreden en alom gerespee-

28)

Bornewasser. Vijltig Jaar Katholieke Leergangen. 25.

29) a.w..60.
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teerd. Wei heeft de stoere pionier door zijn steile kai·akter weinig s> inpathi, weten te wekken. In het Brabantse mi lieu ontbreken hem als
bovenmoerdijker in ieder geval fundamenteel zuidelijke eigensc·happen:

gevoel voor humor en zin voor gezelligheicl. Een best,turslid die hem bijna tien jaarin vergaderingen heeft meegemaakt. verzekert, clat hij Moller
nooit heeft zien lachen. Maar het is zeker zo. dat zijn grondige kennis van
het onderwijs. zijn contacten in Den Haag. zijn bezieling als doc·ent en als
spreker op ontelbare bijeenkomsten en zijn impulsieve bert·idheid grote
risico's te nemen in het bestuur van de Vereniging tot zijn doocl met ontzag en respect en soms met zorg zijn gadegeslagen en gewaardeprcl.
Terecht wijst Van Duinkerken op de gemeenschappelijke eigenschappen die de katholieke elite uit die dagen kenmerken. Ook Moller
..
was voortgekomen uit de wereld van het Roomse tekort. Wie , oomse
daghladen of tijdschriften naslaat uit het eerste decennium van de twintigste eeuw. komt in aanraking met een zenuwachtig gedrang om op allerlei levensgebieden plaatsen bezet te zien door hiertoe bevoeg(le katholieken. Die waren er te weinig. Men wist zich niet enkel achteruit gezet. maar achterlijk gehouden. De wrok over deze miskenning spancle
de zenuwen tot koorts. Zoals de brandstof van een stoomschip, dat een
achterstand invaren moet, te snel wordt verbruikt. zo zijn bij Moller de
3()
geestelijk reserves opgeteerd door de maatschappelijke haast".
Intussen heeft Moller zijn eerste geesteskind de 'R.K. Leergangen' tijdens een vergadering ten huize van de deken van Amsterdam op 3 januari 1913 na een stemming onder de curatoren bestemd gezien voor Brabant. Dr. J. van Gils en A.F. Diepen hebben daar gezamenlijk voor gepleit. Arnoldus. Franciscus Diepen, de latere bisschop, is "een hoge
man, stijf en deftig". Hij is "niet populair" en wil "het ook niet zijn-.
Maar hij is "volkomen oprecht en eerlijk". Ofschoon hij zelf geen hogere
studies heeft gemaakt dan de gewone priesterstudies van de seminaries.
legt hij een grote achting voor de wetenschap aan de dag.
Moller, de man van het initiatief, heeft vooral van deze beide priesters
de kans gekregen in Brabant aan de slag te gaan. Maar het is ook Moller's
vurige wens "het Zuiden vooruit te helpen en de achterstand om niet te
zeggen de achterlijkheid op cultureel gebied en speciaal in het onderwijs
te verhelpen".32
3 1

30

Van Duinkerken. Inleiding in Bornewasser. Viiftig,/aar Katholieke Leergangen. XXV.
Alle., i., tan L. 81. Diepen heeft ook het beruchte en rare 'Wellevendheidsboekje' geschreven (een bewerking van ren Duits modell. "het fluiten ih den stalkni·chi
)

il)

GroSSOUW.

eigen
121

van Schaik. a.u'.. 114.
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In zijn studie over de Latijnse Scholen in Brabant oppert De Lepper de
gedachte, dat de culturele emancipatie van het gewest sneller en geleidelijker zou zijn gevorderd, wanneer de jeugd er niet veertig jaar lang had
gestaan voor het alternatief: rijks HBS of seminarie. Wat er ook van zij:
culturele opbloei eist een economische voedingsbodem en deze was in
Brabant te schraal.33 Maar hij vergt ook een infrastructuur van voorzieningen, interesse en een open mentaliteit voor nieuwe ontwikkelingen.
i. Een katholieke handelsdagschool te Waalwijk
Het is zeker niet toevallig dat juist in Waalwijk zonder enige vorm van
middelbaar onderwijs en zonder MULO-scholen - een plaatselijk initiatief uit 1914 langs de vaak toch naspeurlijke wegen der clericale bemoeienis in 1916 tamelijk resoluut van start kan gaan, maar het is juist daar
een veel betekenend keerpunt. In een gemengde streek zou het geen
neutrale, maar waarachtig een katholieke school zijn, van meet af aan ook
om opportunistische redenen, zonder onderscheid van godsdienstige
gezindte voor ieder toegankelijk".34 Ook in dat opzicht mag de school in
Waalwijk exemplarisch heten. omdat er
"ondanks de daar bestaande traditie van vrijheid en tolerantie veel
eerder en sneller dan elders in onze provincie de grenzen werden afgebakend tot waar de voorstanders van neutraal onderwijs in het begin
van de twintigste eeuw nog mochten gaan".33
In het programma van de nieuwe handelsdagschool ontbreekt als om het
utilitaire en onmiddellijk op de praktijk gerichte karakter extra accent te
-

.9

geven, het vak gymnastiek.
De buitenleerlingen maken gymnastiek genoeg om hier te komen en
I.

de Waalwijkse jongens, lid van de plaatselijke voetbalvereniging, doen
"
meer dan genoeg aan sport . 36
De begroting, naar ontwerp van dr. P. Fockens inspecteur van het onder-

wijs, sluit op f. 14.000,- voor twee klassen: een voorbereidende en een
eerste klas, inclusief salarissen voor directeur, vijf leerkrachten, en een
speciale tekenleraar; huur, vuur. licht en schoonmaak. De bijdrage der
leerlingen uitsluitend jongens! - beloopt aan schoolgelden f.800,- (Men
rekent op 161eerlingen die ieder f.50,- aan lesgeld betalen). De gemeen33) De Lepper. De Latijnse scholen. 265.
34) SA Mollercollege Waalwijk, Schoolreglement, artikel 1.1916.

15) Vercauteren, t.a.p., 71.
36) SA Mollereollege Waalwijk. Notulen bestuursvergadering, 22 aug. 1916.
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te Waalwijk geeft

f.5000,-; het rijk f.6000,- en de provincie f. 1400,subsidie. De buitengemeenten zijn goed voor f.300,- en de bijdrage der
vereniging beloopt f.500,-.37
De Vereniging zal eigen diploma's afgeven. In de bestuursvergadering
van 26 juni 1919 komt deze kwestie uitvoerig ter sprake. De examens vinden plaats onder toezicht van de leraren met een plaatselijke commissie.
Die commissie bestaat uit de voorzitter en de secretaris van het plaatselijk
sehoolbestuur en een inwoner uit de gemeente. Het hoofdbestuur wordt
bij de eindexamens uitgenodigd. De leraren van de school stellen een
dubbel aantal vragen op voor het schriftelijk gedeelte, sturen die op naar
Moller, voorzitter van de vereniging, die daaruit een keuze maakt.38
Waarom die voorkeur voor handelsonderwijs ? De economische factor
begint in importantie toe te nemen; studie en opleiding die aan de vermeerdering van welvaart dienstbaar kunnen zijn, stijgen in betekenis.
Dat proces gaat in snel tempo door: het economisch moment wordt het
dominerende in de samenleving. Maar met het groeien der ondernemingen zet zich in het beheer ook een proces in van specialisatie. De patroon
kan tot nu toe nog alles overzien. Wie bij hem in het bedrijf komt, leert
het hele proces wel in de praktijk. Dat verandert snel.
Thorbecke is overigens steeds van mening geweest, dat de hogere burgerscholen ook in de behoeften van handel en nijverheid kunnen voor" I.
zien. BIJ een goede inriehting der vijijarige HBS zou de behoefte aan speciale handelsscholen zich niet meer doen gevoelen". De lijst van vakken
op de hogere burgerschool vermeldt immers ook boekhouden, handelsrecht, handels-aardrijkskunde, statistiek van nijverheid, handelsverkeer
en warenkennis. Merkwaardigerwijs is die verwachting in eerste instantie
niet in vervulling gegaan, omdat de hogere burgerschool sterk gestempeld is door de wis- en natuurkundige vakken. De sociale wetenschappen
komen niet tot haar recht, waarschijnlijk ook omdat deze disciplines nog
onvoldoende ontwikkeld zijn om onderwijsstof te leveren voor een middelbare school met maatschappelijke orientatie. Zakenlieden hebben bovendien van ouds en nog heel lang weinig gezien in het nut van theoreti39
sche scholing voor hun bedrijven.
Die praktische instelling van werkgevers, maar zeker ook enige beduchtheid voor de hogere burgerschool, die geldt als superieur aan de

37) t.a.P.
38

) t.a.p. en OA Tilburg, Notulen hoofdbestuur 26-6-1919.

39) Idenburg, a.w.,227.
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han(Irisdagsch(,01, hebben (le voorkeur vour hand(·Isoriderwijs lang 1,(·paald. De provincie tenslotte subsidieert alleen het hand(·lsonderwij, en
die kans ligt binnen handhereik. doordat leden van plaatselijk(· b(·sturrn
soms lid zijn van Provinciale Staten of daarmee conne(·ties onderho,iden.
De nationale vereniging van handelsonderwijs. ontstaan in 1899. heeft
de oprichting van speciale handelsscholen sterk gestimuleerd; sinds
1907 is #dn van de inspecteurs van het middelbaar onderwijs speclaal
belast met het toezieht op de handelsscholen. Het schooltype is lang populair geweest; in 1923 zijn er 65 scholen met ongeveer 4000 leerlingen. Een wettelijke regeling voor het handelsonderwils balanceert voortdurend tussen het onderbrengen bij het vak- of bij het algemeen voortgezet onderwils. In dat jaar is ook de oplossing gevonden in het kader van
de hogere burgerseholen. De hogere handelsscholen (zelfstandige handelsscholen met vijijarige cursus) zijn omgezet in zelfstandige HBS-en of
A-afdelingen van bestaande scholen.
De drie (en vierjarige) handelsdagscholen geven onderwijs dat reeds
sterk op de handel is gericht, maar gaan later vaak op in de onderbouw
van HBS-en, en na 1968 volledig in HAVO-scholen. De handelsavondscholen zijn in het kader van de Mammoetwet in 1975 alle opgeheven of

omgezet in avond-MAVO-scholen. indien de school tenminste tachtig

leerlingen telt.

De Vereniging 'Ons Handelsonderwijs in Noord-Brabant' kent leden.
hospitant-leden en begunstigers. Die formule is lang, ook voor de overige
scholen en later voor 'Ons Middelbaar Onderwijs in Noord-Brabant' gehandhaafd. Zij is niet alleen financieel van gewicht, maar vooral ook psychologisch. Keer op keer zullen de leden van hoofdbestuur en plaatselijke besturen de boer op gaan om nieuwe contribuanten voor de vereniging te werven. Wie eigen scholen wil stichten en in standhouden, moet
er ook wat voor over hebben. Het bezittelijk voornaamwoord 'ons' geeft
natuurlijk de Brabantse connotatie van gratuit toegedichte gemeenschappelijkheid aan. die niet altijd op persoonlijk bezit behoeft te duiden, maar
het accentueert vooral de gezamenlijke verantwoordelijkheid, die niet
ophoudt als mensen de eigen en bescheiden portemonnaie moeten trekken.

De oprichters hebben hier tot uitdrukking willen brengen. dat de bevordering van het katholiek onderwijs - in dit geval het middelbaar ondenvijs - een zaak is die het eigen katholieke volksdeel aangaat, waarvoor het zich de gevraagde offers dient te getroosten. Het is een appal
,.
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op het Brabantse volk zich solidair te tonen met hen, die ijveren voor
de intellectuele verheffing van de bewoners van dit gewest". *<'

Een groot deel van de Brabantse elite, die lang de besturen vormt, ziet
daarin ook een vervulling van een opdracht: eigen katholieke scholen
voor wat zij, zeker aanvankelijk, als afweer zien tegen de verwerpelijke
neutrale instituten. Daar gaan katholieke kinderen niet naar toe en daar
behoren katholieke leraren ook geen les te geven. De grenzen zijn scherp
en duidelijk getrokken. De opdracht is een bisschoppelijke en die staat
niet ter discussie en ook onder geen enkele kritiek. Die taak is niet alleen
aanvaard, zij geldt ook als een heilige zending, voortdurend gekleurd
door de emancipatorische gedachte het gewest te bevrijden uit de
kluisters van culturele armzaligheid en dit te doen met een deels autochtoon lerarencorps. De nog niet geismancipeerde bevolkingsgroep verdient bemoediging bij tal van gelegenheden door haar onafhankelijkheid
van anderen te beklemtonen.

Kenmerkend zijn de ondernemersgeest en de organisatiedrang, geboren uit een doorgaans principieel gestelde isolementshouding, die het
specifiek katholieke karakter op alle gebied vordert. Die typeren het
emancipatiegevoel der katholieken in Nederland maar daarnaast vallen
op een besef van verantwoordelijkheid bij alle geledingen van het maatschappelijk leven, alsook het inzicht. dat het steigerwerk van maatschap-

pelijke organen bedoeld is voor positieve opbouw en niet gedegradeerd
mag worden tot een puur afweerbastion. 41
Zeker voor Brabant als generaliteitsland geldt historisch de juistheid
van achterstelling op tal van gebieden. De gedachte te leven in een wingewest 42 onder Hollandse hegemonie is er opvallend ontwikkeld. Juist op
het gebied van het onderwijs spreekt de idee van achterstelling sterk tot
de verbeelding. Weliswaar betreft deze de hele Nederlandse natie: immers in 1919 heeft 89% van de beroepsbevolking niet meer dan lager
onderwijs genoten. Maar lot de Tweede Wereldoorlog lijkt deze toch een
exclusief deprimerend prerogatief voor katholieken.
Karakter en omvang van de verzuiling zijn in recente studies nader onderzocht. Bornewasser heeft daarvan in een uitvoerig overzichtsartikel 4
een samenvattend en genuanceerd beeld geschetst. Hij noemt de relaties
w) OA Tilburg, Joosten, toespraak bij het 50-jarig bestaan van OMO in 1966.
41) Bornewasser, Viiftigjaar Katholieke Leergangen. 198.
12) Knuvelder, 1/anuit wingettesten, passim.
43) Bornewasser. De katholieke zuil in wording. t.a.p.. 175.
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van de verzuiling tot de katholieke emancipatie, tot bescherming of sociale beheersing van het katholieke volksdeel en tot kerkelijke herleving,
ideologische vernieuwing en maatschappelijke aanpassing.

§ 2. OMO-scholen op de Brabantse stedenrug
a. Deel katholieke elite v66r openbaar

onderwijs

Het standpunt van de bisschoppen ten aanzien van de katholieke middelbare school als exclusief geschikt en aanvaardbaar voor katholieken, ondervindt niet bij alle katholieken volledige instemming. Het verwijt aan
het openbaar onderwijs van de kant van de orthodoxie als zou dit "ongodsdienstigheid en godsdienstloosheid in strekking en wezen representeren I....1 is lasterlijk". stelt de Bossche rechter J.B. Hugenpoth, zelf ka-

tholiek, in een in 1865 verschenen brochure. Zijn oordeel over het
christelijk karakter der openbare school luidt anders.
"

Men hoort er, wel is waar, niet leeren van voorbeschikking of onbevlekte ontvangenis, maar elke mond en elke bladzijde drukt het christelijk godsbegrip van volmaaktheid en liefde uit".44
Een interessante kwestie betreft de omvangrijke erfenis van de katholieke griffier van de Provinciale Staten in Noord-Brabant, Mr. P.F. van
Cooth. Deze sterft in 1901 als weduwnaar. Het grootste deel van zijn vermogen van 1.3 miljoen vermaakt hij bij testament aan het openbaar onderwijs in tien Brabantse en Gelderse gemeenten. Ook enkele kerkbesturen, het Provinciaal Genootschap, het Algemene Armbestuur van 's-Hertogenbosch, zijn huispersoneel en wijdere familie bedeelt hij met een
legaat. Zo ontvangen Boxmeer, Eindhoven, Grave. Uden, Veghel en twee
gemeenten buiten de regio een bedrag uit de rente van een kapitaal van
f.40.000,- voor herhalingsonderwijs of voor de oprichting van een middelbare school. Van Cooth wil het volksonderwijs stimuleren, goed deugdelijk en praktisch onderwijs, geheel overeenkomstig de behoeften en de
eisen van de tijd. Voor hem moet dat openbaar onderwijs zijn. Van Cooth
is een voorstander van scheiding in opvoedkundige taken tussen kerk en
staat. Hij beveelt de stichting van een openbare middelbare school aan in
Boxmeer, Eindhoven en Uden en die van een landbouwschool in Boxtel.
Het legaat wil vooral de onkosten dekken, verbonden aan openbaar
herhalingsonderwijs. Dat is juist bij wet in 1901 nader geregeld. Hiervoor overweegt men zelfs een leerplicht, maar dit levert fel verzet op van
katholieke zijde. Jongens en meisjes moeten dan immers in de winter44) Hugenpoth. /nteiding tot waarheid, 26-27.
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maanden 's avonds in het donker van school naar huis. Dat komt de clerus een bedreiging van de zedelijkheid voor. Het niet verplichte herha-

lingsondenvijs blijkt geen succes. Soms willen gemeentebesturen het later toch stimuleren door de kosten met het legaat van Van Cooth te
dekken. In Eindhoven leiden de discussies over de besteding van het le45
gaat tot politieke spanningen.
De stad wil al enkele jaren een hogere burgerschool, maar de gemeente heeft geen geld voor een gemeentelijke instelling en van het rijk valt
niets te venvachten door de aanwezigheid van dergelijke scholen in Helmond, 's-Hertogenbosch en Tilburg. Tien procent van de bevolking ondersteunt een petitie aan het gemeentebestuur om het legaat van Van
Cooth aan te wenden tot stichting van een (openbare) HBS. De initiatiefnemers van deze petitie zijn lid van 'Eindhoven Vooruit', te typeren als
een verzameling van autochtonen en allochtonen, die zich niet herkennen in de voortdurende sociale en politieke dominantie van de conservatief-katholieke elite.46
Deze vereniging, in december 1898 te Eindhoven opgericht, poogt die
katholieke en traditionele invloed terug te dringen. Zij is een geesteskind
van enkele jonge fabrikanten, die de negatieve teneur van de laatste jaren
in de verslagen van de Kamer van Koophandel wil ombuigen met een
pleidooi voor moderne infrastructurele voorzieningen. Daardoor zouden
zij hogere lonen kunnen betalen. Gezondheid en welzijn van de bevolking zullen dan toenemen. De vereniging eerbiedigt ieders godsdienstige
overtuiging en erkent God, eigendom en familie als grondslagen van de
maatschappij. Haar werkwijze is democratisch, want gaat uit van de samenwerking tussen hogere en lagere standen in het algemeen belang. De
Vereniging is op velerlei terreinen actief. Zo richt zij een woningbouwvereniging op, bindt de strijd aan tegen gedwongen winkelnering en alcoholmisbruik, stelt een ziekenbus en een ziekenfonds in, bevordert de hygiene, steunt de Groene-Kruisvereniging en ijvert voor de invoering van
middelbaar onderwijs.47
Ongeveer de helft van de leden is afkomstig van buiten Eindhoven en
niet-katholiek. Tegenover dit gezelschap opereert een conservatieve
groepering 'Gemeentebelang' overwegend katholieke autochtone Eindhovenaren, gesteund door de clerus, die een handelsschool wenst. Een
45

) Duijvendak, Rooms. rilk ofregentesk, 165-166.
46) Thelen, lamben Poell. 80-81.
47) Van Oorschot, Eindhoven, een samentering in uerandering, I, 285-286: 332-335;

449-456.
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bittere politieke (school)strijd is het gevolg. Na 1907 is voor 'Gemeentebelang' niet meer de stichting van een HBS in het geding, maar groeit de
affaire uit tot een gevecht om het behoud van het katholieke karakter van
Eindhoven. 48
'Eindhoven Vooruit' behaalt in 1908 bij tussentijdse verkiezingen een
meerderheid in de raad. Zij maakt het eerder genomen, en uit nood geboren, besluit voor een openbare MULO ongedaan. In 1910 kan eindelijk de gemeentelijke HBS van start gaan na een toezegging door vijf welgestelden van een renteloos voorschot. Zes jaar later besluit de katholieke groepering 'Gemeentebelang' tot stichting van een middelbare en
hogere 'R.K. Handelsschool', welke laatste, om rijkserkenning te krijgen, fungeert als bovenbouw van de eveneens op te richten katholieke
HBS. De Vereniging Ons Handelsonderwijs, nog gevestigd te 's-Hertogenbosch, neemt het plaatselijke initiatief over.
Om aan de concurrentie door dit katholieke instituut het hoofd te bieden. besluit de Eindhovense gemeenteraad om aan de gemeentelijke
HBS dan ook maar een middelbare en hogere handelsschool te verbinden. Tussen 1910 en 1917 krijgt Eindhoven zowel een openbare als een
katholieke HBS, terwijl aan beide instituten middelbare en hogere handelsdagscholen verbonden zijn.49
b. Bergen op Zoom: het eerst-geboorterecht
De oudste school van de Vereniging, het huidige Mollerlyceum te Bergen
op Zoom, is op dinsdag 5 september 1916 geopend, een dag eerder dan

het Dr.-Mollercollege in Waalwijk. Twintig leerlingen zitten dan in het
eerste leerjaar van de "middelbare handelsdagschool-met-vierjari9'
gen-cursus , een rudiment van een veel ambitieuzer plan. De leraren komen al op 16 augustus bijeen van twee tot half zeven. In de bespreking
trekken vier punten de aandacht.50 De opening van "iedere vergadering
met den bekenden Christelijken groet"; een uitdrukkelijke opwekking
deel te nemen aan de retraite in het retraitehuis te Seppe: de stichting van
een bibliotheek op school en de instelling van een "kleine wetenschappelijke leesportefeuille", waarvoor de eerste directeur. Th. de Jager, -

18) Duijvendak. a.w., 168-169.
w) SA St.-Jorislyceum Eindhoven.
30) SA Mollerlyceum Bergen op Zoom. Notulen lerarenvergadering 16 en 17 augustus
1916.
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4. Mollerlyceum Bergen op Zoom. atheneum-gymnasium. HAVO en MAVO.

schoolleiding: drs. J.L.J. van Aalzum. clr,. R.L.P Hamet·. cir:. J.H.J. de Kort. J.L. #an Ptil.
1..A.M. Veraart. J.W.C.M. i-an de Watering.
104 medewerkers: 1370 leerlingen; 727 5-r. en 643 man.
tekenen op VWO. HAVO en MAVC).
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was doceren de Jager een feest, organiseren was hem een kwelling 99, 51
- een "klein geldelijk offer van de leeraars" wil vragen. Dat laaiste voorstel wordt "in ernstige overweeging genomen". Uitvoerig, ook tijdens
een tweede vergadering, een dag later, houden de docenten zich bezig
met het vaststellen van een schoolreglement. Artikel 14:
Jongens en meisjes (die zijn er vooralsnog niet) nemen in afzonderlijke klassen plaats. De lessen van de jongens eindigen tien minuten eerder na die van de meisjes. Zoo mogelijk verlaten ze het schoolgebouw
ook langs een anderen uitgang".
'I T

En artikel 25:
.'
Het onderwijs wordt gegeven in R.K. geest, een strenge tucht ontwikkelt den zin voor ordelijkheid en den eerbied voor het gezag".
Een leraar vraagt naar de "oprichting eener meisjesafdeeling". Hij krijgt
een ontwijkend antwoord. Een ander stelt voor gedurende twee uur
per dag een "studie onder toezicht". Weliswaar vermeldt de notuleur,
9,
dat iedereen overtuigd is van het groote practische nut , maar de verga"
dering houdt deze regeling voorlopig in petto , omdat een lokaal en toezicht ontbreken en sommige leerlingen buiten Bergen op Zoom woonach9,

..

tig zijn.
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Ter vergadering verschijnt later de bijna onafscheidelijke dr. P.J.M.
.,
van Gils, leeraar te Rolduc , voor een uiteenzetting over het karakter
van een handelsschool. Deze stelt vast, dat dit type niet onder de Middelbaar Onderwijswet valt, maar te beschouwen is als een vakopleiding. De
leraren kijken daar onaangenaam van op. De status van een handelsschool geldt immers als geringer dan die van een HBS en de salarissen
zijn lager. De keuze voor deze schoolsoort is echter gebaseerd op de grote toeloop tot de 'Hanze-cursussen' in de winter, die al enkele jaren in
Bergen op Zoom floreren en op de oorspronkelijke affiniteit met opleidingen voor de handel, uitgaande van de 'Vereniging Ons Handelsonderwijs'.·53 Subsidie van gemeente en provincie is, zeker in het begin, alleen
voor een handelsschool te verkrijgen. Voor een katholieke middelbare
9,

st) Brabants Dagbiad, 17 december 1976.
52) SA Mollerlyceum Bergen op Zoom. Notulen lerarenvergadering 16 en 17 augustus
1916. De lerarenvergaderingen worden alle vastgesteld tijdens de vakanties en op feestdagen.

:3) OA Tilburg, statuten van de Vereeniging 'Ons Handelsonderwijs' art. 2. De Vereeniging
stelt zich ten doel: Het bevorderen van het bizonder handelsonderwijs naar Roomsch Katholieke beginselen. art.3. De Vereeniging tracht haar doel te bereiken langs wettigen weg: ten
le door het stichten en in standhouden van handelsdagscholen en van andere handelsscholen, ten 2e door het steunen van de R.K. Middenstandsvereeniging DE HANZE bij haar pogingen tot het oprichten en in standhouden van plaatselijke handelscursussen.
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school, HBS of gymnasium, moet het rijk over de brug komen. Bergen op
Zoom bezit al een rijks HBS, die van meet af aan traditioneel als een rivaal, maar ook als een spiegel is gezien.
Van Cils is van oordeel dat "andersdenkenden verplicht zijn de lessen
in het godsdienstondenvijs te volgen", een uitspraak, die de notuleur van
deze eerste lerarenvergadering relativeert: "een meening die geheel
blijft voor rekening van den geachten spreker . Een leraar toont zich tijdens de tweede vergadering verontrust over de aanwezigheid van "nietkatholieke leerboeken" op de boekenlijst. Daardoor zal het hem moeilijk
vallen om op katholieke wijze les te geven. En dan ontspint zich een discussie van een jezuYtische casuYstiek. Een boek dient vooral "bruikbaar"
I.

te zijn, maar geplaatst voor
..

de keuze tusschen een minder bruikbaar katholiek boek of een ongodsdienstig of anti-godsdienstig bruikbaar leerboek, kan die keuze
niet twijfelachtig zijn, want de katholieke leeraar zal dan trachten door
aanvullen of bijwerken het minder bruikbare katholieke leerboek te
stellen naast of boven het neutrale". "In het neutrale welbekende leerboek van Terwey" komen tal van regels voor, die de Jager "voorkomen
als evenzoveele leugens".54
Plannen voor een katholieke middelbare school in Bergen op Zoom zijn
enkele jaren ouder en gaan uit van de eigen afdeling voor WestNoord-Brabant. opgericht 3 januari 1914, van het Genootschap Ons

Brabant. Drie namen duiken op: De kandidaatnotaris uit Roosendaal J.
Verheijen, Jac. Bevin, natuurkundige en ir. A.J.L. Juten uit Bergen op
Zoom. Zij ontplooien grote activiteit. Waarschijnlijk is dit driemanschap
de auteur van het uitstekende, met de hand geschreven, rapport uit
1913, dat de vestiging van een gymnasium in Bergen op Zoom bepleit.
Het geeft stellig de mening van het gehele bestuur weer. Halverwege de
nota luidt het:
,.
Het doel van het Genootschap Ons Brabant is het katholiek intellectueel leven in West-Brabant te organiseeren en te verheffen en daarom
meent het bestuur dat het ons recht en onze plicht is een zoodanig R.K.
gymnasium tot stand te brengen', .
Het stuk geeft blijk van een nuchtere en pragmatische opzet. Het stelt
vast, dat er op dat moment ongeveer taclitig katholieke leerlingen. van
wie twintig uit Roosendaal. de rijks HBS bezoeken. Het vermeldt de bezetting in het schooljaar 1913-1914 van enkele volledig uitgegroeide
gymnasia in Nederland: Breda telt 59 leerlingen, Assen 51. Maastricht
54) SA Mollerlyceum Bergen op Zoom. Notulen lerarenvergadering. 17 augustus 1916.
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75 en Middelburg 43. De kosten per leerling bedragen in Middelburg
f.295.70; die in Friesland f.627.02. "Wij kunnen veilig stellen, dat voor
een gymnasium in Bergen op Zoom de kosten f.500,- per leerling gaan
bedragen".
De auteurs houden het op een schoolomvang van in totaal veertig leer-

lingen. Zij berekenen, dat er derhalve f.20.000,- nodig zijn, waartegenover aan inkomsten staan: schoolgelden f.2000,- (40 x f.50.-) en een
rijksbijdrage van f.9.500,-. Particulieren dienen dus jaarlijks f.8500.- op
te brengen, vermeerderd met 7% rente. Een stichtingskapitaal van
f.3500,blijkt minimaal nodig, vermeerderd met f. 1200,- voor het gebouw. Als "maatschappelijk kapitaal" acht het rapport f.300.000,noodzakelijk.55
Een nieuwe school voor tien of vijftien leerlingen per klas heeft aan
"een groot huis of weeshuis" voldoende. Men zou kunnen beginnen met
"een z.g. progymnasium zooals in Venlo" (een driejarige opleiding). De
vestiging van een gymnasium in Bergen op Zoom verdient verre de voorkeur
9,

door de aanwezigheid van R.K. leeraren aan de Rijks HBS. waardoor
uitgaven voor salarissen misschien eenigszins bekrompen kunnen worden". I....1 "Maar hoe bescheiden de oprichting ook is, het zal toch
niet mogelijk zijn de school als een katholieke leekenschool in te richten". I....1 "alleen voor het geval dat een of andere rijke katholiek het
goede voorbeeld in Amerika gegeven, zou willen navolgen en bijvoorbeeld een of meer honderdduizend gulden als stichtingskapitaal aan de
Vereniging zou schenken, zou het mogelijk zijn een gymnasium door
leeken bestuurd, op te riehten".
Na deze constatering kan de slotsom van het bestuur niet anders zijn dan,
,'

onderwijsinrichtingen goedkooper door een geestelijke orde
bestuurd kunnen worden". Daarvoor, opperen de auteurs, is een bezoek
aan de bisschop en aan "een geestelijke orde" noodzakelijk. Dat laatste
.'
achten zij het belangrijkst. Aan een geestelijke orde ware een bepaalde
aanbieding in geld of grond te doen". En de toestemming van de bisdat

schop is nodig om
',
tegelijkertijd een openbare kapel te stichten. Dan zal de orde daaruit
een bron van inkomsten kunnen bezitten, welke genoeg oplevert om de
9.
uitgaven van het gymnasium te dekken . Het rapport wil een comit6,
dat "alle vooraanstaande katholieken van de stad bijeenbrengt, omdat
de eenstemmige zienswijze van deze mannen van eenigen invloed op
"1 SA Mollerly(·eum Bergen op Zoom, rapport 1913.
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den bissi·hop zal zijn en dan ook geen ontstemming onder (le katholieke burgerij ontstaat".56
Het vervolg van het stuk ontl,reekt en ook anderszins tasten wij over di·
alloop van Cleze pogingen in liet cluister.
In maart 1916 is er alleen nog sprake van de opt·ic·hting van c·en hanclelsclagschool. waarin de biss<·hop van Breda, mgr. P. Hopmans. blijkens zijn brief aan het onderneme,icle plaatselijk bestuur. Keen ,ertrouwen stelt:

"Het lijkt mij gansch onmogelijk lot uitvoering vaii het plan eener haiidelsdagsc·hool le ki,men. Het voornaamste bezwaar is naar mijn bes(·heiden meening. dat de gemeente Bergen op Zoom niet kan en zal
bijdragen. althans niet in de mate als van een gemeente zou mocten ge·vraagd worden. Een katholieke handelsdagschool bestaat nergens dan
te Rolduc·. waar een internaat is. Ik geloof werkelijk. dat U geheel van
het plan zult moeten afzien. Het spijt me dat ik U Keen beteren troost
kan geven".37
Op woensdag 16 augustus 1916 vindt de 'katholiekendag' te Roosendaal
plaats. Daar brengt dezelfde bisschop die personen uit Bergen op Zoom
veel lof ' toe, omdat zij "de eerste middelbare onderwijsinric·hting in ons
bisciom" hebben gesticht.58
Drie weken later. op 5 september van datzelfde jaar. om elf uur's morgens. spreekt Moller op de eerste schooldag de leraren van de zo juist geopende handelsdagschool toe: hij brengt ze het katholieke karakter van
een school onder het oog. Hij vindt dat niet zo eenvoudig.
Het moet als het ware vanzelf komen uit een diepe overtuiging en inzicht en uit de daad. I.eeraren moeten het katholieke beginsel hooghouden en op het onderwijs laten inwerken. Diin heeft het leekenondenvijs iets voor op het onderwijs. gegeven door religieusen. want van
een leek zul]en de kinderen vele dingen gemakkelijker aannemen dan
van een religieus, omdat ze vele dingen a.h.w. onafscheidelijk verbonden denken aan het wezen van een religieus':59
Op die ongetwijfeld feestelijke dag bedankt de voorzitter van het plaatselijk bestuur, W. Asselbergs, zowel Moller als de inspecteur en stelt volgend jaar ook een afdeling voor meisjes in uitziche. Asselbergs heeft op
dat moment geen flauw vermoeden van de problemen, die zes weken la..

9,

1<') SA

Mollerlyceum Bergen op Zoom. idem.

57) SA Mollerly(·eum Bergen op Zoom.

brief Hopmans aan plaatselijk bestuur. 23-3- 1916.

m) Lie Aiondster. krant te Bergen op Zoom. 17 augustus 1916.
;4) SA Mollerlycrum Bergen op Zoom. Notulen lerarenvergadering. 5 september 1 9 1 6.
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ter opdoemen. De aangevraagde rijksbijdrage is aan Waalwijk toegekend, aan Bergen op Zoom geweigerd. Tot overmaat van ramp doet inspecteur dr. P. Fockens bij zijn bezoek aan de school op 11 oktober
1916
,'
deze ongetwijfeld verrassende meededeeling: aan deze school wordt
geen MO gegeven, zelfs geen MULO, 't Is niets wat hier gegeven wordt.
zoo zeide hij, misschien is 't ULO. Overigens bestond het heele bezoek,
naar den Directeur meedeelt, hoofdzakelijk uit een scheldpartij tegen
het bestuur. Als men het advies van den inspecteur ingewonnen had,
dan zou dat advies geweest zijn: begin met een 2e klasse, tenminste dat
zeide de inspecteur thans. Overigens wenscht de inspecteur van de geheele school niets te zien of te vernemen". "Met klimmende verbazing", zo vervolgt de notuleur, "worden deze woorden van den inspecteur vernomen. Hier wordt een streven kenbaar gemaakt om aan het
bijzonder onderwijs zooveel mogelijk moeilijkheden in den weg te leggen".60
Al op 30 oktober formeren de leraren een tweede klas uit enkele leerlingen van de eerste en zij recruteren nog een paar kandidaten van buiten
om de gewenste subsidie te verkrijgen. Toch prijkt er een indrukwekkende reel(s vakken op het rooster: Nederlands, Frans, Duits en Engels, elk
met een apart onderdeel correspondentie. godsdienst, aardrijkskunde en
handelsaardrijkskunde, geschiedenis en handelsgeschiedenis, staatsinrichting, staatshuishoudkunde, boekhouden, praktische handelskennis
en handelsrecht, rekenen en handelsrekenen, wiskunde, natuurkunde
en warenkennis, schrijven, stenografie, machineschrijven en tekenen.
Als 'vrijgestelde vakken' noemt het eerste programmaboekje 'Spaansche
taal, Maleische taal, kerklatijn en esperanto'.61
De eerste jaren zijn desondanks aanvankelijk wel, maar later minder
voorspoedig verlopen. In 1920 begint het bestuur met een HBS voor
meisjes "daar de Rijks HBS met hare coeducatie voor velen onoverkomelijke bezwaren opleverde". Moller is steeds optimistisch en niet zonder fanatisme:
"De flink bezette eerste klasse - er zijn achttien leerlingen - van de
Roomsche meisjes HBS", voorkomt "het groote gevaar, dat meisjes,
wanneer hun gemoed en karakter het meest ontvankelijk is te noemen
voor dan te vestigen indrukken, worden gebracht in de neutrale inrichting voor middelbaar of hooger onderwijs, waar nooit hun oog ontmoet
60) SA Mollerlyceum Bergen op Zoom. Notulen lerarenvergadering, 20 oktober 1916.
61) SA Mollerlyceum Bergen op Zoom, programmaboekje schooljaar 1916-1917.
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het kruisbeeld, noch het beeld der moeder Gods, noch hiin het katholiek beginsel ooit wordt voorgehouden of hun katholiek geloof versterkt".62
In datzelfde jaar start ook de HBS voor jongens met 29 leerlingen als een
dubbelklas van het eerste leerjaar van de handelsdagschool.
Onrust ontstaat onder de docenten, wanneer naar aanleiding van grote
financiele tekorten de discussie over het voortbestaan van de school uitlekt, geentameerd door Van den Eeden, lid van het hoofdbestuur.63 Het
gevaar wordt bezworen, maar het bestuur ziet zich wel gedwongen wegens een te gering aantal leerlingen en het uitblijven van subsidie de
meisjesafdeling van de HBS in 1924 te sluiten. De deken van de stad
dr.Chr. van Dam pleit er eerder voor de (tweejarige) hogere handelsschool op te heffen. Maar dat biedt onvoldoende soelaas. De sluiting van
de meisjesafdeling roept verzet op bij een aantal ouders: hun is een vijfiarige opleiding beloofd en nu beeindigt het plaatselijk bestuur het onderwijs aan de meisjes-HBS na drie jaar. De bisschop, om toestemming gevraagd drie meisjes in de vierde klas van de jongens HBS op te nemen,
"

laat vragen of zij niet aan de R.K. HBS van Roosendaal geplaatst kunnen worden. Als dit niet gaat, dan onder de zeer uitdrukkelijke voorwaarde, dat alleen aan bedoelde drie meisjes en aan geen andere toelating wordt gegeven".64
Het hoofdbestuur in Tilburg, blijkbaar verrast door dit initiatief van het
plaatselijk bestuur, spreekt hierover later met de bisschop. Het "verklaart - zich volkomen onderwerpende aan Uwe wenschen - nimmer op
coifducatie te zullen aandringen". Met daaronder de weinig dociele
handtekening van Moller.65 Preutser dan de bisschop en al gebogen nog
voor een eis is gesteld ?
In 1928 ondertekenen 39 ouders een brief aan de bisschop, waarin zij
hem meedelen, dat
9,
zij gedwongen zijn hun dochters, niet toegelaten tot de R.K. HBS,
naar de Rijks HBS of naar een pensionaat of z.g.n. trein- of autobusstudente te laten worden. Voor katholieken zijn zoowel aan het een als aan
krant te Bergen op Zoom, 16-9-1916.
SA Mollerlyceum Bergen op Zoom, brief hoofdbestuur aan Asselbergs, 9-12-1921
:"Hebt U geen geld voor de betaling der leeraren per 22 December a.s.? Wij zijn uitgeput"
64) SA Breda, brief plaatselijk bestuur aan bissehop. 9-8-1924; antwoord bisschop in marge
62) De Zoom,
63

1

12-8-1924. SA Mollerlyceum Bergen op Zoom. brief bisschop aan deken Van Dam,
12-8-1924.
65) SA Mollerlyceum Bergen op Zoom, brief hoofdbestuur aan bissehop Hopmans,

8-5-1925.
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het ander groote bezwaren verbonden".I...1 "Vele der medeonderteekenaars hebben hun geld ook disponibel gesteld om het schoolbestuur
in staat te stellen de school te laten bouwen".
De bisschop schrijft als zijn antwoord. bestemd voor deken Van Dam.

met de pen in de kantlijn
',
dat wij het principe moeten handhaven en op het dringende verzoek
niet kunnen ingaan. Wij vertrouwen vast dat de katholieken van Bergen op Zoom zich voorbeeldig bij Onze beslissing zullen neerleggen.
Er mag geenszins sprake zijn van hun meisjes naar de Rijks HBS te
zenden. Zij hebben alle gelegenheid hun kinderen op een pensionaat
te plaatsen of wel van een autobusgelegenheid gebruik te maken, waar
de kinderen 's morgens en s avonds onder de zorgzame leiding staan
eener zuster" . 66

De Roosendaalse lycea laten eigen busdiensten rijden van en naar Breda
en Bergen op Zoom. Een zuster houdt toezicht.
Hopmans is al eerder van zijn aanvankelijke scepsis met betrekking tot

de levensvatbaarheid van de school teruggekomen. Hij schenkt de school
in 1920 "een vorstelijke gift", waarvoor het bestuur hem bedankt,67
remt een maand later wel zijn deken af, die hem schrijft, dat Moller op
een propagandabijeenkomst voor pastoors zal spreken en vaste bijdragen
voorstelt gedurende enige jaren, "gelijk is toegestaan in 's Bosch".
5,
Zeker niet, nu thans voortdurend om verhooging van salarissen wordt
gevraagd en uitgaven voor onderhoud ontzettend stijgen. De kleine bij-

dragen die de kerkbesturen zouden kunnen geven, helpen niet. De
kerkbesturen zullen zeker minder geven dan voor het seminarie. Wat
helpt dat ? Verschillende zullen niet te vinden zijn voor bijdragen. Niet
geheel ten onrechte. In Den Bosch haalt het ook niet uit. Daarbij kan
men niet alles ten laste van de kerkbesturen brengen".68
Wanneer de bisschoppelijke inspecteur, P.J. Antlionissen, Asselbergs,
"
de voorzitter, aanraadt met de bisschop over den financieelen toestand
te gaan praten; de bissehop is bereid U te helpen en de stem die van boven klinkt, dringt overal door", valt er succes te melden.69 Er gaat een
brief naar alle pastoors, waarin Hopmans herinnert aan de gunstige om-

66

)

BA

Breda. brief 11-2-1928 van 39 ouders aan bisschop met antwoord van bisschop in

marge.
67) SA Mollerlyceum Bergen op Zoom, brief plaatselijk bestuur aan Hopmans. 15-7-1920.
68) SA Mollerlyceum Bergen op Zoom, brief van Van Dam aan bisschop met potloodaantekeningen van hisschop, 17-8-1920.
69) SA Mollerlyceum Bergen Op Zoom. brief Anthonissen aan Asselbergs. 23- 1 1-1920.
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standigheden bij de opening van de school. die nu echter in grote nood
verkeert. Hij stelt voor
...
in uwe parochie een comit# van meisjes te vormen om het inzamelen
van maandelijksche bijdragen van f. 1.-: 50, 25 of 10 cts. Zelve zullen
Wij, ondanks de vele offers die van Ons gevraagd worden. bereidwillig
ook Onzen geldelijken steun verleenen".70
Op 28 december 1920 voegt de bisschop de daad bij het woord en

schenkt f.300,-. In 1921 richt monseigneur zich voor bijdragen opnieuw
Bergen op Zoom en ook tot die van het dekenaat
Steenbergen "om het bestuur een hart onder den riem te steken".71 Zelf
laat hij zich niet onbetuigd: op 31 augustus 1921 stort hij f.500.-. Deken
Van Dam schenkt in 1924 f.250:.
De zorgen in Bergen op Zoom betreffen niet alleen de financien. De Jager, de directeur, klaagt "dat ze altijd met Bergen op Zoom hebben gedaan wat ze wilden". Asselbergs bericht het hoofdbestuur in Tilburg, dat
verschillende uitlatingen van Van den Hout, rector te Roosendaal, "erop
wijzen. dat men ons onze leeraren wil ontnemen". En de directeur:
onze school is een doorgangshuis van beginnende leeraren en een
asyl voor onbekwamen. We hoopten de concurrentie tegen de machtige HBS te kunnen winnen. Onze school is een quantitt n6gligeable. Ze
zijn bezig onze school te vermoorden en op te offeren aan die van het
Roosendaalsche Lyceum".
Verheyen, vertegenwoordiger van de Roosendaalse Lycea in het hoofdbestuur, "misbruikt zijn positie".72 Asselbergs geeft in een ongedateerci
stuk, waarschijnlijk kort na 17 februari 1920 gesehreven, blijk van zijn
verbolgenheid. De uitgroei van de Roosendaalse lycea is hem een doorn
in het oog. "Onze scholen worden daardoor als Asschepoester beschouwd en gebruikt" . Kern van de zaak is de geringe omvang van de
school. Gedeeltelijke betrekkingen staan een binding tussen leraren onderling en met de school in de weg. Zijn pleidooi voor een HBS heeft ook
daarmee te maken. Er is de van ouds bestaan(le concurrentie met de rijks
tot alle pastoors van

,.

HBS en met Roosendaal sinds 1919.73
Maar ook De Jager gaat niet vrij uit. Er zijn klachten over zijn afwezigheid op school en Asselbergs bericht aan het hoofdbestuui·: ''Wellicht

) SA Mollerlyceum Bergen op Zoom. hrie f bisschop aan pastoors. 12- 12-1920.
71 ) SA Mollerlyceum Bergen op Zm,m. brief biss(·hop aan pastocirs van dekenate,i Bergtii cip
Zoom en Steenbergen, 16-8-1921.
12) SA Mollerlyceum Bergen op Zoom, brief De Jager aan Asselbergs. 8-5-1920.
brief Asselbergs aan hc)ofdhestitur 15-6- 1921.

r;') SA Mollerlyceum Bergen op Zoom,
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kan door Uwe tusschenkomst van onzen directeur-dichter nog een ijzervreter gemaakt worden. Dat zal en voor onze school en voor hem een uitkomst zijn".74 In ieder geval is er weinig continuiteit in de schoolleiding.
Na 1921 treedt J.C.Th. Motka, leraar wis- en natuurkunde, enige tijd op
als tijdelijk directeur, daarna W.J.H.C. Sprangers, die op eigen verzoek
ontslag neemt. Van 1924 af geeft drs. J.R.L. Smits eerst als directeur, later als rector, de school tot ver na de Tweede Wereldoorlog allure en cachet. De tijdelijke behuizing wordt in 1928 vervangen door een definitieve vestiging aan het Bolwerk Zuid, een kloek en representatief gebouw, in
de stijl van de Amsterdamse School met, op aandrang van Moller als architeet Joseph Wielders, Mollers mederedacteur van Roeping, aan wie
het bestuur de Bergense architect Q. Horsten toevoegt. 75
Het programmaboekje uit 1917 vermeldt een middelbare handelsdagschool met vierjarige cursus; in 1920 start de HBS voorjongens met vijfjarige cursus (als dubbelklas van de eerste middelbare handelsdagschool). Van de ook in dat jaar begonnen meisjes HBS staat de driejarige
cursusduur vermeld met tussen haakjes 'zal in een 5-jarigen worden omgezet'. Naast de middelbare handelsdagschool met driejarige cursus is er
dan ook de vijfiarige hogere handelsschool. In 1924 heeft de school als
naam R.K. HBS en HHS (voor jongens). Deze hogere handelsschool is
3-jarig. 'steunend op een tweejarige HBS'. De splitsing in een afdeling
HBS-A en -B volgt in 1937. Na de Tweede Werel(loorlog, in 1946, kiest
het bestuur voor de huidige naam 'Mollerlyceum', omdat op dat moment
de gymnasiumafdeling in het tweede leerjaar start. In 1951 krijgen ook
meisjes andermaal toegang tot de school met in 1957 de vorming van een
MMS. die in 1961 in een apart gebouw als afzonderlijke school onder de
naam Roncallicollege een eigen leven gaat leiden.
c. Het St.-Joris- en het St.-Catharinalyceum in Eindhoven

In het jongenspatronaat le Eindhoven vergadert op 16 november 1916
op uitnodiging van rector M.C. Nabuurs een achtenswaardig gezelschap
van drie pastoors, twee burgemeesters, een lid van Gedeputeerde Staten
en een vijftal heren, terwijl nog eens vier personen bericht van verhindering sturen. Rector Nabuurs deelt in het kort het doel van de bijeenkomst
mee: het stichten van een katholieke handelsschool. De aanwezigen
14) SA Mollerlyceum Bergen op Zoom, ongedateerd stuk Asselbergs voor plaatselijk bestuur.
15) Jubileum-krant Mollerlyceum Bergen op Zoom. 4 oktober 1966, drukkerij van Gebr.

Juten.
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besluiten diezelfde vergadering tot oprichting, nadat de ook aanwezige
dr. H. Moller doel, leerprogramma en financiele consequenties heeft uiteengezet. Deze pleit voor "een vijijarige inrichting, omdat dit voor Eindhoven het meest gewenscht is".76 Er is door de aanwezigen een waarborgsom gestort om het tekort te dekken. Het daar gekozen plaatselijk
schoolbestuur bestaat uit vier personen met P.P.J.A. van der Putt als
voorlopig voorzitter.
Tot aan zijn plotselinge dood in 1957 zal hij dat blijven en tevens van
1949 af optreden als waarnemend voorzitter van de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. In 1916 is hij 31 jaar, in het bezit van enkele handelsdiploma's, behaald aan het college van de paters Jezuieten te Katwijk
aan de Rijn en van de akte middelbaar boekhouden (K-XII). Hij is commissaris van de sigarenfabriek van zijn vader en oom, heeft een praktische bankiersopleiding gevolgd bij Scheurleer en Zn. in Den Haag, geldt
in 1909 als mede-oprichter van de r.-k. middenstandsbond, waarvan hij
van meet af aan als secretaris fungeert. In Eindhoven organiseert de middenstandsbond al snel handelscursussen, waaraan Van der Putt lange jaren gratis lesgeeft. In 1911, 26 jaar oud, komt hij in de gemeenteraad; in
1915 weet hij een fusie te bewerkstelligen tussen De Eindhovensche Courant en De Meijerijsche Courant en treedt hij op als president-commissaris
van drukkerij 'De Meijerij'. Van zijn talrijke andere functies verdient het
wethouderschap van de gemeente Eindhoven vanaf 1927 vermelding.
Hij beheert dan de portefeuille van onderwijs, armenwezen, geneeskun77
dige dienst, volkshuisvesting, grondbedrijf en bad- en zweminrichting.
Op die vermeldenswaardige eerste bijeenkomst bespreken de aanwezigen tenslotte de verhouding met de katholieke MULO-school ter plaatse
- die moet worden opgeheven! - en de eventuele overgang van leerlingen
van de (gemeentelijke) HBS naar de nieuwe school en omgekeerd.
Op 1 juli 1917 ontvangen alle pastoors uit de agglomeratie Eindhoven
telt in 1916 ongeveer 6000 inwoners; de annexatie der randgemeenten
vindt in 1920 plaats - een brief van de R.K. Vereeniging Ons Handelsonderwijs te 's-Hertogenbosch met de mededeling dat begin september
een r.-k. middelbare en hogere handelsschool van start zullen gaan. De
ondertekenaars vragen de pastoors hun invloed aan te wenden "ook bij
Uw huisbezoek". De brief vermeldt een lange reeks van vakken en kondigt bovendien aan, dat desverlangd bovendien nog onderwijs gegeven
-

9,
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Vander Heyden, Geschiedenis. 66-67.

77) aw.,4.
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kan worden in de Italiaansche-, Spaansche-, Zweedsche, Russische-, en
Maleische taal en handelscorrespondentie alsook in het Esperanto en het
kerklatijn".78
De middelbare handelsschool is een praktische opleiding voor de handel, waarna leerlingen de tweejarige hogere handelsschool kunnen volgen. Abiturienten van de laatste opleiding hebben toegang tot de r.-k.
handelshogeschool der r.-k. Leergangen te Den Bosch of de handelshogeschool te Rotterdam. Het bestuur is van oordeel dat "wie eenmaal in
den handel wenscht te gaan of opgenomen wil worden in de administratie
van individueele ondernemingen onze school moet verkiezen boven de
meer algemeen vormende hoogere Burgerschool". De r.-k. handelsschool geeft naast een brede algemene, een degelijke handelsontwikkeling en vakkennis. De brief wijst verder op niet nader aangeduide "gebeurtenissen in den Limburgschen mijnstreek" met de daar optredende
gevaren voor de katholieke kerk. Het onderwijs op de nieuwe school zal
"
"
een eerst katholieke geest uitstralen, volgens de evangelische woorden: Quid prodest homini etiam si universum mundum lucretur, animae
vero suae detrimentum patiatur". (Wat baat het de mens als hij de gehele
wereld wint, maar schade lijdt aan zijn ziel). Voor de geadresseerden behoeft het bestuur deze zin niet te vertalen. Bovendien zal een dergelijk citaat niet zonder enige werfkracht blijken. De ondertekenaars verwachten
zeker een bloeiende school "tot stoffelijk en geestelijk heil van de leerlingen. tot schutse ook van het katholiek beginsel in Brabant.-79 P.P.J.A.
van (ler Putt komt tweemaal bij de ondertekenaars voor: een keer als lid
van het hoofdbestuur van 'Ons Handelsonderwijs', dat bestaat uit vijf
personen, en een keer als voorzitter van het plaatselijk bestuur, dat inmiddels ook een vijfjarige HBS sticht. Th.H.M. van den Donk, 28 jaar
oud, neerlandicus, is inmiddels tot eerste directeur benoemd.
Een opvallende bijzonderheid: de school start met drie leerjaren. Van
de twee eerste klassen is er een bestemd voor meisjes! Er is nog een twee(le en een vierde, uitsluitend gevuld met jongens. Dat vierde leerjaar is
hoger handelsonderwijs. Het rijk subsidieert met f.6000,-; de provincie
met f.2500,-. Op 13 september begint het onderwijs in het genereus beschikbaar gestelde gebouw van de Sint Vincentiusvereniging aan de tegenwoordige Ten Hagestraat.
Bij de openingstoespraak op 13 september 1917 spreekt Moller over
de katholieke school, die doortrokken moet zijn van "den geest van het
9,

78) a. w., 7.

79) SA St.-Joriscollege Eindhoven,
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Jaarboek 1929.12.

kruis". Het gebed voor en na de lessen mag geen formaliteit zijn zoals
,.

door andersdenkenden en minder diepvoelende katholieken wel eens
wordt beweerd". Leerlingen moeten ook naar buiten tonen, "dat zij
Roomsch zijn en eene Roomsche school bezoeken". En blijkbaar met het
oog op de concurrentie: "eene school welke geheel staat onder de kerk is
voor katholieken de eenig aangewezene".Vander Pult ontvangt een duidelijk compliment: "In hem concentreert zich alles wat in Eindhoven
voor deze stichting is gedaan".80
Het dorpse en plattelandse karakter van Eindhoven beschrijft Van den
Donk in zijn terugblik op het eerste leerjaar: "Leraren en leerlingen hebben dan ook nog volop kunnen genieten van het krakende, schokkende,
beukende geweld dat uitging van het toen nog meest gebruikte transportmiddel, de veerloze Brabantse slagkar, om van de zweepknallen en de
melodieuze begeleiding van der karrevoerders liefelijke geluiden nog te
zwijgen".81 De straat wordt in 1918 geasfalteerd.
Van den Donk pakt de aanmelding van de leerlingen voortvarend aan.
Het eerste leerjaar start met uitsluitend een middelbare handelsschool.
Maar al in het tweede jaar van het bestaan van de school verschijnt een
forse advertentie die meldt, dat vier categorieen van leerlingen welkom
zijn: voor de eerste klas hogere burgerschool, uitsluitend voor jongens;
voor de eerste klas van de handelsschool, zowel voor meisjes als jongens.
Dat geldt ook voor de "overige klassen van de handelsschool" en als laatste mogelijkheid de aanmelding voor de hogere handelsschool. De advertentie laat verder weten, dat "jongens en meisjes in aparte klassen worden geplaatst".82 De kleinschaligheid - een start met in totaal (lertig leerlingen voor drie leerjaren en vier klassen - springt in het oog, maar er
heerst ook trots. Eindhoven heeft zijn eerste katholieke school. Weliswaar bestaat al vanaf 1901 het gymnasium Augustinianum, maar die
school wordt pas in 1917 erkend; de driejarige HBS in 1918.
Met ingang van 1919 sticht het plaatselijk schoolbestuur een aparte
school voor meisjes, onder bescherming van cle H. Catharina van
Alexandrie, maagd en martelares. De naam 'lyceum' suggereert een
combinatie van HBS en gymnasium. De school blijft beperkt tot een categoriaal gymnasium misschien door de 'stopwet' (par. 2.j.) na de Eerste
Wereldoorlog.
Na de stichting zijn meisjes niet meer toegelaten tot de handelsschool
80) SA St.-Joriscollege Eindhoven, Jaarboek 1930,64.
81)

Van der Heyden, a.w.. 14.

82) SA St.-Joriscollege Eindhoven, Jaarboek 1930,62.
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van het St.-Joris-eollege om de "bestaande MULO-school geen concurrentie aan te doen".83 Het St.-Catharinalyceum krijgt weliswaar in de jaren dertig een afdeling MMS, maar nooit een afdeling HBS. Het duurt tot
1968 om aan de school een atheneum te verbinden. Via een dependance
van het St.-Jorislyceum opnieuw is uit de rib van een man een volwaardige vrouw geschapen ! - komt het 'lyceum' uiteindelijk tot stand. Het
kan zijn, dat de stichters aan de naam 'lyceum' de voorkeur hebben gegeven. Dat schooltype is in die tijd uiterst populair en er ging van die toch
wel deftige, maar democratischer, want moderner naam ongetwijfeld
meer werikracht uit dan toen van het wat verstofte 'gymnasium'.
-

Opvallend in de geschiedenis van de Eindhovense scholen is niet alleen
de voortvarendheid waarmee Van den Donk de bouw van een definitief
onderkomen - na enkele tijdelijke huisvestigingen aanpakt, maar ook
een begin van een interessante bouwfilosofie op tafel legt:
"
Het terrein worde zo gekozen, dat de nieuwe school kome te liggen in
het centrum van Groot Eindhoven. De grootte moet toelaten dat rondom de gebouwen terreinen worden aangelegd voor openluchtspel en
voldoende plantsoen om de onmiddellijke nabijheid van de school
rustig en landelijk te doen zijn. Het gebouw zelf moet voldoen aan hooge aesthetische eischen. Alle kilheid worde vermeden.
Kleur en lijn moeten spreken van een vroolijke intimiteit, zoodat leerlingen gedurende de drie of vijfjaar, dat ze er het grootste gedeelte van
hun dagen doorbrengen, zich er inderdaad 'thuis' gevoelen. Zoo zal de
school niet zijn een kennisfabriek, maar waarlijk een inrichting voor alzijdige vorming van geest en gemoed".84
-

d. Twee onder een dak
Op 1 december 1924 betrekken beide scholen het imposante gebouw aan
de Elzentlaan, ontworpen door de architecten M. Taen en Ed Cuypers.
De jongensscholen staan met ingang van het schooljaar 1923-1924 onde patroonheilige van de parochie.
de structuur van de school: twee instellingen onder

der de bescherming van

St.Joris,

Merkwaardig blijft
66n bestuur, 66n schoolleiding en gehuisvest in 66n gebouw. Van coaducatie (meisjes en jongens in dezelfde klas) kan geen sprake zijn. Dat punt
blijft ook in de hoofdbestuursvergaderingen onbespreekbaar. Daar
83) SA St.-Joriscollege

Eindhoven, Jaarboek 1930, 71.

84) SA St.-Joriscollege Eindhoven, Jaarboek 1930,26.
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wordt afwijzing van coeducatie gezien als behorend tot het roomse erfgoed, een van de beginselen van het katholicisme en daarom voorlopig
nog onomstreden. Vreemder is het dat deze kwestie bij het voortschrijden der jaren steeds vaker aan de orde komt, maar dat ieder zich bij het
standpunt van de bisschoppen voetstoots neerlegt. Het lijkt zeker dat het
verbod tot coeducatie niet alleen als een principieel punt is beschouwd.
het accentueert ook een duidelijk onderscheid met het openbaar onderwijs. Daar zitten meisjes en jongens immers van meet af aan in dezelfde
klas. Tot ver in de jaren vijftig heeft deze onwerkelijke toestand op alle
katholieke scholen in het Zuiden voortgeduurd.
Tot welke ridicule situaties deze krampachtig volgehouden scheiding
voortdurend aanleiding geeft, bewijzen tal van verhalen van oud-leerlingen. De school te Eindhoven kent twee wijd uitstaande vleugels met daartussen twee speelplaatsen en een middenpartij, die de vaklokalen bevat.
Moderatoren blijken vaak strenger in de leer dan rectoren. Het is bekend
dat Van den Donk jongens en meisjes wel eens in bescherming neemt tegen al te rigoureuze toepassing van regels. Waar jongens en meisjes uit

hetzelfde gezin zich naar hetzelfde gebouw begeven, worden zij toch geacht langs verschillende wegen naar dat instituut te lopen, een wel heel
wereldvreemde starheid van kerkelijke voorschriften. Los van de bekende vooroordelen met betrekking lot de seksualiteit heerst er de opvatting,
dat de opvoeding van meisjes en jongens op verschillende wijzen gestalte
moet krijgen en dat coeducatie een uiting is van een voortschrijdend proces van ontkerstening, waartegen de katholieke school nu juist ten strijde
trekt en waaraan zij mede haar bestaansgrond ontleent. Ook hier lijken
conventionaliteit en vooroordeel in een noodlottig verband met elkaar te
staan.
De middelbare school voor meisjes - wettelijk al mogelijk sinds 1863 !,
maar pas heel laat in confessionele kring aanvaard - dankt haar populariteit vooral in katholieke kring aan dat idee van een eigen pedagogisch
klimaat voor meisjes. Als ontwikkeling en scholing van meisjes uiteindelijk als punten van gewicht zijn aanvaard, kunnen die zeker het best geschieden in speciale instituten, toegespitst op de vrouwelijke psyche. In
dat licht valt ook enigszins te verklaren, dat confessionele kringen een
gymnasiale opleiding voor meisjes - met hun duidelijke suprematie van
de talen - eerder acceptabel achten dan de HBS. Het onderwijs in Latijn
heeft. zeker in de ogen van leidende kerkelijke kringen, gezien ook hun
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eigen opleiding, zijn religieuze connotatie lang behouden. En die is voor
85
meisjes nog noodzakelijker dan voor jongens.
Soms blijkt het onderscheid tussen jongens en meisjes voor schoolleidingen ook een distinctief waarmee scholen zich willen profileren. Het
dragen van petten (blauw met zwarte klep) door jongens en van baretten
(getooid met de -L- van lyceum) voor meisjes, ingevoerd in het schooljaar 1930-1931 op beide Eindhovense scholen, blijkt overigens geen
succes. De schoolleiding ziet er een versterking "van de corpsgeest
in",86 maar de leerlingen dragen ze nauwelijks, zodat het voorschrift al
heel snel in onbruik geraakt en is afgeschaft.87

e. De 'conversie' in Helmond

Ruim vijftig jaar na de stichting van de rijks HBS te Helmond in 1866.
doet deze in 1917 geruchtmakend van zich spreken, wanneer de rijksoverheid besluit tot conversie. Van Dale (1984) vermeldt dat woord niet
meer in zijn oude betekenis. Het duidt op de omzetting van een HBS met
driejarige cursus in een vijijarige.88 Toeval of opzet? Een actiecomit6 dat
ijvert voor de oprichting van een katholieke handelsschool en een katholieke HBS onder aanvoering van deken M. Rath, voelt zich behoorlijk in
de wielen gereden en slaat ongewoon hard terug. Een verkeerde interpretatie door de toenmalige wethouder van het begrip 'bijzonder neutraal', dat al helemaal niet van toepassing kan zijn op de ruim vijftig jaar
oude school, politiek geharrewar in de gemeenteraad en commotie in de
Tweede Kamer doen drie Helmondse pastoors naar de pen grijpen om in
het officiele kerkbericht op hoge toon de onjuiste voorstelling van zaken
te brandmerken. "Eene hoogere burgerschool waarop de neutraliteitsclausule van toepassing is, is geene Roomsch Katholieke hoogere burgerschool".89 Met nadruk beroepen de auteurs zich op het bisschoppelijk
mandement van 1868, op het gezag van de bisschop - mgr. A.F. Diepen
heeft in 1 9 1 7 deken Rath aangespoord tot stichting van een katholieke
middelbare school - en tenslotte ook op hun eigen autoriteit als geestelijke leiders. Zij geven een interessante schildering van wat zij van een katholieke school verwachten:
85

) zie hfst.IV, par 5.a. t/m 5.f.
86) Van der Heyden, a.w., 27.
89 SA St.-Joriscollege Eindhoven. programmaboekje 1931,1932,1933.
88) Jansen, De schoolstrijd om de Roks HBS 157-176.
89) SA Carolus Borromeuscollege Helmond, Bijvoegsel van het Zondagsblad voor het katholiek huisgezin XV, 10 maart 1918.
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9.

Het ondenvijs is daar niet bloot het verkoopen van zekere eerste kundigheden, niet enkel het fatsoeneeren der jeugd tot burgerlijke welgemanierdheid en tucht; ook niet het opkweeken van een rechtschapen
heiden, die slechts eigen volmaking tot doel, zelfbehagen tot grootste
drijfveer zal hebben: neen het is een middel dat den ouders en zielzorgers te hulp komt in de opvoeding van den jongen Christen, die als kind
Gods. als zoon der katholieke kerk als erfgenaam des hemels moet leeren denken, gevoelen en als christen de christelijke deugden beoefenen".90
Zakelijk hebben de pastoors het gelijk aan hun kant, maar afgezien van
de ronkende litanie van te gemakkelijke pretenties, vergeten de schrijvers wel dat op de rijks HBS ook katholieke leraren lesgeven, protestantse en katholieke leerlingen de school bezoeken en zelfs een katholieke directeur er aan het hoofd staat. Strijdlust evenwel kan niemand de eerste
ondertekenaar, M.C. Rath. deken van de stad, ontzeggen. Het meest gebruikte citaat uit het bisschoppelijk mandement van 1868: "het godsdienstig beginsel doordringt het gehele onderwijs". is ook in deze vlammende verklaring opgenomen. Talrijke katholieke scholen zullen deze
uitspraak uit het mandement nog honderd jaar als motto in hun programmaboekjes afdrukken. Soms bescheidenheidshalve wel in de aanvoegende wijs.
Bij de start in september 1918 heet het nieuwe instituut St.Aloysiusschool. Ze is ondergebracht in twee herenhuizen aan de Mierloseweg.
waarvoor de eerste voorzitter van het plaatselijk schoolbestuur P.J.J. de
Wit "diep in de buidel had getast".91 Pas op 14 april 1926 bij het betrekken van de imposante nieuwbouw is die naam gewijzigd in Carolus
Borromeuscollege. Beelden van deze twee heiligen van de hand van de
Brabantse beeldhouwer Albert Verschuuren prijken tot 1989 in de hal
van de school.
In Helmond blijken de twee nieuwe scholen uitsluitend voor jongens
toegankelijk, zoals ook al uit het pastorale citaat blijkt. De middelbare
handelsschool begint in 1918 met dertien leerlingen. Pogingen om daar
ook onmiddellijk een hogere handelsschool aan te verbinden, mislukken.
De nieuwe HBS start met vier leerjaren tegelijk. in totaal 47 leerlingen,
van wie er twee de vierde klas bevolken. De handelsschool. is "voor de
9(j
)

t.a.p.

91) SA Carolus Borromeuscollege Helmond. rede van H.H.Knippenberg bij het
lustrum in 1923.
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5. Carolus Borromeuscollege Helmond, atheneum-gymnasium en HAVO.
1
schoolleiding: drs. P.H.F. van der Putten. drs. A.J.S. Theunen. J. Leijten en drs. F.W.Th.A.
Swinkels.

68 medewerkers: 792 leerlingen: 405 vr. en 387 man.
muziek op VWO en HAVO: handvaardigheid op HAVO.
-
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merste middenstanders de school voor hunne kinderen" en di· HBS voor
"alleen zeer heldere koppen die later het onderwijs voortzetten op hooKerr inrichtingen".92

Trage groei van het leerlingental lijkt een kenmerk voor beginnende
scholen tij(lens of onmiddellijk na de Eerste Wereldoorlog. Het MULOonderwijs geniet in menige plaats populariteit. Meisjes worden als regel
niet toegelaten en "welgestelde families doen maar moeilijk afstand van
hun gehechtheid aan de kostseholen, die zij zelf bezocht hebben".'3 Dr.
H.H. Knippenberg, studiegenoot van Moller, gepromoveerd neerlandic·us en directeur te Waalwijk, wordt benoemd tot eerste directeur.
De bisschoppelijk inspecteur, dr. Th.J.A.J. Goossens, houdt de openingstoespraak op 2 september 1918. Deze heeft de deken van de staci,
C.M. Rath. inmiddels ook moderator-godsdienstleraar van de school, in
een brief]e gevraagd onderwerpen le noemen, waarover hij zal spreken.
Rath antwoordt op 28 augustus van dat jaar "amiee optime": "de verplichting van Roomsch onderwijs maar aanschroeven. De menschen zijn
nu ook verplicht van het Roomsche onderwijs gebruik te maken en de
leeraren Roomsch onderwijs te geven. Enfin, gij weet het zelf zoo goed
als ik". En in een postscriptum: "De leerlingen zijn tegenwoordig bij de
opening. Het zijn allen of bijna allen leden van de Mariacongregatie voor
jongeheeren".94 Goossens kwijt zich, geheel in de stijl van die dagen,
van zijn taak:
''

Hier geldt het het slagen van eene Roomsche daad, die wij thans in
tastbare vormen voor ons zien en dat wekt een trilling van vreugde en
van fierheid in het hart van het Roomsche Helmond".
En naar goed gebruik volgt het polemisch en militant zich afzetten tegen
niet-kathoheke autoriteiten:
"Helmond is Roomsch. Op den 30 sten Mei heeft de Minister van Binnenlandsche Zaken, Minister Cort van der Linden, in de Tweede Kamer verklaard, dat er in Helmond eenige katholieken zijn 'die een
openbare school wenschen, omdat zij voor hunne kinderen geen gebruik wenschen te maken van de bijzondere school'. (discussie in de
Tweede Kamer in verband met de omzetting van de driejarige rijks
HBS in een vij arige) Ik hoop en geloof ook, dat de Minister zich hier
heeft vergist. Alle Roomsche ouders van Helmond zijn zich ongetwijfeld van hunne verplichting bewust om hunne kinderen godsdienstig
92) t.a.P.

93) t.a.P.

94) BA 's-Hertogenbosch. archief Goossens, 99. Over de rol en de invloed van Goossens zie

hfst. III, par. 3.b.
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op te voeden, en aan die verplichting voldoen zij niet, als zij hunne kinderen, tenzij noodgedwongen, naar eene neutrale school zenden. Welke ramp de neutrale school voor den godsdienst is, zou met een overvloed aan bewijzen kunnen worden aangetoond". I...1 "Een dergelijke
godsdienstlooze school, wat dikwijls nog zal beteekenen, antigo(lsdienstige school, is voor ons niet te accepteren. Voor ons is ons
Roomsch gelooftoch nog altijd de parel, waarvoor men het al met winst
verliest.

Roomsch zullen wij zijn niet alleen in de kerk, maar ook in het openbare leven, niet alleen in het huisgezin, maar ook in de school. En daarom
legt deze Roomsche daad hier een schitterend getuigenis af'.
Dan volgt een passage over de vijftigiarige strijd voor de financiele gelijkstelling van het bijzonder lager onderwijs. En ook voor het VHMO zullen
..

wij eenmaal de overwinning behalen. Wij zullen ons recht opeischen
en ons vol recht opeischen. De tijden zijn voorbij, dat wij ons door een
troepje grootsprekers onder den voet lieten loopen of in een hoek lieten
duwen. Eeuwen hebben wij hier om ons geloof gezucht onder den hiel
van eenige indringers, maar thans vragen wij ook onze vrije plaats onder Gods vrije zon. Die overheersching echter heeft nog hare sporen
achtergelaten in onze bevolking. Wij zijn schuchter, teruggetrokken,
bedeesd. Wij zijn ons onze kracht niet bewust. Maar juist onze Roomsche middelbare scholen kunnen dat euvel mede verhelpen en verbeteren".
Goossens tamboereert op de behandeling als bezet gebied, anderhalve
eeuw lang, door het gereformeerde Noorden. Als een generaliteitsterritorium heeft het Zuiden de hemel op zijn blote knieen mogen danken, dat
het nog tot Nederland gerekend werd. Dat heeft wonden geslagen, roept
gedachten op tot revanche en speelt het Zuiden als het ware het recht in

handen op wraak.
Goossens gaat verder in op de kwantitatieve achterstand van katholieken in allerlei functies "een groot aantal medici en een nog grooter aantal
ingenieurs". Door katholieke middelbare scholen
9,
zullen wij allengs de ons rechtmatig toekomende plaatsen kunnen bezetten. Maar vooral zullen wij daardoor ook de schoone waarheid van
ons heilig geloof kunnen doen zegevieren in onze verworden maat.
Deze school met een keurkorps van echt Roomsche
schappij" 1 . . . 1"
die
leeraren,
geheel hun onderwijs zullen doortrekken van dezen
Roomschen zuurdesem, die bewaart voor alle bederf'.
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Goossens besluit de geldschieters voor deze school te danken. En heel

slim:
,.

ZlJ

zelf zouden hunne kinderen uitstekend Roomsch onderwijs kun-

nen doen genieten op de bestaande voortreffelijke internaten en voelden dus niet zoozeer de behoefte aan dergelijk onderwijs hier ter stede.
Maar zij beseften de roomsche nooden van onzen tijd. Zij wisten dat er

ook in de andere standen nog zooveel energie was, die in daden kon
worden omgezet, nog zooveel intellect, dat dienstbaar gemaakt kon
worden voor de goede zaak en zoo stelden zij met de stichting van deeze school een daad van Roomsche democratie van den eersten rang.
Het Roomsche volk zal hier kunnen profiteren van hun grote hart en
hun gouden beurs".95

f. De liberaal-katholieken in 's-Hertogenbosch
Twee Bossche dames, M. Bolsius-Leebens en F. Bolsius-Bijvoet richten
zich op 2 april 1893 met een fraaie, handgeschreven brief tot mgr.W.

van de Ven, bisschop van 's-Hertogenbosch, dat "de wenschelijkheid
hier ter stede eene inrigting van Roomsch Katholiek Middelbaar en Hooger Onderwijs reeds lang door ons werd gevoeld en besproken 9, Dezen
wensen dus een school "in de hoofdplaats van een uitgestrekt diocees
met bijna uitsluitend katholieke bevolking en in het middelpunt van de
katholieke gewesten van ons vaderland". toe te vertrouwen aan "de
E.E.P.P.JezuYeten".96
Monseigneur laat er voorlopig hoog en heilig gras over groeien, maar
de dames herinneren hem in een tweede schrijven beleefd maar vasthoudend aan de brief van inmiddels vijftien maanden geleden en herhalen
ongeveer in dezelfde bewoordingen haar verzoek.
Tegen zoveel aandrang blijkt ook de bissehop niet bestand, want nu 20 augustus 1894 - moet hij wel antwoorden:
"Wij hebben vooral seedert Uw laatste schrijven over deze aangelegenheid ernstig nagedacht en willen gereedelijk met U erkennen, dat
zulke inrigting, althans van middelbaar onderwijs, ook Ons zeer gewenscht voorkomt. Gaarne willen Wij dan ook daaraan Onze aandacht
wijden, en ten bekwamen tijde, Onze steun schenken. Doch om niet teveel ineens te ondernemen, en misschien het eene door het andere te
.

95) BA 's-Hertogenbosch,

archief Goossens, 101.

96) BA 's-Hertogenbosch, Bossche lycea.
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bederven, meenen Wij vooralsnog daaromtrent wel veel te moeten
overweegen, maar niets te mogen aanvangen".w
De stichting van de Bossche lycea laat dan ook nog ruim twintig jaar op
zich wachten. Tijd voldoende dus voor overwegingen van velerlei aard.

Zeker voor 's-Hertogenbosch geldt dat aan de stichting van het St.Jans- en het Marialyceum in 1918 ook de bewuste strijd tegen het zogenoemde liberaal-katholicisme ten grondslag heeft gelegen. Den
Bosch kent al heel lang immers een stevige monopolie-positie van het
openbaar onderwijs in de rijks HBS en het stedelijk gymnasium.
Een opmerkelijk karakteristiek van deze groepering katholieken is
hun openlijk verzet tegen de in hun ogen allesoverheersende invloed
van de verzuiling. Zij weigeren zich aan te sluiten bij katholieke maatschappelijke en politieke organisaties, voelen niets voor het bijzonder
onderwijs en sturen hun kinderen daarom naar het stedelijk gymnasium of de rijks HBS. Daarmee kiezen zij bewust voor de openbare
school en gelden als lastige dissidenten die de zo noodzakelijk geachte
eenheid ondergraven. Zij baseren hun afkeer in concrete gevallen op
de invloed, die de geestelijk adviseur vooral uitoefent in profane kwesties, waarvoor hij niet competent blijkt. Hun houding - het zijn doorgaans intellectuelen uit de maatschappelijke bovenlaag ondervindt
uiteraard ernstige kritiek vooral van de lagere geestelijkheid, die zij om
haar vaak geringe wetenschappelijke allure minachten, om haar bemoeienis met allerlei zaken uit de weg gaan en om haar ontoelaatbare
bedilzucht verafschuwen.
Liberaal-katholieken kunnen door hun geld en hun maatschappelijke invloed zich in de stedelijke eentra Bergen op Zoom, Breda en 'sHertogenbosch vaak zo'n onafhankelijke houding veroorloven, omdat
zij niet of veel minder onder sociale druk staan dan de gewone gelovigen. In dat opzicht betekenen zij een opmerkelijk protest tegen de verzuiling en onttrekken zij zich aan de algemeen verwachte dociliteit van
katholieken tegenover het kerkelijk gezag."Liberaal-katholieken signaleerden overal clericale voogdij".98

Brok maakt melding van het feit, dat al in de negentiende eeuw in Breda een meerderheid van katholieken, die aan het openbare leven deelneemt een soort van rechtervleugel vormt van de liberale groepering.
97)

BA 's-Hertogenbosch, Bossche lycea.

98)

Bornewasser, Vi,iftiglaar Kathotieke Lkergangen, 12.
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Bij die partij, die de vrijheidsbeginselen huldigt, achten zij hun belan-

gen veilig. Ook na uitvaardiging van de encycliek 'Quanta Cura' in
1864 blijven zij op dit standpunt staan. Zij keren zich tegen vermenging van godsdienst en politiek en vrezen clericale heerschappij. Mr.
J.H. van Mierlo, rechter in Breda, richt zich in 1879 tot de Bredase
kiezers en constateert,
"
dat in een land als het onze, waar bij zooveel godsdienstzin, zooveel
verschil van meening heerscht omtrent het waar verstand van het
Goddelijk Woord, men den godsdienst heeft gebruikt als leus en de
glorierijke vaan van vrede en verzoening van haare hooge tinne, waar
zij verheven boven de woelingen der menschenkinderen wapperde,
heeft afgerukt".
Zijn program was "elken invloed van kerkelijken aard op staatkundig gebied te bestrijden".99
Het verzet van de liberaal-katholieken tegen het gesloten katholicisme
berust niet op een geheel onjuiste voorstelling van zaken. Ze lopen te
hoop tegen de groeiende invloed van de geestelijkheid op alle terreinen
..
en vormen toch ook een duidelijk protest tegen een ultramontanisme,
dat de onmondigheid van de leek als een geloofsbeginsel was gaan
zien".100 Zij tonen ook alkeer van het veel gekoesterde idee van verongelijktheid en achterstelling. Hun kritiek is stellig als hinderlijk ervaren,
maar deze schept voor de overige katholieken tegelijkertijd een nieuwe uitdaging om zich met apostolische ijver voor de eigen organisaties en
met name voor de katholieke school in te zetten. De laatsten achten zich
ook orthodoxer, bezielder en in ieder geval zeer trouw aan het gezag van
de bisschoppen. Hun katholicisme maakt deel uit van de gemeenschap
der heiligen als een collectief en sterk fundament voor nieuwe en nog grotere inspanningen. De leiding van het episcopaat achten zij van doorslaggevend gewicht; godsdienstigheid als een private aangelegenheid een
gruwel.
Vooral in 's-Hertogenbosch beoogt het optreden van de liberaal-katholieken ook een profilering van de eigen stand. Het liefst wensen zij een intellectuele bovenlaag van beperkte omvang en voorbehouden tot de eigen regenteske familieclan. Zij tonen weinig geneigdheid hun invloed en
hun macht te delen met anderen. Het stichten van katholieke scholen
voelen zij impliciet als een bedreiging van hun positie en zeker ook als
een versterking van clericale dominantie. Somtijds lopen er toch merk99) Brok. De uerhouding openbaar-bijzonder onderwys. 125.
'w) Rogier, Over de na-Trentse evoluties, in Tiidschrift voor dieologie. 14-17.
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waardige lijnen van mentale overeenstemming tussen liberaal-katholieken en sommige vertegenwoordigers van de hogere geestelijkheid over
kwesties als sociale verhoudingen, arbeidsduur, stakingsrecht, wereldlijk
en kerkelijk gezag. Wat de laatsten als een vorm van sluipende ontkerstening ervaren, noemen de eersten gemakkelijk aanstichting tot sociale onrust. Het is vaak verrassend te zien hoe snel beide uiteenlopende opvattingen tot eenzelfde gedragslijn leiden als het op praktisch beleid op 10-

kaal niveau aan komt. Het in hun ogen gevaarlijke modernisme dat zij op
verschillende gronden verwerpelijk achten, kleuren beide groeperingen
gemakshalve maar en wat al te snel, rood in.
Het socialisme dat in die dagen in Brabant nog nauwelijks voet aan de
grond krijgt, lijkt daarmee een gemeenschappelijke vijand die principiele
tegenstanders verbindt. Pleitbezorgers voor het behoud van het orthodoxe geloof en behoud van de bestaande maatschappelijke orde slaan
ook hier de handen eendrachtig ineen.

g. De populariteit van het lyceum

In tegenstelling tot de moeilijke en langzame acceptatie van de HBS en
nog sterker van de MMS, geniet het lyceum niet alleen in het hele land,
maar ook in katholieke kring en in Brabant van meet af aan een grote populariteit. Die onderwijsvorm - pas in 1963 wettelijk geregeld! - ontstaat
in 1909. De ideeen daarover levert dr. J.H. Gunning Wzn. al in 1898.
Maar het is pas R. Casimir die in 1909 het eerste 'Nederlandsch Lyceum' in Den Haag sticht. 101 De gedachten die eraan ten grondslag liggen, zijn verrassend modern. Het lyceum geldt als een soort tussenschool
van drie jaar met als sluitstuk een driejarig gymnasium en een tweejarige
HBS. Vooral op onderwijskundige en psychologische gronden pleiten de
voorstanders om de keuze tussen het ene of het andere schooltype "te
verleggen tot na de puberteit".102
Het is ondenvijskundig gezien een imposant initiatief: immers nu ontstaat er een symbiose tussen twee schoolsoorten die Thorbecke nog exclusief voorbehoudt aan twee onderscheiden maatschappelijke groeperingen met heel specifieke doelstellingen, in twee wetten vastgelegd. Tal
van maatschappelijke ontwikkelingen maar ook de uitbreiding van de
rechten van de HBS, als gedeeltelijke toegang tot de universiteit, bevorderen oog en gevoel voor samenhang. De praktijk van het onderwijs 101) idenburg, a.w., 277. Het eerste Nederlandsch Lyceum sluit per 1 augustus 1991 wegens gebrek aan leerlingen: NRC-Handelsblad, 8 juni 1991.
102) Bartels, Een eeuw Middelbaar Ondenugs, 56.
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duidelijk te zien aan de opzet van beide Bossche lycea leidt overal lot
een tweejarige gemeenschappelijke onderbouw. In 1915 komt een tweede vestiging tot stand: een r.-k. lyceum voor meisjes in Den Haag. spoe-

dig gevolgd in 1918 door het Odulphuslyceum in Tilburg en de Bossche
stichtingen in hetzelfde jaar.
Volgens Idenburg heeft het lyceum "hoewel niet met deze bedoeling op. '

gezet

103

er waarschijnlijk toe bijgedragen, dat de klassieke cultuur toi

milieus kan doordringen. die anders nooit voor gymnasiale studies zullen
kiezen. In dat opzicht is er dan sprake van een bijdrage tot verdere democratisering van het onderwijs, een ontwikkeling die niet alle classici hebben toegejuicht. Een feit is, dat het nieuwe schooltype overal royaal veld
wint. In 1938 zijn er 56 lycea waarvan 44 bijzondere.104 Ook mentaal
beoogt het lyceum een verzoening tussen "een humanistisch vormingsidee en de adaptieve onderwijsvormen", 105 met als voornaamste uitkomst dat de laatste zich explosief uitbreiden.
In confessionele kringen vindt het lyceum niet alleen een wijde ver-

spreiding, maar het geldt ook daar als een aantrekkelijke opleiding voor
meisjes. Zowel in 's-Hertogenbosch als in Roosendaal - West-Brabant
beschouwt de Bossche opzet als een lichtend voorbeeld - sticht De Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs in Noord-Brabant tegelijkertijd een lyceum zowel voor jongens als voor meisjes.
Uitstel van schoolkeuze met twee jaar is zeker de belangrijkste onderwijskundige drijfveer. De initiatiefnemers hebben ook de wisselwerking
op het oog tussen twee richtingen binnen een schoolsfeer. Dat ideaal: de
kloof dempen tussen de geestelijke oritntaties van mensen en "het misverstand wegnemen tussen degenen die de humaniora dienen en hen die
de natuur onderzoeken en haar in de weg der techniek beheersen",106 is
nauwelijks gerealiseerd.
Na de gemeenschappelijke onderbouw opereren de twee schooltypen
verder geheel gescheiden met zelfs tot 1968 verschillende eindexamenopgaven. In dit verband lijkt ook de oproep van de 'Ineenschakelingscommissie', die in 1903 aan haar studie begint en in 1907 twee lijvige
rapporten publiceert voor dovemansoren bestemd. Deze commissie bepleit een lyceum met een tweejarige gemeenschappelijke brugperiode

103) Idenburg. aw., 170.
'o') Bartels. a. u., 56.
los
1

Idenburg, a.w.,227.

'06) a. it'.,227.
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met daarop geplaaist drie aparte afdelingen A, B en C. De klassieke vor-

ming is op de eerste met twee op de B-afdeling met 66n oude taal vertegenwoordigd. Kohnstamm bepleit voor de afdeling C eveneens klassieke
vorming maar zonder talig onderwijs in Latijn of Grieks: teksten in vertaling te lezen (antieke cultuur) '.om een dam op te werpen tegen de vera-

merikanisering van onze cultuur".
Het valt, tot besluit, niet moeilijk te constateren, dat er van een werkelijke integratie of toch tenminste ontmoeting van beide gezichtspunten
weinig sprake is geweest. De hooggestemde idealen van de initiatiefnemers van het lyceum hebben het moeten afteggen tegen de krachten die
het gymnasium aanvankelijk als geestelijk distinctief en later vooral ook
en nagenoeg uitsluitend als statussymbool afgescheiden wensen te houden van andere schoolvormen.
107

h. Het St.-Jans- en Marialyceum te 's-Hertogenbosch
De Bossche lycea bevatten uiteraard zowel een gymnasium als een HBS
en het St.-Janslyceum bovendien een middelbare en een hogere handels-

school. Het gymnasium en de HBS zijn alleen toegankelijk voor katholieke leerlingen, terwijl de handelsschool "zonder onderscheid van godsdienstige gezindte" voor ieder openstaat. Het onderwijs is
,'
op een zoodanige wijze ingericht, dat gedurende de eerste twee jaren,
dus op de twee laagste klassen van gymnasium, hoogere burgerschool
en middelbare handelsschool volkomen hetzelfde onderwijs wordt gegeven, waardoor de beslissing welken tak van studie de leerlingen zullen kiezen, twee jaar verschoven wordt en eerst genomen behoeft te
worden voor het begin van de derde klas".108
De consequenties van die opzet laten zich raden, want ook de leerlingen
die in het derde leerjaar voor de handelsschool zullen kiezen, volgen acht
uur Latijn in het eerste en tweede jaar. Op 5 februari 1920 richt de vader
van een leerling zich tot rector H.J.M. Stein met het verzoek vrijstelling te
verkrijgen "van de verplichting om de Latijnsche lessen te volgen, daar
hij van plan is later bij de posterijen te komen, zo bestaat hiervoor mijnerzijds geen bezwaar, omdat dat vak bij de posterijen niet vereischt
wordt".1 09
Het plaatselijk schoolbestuur, waarvan vanaf het begin de jonge jurist
14,7) Duyvendijk, De motivering van de ktassieke vonning, 305.

"m) SA St.-Janslyceum, 's-Hertogenbosch, programmaboekje 1918-1919.
'w) SA St.-Janslyceum, 's-Hertogenbosch, Correspondentie 1920.
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6. Jeroen Boschcollege 's-Hertogenbosch. atheneum-gymnasium. HAVO en MAVO.
schoolleiding: drs. J.G.C. Laseroms. J. Gusgens. drs. M. Keijsers. W. de Kort. drs. L.
Schmeits. drs. H. van der Steen en F. P erstappen.
107 medewerkers; 1509 leerlingen; 818 vr. en 691 man.
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Mr. F. Teulings secretaris is, heeft in de eerste rector, H.J.M. Stein, met
een lesbevoegdheid Frans (een interessante Bossche traditie), een man
van onderwijskundig formaat benoemd. Hij blijkt een vraagbaak voor
verscheidene collega's.
Soms ontvangt hij een verzoek zijn lesrooster toe te sturen en een andere keer willen collega's graag zijn visie vernemen over de inrichting van
het gebouw. Een jaar na de opening van de Bossche Lycea vraagt A.P.J.
van den Hout, de tijdelijk benoemde rector van het Norbertus- en het
Gertrudislyceum te Roosendaal beleefd een gesprek aan "teneinde de
oprichtingsmoeilijkheden te leeren en te kunnen overwinnen. En wilt U
dan maar gewoon doceerend met mij omspringen en mij lesgeven, tot in
de finesses, in de oprichting van een lyceum ?"110 Collega Van den
Donk uit Eindhoven spreekt hem in een brief aan met weledelgestrenge
heer.

Het St.-Janslyceum blijkt gevestigd 'Achter de Eksters' in de Hinthamerstraat. Tezamen met het Marialyceum geven er in het eerste jaar negen docenten les. van wie er 66n aan de rector een brief stuurt: "Kent
Ued. soms geen brave lieden, die mij tijdelijk zouden willen huisvesten
tegen gematigden prijs ?"111 Op 8 september 1918 heeft het St.-Janslyceum in totaal achttien en het Maria-lyceum, inclusief een toehoorster.
zeventien leerlingen voor het eerste jaar. Hun leeftijd varieert van 12 tot

16 jaar.
In het begin van het vierde schooljaar 1921-1922 beschikken beide lycea tezamen over 196 leerlingen (bijna driemaal zoveel jongens als meisjes), als volgt verdeeld:112
St.-Janslyceum - 1921-1922 - Marialyceum

IV
III

gymnasium

HBS

handelsschool

gymnasium

HBS

10
6

23
23

6
6

6
6

3
6

II

42 jongens

16 meisjes

I

42 jongens

14 meisjes

Als leraren zich ziek melden, kiezen ze daarvoor een telegram: "ongesteld, brief volgt". Rector Stein blijkt beslist niet karig met correspondentie. Ouders die van hem een gepeperde brief ontvangen over hun
1

10) SA St..Janslyceum. 's-Hertogenbosch, Correspondentie 1918.

119 t.a.p.,1918.
112) t.a·P· programmaboekje. 1921.
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lastige zoon. betuigen hem onderdanig dank r·oor zijn goede zorgeti maar
voorzien. hun kind kennende. voor de toekomst toch nie 21,$ e \ergrijpen:
"Hierbij een postzegel. die L-ed. Geb. ,oor mij noodig gehad heeft en
nog enkele andere. als U mij nog eens moet schrijven 113

i. Het Norbertus- en het Gertrudisliceum in Roosendaal
Tot de initiatiefnemers \an de beide Roosendaalse 1\ cea. begonnen in
1919. behoren dr. J. van Gils. leraar klassieke talen te Rolduc. actief bij
de stichting van scholen te Waalwijk en Bergen op Zoom. lid , ati het Cllratorium der r.-k. Leergangen en ir. A.J.L. Juten. leraar aan de rijks HBS
te Bergen op Zoom. Drie plannen lopen min of meer parallel. Het Genootschap Ons Brabant' in 1913 te Tilburg opgericht. kent een proviiiciale afdeling 'West-Noord-Brabant' in Bergen op Zoom met als , oornaamste leden ir. A.J.L. Juten en F. Smits uit die stad en J. I-erhes eii.
kandidaat-notaris. en mr. J. van Gastel bankier. uit Roosendaal. Die afdeling stelt zich tot doel regionale problemen op het terrein Jaii het 011derwijs te bestuderen. Voor de Eerste Wereldoorlog zijn er schuchtere
contacten gelegd met de Broeders van Oudenbosch die in de stad enkele
lagere scholen beheren. Zij tonen belangstelling voor de stichting van een
lyceum en sturen al vast enkele broeders naar de universiteit ; an Leiden
voor het behalen van de wettelijke bevoegdheden.
Een tweede gezelschap in Roosendaal met kapelaan J.B. Batenburg en
de bankier V. van Gilse zoekt al snel contact met Moller en mr. F. Teulings, secretaris van het Bossche curatorium. Tenslotte wi]len de 'Zusters
der Congregatie Penitenten Recollectinen van de Onbe\·lekte Ontvangenis' uit de Molenstraat te Roosendaal met hun rector J.A. van Dorst. een
gymnasium voor meisjes stichten ter vervanging van de bestaande
kweekschool. Er komt codrdinatie tot stand. mede op grond van het gerucht dat er een rijks HBS. aldaar zou worden opgericht. Ten huize vati J.
Verheyen te Roosendaal valt op 25 september 1918 het besluit tot stichting van twee lycea.

Meningsverschillen ontstaan over wel of geen aansliliting bij 0 10. eeii
leek of geestelijke als rector en gemengd of gescheiden onderwijs. De
laatste kwestie is bij voorbaat 'opgelost' door het bisschoppelijk verbod
op coeducatie. De zusters bieden huisvesting aan voor het meisjeslyceum. Het lerarencorps zal zowel de meisjes- als de jongensschool bedienen.
1

131 t.a. P. correspotidentie. 1919.
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7. Norbertuscollege Roosendaal. atheneum-gymnasium en HAVO.
sch<,olleicling: dr. P.W.J. Jansen. J. Klein Swormink. A.J.M. Roelands. dr. ir. C.L.J. Schoenmakers. J.K.M.J. Steendijk en drs. J.P. van Oosterhout.
94 medewerkers: 1352 leerlingen. 653 vr. en 699 man.
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I.

Als centrale figuur ontpopt zich de flamboyante Jan Verheyen. later lid
van Provinciale Staten, die na korte tijd zijn functie als kandidaat-notaris
opgeeft om zich in zaken te begeven. Hij wordt de enthousiaste en ook
onevenwichtige voorzitter; korte tijd later bovendien lid van het hoofdbestuur van Ons Middelbaar Onderwijs in Tilburg. De bisschop van Breda, mgr. P. Hopmans, juicht het plaatselijk initiatief toe. spreekt een lichte voorkeur uit voor aansluiting bij de Tilburgse overkoepelende Vereniging en adviseert tot oprichting van parochiele comitb's ter bestrijding
van te verwachten financiiile tekorten.
De eerste ontmoeting van het plaatselijk schoolbestuur met de autocratische Moller verloopt stroef. Van Cils, vriend van de oud-Rolducien, en
eerste voorzitter Jan Verheyen, raadt desondanks aansluiting bij OMO
sterk aan, vooral om tegenover de inspectie sterk te staan. De administratieve besognes en de contacten met het ministerie zijn daar in goede handen. In juni 1918 valt het besluit tot aansluiting.
Er komt een grote actie onder de bevolking van Roosendaal, die op de
eerste dag al f. 18.000,- opbrengt, welk bedrag na drie maanden tot
f.50.000,- oploopt. De bisschop schenkt f. 1000,-. Hij aanvaardt ook het
beschermheerschap van beide lycea. Het plaatselijk bestuur heeft de bis.,
schop geschreven, dat eene onderrichting vanaf den kansel over het nut
en de noodzakelijkheid van het RK Bijzonder Middelbaar en Voorbereidend Hooger Onderwijs een bijna noodzakelijke inleiding moet zijn van
onze collecten". Het bestuur verzoekt de bissehop om "de geestelijkheid
in onzen kring uit te noodigen op een door U vastgestelden Zondag deze
onderrichting te geven".114
De bisschop maakt er inderdaad werk van en richt een uitvoerig schrijven aan alle pastoors van zijn bisdom, waarin hij wijst op de
,.
groote gevaren voor geloof en zeden, die het openbaar, zogenaamd
neutraal onderwijs oplevert, niet alleen en ook niet hoofdzakelijk om
het onderwijs zelf, maar veel meer om den omgang, dien onze kinderen
daar hebben met leerlingen van allerlei richting en levensopvatting en
soms van minder zedelijk gehalte. Ook hebben onze kinderen in dien
aankomenden leeftijd meer dan ooit behoefte om degelijk onderlegd te
worden in den godsdienst en godsdienstige vakken, teneinde gestaafd
te worden tegen de leugenachtige grondstellingen van het ongeloof en
de dwaling ten einde weerstand te kunnen bieden aan dwaalleeraars
en spotters, en sterk te blijven in het geloof. Ja, 't is een gebiedende
eisch, dat niet alleen het Lager maar ook het Middelbaar en Hooger
114)

BA Breda, brief plaatselijk schoolbestuur aan bisschop 24 oktober 1918.
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Onderwijs in geheel zijn omvang doortrokken zij van de katholieke beginselen".
De bisschop kwalificeert het initiatief als "grootsche plannen der Roosendaalsche heeren". Hij stelt de datum van de collecte vast op zondag
17 november 1918 en spoort zijn pastoors aan het "hooge nut en de onmisbaarheid" van de stichting van beide lycea "uit een te zetten en de
geloovigen op te wekken milddadig voor dat (loel bij te dragen': 115
Verheyen heeft zijn uitgesproken voorkeur een geestelijke - die is immers gemakkelijk te verplaatsen ! - als rector te benoemen massief geblokkeerd gezien door Moller. Die wenst heel principieel een leek onder
het motief. dat je die juist de beste posten moet gunnen. Verheyens voorkeur voor een geestelijke stoelt op de voor die dagen wijd verbreide clericale pre-occupatie en op zijn merkwaardige onderwijskundige visie: een
school "is immers niet zozeer een inrichting van onderwijs dan wel van
opvoeding".116
Voor de functie van rector polst het plaatselijk bestuur in een eerder
stadium tevergeefs drie kandidaten, onder wie twee priesters Van Gils en
Kuypers, classici te Rolduc, en de bekende Maastrichtse neerlandicus
dr. J. Endepols. Enige jaren later geeft Verheyen, lid van het hoofdbestuur, opnieuw blijk van zijn preferentie voor priesters op leidinggevende posten. dan als mogelijke voorzitter van OMO ter vervanging van
de zieke Moller.
Moller ontwerpt een weinig betrouwbare begroting en raadt aan de lyceale structuur van de Bossche Lycea met een tweejarige onderbouw tot
voorbeeld te nemen: twee scholen met 6/n rector, elk beschikkend over
de afdelingen gymnasium en HBS en de jongensschool ook over een middelbare handelssehool met vierjarige en een hogere handelsschool met

tweejarige cursus. Dat houdt dubbele (maar gedeeltelijke) subsiclie in,
waar niet noodzakelijk dubbele kosten tegenover staan. De oprichting
wordt bovendien begunstigd door het aanbod van de zusters de lokalen
van de op te heffen kweekschool te bestemmen (tegen 70% van de huur)
voor het nieuwe meisjeslyceum, waardoor tegelijkertijd het probleem van
de coaducatie uit de wereld is. Bovendien kan hun internaat aan leerlingen uit heel Nederland huisvesting bieden. De zusters bedingen enkele
plaatsen als lerares voor hun kloosterlingen.
Het advies van Van Gils om de Amsterdamse dr. A. Kuyer, op dat moment de enige gepromoveerde katholieke vrouw in Nederland, neerlan113)
116
)
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BA Breda, antwoord van Hopmans aan plaatselijk bestuur 5 november 1 9 1 8.
50 Jaar Genrudisty,·eum, 16.

\'an ( an.

dic·a en 35 jaar. als rectrix van het Gertrudislyceum te benoemen. onder-

vindt tegenkanting van Moller. Een dame als rectrix 'aan eene school
waaraan mannelijke leerkrachten verbon(len zijn". acht hij o n ge'l,·enst.
De benoeming krijgt toch haar beslag, maar als "bestuurster belast met
de pedagogische aangelegenheden".' 17 Zij moet drie jaar wachten op

een salariei·ing als rector en pas in 1924 verwerft zij o fficieel ook deze
status. Tot enkele weken na de bevrijding oefent zij dat ambt op ren heel
karakteristieke wijze Uit. ongelooflijk toegewijd. zeer streng. rigoureus c'zi
plichtsgetrouw met soms verrassende inzichten op onderwijskundig gebied. Een erudiete en scrupuleuze vrouw. spie(lend naar iedere tekortkoming in gedrag en kleding en zelf altijd gestoken in effen paarse of zwarte
jurken. Zij overlijdt. eenzaam, in 1959.
A.P.J. van den Hout. van huis uit onclerwijzer. hoofd lagere sc·hool en
directeur van de kweekschool le Dongen. in het bezit van de middelbare
akten Nederlands wordt rector van het Norbertuslyce,im, ook op
35-jarige leeftijd. (aanvankelijk vice-rector. omdat het bestuur zoekt naar
een 'getitelde' functionaris'). Zijn benoeming blijft vier jaar tijdelijk. Intussen wordt hij door Moller voortdurend gemaand zich te bekwamen in
Grieks en Latijn. Hij, met .. gewelfde buik in geklede jas. Habsburgse
49
kin, waaronder puntboord en plastron 118 is een markante, toegewijde
..
onderwijsman. een echte vaderfiguur voor zijn docenten. een gezagstype dat op het punt staat uit te sterven".119. maar ook moeilijk in de omgang en star.

Is het Van den Hout of Kuyer, of zij beiden ?, die Moller een brief aan
de bisschop (!) laten schrijven, waarin deze het zakken voor een eindexamen van twee kandidaten wijt "hoofdzakelijk aan de sportwedstrijden.
waaraan zij als lid van clubs. die buiten het schoolverband en dus buiten
de controle van rectoren en moderatoren staan, hebben deelgenomen".
De voorzitter van OMO wil de Bredase bissehop voor zijn karretje spannen. "Behalve de schadelijke invloed van de overdreven sportbeoefening buiten het schoolverband op de vorderingen van leerlingen, bestaat
tegen de meeste sportvereenigingen buiten het schoolverband nog het
bezwaar. dat zij niet op katholieken grondslag zijn georganiseerd". Moller wil. dat de bisschop van Breda eenzelfde verbod uitvaardigt als zijn
Bossche collega. Maar die toont zich minder bedillerig, want hij schrijft in

"31 a. ii.. 18.
1

IK
)

Thi·unisse. SOJacir .1,_irbenusl,reunt,

13.

" "I a. 11·.. 1 3.
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de marge van de brief "niet op ingaan: iedere school heeft zijn reglement".120
Van den Hout is belast met de algehele leiding, de administratie en (le
correspondentie. Hij voert de contacten met OMO, het ministerie en de
inspectie. Hij overlijdt, tragisch, in maart 1945. J.A. van Dorst, rector
van de 1200 leden tellende kloostercongregatie der zusters Penitenten
Recollectinen, krijgt een benoeming tot moderator aan beide scholen.

Hij is een man van groot gezag en doorgaans mild van aard. lid van het
curatorium, waar beide rectoren nooit verschijnen. Zijn stem is daar
doorslaggevend bij de benoemingen van docenten. Tot zijn plotselinge
dood in 1942 is hij gezien en invloedrijk.
Hebben twee lycea in een stadje van nog geen 20.000 zielen bestaansrecht en toekomst ? De stichting getuigt zonder enige twijfel van moed.
Het is zelfs een waagstuk. In 1915 bezoeken immers in heel Nederland
slechts twee katholieke meisjes een HBS en in 1916 telt ons land twee katholieke VHMO-scholen voor meisjes, juist opgericht: 'Fons Vitae' in
Amsterdam en de R.K. HBS voor meisjes aan de Grote Gracht te Maastricht onder bestuur van de Zusters Ursulinen van de Romeinse Unie, het
tegenwoordige Jeanne d'Arclyceum. Twee bijzondere factoren begunstigen de toeloop van leerlingen: het bestaande pensionaat van de zusters
(in 1926 telt de school honderd leerlingen van wie meer dan de helft
pensionaires') en het onder leiding van de Broeders van Oudenbosch op
te richten 'Convict Sainte Marie' voor jongens, tot aan zijn opheffing in
1956 goed voor een kwart van het leerlingenbestand van het Norbertuslyceum.

De zusters zijn bovendien bereid haar MULO-school op te offeren.
Vooral van belang is bovendien "de levensader van de school" : de eigen
busdienst van en naar Breda en Bergen op Zoom. Het meisjeslyceum betrekt tot ver na de Tweede Wereldoorlog leerlingen uit beide steden door
deze zelf georganiseerde busverbinding (met voortdurend toezicht door
twee zusters). Treinverkeer geldt als gevaarlijk voor de zedelijkheid.
Noch in Breda noch in Bergen op Zoom is katholiek middelbaar onder121
wijs voor meisjes voorhanden.
Op 23 oktober 1918 tekent de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
een overeenkomst met de zusters. De algemeen overste, M&re Theopha120)

BA Breda, brief Moller aan bisschop, 29 juli 1926 met potloodaantekening van Hop-

mans.

121) Theunisse. a.w.,20.
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ne, heeft met haar vooruitziende blik en royale gebaar de start van de lycea zeer begunstigd. Zij

stuurt al in 1916 zeven zusters naar de

R.K.Leergangen en in 1919 nog eens vijf naar de Gemeentelijke Universiteit in Amsterdam voor het behalen van de noodzakelijke onderwijsbevoegdheden. Onder hen de befaamde, latere conrectrix, zuster Cyprienne. Het Norbertuslyceum stelt na 1920 vier Vlaamse activisten aan als leraar, onder wie de spirituele Rend Gaspar, "levendige ogen achter sterke
brilleglazen" "het proto-type van de docent-acteur, die met de 'gedramatiseerde' methode niet alleen de nodige kennis van maar ook de liefde
voor de moedertaal bijbracht".122 I. -1 "Een zekere sympathie voor de
bezettende macht en de collaborerende NSB" na 1940, is een verblinding ,.terug te voeren tot zijn jeugdtrauma van de Vlaamse Bewegillg

" 123

Pas in 1923 gaat de HBS-afdeling van het Gertrudislyceum, twee jaar
zonder een cent subsidie, van start onder gelijktijdige opheffing van de
middelbare handelsschool, waarvoor zich dat jaar geen enkele leerling
meldt. Maar ook de HBS-afdeling leidt geen florissant bestaan. In 1927
moet de congregatie zelfs enkele zusters als toehoorsters in de klassen
plaatsen om aan dreigende opheffing, wegens te gering aantal leerlingen,
te ontkomen. In 1936 krijgt de school een afdeling MMS: "tal van meisjes zijn nu eenmaal meer huishoudelijk dan wetenschappelijk aangelegd".124 Het totale aantal leerlingen, dat tussen 1919 en 1945 het Gertrudislyceum bezoekt, bedraagt 1401. Van hen komen er slechts 244 uit
Roosendaal, 145 uit Breda en 136 uit Bergen op Zoom. Verreweg het
grootste aandeel levert 'overig Nederland' met 614 leerlingen, alle in die
25 jaar gehuisvest in het pensionaat. Uit de kleinere plaatsen van WestBrabant bezoeken nog eens 262 leerlingen de school.
Hoewel heide lycea een zelfstandig bestaan leiden, geven leraren heel
lang les op heide scholen. Opmerkelijk is dat de scholen hun 'promotie',
de jaarlijkse bevordering, en de diploma-uitreiking na het eindexamen,
gezamenlijk en luisterrijk vieren met veel belangstelling uit de stad. Die
plechtigheid is in 1929, zeer tegen de zin van het plaatselijk bestuur,
maar op instigatie van mevrouw A. Kuyer en moderator Van Dorst, door
een oekaze van de bissehop verboden. 125
122) a. w.,24.
123) a. w.,25.
124) Gedenkschr0 bij het 25-jarigjubiteum R.K Lycea Roosendaal 1944, 12.

125) Van Can en Theunisse. SO Jaar Genrudis en 50 Jaar Norbertw 1919-1969. Een uitgebreide monografie van beide scholen op grond van archiefonderzoek. De meeste gegevens
voor deze paragraaf zijn uit deze monografie geput.
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j. De 'Stopwet'

Wanneer in 1919 ook de beide Roosendaalse lycea van start gaan. beschikt de Vereniging Ons Middelbaar Ondenvijs in Noord-Brabant over
negen scholen: in Waalwijk, Bergen op Zoom. Helmond, Den Bosch
(2x), Eindhoven (2x) en Roosendaal (2x). OMO blijkt in drie jaar tijd een
gigant: het grootste particuliere schoolbestuur in Nederland. En die vooraanstaande en invloedrijke positie zal het tot vandaag ruimschoots behouden.

Tamelijk abrupt komt er een einde aan nieuwe schoolstichtingen. De
malaise die enkele jaren na de Eerste Wereldoorlog intreedt, noopt de
regering tot forse bezuinigingen. Verdere, ook gedeeltelijke subsidiering
van scholen wordt volledig stopgezet. De desbetreffende bepaling van
overheidswege schrijft voor, dat "v66r 6 oktober 1923 aan scholen na 6
oktober 1921 geopend, geen subsidie meer uit 's rijks kas zou worden
verleend . 126 Die bedraagt op dat moment nooit meer dan 75%. Weliswaar zou in bijzondere gevallen op deze regel een uitzondering worden
gemaakt. maar wanneer bij het aflopen van deze termijn in de toestand
..

van de financien van het rijk geen verbetering is ingetreden, volgt een officiele wet van 24 juli 1924 (Stb. 376), die kernachtig 'de stopwet' gaat
heten. De tekst luidt: "Tot een nader bij de wet te bepalen tijdstip wordt

voor hogere burgerscholen en gymnasia na 6 oktober 1921 geopend".
geen subsidie uit 's Rijks kas verleend. Na 1945 blijkt de wet een dode
letter. Merkwaardig is het dat ze nooit officieel is ingetrokken. Er zijn vijf
uitzonderingen geweest, toevallig alle katholieke scholen, waarvan vier
beneden de grote rivieren. E6n ervan is de HBS-afdeling van het Gertrudislyceum in Roosendaal. Op grond van een amendement, ingediend
door het katholieke Tweede Kamerlid baron A. van Wijnbergen, krijgt
deze afdeling. in 1923 opgericht, in 1925 toch (een gedeeltelijke) subsidie. maar niet met terugwerkende kracht. Als argument geldt, dat het
hier geen nieuwe school betreft, maar uitbreiding van een bestaande. 127

De Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs geldt voor geen van deze negen scholen als de instantie die aan de wieg ervan heeft gestaan. Plaatselijke initiatieven liggen steeds ten grondslag aan de stichting van een

school. Wel is het zo, - de contacten van met name dekens en pastoors

126
1

127

j
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Bartels. a.zi·.- 229.

Van Can. a. u·., 21.

met de bissehop zijn frequent - ,dat de vereniging van de aanvang af
eenmaal genomen initiatieven op verzoek in goede banen weet te leiden.
de administratie en het beheer overneemt, voor huisvesting zorgdraagt
en allerlei belangen behartigt bij het departement, eerst van Binnenlandse Zaken tot 1921 en daarna van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Het Centrale Bestuur is ook van meet af aan samengesteld uit vertegenwoordigers van plaatselijke besturen.
Het zou onjuist zijn de 'stopwet' als enige verklaring te zien voor de
langdurige periode van stilstand bij de stichting van scholen, die al voor
het eerste lustrum van de Vereniging intreedt. De andere oorzaken komen in het volgende hoofdstuk aan de orde. Ruim 25 jaar zal het immers
duren voor OMO nieuwe voorzieningen treft. De negen middelbare scholen van de Vereniging tellen in 1921 tezamen 59 klassen met in totaal
816 leerlingen. (gemiddeld minder dan honderd leerlingen per school
en veertien leerlingen per klas). Met uitzondering van de scholen te
Waalwijk en te Roosendaal gelden de andere zes scholen binnen hun gemeente als een katholiek alternatief naast reeds lang bestaancle openbare. Ze zijn alle gesticht van uit de antithese-gedachte: verzet tegen de
'godsdienstloze', liberale school en bescherming van jongeren binnen
een eigen vertrouwd milieu, dat aansluit bij het gesloten, katholieke gezin; zeker ook uit het idee dat onderwijs in katholieke sfeer essentieel
meer te bieden heeft en als hefboom wil fungeren voor culturele emancipatie.

§ 3. Nabeschouwing

Voor het confessionele VHMO daagt er na de financiele gelijkstelling van
hellager bijzonder en het openbaar onderwijs eveneens hoop op een betere subsidie-regeling. Invoering van het algemeen kiesrecht voor mannen, weldra gevolgd door dat voor vrouwen, de evenredige vertegenwoordiging en de opkomstplicht bezorgen de confessionelen een meerderheid in de Tweede Kamer, die zij tot aan de Tweede Wereldoorlog
stevig in handen houden.
De positie van het bijzonder VHMO wordt gaandeweg beter: langzaam
verbeterende subsidieregelingen, universitaire rechten voor de HBS:
splitsing in een A- en een B-afdeling en de ontwikkeling van het lyceum.
De industriele expansie na de Eerste Wereldoorlog vergt niet alleen
een adequaat machinepark, maar ook vakscholing en c,irsussen voor de
handel. Het kleinbedrijf, intussen georganiseerd in allerlei middenstandsverenigingen met plaatselijke afdelingen, dragen zowel zorg
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voor een betere kredietregeling en financiering als voor opleidingen. De
Vereniging Ons Handelsonderwijs neemt die laatste taak over. Van Beurden, de geestelijke adviseur van de 'Hanze', betrekt Moller, intussen met
zijn lerarenopleiding, de R.K.Leergangen, uit Amsterdam naar Den
Bosch verhuisd, intensief bij allerlei Brabantse initiatieven. Moller wordt
voorzitter van 'Ons Handelsonderwijs'. De nieuwe Vereniging beoogt
handelsscholen op katholieke grondslag te stichten. Daartoe neemt zij, al
voor 1916, het stichtingsjaar van een handelsdagschool in Waalwijk,
heel gewiekst een initiatief uit handen van die gemeente. dank zij alert
reageren van de Limburgse onderwijspromotor Van Gils.
In 1916 verrijst de eerste katholieke handelsdagschool echter in Bergen op Zoom, een dag eerder dan de stichting in Waalwijk. Een actiecomit6 in Helmond wil echter ook een HBS en wenst uitsluitend met de
overkoepelende vereniging in zee te gaan, als die haar naam en daarmee
ook haar doelstelling verbree(lt: naast de stichting van handelsdagscholen ook die van hogere burgerscholen en lycea. De Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs in Noord-Brabant met Moller als haar bezielende
voorzitter, is geboren en haar activiteiten verlopen z6 succesvol, dat al
binnen drie jaar, behalve te Waalwijk, acht scholen verrijzen op de Brabantse stedenrug: in Bergen op Zoom een vierjarige handelsdagschool;
in Helmond een vierjarige handelsdagschool en een HBS; in Den Bosch
twee lycea met een vierjarige handelsdagschool voor jongens; in Eindhoven een HBS, een vier- en vijfjarige handelsdagschool voor jongens en
een 'lyceum' voor meisjes en in Roosendaal tenslotte eveneens twee ly-

cea met een vierjarige handelsdagschool voor jongens.
De stichting van deze scholen roept in bijna alle plaatsen grote spanningen op. Soms voelen, niet ten onrechte, de al veel lang bestaande
openbare HBS-en en stedelijke gymnasia zich in hun bestaan bedreigd.
Die scholen tellen nooit veel meer dan rond de honderd leerlingen. Bovendien is de propaganda voor (le nieuwe katholieke instituten heel exclusief: katholieke kinderen behoren uitsluitend katholieke middelbare

scholen te bezoeken. Onverkwikkelijke taferelen spelen zich af in Eindhoven en in Helmond. Er is forse sociale druk van de kant van de plaatselijke geestelijkheid en van de bisschoppelijk inspecteur Goossens. Er rijst
ook verzet uit een beperkte groep van de katholieke elite, met name in
Bergen op Zoom, 's-Hertogenbosch en Breda. Deze heeft grote bezwaren
tegen de bemoeizucht van de geestelijke adviseurs in tal van maatschappelijke organen, wil eigenlijk een strikte scheiding tussen kerk en school
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en maakt zich zeker schuldig aan een vooringenomen privilegisering van
de eigen stand. De 'stopwet' tenslotte, een bezuiniging van de regering
om de subsidiering van nieuw te stichten scholen aan uiterst strikte voorwaarden te binden. blokkeert mede gedurende een kwart eeuw verdere
expansie.
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HOOFDSTUK III
RELIGIEUS-MORELE DRIJFVEER TOT EMANCIPATIE
1916-1940

§ 1. Een verhaal van pretentieuze armoede'

a. Schets van de sociaal-economische en onderwijskundige situatie in
Brabant

Brabant loopt zonder enige twijfel zijn industriele achterstand al voor de
Eerste Wereldoorlog spectaculair in, maar op onderwijsgebied vertoont
het op tal van terreinen aanzienlijke tekorten. Voor 89% van de gehele
Nederlandse bevolking blijft in 1919 de schoolopleiding beperkt tot uitsluitend lager onderwijs. In Brabant ligt de deelneming aan vormen van
voortgezet onderwijs nog ongunstiger. Een heel bescheiden contingent
leerlingen bezoekt de al soms sinds de jaren zestig van de vorige eeuw
aanwezige openbare scholen voor VHMO: rijks HBS-en in Helmond, 'sHertogenbosch, Tilburg, Bergen op Zoom, gemeentelijke in Breda en
Eindhoven en stedelijke gymnasia in 's-Hertogenbosch en Breda. Al deze openbare scholen zijn voor het merendeel van de katholieke bevolking
echter principieel onaanvaardbaar. maar ook de ambitie ontbreekt goeddeels om onderwijs op middelbaar niveau te volgen.
De gehele provincie telt, voor de stichting van de Vereniging Ons Middell)aar Onderwijs in 1916. precies twee katholieke onderwijsinstituten
op middelbaar niveau: het Odulphuslyceum te Tilburg en het Augustinianum met een internaat te Eindhoven, die beide dan al bijna twintig jaar
bestaan. Brabant zal echter voor zijn culturele emancipatie eerst aan
twee voorwaarden moeten voldoen: de opbouw van een netwerk van eigen, katholieke voorzieningen met alle verstrekkende consequenties van
dien en een ingrijpende verandering van mentaliteit.
Afgezien van de twee al aanwezige katholieke scholen, nemen priesters
niet het voortouw om de achterstand op het gebied van het middelbaar
onderwijs in te lopen. zoals in vrijwel alle andere sectoren van het maatschappelijke leven in Brabant traditioneel wel gebeurt. Waarschijnlijk

9 Titel ontleend aan een toespraak van Van der Heyden bij het zestig jarig be:taan van OMO
in 1966. De tekst is van Joosten, gepubliceerd in Omotogie VII (1976). 228-232.
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werken de talrijke klein-seminaries en hun eigen opleiding in dat gesloten
en interne onderwijscircuit een zekere blindheid, afweer en vooringeno-

menheid in de hand. Leken nemen het initiatief en dat is nieuw.
Het is ook opvallend, dat weer wel twee priesters, Diepen en Van Gils,
curatoren van de in 1912 door de leek Moller te Amsterdam opgerichte
r.-k. Leergangen tijdens een vergadering in die stad, de stichter wijzen op
een braakliggend arbeidsterrein in Brabant. Daar is zijn
opleidingsinstituut voor katholieke leraren zowel voor de recrutering als voor de werkgelegenheid het best op zijn plaats. Bovendien bestaat er een ereschuld
en valt er wat goed te maken in een gebied. dat anderhalve eeuw is achtergesteld en als een wingewest behandeld. Het heeft ecliter zijn katholieke geloof behouden en ligt nu open voor de industrialisatie. die er ook
mentaal al is aanvaard. Er zijn immers opleidingen nodig om de kwantitatieve achterstanden van katholieken in tal van leidinggevencle functies bij
de overheid, in het bedrijfsleven. in onderwijs en cultuur in te lopen.
Voor de overwegend agrarische bevolking biedt het eigen bedrij f ternauwernood werkgelegenheid. Een opgelegde kans dus.

Voor 1900 bepaalt de maatschappelijke positie de mogelijkheid tot studeren en de doorstroming naar het bedrijfsleven. Academici. en toen nog
vooral juristen, blijken de ondernemers of de leiders van de bedrijven:
daarna volgen de technici. afkomstig van de 'Polytechnische School' in
Delft en sinds de stichting van de Handelshogeschool in Rotterdam in
1913 ook de economen.2 En hoewel de Eerste Wereldoorlog nog woedt
met Nederland als neutraal land, ontstaat er toch al nieuw elan: mensen
bereiden zich voor op een andere periode, waarbij ons land zich in het
voordeel weet. omdat zijn produktieapparaat niet is vernietigd en de verwoestende werking van de oorlog aan Nederlandse gezinnen is voorbijgegaan.3 De Eerste Wereldoorlog is "alleen maar de meest oorverdovende
klap geweest die hier niet is gehoord". Daarom ten onrechte verwondering als we zien dat na 1918 het volk, weliswaar in andere pakken en jurken gestoken en inmiddels enigszins gemotoriseerd, de zaken op dezelfde voet voortzet.4 Er heerst bovendien een gevoel van algemene opluchting, dat de revolutie in het buitenland bij onze grenzen halt houdt.
Nederland blijft een conservatief land met een stabiele economie. Zodra
de grenzen opengaan, blijkt maar een kleine toevoer van grondstoffen
nodig te zijn om de economie weer op volle toeren te laten draaien.
2) De Vries. Het economische leven in Nederland. in AGA. WIV. 119.
3) t.a.p.. 132.
9 Hofland. 7'ege6 tichten. 10.
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Iii corife:sioriele kring bestaat er evetieens redeii tot poorzichtig optiallee,i het algemeen kiesrecht brengt met onmiddellijk een meerderheid ;ar, de cotifessionele partijen in het parlement. maar ook de financiele gelijkstelling van het openbaar en het bijzo,ider lager on(len#-ijs. Dat succes toont aan. waartoe gezamenlijke
ki acht iii staat is en tot T,elke praktische resultaten principiele gelijkberechtiging leiden kan. Er gloort hoop. dat ook voor het confessioneel middelbaar en hoger onderwijs weldra betere tijden zullen aanbreken.
Die stemming van grote verwachtingen maakt zich van veel Nederlanders meester. Onmiddellijk na de oorlog blijkt het parool in de industrie:
uitbrei(len en expanderen.5 Ook het bankwezen weet zich door concentratie en schaalvergroting sterk te maken en de bedrijvigheid aan te jagen.6 Met name in Brabant gebeurt die samentrekking rond de Couperatieve Boerenleenbank te Eindhoven met vooral accenten op het verstrekkeli van landbouwkredieten. En wie het interbellum overziet. moet
constateren dat de produktietechniek. de administratie en de organisatie
grote sprongen voorwaarts maken. De industrialisatie in het Zuiden van
het land loopt op die algemene opleving nog iets voor. En zeker valt er
tussen de twee wereldoorlogen stijging van de deelname aan tal van nieuwe onderwijsvoorzieningen te constateren. Dat geldt voor het gehele
land. maar ook voor Brabant. OMO heeft daarin voor het middelbaar onderwijs verreweg het grootste aandeel.
De malaise. die kort na de Eerste Wereldoorlog rond 1920 optreedt.
verandert aan die algemene stemming weinig. Op het uitbreiden volgt
weliswaar het bezuinigen.7 in feite tot aan de Tweede Wereldoorlog, met
de al voor middelbare scholen genoemde stopwet.8 Maar in 1923 zien
we een licht economisch herstelg en zelfs sinds 1925 een opgaande conjunctuur met in 1929 praktisch een volledige werkgelegenheid (18.000
werklozen!).10 In de herinnering van veel mensen overschaduwen - heel
misme. omdat 1917

11iet

3) De Vries t.a.p.. 126.
6)

t. a·P..131.

9 t.a.P..102.

8) Het technisch onderwijs, dat v66r de publikatie van de Tweede Onderwijsnota uit 1955
'vakonderwijs' heet, is uit particulier initiatief ontstaan. In 1851 constateert de Franse auteur
A. Audignanne. dat van alle Westeuropese staten het industriele onderwijs in Nederland het
minst was ontwikkeld, (Revue da deux mondes, X (1851), 871. In 1869 ontstaat de eerste
ambachtssehool in Rotterdam: in 1900 zijn er 22. De 'stopwet' heeft het toen snelgroeiende

ambachtsonderwijs het sterkst getroffen. ARVO-Il: Het Technisch Lyceum. bijlage Il, geschiedenis technisch onderwijs, 1-28.
91 Van den Eerenbeemt. Mens en Maatschappij. 306-307.
10) De Vries, t.a.p., 133.
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begrijpelijk - de crisis. de malaise. de algemene werkloosheid eti de bittere armoede van de jaren clertig voortdili·end de gehele periode tusse,1
beide wereldoorlogen. Die ingrijpende mondiale crisis heeft overigens
nieniand zien aankomen."
Katholieken en protesta,its-christelijken houden hartstochtelijk vast
aan de door Abraham Kuyper ontwikkelde antithese-gedachte. zodat de
scheiding tussen het christelijk en niet-christelijk volksdeel gehandhaafd
blijft.12 Historisch besef zoeken Nederlanders op subnationaal niveau;
veel mi,ider in de oriiintatie op staat of volk, maar in de identificatie met
allerlei groepen en stromingen. In veel gevallen betekent dit het overheersen van een bescheiden. particularistisch gekleurd geschiedbeeld:
van het dorp. de oude woonwijk. de geboortestreek, het bedrijf waar men
werkt of de beroepsgroep waartoe men behoort.
De afgelopen eeuw heeft een integratie in het nationale bestel te zien
gegeven. Tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt de schoolstrijd beeindigd, kort voor de Tweede Wereldoorlog zweren de socialisten de klassenstrijd af. In de tussentijd worden de zuilen erkend als de legitieme
dragers van een ideeel apartheidssysteem in optima forma. 'Pacificatiedemocratie' is de passende term, die voor het geheel van deze arrangementen wordt gebruikt: ze berusten op een vorm van tolerantie, die eerder ontspruit aan berekening dan aan grootmoedigheid en die meer is ingegeven door welbegrepen eigenbelang dan door nationale saamhorigheid. Om het samenleven van verscheidene cultuurgemeenschappen te
karakteriseren is dan ook niet de smeltkroes, het amalgaam, de passendste metafoor, maar het mozaYek. 13

In dat klimaat ontstaat De Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Moller
is daarvan de pionier, de stuwer en de bezielende kracht, die van zijn
bestuursleden voortdurend groot support ontmoet en die van mening is,
dat om een aantal redenen een krachtige vereniging centraal plaatselijke
initiatieven dient te sturen en te colirdineren. Zijn gezag blijft tot aan zijn
dood onaangetast. Voor de noodzakelijke financiele bijdragen doet het
bestuur voortdurend een beroep op provinciale en gemeentelijke overheden, op Kamers van Koophandel, op ouders en plaatselijke schoolcomi16's, op particulieren en niet op de laatste plaats op de bisschoppen en de
parochies.

11) Van den Eerenbeemt, a.w.. 311.
12) Van Doorn, Schets van de Nederlandse politieke traditie. 20.
13)

Van Doorn, Tussen Vaderlands Verleden, 25-26.
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De Vereniging weet tal van mensen voor haar ideaal tc winnen van kathi,liek middelbaar onderwijs, als helboom tot culturi,|c· c·mancipatir, in
een op dit terrein nog vrijwel onontgonnen provincie. En zij wijst daarhij
niet zonder sucees op de eigen verantwoordelijkheid. Wie katholick onderwijs wil. moet er financieel ook wat voor over hel,ben. Emancipatir
door middelbaar onderwijs en vorming van gelovige toekomstige leidinggevende mensen gedijen alleen bij overtuigde katholieke docenten. Zij
dienen zich in hun levenswandel en in hun opvattingen ook uitdrukkelijk
te profileren. Scholen die van de Vereniging uitgaan. moeten een heel eigen sfeer en geest ademen en zich duidelijk onderscheiden van het openbaar onderwijs. Het bestuur ziet er angstvallig op toe de eenheid onder
zijn katholieke leraren in alle opzichten, ook in de politiek, te bewaren en
de leiding van de bisschoppen zonder kritiek te aanvaarden. Bisschoppelijk inspecteur, geestelijk adviseur en moderator manifesteren zich als de
zichtbare tekenen van die kerkelijke verbondenheid.
De alles overkoepelende invloed en de samenbundelende kracht van
de Kerk in een collectief beleefd en gesloten katholicisme vormen belangrijke voorwaarden voor de culturele emancipatie, die mede door de
scholen van OMO tot bloei komt.

b. Voorwaarden tot welslagen: organisatie en bestuurlijke opzet

In de conceptstatuten van de 'R.K. Vereeniging Ons Handelsonderwijs
in de provincie Noord-Brabant' gevestigd te 's-Hertogenbosch, die dateren van 13 maart 1914, is al sprake van gewestelijke of plaatselijke afdelingen. Moller is in 1916 voorzitter en F. Teulings secretaris van de afdeling of kring 's-Hertogenbosch. Op 19 februari 1918 ontstaat uit 'Ons
Handelsonderwijs' de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs in NoordBrabant, op dat moment in Tilburg gevestigd.
De Vereniging kent een centraal bestuur waarin de voorzitter en secretaris van alle plaatselijke besturen als leden zitting hebben. De plaatselijke besturen zijn voor die tijd opvallend democratisch samengesteld. Ze
bestaan uit zeven leden, van wie de ouders van de leerlingen er 66n en de
leden van de (geografische) kring rond iedere school de overige zes kiezen. De bisschop benoemt in ieder plaatselijk bestuur een geestelijk adviseur. Deze ontvangt een uitnodiging voor elke vergadering, draagt generlei financiele verantwoordelijkheid en kan een besluit dat hij strijdig acht
met de katholieke beginselen, opschorten.
De motor van de Vereniging is het dagelijks of hoofdbestuur. bestaande uit vijf leden en gekozen door leden van het centraal bestuur. Twee
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van hen zijn tegelijkertijd lid van een plaatselijk bestuur. Sinds 19 februari 1918 fungeren als leden van het dagelijks bestuur:

dr. H.W.E. Moller,

Tilburg, voorzitter

mr. Ch.M.J. Witlox,

Den Bosch, secretaris-penningmeester

C.P. van den Eeden,
P.P.J.A. van der Putt,
J. Verheyen,

Breda, lid
Eindhoven, lid
Roosendaal, lid.

De bisschop benoemt dr. Th.J.A.J. Goossens te Sint-Michielsgestel tot
bisschoppelijk inspecteur, een van de twee - de andere is de norbertijn
dr. J. van Beurden - door Moller zelf voorgestelde kandidaten. Ook hij
wordt voor iedere vergadering uitgenodigd, draagt generlei financiele

verantwoordelijkheid en kan elk besluit opschorten dat hij strijdig acht
met de katholieke beginselen.
Alle functionarissen zijn vrijwilligers die geen vergoeding voor hun
werkzaamheden ontvangen. Alleen de administrateur van de vereniging,
F.P.J. Margry, heeft een betaalde baan.
De Vereniging kent:
1. leden: (bijdrage f.25.- of f.2.50 per jaar)
2. hospitant-leden: (bijdrage f. 15,- of f. 1.50 per jaar)
3. begunstigers: (bijdrage f. 10,- of f. 1,- per jaar).

Er rijzen van de aanvang af problemen, kenmerkend voor de explosieve
groei van een organisatie. Binnen enkele jaren immers voert OMO het
beheer over negen scholen, gespreid over heel Brabant:
- de personele unie in de persoon van Moller, die de functie van rector
van de r.-k. Leergangen tot eind 1920 combineert met die van voorzitter van OMO;
- de verstrengeling van twee administratieve bureaus van beide instituten in een kantoor, gevestigd Mozartstraat 21 in Tilburg en beheerd
door een 'administrator', F. Margry;
- de verhouding tussen de plaatselijke besturen en het dagelijks bestuur
in Tilburg: centraal of decentraal beleid.
Maar alles overheersend zijn de dagelijkse, ernstige zorgen om noden
van essentiele betekenis: nijpende tekorten aan financien, schaarste aan
bevoegde en bekwame katholieke leraren en gebrek aan leerlingen. Fei102

telijk ontbreekt het aan alles, wat een bestuur van scholen dringend nodig heeft om te kunnen functioneren, behalve aan idealisme en de pretentie op korte termijn in de gehele provincie voorzieningen te treffen
voor katholiek middelbaar onderwijs en daarin het katholieke karakter
van de seholen te vestigen en te verstevigen.
En er zijn nog meer beperkingen, die de problemen van het bestuur
verzwaren: de principieel onaanvaardbare combinatie van leraren zowel
werkzaam bij het openbaar onderwijs als op een katholieke OMO-school.
En tenslotte het verschijnsel coeducatie (gezamenlijk onderricht aan
meisjes en jongens in 66n klas). dat de zuidelijke bisschoppen tot eind
van de jaren vijftig verbieden. Zo'n verbod leidt niet alleen tot meer
kosten, maar beperkt het bestuur in zijn bewegingen: het aanbieden van
verlangd onderwijs voor meisjes. Daarover heerst wel bij enkele
bestuursleden van meet af aan wreveL
Al in 1918 stelt een pas ingestelde commissie uit het bestuur voor een
eigen bureau te stichten, om financiele redenen tot nu toe tezamen met
de r.-k. Leergangen. Die commissie wenst ook een eigen functionaris, die
niet alleen de administratie en de financien behartigt, maa# ook kennis
.,
van wetten dient te hebben, omdat de voorzitter overkropt is met
werk".14 Het bestuur wil de voorzitter ontlasten van allerlei financiele
beslommeringen. Moller heeft daarmee weinig affiniteit en toont op dat
punt eerder enige zorgeloosheid. Stabiliteit van de Vereniging, maar ook
oprechte bekommernis met de persoon van de voorzitter liggen aan dit
voorstel ten grondslag. Overvloed aan werkzaamheden voor het dagelijks
bestuur leidt heel natuurlijk tot een keuze tussen een straf centralistische
opzet of een verregaande decentralisatie met uitgebreide bevoegdheden
voor de plaatselijke besturen. De discussie daarover wordt vaak en langdurig gevoerd. Voorlopig neigt het bestuur naar een sterke concentratie
van bevoegdheden bij het dagelijks bestuur. Mr. Frans Teulings, afgevaardigde uit Den Bosch en lid van het centraal bestuur, pleit er echter
met nadruk voor de financiele verantwoordelijkheid voor de eigen school
bij het plaatselijk bestuur te leggen.
Moller toont zich een krachtig voorstander van een eigen bureau en
voor een centraal beheer met inbegrip van de financien. Hijwil naast een
'administrator' ook een deskundige secretaris. Zolang de financiele gelijkstelling er nog niet is, maar ook daarna, is absolute centralisatie gebo9,
"
den, omdat er maar een klein wetje nodig is om deze weer af te nemen .
Als argumenten gelden: druk op de regering, eenheid in het beheer van
14) OA Tilburg, Notulen 27-12-1918.
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de scholen, het voorkomen van onderlinge concurrentie tussen scholen,
het 'overlopen' van leraren van de ene naar de andere school, het tegengaan van voorrang voor de belangen van de plaatselijke besturen en de
eerste verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur voor het katholieke
karakter van het ondenvijs.
Het dagelijks bestuur veronderstelt verder. dat leraren zich "veel eerder zullen toevertrouwen aan een groot lichaam dan aan een plaatselijk
bestuur". Bovendien ontvangt het dagelijks bestuur de rijkssubsidie en is
daarvoor verantwoordelijk: "het is niet juist dat wij daarbij op cijfers van
anderen afgaan".15
Het eerste jaarverslag 1918-1919, geschreven door de secretaris-penningmeester Ch. Witlox, gewaagt dan ook van " volmaakte centralisatie in
financien en administratie". Als taak voor de plaatselijke besturen ziet
het dagelijks bestuur vooral de propaganda voor de eigen school. het
werven van betalende leden en de steun aan parochiele comit6's voor de
6
noodzakelijke financiele aanvullingen.
Enkele jaren later, in 1920, laait de discussie over centraal en decentraal beleid opnieuw op. Teulings werpt zich andermaal op als kampioen
voor een decentraal beheer en meer bevoegdheden voor de plaatselijke
besturen. Hij somt een aantal nadelen op van de inmiddels ingevoerde
centralisatie. De advertenties voor nieuwe leraren verschijnen te laat in
de dagbladen, waardoor de kennismaking met de sollicitanten moeizaam
verloopt: de omvang van de correspondentie rijst de pan uit; het bureati
werkt zaken slecht af; er is weinig contact met het departement en een
overzicht van de financien van de vereniging ontbreekt geheel. Teulings
wil tenslotte helemaal af van de combinatie van het bureau met dat van
de r.-k. Leergangen en hij pleit voor een geregelde accountantscontrole.
Maar ook deze keer boekt zijn pleidooi geen succes. De nieuwe secretaris-penningmeester, B.J.M. van Spaendonek, - vanwege het contact
met de voorzitter moet deze functionaris in Tilburg wonen -, toont zich
een geharnast tegenstander van decentralisatie. wijst de vergadering op
het Odulphuslyceum, "waar alles een jaar achter is", wenst geen scheiding van de bureaus en wil ook Margry als gemeenschappelijke administrateur behouden. Goossens sluit zich in zoverre bij Van Spaendonck
aan, dat hij bij een eventueel heengaan van Margry ernstige gevolgen
voor OMO vreest. 7
I

I

is) t.a.p.. 27-12-1918.

) t.a.p.. Jaarverslag, 1918-1919.
17) t.a.p., Notulen. 17-2-1920.
16
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Op 3 maart 1921 echter - Moller heeft intussen als rector van de r.-k.
Leergangen na een emotioneel conflict ontslag genomen'11 - wil het
bestuurslid Van den Eeden dat de combinatie van heide bureaus niet
langer voortduurt. Hij acht de kritiek op het bureau terecht en ziet in de
combinatie alleen maar nadelen. Margry mag blijven. maar voor tweederde van zijn salaris. Andere bestuursleden vinden dat laatste voorstel
onbillijk, stemmen overigens in met een scheiding van beide bureaus en
na ampele discussie besluit het bestuur tot ontslag. met pen wachtregeling, voor Margry en de aanstelling van twee nieuwe functionarissen: cen
ambtelijk secretaris-penningmeester buiten het best,lur en een boekhollder. Er zal een oproep in enkele zuidelijke dagbladen verschilnen. 19
Minder dan drie weken later stelt het bestuurslid Verheyen voor. dat
Moller als "bezoldigd leider der Vereeniging gaat funget·ren. g(·assisteerd door voor de administratieve werkzaamheden goed personeel .
De overige bestuursleden zijn het er alle over eens, dat cle voorzitter voor
zijn buitengewoon omvangrijke werkzaamheden niet langer zonder vergoecling kan blijven. maar zij willen dez kwestie scheiden van de benoeming van een ambtelijk secretaris-penningmeester en een bockhouder.2(,
Moller zegt over het voorstel voor zijn honorering rustig te willen naclenken. Pas tijdens de bestuursvergadering van 18 november 1921 stelt
Van der Putt, in afwezigheid van Moller, zijn medebestuursleden voor de
voorzitter te honoreren met f.300.-per maand gedurende een jaar. Het
dagelijks bestuur kan geen hoger bedrag vaststellen -wegens den slechten financieelen toestand der Vereeniging. maar is van oorcleel dat bedoeld bedrag zeer gering is in verhouding tot den verrichten arbeid".21
Per 1 november 1921 treden intussen buiten het bestuur - als ambtelijk secretaris-penningmeester J.J.A. van I.oon, oud-gemeentesecretaris van de opgeheven gemeente Stratum in dienst van de Vereniging en
als boekhouder, H.J.F. van Hoof, tot dat moment werkzaam l)ij de Rotterdamse Bank in Tilburg.
..

-

De eerste fase in de professionalisering van de Vereniging: ren
zelfstandig bureau met twee gehonoreerde functionarissen en een voorzitter die een geringe vergoeding geniet. is voor die dagen een opmerke'"1 Overbezet en door (·hronisc·he overspanning verlaincl. heeft cir man (lit· mt·1 zi in 1.1·(·rgangen tot bekendheid en aanzien waK ge·+1(·gen. 1(,4,11 de zwaarste *tal) van zijn le·vi'n gi·z<·1. 1)irecte aanleiding is de kw(·stir-Sicking. De aimcisfeer i,· al ge|a(len d(,(ir (11· instelli,ig \ati hi·i
z.g. prorf,c·tciraat. Bornewasser. Viiftig Jaar Kath,ilieke imergangen 1912-1 962.1 00.
"'1 OA Tilburg. Notulen 3-3-1921.
21,1 t.a.P.. Notulen 23-3- 1921.
21) t.a.1).. 18-1 1-1921.
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lijk feit. Want ondanks de uiterst bescheiden middelen kiest het bestuur
toch voor deze constructie. Tegelijkertijd kent het zijn financiele beperkingen: voorlopig blijft het kantoor in hetzelfde pand, Mozartstraat, gevestigd. Het bestuur koopt de hele kantoorinboedel voor slechts f.300,-.
De discussie over de centrale rol van het dagelijks bestuur is daarmee
niet ten einde. Dat blijft in de gehele geschiedenis van de Vereniging een
steeds terugkerend thema. Zo treedt er vrij spoedig na het besluit tot centralisatie onvrede aan het licht bij sommige plaatselijke besturen. In de
kring Helmond zijn de mensen niet meer bereid de aldaar moeizaam bijeengebrachte gelden "te laten gebruiken voor scholen in eene minder
goedgeefse omgeving". Datzelfde geluid klinkt in Den Bosch.
Van der Putt neemt namens het Eindhovense plaatselijk schoolbestuur
een royaler standpunt in. Dat wil best, met behoud van de centrale rol
van het dagelijks bestuur, een offer brengen voor scholen die niet zo goed
rond kunnen komen. Goossens denkt, dat de financiele nood van de Vereniging niet zo hoog gestegen zou zijn, als de plaatselijke besturen zelf
voor hun eigen middelen hadden moeten zorgen. De eenheid van de vereniging kan heel goed in stand blijven als men kiest voor een federatief
bestuur. De voorzitter lokt opnieuw een beslissing uit, onthoudt zich van
stemming en kan concluderen, dat het voorstel tot een gecentraliseerd
beheer, inclusief de financien, met zes tegen drie stemmen opnieuw is
aanvaard.22
Intussen blijken er over de honorering en eigenlijk de algehele financiale positie van de voorzitter - na zijn geruchtmakend ontslag als rector
van de Leergangen informele gesprekken te zijn gevoerd o.a. door H.
Stein, rector van (le Bossche lycea, die in een brief van 21 juli 1923 aan
de bisschop van 's-Hertogenbosch diens hulp inroept om Moller "van
den finantieelen ondergang te redden". Hij vermeldt in zijn brief, dat hij
met bestuursleden contact heeft opgenomen om de voorzitter f.6000,per jaar als vergoeding toe te kennen, maar dat dit voorstel "absoluut onuitvoerbaar is, daar alle scholen met een nadelig saldo zitten". Daarom
oppert hij bij de bisschop de mogelijkheid om Moller als rector van het
Odulphuslyceum te Tilburg te laten benoemen. Goossens heeft Stein
meegedeeld, dat de huidige titularis dit ambt niet "bijzonder ambieerde
en wellicht even gaarne als gewoon leeraar twaalf uur les zou geven" I....1
"Ik geloof dat in Uwe handen de redding ligt van dr. Moller", aldus de
dramatische oproep aan het slot van Steins brief.23 Het komt er niet van.
-

22)

t.a.P., 3-11-1921.

23) BA 's-Hertogenbosch, Bossche lycea,
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brief Stein aan Diepen 21-7-1923.

Er is geen vacature en daarom kan Moller ook niet solliciteren, gesteld al
dat hij dat zou hebben gedaan, wat nauwelijks valt aan te nemen.
Op 28 januari 1929 huurt het bestuur voor het eerst een eigen kantoorruimle in het woonhuis van de heer Van Loon, P.F.Bergmansstraat 4 in
Tilburg. tegen een jaarlijkse huurprijs van f.500,- en wel voor zes jaar. 24
Bij de installatie van de tweede voorzitter van OMO, F.Teulings op 17
maart 1941 memoreert Van der Putt de gebleken grote voordelen van de
centralisatie, ook op financieel gebied. Hij heeft geen spijt van de beslissing indertijd. Wel erkent hij twee bezwaren, die aan centralisatie kleven:
de vertegenwoordigers van de plaatselijke besturen hebben nauwelijks
contact met de leden van het dagelijks bestuur, waardoor het centraal
bestuur een afstandelijk apparaat blijft. En er ontstaat onbegrip, als het
dagelijks bestuur afwijkt van beslissingen, die een plaatselijk bestuur
25
ernstig en weloverwogen heeft genomen.

c. De eerste tegenstrevende factor: gebrek aan geld
De discussies binnen het dagelijks bestuur in de jaren twintig. neergelegd
in de notulen van de Vereniging, vormen evenzovele documenten van
zorg om het voortbestaan van de scholen. Soms overweegt het bestuur
opheffing van afdelingen of volledige instituten en een andere keer bevindt de Vereniging zelf zich aan de rand van de afgrond. Hoe komen we
aan geld? De voorzitter kan zich moeilijk voorstellen, dat mensen de nobele doelen vari OMO niet financieel zullen steunen en daarom hebben
de discussies daarover binnen het bestuur voor hem iets triviaals. Hij bemoeit er zich ook liever niet mee. Moller wil vooral dat de scholen gedragen worden door de ouders voor wier kinderen ze bestemd zijn. Daarom
tracht hij overal parochiele steuncomit6's op te richten. Hij reist daarvoor
stad en land af, houdt bezielende toespraken en wijst mensen op hun ver-

antwoordelijkheid voor goed katholiek middelbaar onderwijs met dat
merkwaardige accent op de eerste lettergreep van het woord katholiek.
Een krachtig en ook aansprekend argument ontleent hij aan de kwantitatief onvoldoende aanwezigheid van katholieken in de ambtenarij, het onderwijs, de wetenschap en de cultuur.
Moller vereenzelvigt zich volledig met de rol van de pionier, die een
uiterst urgente en nobele zaak te behartigen heeft. Hij is heilig overtuigd
van het behoud en de redding van het geloof door intellectuelen, ge24) OA Tilburg. Notulen 28-1-1929.
25)

t.a.P.. 17-3-1941.
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vormd op katholieke middelbare scholen in dat - in zijn ogen - nog betrekkelijk uitverkoren en geestelijk bevoorrecht Brabant, dat weliswaar
snel industrialiseert, maar dat ook religieus grote spankracht vertoont en
zich in dat opzicht essentieel onderscheidt van het land boven de grote rivieren. Voor zulk een taak toont Moller zich bereid alle consequenties te
aanvaarden, zowel in zijn persoonlijk leven als in zijn functie als voorzitter. Tegenslagen gaat hij daarbij niet uit de weg en hij koestert zelfs zijn
teleurstellingen als een onvermijdelijk offer met zegenende uitwerking.
Die grijpen hem wel aan, maar hij leidt er ook een zekere trots uit af en
ontleent er een bevestiging aan van zijn eigen gelijk. De leden van het dagelijks bestuur steunen hem in die opvatting.
Ook is het Moller. die in uiterst precaire financiele omstandigheden
voor de Vereniging, toch de visie heeft de salarissen van de OMO-leraren
le koppelen aan een nieuwe (gunstiger) salarisregeling van het rijk. Hij
noemi dat wel een heel moeilijke, maar ook uiterst urgente kwestie. En
ondanks grote problemen in Waalwijk en Bergen op Zoom "moeten we
wel omhoog". Hij aanvaardt nieuwe schulden, maar spreekt ook zijn
(vermetel) vertrouwen in de toekomst uit: "de financiele gelijkstelling is
op komst". Niemand kan op dat moment bevroeden, dat die nog dertig
jaar op zich zal laten wachten. Het bestuur speurt naar pragmatische
oplossingen en speelt met de gedachte een speciale propagandist aan te
stellen, liefst voorzien van een bisschoppelijke aanbeveling, die " op alle
plaatsen in Noord-Brabant doel en werking onzer vereeniging vastlegt en
daarna (len volgenden dag giften inzamelt". Het komt er uiteindelijk niet
van.

26

Wanneer het Bossche curatorium in 1918 aansluiting bij de Vereniging wenst en daarom telegrafisch verzoekt, antwoordt Van der Putt nog
diezelfde dag: "Goed, indien financien in orde zijn". Er blijkt f.25.000,in kas. Inmiddels is bekend, dat rijkssubsidie is geweigerd aan de scholen in Bergen op Zoom en Eindhoven, zelfs daar aan de hogere handelsschool. De voorzitter zal bij de minister zijn beklag doen, temeer omdat
de gemeentelijke school in Eindhoven wel in het genot van subsidie is
gesteld. 2

7

Wat particulieren voor het hoge ideaal van de katholieke middelbare
school soms over hebben, bewijst een gift van f.30.000.- van de heer W.
Prinzen voor de scholen te Helmond.28 De gelijkstelling van het bijzont.a.p., 24-8-1918.
27) t.a.p..25-3-1919.
28) t.a.P.. 26-6-1919.
26)
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der met het openbaar lager onderwijs levert binnen het bestuur enkele
keren de suggestie op, dat er uit die kas wellicht gelden te verkrijgen zijn.
Maar het resultaat blijft minder dan mager. In Roosendaal werkt een financiele commissie, bestaande uit afgevaardigden van de verschillende
parochies. Die brengt binnen drie maanden maar liefst f.50.000,- bijeen.29 Het jaarverslag over 1919 vermeldt een lening van f.350.000.tegen 5% rente, die dank zij de aanbeveling van de bisschoppen van 'sHertogenbosch en Breda snel voltekend is. Maar het geraamde tekort
van de Vereniging over 1920 beloopt nog altijd f.73.000,-,30 Goossens
gewaagt in het jaarverslag aan zijn bisschop van de geldelijke zorgen van
de scholen, die "tot bedenkelijke hoogten zijn gestegen". Hij stelt de bisschop een algemeen georganiseerde steunbeweging voor en vermeldt,
dat hij tot dat doel reeds een vijftigtal kerkbesturen heeft bezocht in Helmond, Eindhoven en Waalwijk. Op sommige plaatsen geeft men echter
ook te kennen geen belang te hechten aan katholiek middelbaar onderWijs.

31

Begin 1920 verkeren de scholen in Bergen op Zoom in zulke kommervol-le omstandigheden, dat het bestuur opheffing overweegt. Teulings
stelt voor een funds te stichten voor noodlijdende scholen, met een bij-

drage van f.250,- per school met uitzondering van Bergen op Zoom. Tegelijkertijd besluit het bestuur beide scholen toch maar te handhaven. Er
is plaatselijk tegenwerking: "noch de moderator noch de deken trekken
zich iets van de school aan". Een pas opgerichte MULO-school werft
agressief leerlingen. Moller heeft zich intussen gehaast een bijeenkomst
met alle pastoors uit het dekenaat te beleggen: "allen op 66n na hebben
geldelijken steun toegezegd, doch allen op 66n na hebben hunne beloften
vergeten".32
Enkele vergaderingen later komt de noodsituatie in Bergen op Zoom
opnieuw ter sprake. Het plaatselijk bestuur heeft gunstige huisvestingsvoorwaarden kunnen bedingen notabene in het gebouw van de MULOschool, die de zusters voornemens zijn op te heffen. Er zijn nog meer

lichtpunten: de huur zal slechts f.300,- per jaar bedragen: het salaris
voor een concierge kan geheel vervallen, omdat een zuster die taak vervullen wil en "die behoeft in het geheel geen bezoldiging"; het salaris
van de directeur drukt volledig op de handelsdagschool en er vallen do-

29)

t.a.P., 23-9-1919.

30) OA Tilburg, Jaarverslag, 1919.1920.
31) BA '8.Hertogenbosch, verslag Goossens aan Diepen 16.9-1920.
12)

OA Tilburg, notulen 20-5-1920.
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centen van dezelfde school ook in een gecombineerde betrekking t# benoemen. Bovendien blijken de "propaganda-vergaderingen en de propagandatochten" van de voorzitter en het plaatselijk bestuur succesvol te

zijn: alle pastoors uit Bergen op Zoom en omgeving gaan jaarlijks f. 150,geven en van de kerkbesturen mag gezamenlijk f. 1500,-21 f. 1600,- worden verwacht. 33
Mgr. P. Hopmans, de bisschop van Breda strooit echter roet in het
eten. Hij geeft aanvankelijk geen goedkeuring de scholen van OMO te
steunen, maar de voorzitter laat het er niet bij zitten.34 Een nieuwe
toespraak in Bergen Op Zoom levert f.900,- op, tenvijl begin 1921 nog
eens f.3000,- aan giften is ontvangen. Waarschijnlijk zal de gemeente
haar subsidie verhogen van f.3000,- tot f.7.500,-.
Toch heeft de bestuursvergadering van februari 1921 een korzelig verloop. Het gaat niet goed in Bergen op Zoom. Het plaatselijk bestuur daar
begint in te zien, dat het hoofdbestuur het ernstig meent met zijn voornemen om het lidmaatschap van Bergen op Zoom vervallen te verklaren.
Maar staande de vergadering blijken er nieuwe giften te zijn ontvangen
tot een bedrag van f. 12.000,-, terwijl aan jaarlijkse bijdragen nog eens
f.650,- zijn toegezegd. De buitengemeenten verdubbelen hun subsidies
en de bisschop schenkt f.500,-. Het plaatselijk bestuur doet dus veel,
merkt het bestuurslid Verheyen op, maar er is nog een tekort van
f.5000,- en daarom zal de secretaris-penningmeester zijn goedkeuring
aan de begroting onthouden. "Anderzijds wil hij de scholen in Bergen op
Zoom handhaven". Maar het betekent ook, dat de directeur van de middelbare handelsdagschool geen nieuwe typemachine voor onderwijs in
machineschrijven mag aanschaffen. De heer Van den Eeden wil wel uitzien "naar een tweedehands toestel". Bovendien zal overwogen moeten
worden of in deze omstandigheden machineschrijven wel een verplicht
vak zal moeten blijven.35
De voorzitter intervenieert persoonlijk bij de minister, omdat de verstrekking van de rijkssubsidies iedere maand te laat gebeurt, zodat de
Vereniging hoge bedragen aan achterstallige renten moet betalen. Ook
wil de voorzitter het provinciale subsidie dat voor de handelsscholen
maximaal 25% bedraagt, maar ten hoogste nominaal f.2500,- verhoogd
zien tot f.5000,- De kosten zijn de laatste jaren immers verdubbeld.
Er rijst bovendien een structureel probleem: salarisverhogingen en
33) t. a. P., 13-8-1920.
34)

35)

t.a.P., 18-12-1920.
t.a.p., 22-2-1921.
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gunstiger bekostigingsvoorwaarden voor de stichting en exploitatie van
de rijksscholen leveren voor de vereniging evenzovele lastenverzwaringen op, omdat die verbeteringen niet evenredig van toepassing zijn op het
36

bijzonder onderwijs.
Tussen de beide wereldoorlogen beschikt de vereniging over verschillende bronnen van inkomsten. Het rijkssubsidie vormt daarvan het
grootste aandeel, in de loop der jaren stijgend van 60% tot 80% in 1929;
gemeenten subsidieren aanvullend, wel sterk afhankelijk van hun eigen
financiele situatie en het belang dat zij aan katholiek middelbaar onderwijs hechten.
Een apart hoofdstuk vormen de zogenoemde 'buitengemeenten'. Voor
leerlingen, afkomstig uit plaatsen, waar geen OMO-school gevestigd is,
vraagt het bestuur de gemeente om een bedrag 'per leerling'. Dit leidt
soms tot ernstige onverkwikkelijkheden, als gemeenten weigerachtig blijven deze 'aanslag' te betalen. Een enkele keer ziet het dagelijks bestuur
zich praktisch gedwongen de rectoren te manen deze leerlingen de toegang tot de school dan te ontzeggen. Plaatselijke besturen en rectoren
leggen dit besluit van het dagelijks bestuur vrijwel steeds naast zich
neer. 37
De handelsscholen ontvangen ook subsidie van de provincie en in een
aantal gevallen van Kamers van Koophandel. Maar al deze subsidies zijn
nooit structureel. Die moeten ieder jaar worden aangevraagd en van
deugdelijke argumenten voorzien. De Vereniging int schoolgelden bij de
ouders, maar ziet zich voortdurend gedwongen naar het wankel evenwicht te zoeken tussen de bijdragen, die ouders voor het openbaar onderwijs moeten neertellen en de gelden voor de eigen scholen. Bovendien
wil zij kinderen van minder draagkrachtige ouders om deze reden niet
verhinderen om katholiek middelbaar onderwijs te volgen. De bedragen
varieren daarom van f.40,- tot f. 150,-per jaar. De tarieven zijn progres-

siefopgebouwd.
Leningen zijn aan de orde van de dag, giften zeker niet zeldzaam. Maar
overwegend is toch wel het dringende beroep op de pastoors van de parochies via de plaatselijke comit6's. De beide Brabantse bisschoppen laten
zich in het algemeen niet onbetuigd en sporen hun kerkbesturen regelmatig aan bijdragen te storten of die te verhogen. Dan zijn er de leden
van de vereniging, de hospitantleden en de begunstigers. Enige tijd heeft
36)

t.a.P" 20-5-1921.

37) SA Mollercoll. Waalwijk, Notulen pl. bestuur 9-6-1931.
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OMO de godsdienstleraren, zeker als zij niet hun hoofdbetrekking aan de
scholen vervullen, minder salaris uitbetaald.
Predikanten met een landelijke faam verlenen soms hand- en spandiensten bij bijzondere acties. Pater Borromeus de Greeve houdt in Den
Bosch een geslaagde redevoering, "waarna het bestuur op veroveringstocht uittrekt': Het resultaat wordt zeer bevredigend geacht: ruim
f. 1200,- aan jaarlijkse bijdragen en tevens f. 1000,- aan giften.38 Wie
denkt dat het grote aantal 'geldstromen' de zorg van het bestuur zal hebben verlicht, vergist zich. Het blijft minimaal passen en meten en de
uiterste soberheid betrachten. Zo bezorgen de medewerkers van het bureau alle brieven in Tilburg te voet en per fiets, potloden blijven lang gerantsoeneerd en in Waalwijk stemt de directeur, drs G. de Vries, de
schooltijden af op de seizoenen om op de kosten van licht te besparen. 39
Royaal is in ieder geval het besluit om zelfs in de benardste omstandigheden de r.-k. Leergangen ieder jaar een (symbolische) subsidie te verstrekken. Dat instituut vraagt wel f. 10.000,- maar ontvangt f. 1000,-, alleen niet in 1922.40
Wanneer het rijk bezuinigingen afkondigt voor de stichting en exploitatie van schoolgebouwen, oppert Van den Eeden de mogelijkheid van een
schoolbank. Maar Moller wil meer. Hij ontwerpt voor zijn verblufte
bestuursleden een groots plan: met behulp van de moderatoren wil hij
een fors bedrag aan geld lenen van kloosterinstellingen tegen een lage
rente (ten hoogste 5%). Ieder bestuurslid krijgt opdracht twee of drie
kloosters te bezoeken en binnen een maand het resultaat van zijn actie bij
de voorzitter te melden. Die ronselarij verloopt echter heel teleurstellend. De bestuursleden hebben overal bot gevangen. Maar in die barre
omstandigheden neemt het bestuur wel een heel effectief besluit, dat van
toekomstvisie getuigt: per plaats van vestiging komen er aparte stichtingen om de bouw en exploitatie van scholen te financieren. Door deze
constructie kan men tal van beperkende wettelijke bepalingen omzeilen
en de gebouwen tegelijkertijd onaantastbaar maken voor schulden van
een plaatselijk schoolbestuur en a fortiori boor die van de Vereniging. 41
In 1922 worden de akten van zes stichtingen voor notaris A.P.J.H.
Smit te Tilburg verleden: de St.-Carolus Borromeus-stichting te Helmond; de Bossche r.-k. lycea te 's-Hertogenbosch: de St.-Geertruistich-

38) BA 's-Her-togenbosch. Verslag Goossens aan

Diepen 1920-1921.

w) SA Mollercoll. Waalwijk, Notulen pl bestuur 26-9-1919.

m) OA Tilburg, Notulen 23-3-1921.
") t.a.p., 3-11-1921.
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ting te Bergen op Zoom; De Eindhovense r.-k. middelbare scholen te
42
Eindhoven; de H.-Johannes de Doperstichting te Waalwijk.
De voorzitter toont zich eind 1921 enigszins optimistisch en stelt zelfs
dat de scholen van OMO van "groter belang zijn voor de katholieke kerk
en de ontwikkeling van Noord-Brabant dan de R.K. Universiteit, waarmee de gehele vergadering instemt". Die instemming zal gedeeltelijk uit
sympathie en gedeeltelijk uit beleefdheid geschied zijn. De bestuursleden hebben hun voorzitter zo'n uitspraak na het voor hem pijnlijk ontslag
en zijn echec met betrekking tot diens universitaire aspiraties graag gegund. Maar er is meer dan ronkende retoriek. Moller ontvouwt een plan
tot een groots opgezette kerkelijke actie: de bisschoppen moeten geestelijkheid en gelovigen aansporen (betalend) lid te worden van de Vereniging, in alle kerken (ook de paterskerken !) dient gepreekt te worden over
het belang van katholiek middelbaar onderwijs en liefst iedere maand is
een collecte bij wijze van schoolpenning noodzaketijk.
De vergadering stemt in met het voorstel en neemt op zich in twee groepen de beide Brabantse bisschoppen Diepen en Hopmans voor deze actie te interesseren. De delegatie die Hopmans bezoekt, komt echter van
een koude kermis thuis. Van den Eeden doet verslag: aanvankelijk blijkt
Hopmans voor niets te porren. Men heeft bovendien zijn raad niet opgevolgd en v66r hij zijn medewerking verleent, wil hij van Bergen op Zoom
precies weten of er comit6's zijn opgericht en wat die hebben opgebracht,
of particulieren hebben bijgedragen en hoeveel. Van Roosendaal wenst
hij inzage in het aantal schriftelijk verkregen donaties, niet hoger dan
f. 10,-. Van een dergelijke ongesnutterde bemoeizucht hebben de
bestuursleden niet terug. 43
De delegatie die de Bossche bisschop bezoekt, ondervindt daarentegen
veel meer begrip, z6 zelfs dat Goossens een ontwerp moet samenstellen
voor een circulaire, waaronder de bisschop een krachtige aanbeveling zal
schrijven. Het wordt een gedocumenteerd stuk met aantallen en cijfers
en een klemmend beroep op de gelovigen. "Wij komen voor grote tekorten te staan, als Brabant hier niet met zijn goud en zilver in de bres
springt". Geen centen en dubbeltjes dus. De circulaire wijst op de grote
achterstand van katholieken in het hele land en in Brabant in de deelname aan katholiek middelbaar onderwijs, "ongeveer een derde van wat

wij op grond van onze bevolkingsaantallen zouden moeten hebben".
Maar eveneens niet zonder trots triomfalisme: "roomsch Brabant heeft
42) SA St.-Joriscollege Eindhoven, juli 1922.
9) OA Tilburg, Notulen 18-1 1-1921.
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ook hier weer de leiding genomen. Het staat aan de spits voor wat betreft
het aantal katholieke instellingen. Het telt zelfs meer inrichtingen voor
katholiek middelbaar onderwijs dan de tien andere provincies tezamen".44
Toch bericht de secretaris-penningmeester, in de vergadering van 18
november 1921, dat bijna alle scholen met een tekort kampen. Op korte
termijn zijn f.60.000,- nodig om de salarissen uit te betalen. Iedere
school dient daarom haar tekort onmiddellijk aan te vullen en er mogen
geen bestellingen meer worden gedaan zonder goedkeuring vooraf van
het dagelijks bestuur. Moller laat Diepen schriftelijk weten, dat het tekort
in april 1922 f.51.000,- bedraagt. Als de bisschop om een nadere specificatie vraagt, ontvangt deze binnen twee dagen antwoord. Intussen zijn
de parochiele bijdragen binnen gekomen. De bisschop draagt die aan
OMO af: in totaal f.6.585,-.45
Enkele jaren later maart 1926 geeft Moller de bisschop van 's-Hertogenbosch, op papier van de Tweede Kamer der Staten Generaal, een
overzicht van de financiele toestand van de Bossche lycea. Alle pogingen
om meer particuliere bijdragen te verwerven en meer gemeentesubsidie
te verkrijgen, hebben gefaald. De scholen kunnen niet in stand worden
gehouden, tenzij aan het volgende noodplan, aldus Moller, onmiddellijk
uitvoering wordt gegeven:
- leraren dragen 1 % van hun jaarsalaris bij (opbrengst f. 1500,-);
- de kerkbesturen verhogen hun bijdragen met f. 1000,-4
andere scholen van OMO ondersteunen voor een totaal van f. 1500..
Dan nog blijft er een tekort van f. 1000,-.46
Twee maanden later richt Moller zich opnieuw tot bisschop Diepen. De
scholen kunnen in stand gehouden worden, als tenminste de kerkbesturen hun aandeel willen leveren. De leraren hebben immers het hunne
toegezegd en ook de andere scholen zullen steunen. Geen enkel kerkbestuur van de stad heeft echter iets willen afstaan aan de Bossche lycea.
En dat is des te kwalijker, schrijft Moller, omdat raadsleden die toevallig
in een kerkbestuur zitten, nu in het openbaar kunnen meedelen, dat hun
kerkbestuur niets geeft.47
Het personeel van het kantoor besluit heel spontaan 1 % van hun jaarwedden af te staan om de salarissen van de Bossche leraren te kunnen
-

-

-

41) BA 's-Hertogenbosch, Ontwerp-circulaire Goossens aan de scholen, december 1921.
OA Tilburg, Notulen 18-11-1921.
46) BA 's-Hertogenbosch, brief Moller aan Diepen 17-3-1926.
47) t.a.p., brief Moller aan Diepen 22-5-1926.
45)
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uitbetalen. Van hoeveel verkwikkende genereuziteit zulk een gebaar ook
getuigt, het tekent tegelijkertijd, financieel gezien, een dieptepunt in het
bestaan van OMO.48 Maar onverwacht spoedig is er sprake van een opmerkelijke wending. De nuchtere Van den Eeden deelt begin 1927 mee,
"
dat "de grootste financiele moeilijkheden nu gelukkig overwonnen ziln .
En hij kan het als accountant weten. De reden van dit optimisme is gefundeerd: het rijkssubsidie is de laatste jaren stelselmatig verhoogd tot in
1929 de volledige 80% over alle posten is bereikt.
Het verhaal blijft onvolledig, als niet de terugvordering. twaalfjaar later in 1937, van de 1 % vermeld wordt, die de Bossche leraren van het
49
bestuur vragen, waartoe het bestuur zonder enige discussie besluit.
Moller sticht op 2 november 1928 het 'Ons Middelbaar Onderwijsfunds' met als doel zijn deelnemers financieel te steunen in zeer moeilijke
omstandigheden bijvoorbeeld bij vervroegde pensionering als aanvulling
op de toen heel bescheiden rijksuitkeringen. Van 27 april 1934 af
springt een 'OMO Weduwen- en Wezenfonds' bij in soortgelijke tekorten
en biedt hulp in schrijnende gevallen. Voor beide fondsen bestaat een
apart bestuur, van wie de deelnemers aan het fonds drie leden aanwijzen, de Vereniging drie en zij samen het zevende lid. Bij notariele akte
van 2 mei 1984 zijn beide fondsen samengevoegd: 'Ons Middelbaar Onderwijsfonds', dat in gelukkig gewijzigde omstandigheden, nog wel in uitzonderlijk schrijnende noden een helpende hand biedt. Alle medewerkers van de Vereniging ontvangen bij hun aanstelling een verzoek vrijwillig aan het funds decl te nemen door betaling van f.6,- per jaar, maandelijks van het salaris af te houden. Op dit moment zijn er ruim tweeduizend
leden. Het bestuur verdubbelt het bedrag, zodat het fonds jaarlijks kan
beschikken over circa f.24.000,- Het totale bedrag beloopt sinds die jaren momenteel ongeveer drie miljoen. In ongeveer tien gevallen per jaar,
meestentijds voor concierges en amanuenses, verstrekt het bestuur van
het funds, ook nu nog bestaande uit drie docenten, drie leden door het
bestuur aan te wijzen en een onafhankelijk lid, een uitkering, als zich
zo'n uitzonderlijke omstandigheid voordoet. Dat kan een aanvulling zijn
op de aanschaffing van een aangepaste auto voor een gehandicapte of
50
bijstand bij ziekten.
Het is in de jaren na 1928 zeker geen vetpot geweest. Zelfs in 1938
wijst Moller zijn bisschop andermaal op sterk teruglopende inkomsten.
48) OA Tilburg, Notulen 25-5-1926.
t.a·p., 28-3-1927; 27-4-1937.
) OA Tilburg, Stukken betreffende de stichting 'Ons Middelbaar Onderwijsfonds'.

49)
50
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Maar deze antwoordt niet. Op de brief van Moller staat alleen de potloodaantekening van Diepen: "over het algemeen zijn de financien van
OMO heel wat verbeterd".51 een mededeling, die hij ongetwijfeld aan de
jaarlijkse rapportage van Goossens zal hebben ontleend. Het bestuur
stort in 1939 zelfs f.4000,- terug aan de bisschop van Breda "wijl de
scholen van Bergen op Zoom en Roosendaal aan zijn bijdrage over 1938
geen behoefte hebben".52 Een laatste brielje dateert uit 1957. Van
Hoof, secretaris-penningmeester, dankt de bisschop van 's-Hertogenbosch voor de bijdragen van de parochies van het bisdom "ter ondersteuning van het katholiek middelbaar onderwijs".53

d. De tweede tegenstrevende factor: schaarste aan docenten
Overal in Nederland en zeker in Brabant heerst er na de Eerste Wereldoorlog grote schaarste aan bevoegde en bekwame docenten en nog sterker aan katholieke. Dat probleem is door Moller voorzien. Niet voor niets
gaat de stichting van een eigen opleidingsinstituut, de r.-k. Leergangen,
aan de oprichting van de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs vooraf.
Toch hebben dit instituut, en sinds 1923 bovendien de r.-k. Universiteit
in Nijmegen en vanaf 1927 (gedeeltelijk ook) de r.-k Handelshogeschool
in Tilburg slechts mondjesmaat kunnen voorzien in de behoefte aan leraren. Dat hangt samen met het feit, dat nieuwe scholen van af de eerste
dag van hun bestaan over leraren moeten kunnen beschikken. Maar pas
in de loop van de jaren dertig leveren de katholieke Universiteit en de katholieke Handelshogeschool hun eerste doctorandi af. Gedurende het gehele interbellum zelfs geen enkele docent in de exacte vakken. De generaties, waaruit die leraren voortkomen (voor wat de r.-k. Leergangen betreft vooral onderwijzers), zijn veel kleiner dan de jaarlichtingen van
leerlingen, die de eerste OMO-scholen bevolken. En er is tenslotte voor
katholieke leraren de mogelijkheid van benoeming op de van ouds in
Brabant aanwezige openbare HBS-en en stedelijke gymnasia.
Het is dus zaak de studie van katholieke jonge mensen aan de universiteit te stimuleren. Van meet af aan stelt het bestuur van OMO ondanks de
eigen enorme financiele problemen, studietoelagen ter beschikking. Die
studenten verplichten zich gedurende tenminste vijfjaar een benoeming
aan een van de OMO-scholen te aanvaarden. De voorschotten blijken bovendien niet gering.
51) BA 's-Hertogenbosch, brief Moller met aantekening van Diepen 14-3.1938.
52)

OA Tilburg. Notulen 12-6-1939.

53) BA 's-Hertogenbosch, brief van Van Hoof aan bisschop 23-2-1957.

117

In 1920 honoreert het bestuur zeven aanvragen; het erkent bovendien
de bevoegdheid van het plaatselijk bestuur te Roosendaal f.800,- voorschot toe te kennen aan een van zijn studerende docenten. Een student in
de wis- en natuurkunde uit Roermond ontvangt gedurende vijf jaar
f. 1000,- per jaar. Het voorstel een levensverzekering af te sluiten om financieel risico voor de Vereniging te voorkomen, neemt het bestuur niet
over: "wij hebben hem zoo hard noodig, omdat wij op alle scholen sukkelen met wis- en natuurkunde".54 Een lerares Frans uit Den Bosch ontvangt een voorschot van f.2500,- voor een verblijf in Parijs; een aankomend docent Duits vraagt f.3500,-, maar krijgt f.2400,- in verband met
le hoge lasten voor de betrokkene. Een toekomstige classicus uit Roosendaal valt ook in de prijzen. Het plaatselijk bestuur heeft deze jongeman al
voor zijn scholen gereserveerd. Daar steekt Moller een stokje voor. Een
van zijn argumenten voor een straffe centralisatie is nu juist, dat het dagelijks bestuur in Tilburg bevoegde leraren kan plaatsen, waar de nood het
meest nijpt. Daar is een heel praktische reden voor: rijkssubsidie valt
weg, wanneer een school geen erkenning (tot het afnemen van eindexamens) bezit. Dat recht, fundamenteel voor iedere school, verwerft en behoudt zij slechts, als aan een voorgeschreven percentage bevoegd gegeven lessen is voldaan.
Na 1921 ontvangen er nog leraren voorschotten, maar dan tegen 5%
rente met de gebruikelijke verbintenis van een benoeming voor tenminste vijfjaar. Dat gebeurt tot 1928. Oorspronkelijk vraagt OMO geen
rente. Daarna wel.55 Niet alleen de financien, ook het tekort aan bevoegde docenten noopt het bestuur soms tot een terughoudend beleid bij de
56
stichting van nieuwe scholen.
e. Problemen bij de benoeming van leraressen
Er is nog een probleem: al in 1918 spreekt het dagelijks bestuur als stelregel uit, dat het aan hogere handelsscholen "nooit dan in uitersten nood
dames zal benoemen".57 Uiteraard zijn deze scholen alleen toegankelijk
voor jongens. Bovendien tonen de economische vakken van oudsher,
zelfs nog bij de inrichtingsvoorschriften van de Mammoetwet, een strikt
masculien karakter. Het plaatselijk bestuur van de Bossche lycea maakt
54) OA Tilburg. Notulen 21-8-1918.

55) t.a.9.13-1-1920.27-7-1920,13-8-1920.20-5-1921,30-9-1921.18-10-1921.
56) t.a. P.' 13-1-1920.
57) t. a.P..
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24-8-1918.

er bezwaar tegen om aan jongensscholen leraressen vast aan te stellen.58 Datzelfde beleid voert het hoofdbestuur ten aanzien van de handelsdagschool te Waalwijk. Daar wordt een lerares Engels, als al aan de
'uiterste nood' is voldaan, niet vast aangesteld. Wel bericht het bestuur
haar dat zij nimmer ongevraagd ontslag zal krijgen, tenzij haar tegelijkertijd een overplaatsing naar een meisjesschool wordt aangeboden. Dat gebeurt ook inderdaad. Mevrouw M. van Mackelenbergh wordt zelfs rectrix
van het Bossche Marialyceum. Voor haar benoeming gelden dan plotse-

ling opvoedkundige en onderwijskundige argumenten en zij weet zich
metterdaad als een coryfee in het Nederlandse onderwijs te profileren. 59
In bestuurlijke kring wordt over haar altijd in vertederende en bewonderende zin gesproken als 'Tilly' van Mackelenbergh.
Ook te Roosendaal is al vanaf de stichting in 1919 van het Gertrudislyceum, uitsluitend toegankelijk voor meisjes, een dame tot rectrix benoemd: mevrouw dr.A. Kuijer. Deze onvervaarde vrouw ontbeert echter
in het gremium van het bestuur zowel vertedering als het aimabele voorrecht met haar voornaam te worden aangesproken. Wel geldt voor beide
9,
rectrices, dat de opperleiding met inbegrip van het geheel van de administratie" in handen blijft van de collega-rector, respectievelijk van het
St.-Janslyceum en het Norbertuslyceum.60 Hoewel het bestuur van OMO
in Roosendaal (Gertrudis) wel zusters als leraressen benoemt, zijn er in
die beginjaren nooit priesters of mannelijke religieuzen in de profane
vakken aangesteld. Priesters en religieuzen worden ook nooit rector met
uitzondering van drs.J.W.Hoes, zuster Mediatrix, in 1964 als rectrix van
het Theresialyceum in Tilburg benoemd met een bevoegdheid Duits, opvolgster van zuster Wilhelma (E.A.de Jong), die een bevoegdheid scheikunde bezit.

f. Problemen met docenten aan openbare scholen
Van ouds bezoeken in Brabant katholieke kinderen openbare middelbare scholen. Soms zijn directeuren van rijks HBS-en en rectoren van stedelijke gymnasia katholiek. Ook geven katholieke docenten les bij het
openbaar onderwijs. Maar het bestuur spreekt de absolute wenselijkheid
uit een combinatie van twee betrekkingen: een aan een katholieke OMOschool en een aan een openbare, te voorkomen.61 Hoewel een dergelijke
58)

39)
60)

61)

t.a.p., 14-8-1923.
t.a·P., 5.10-1922.
t.a.P., 11-12-1939.
t.a.P., 7-5-1918.
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formulering enige ruimte laat voor een eigen interpretatie, wordt het
speelveld toch verder ingeperkt door de toevoeging dat het bestuur in
zulke gevallen nooit tot een vaste aanstelling zal besluiten. 62
Het plaatselijk bestuur te Bergen op Zoom staat al in 1918 voor het dilemma: 6f geen leraar 6f iemand die reeds voor een gedeeltelijke betrekking aan het openbaar onderwijs is verbonden. Het bestuur benoemt,
maar nooit vast. Het wil dat ook zo weinig mogelijk doen, "slechts waarnemend en in uitersten nood".63 Moller tracht de kwestie verder aan te
scherpen. Hij vindt dat een leraarschap aan een openbare school nooit
mag samengaan met een soortgelijke functie aan een van de OMO-scholen, maar hij raakt al in de problemen, wanneer hij moet constateren, dat
in Bergen op Zoom een lid van het plaatselijk bestuur leraar is aan de
rijks HBS, aldaar.
Goossens wil hierover het gevoelen van de bisschop van Breda weten.64 Diens mening is onbekend.
Het komt wel voor, dat leraren afkomstig uit het openbaar onderwijs naar het voorbeeld van de verloren zoon - een benoeming ontvangen aan
een OMO-school, als er ook een gunstig getuigschrift 'omtrent zijn katholiciteit' aanwezig is.65 Maar dat geldt voor alle te benoemen docenten. De
bisschoppelijk inspecteur raadpleegt steeds de pastoor van de parochie
waar de solliciterende persoon woont.
Leraren in dienst van OMO die bij het openbaar onderwijs naar een nevenbetrekking willen solliciteren, krijgen daarvoor geen toestemming.66
Sterker, als een Eindhovense leraar verlof vraagt vier lessen aan een
openbare school te mogen geven, vaart de Bossche afgevaardigde, baron
van Voorst tot Voorst uit, dat het hem een raadsel is, hoe een katholieke
leraar met zo'n verzoek durft te komen. 67 En wanneer de betrokkene om
een motivering van de afwijzende beslissing verzoekt, legt het bestuur
zijn tweede brief onbeantwoord hooghartig ter zijde.68 Een andere
docent vraagt na eenzelfde weigering ter compensatie een aanvulling van
zijn betrekking aan een andere OMO-school.69 Er is sprake van een uitzondering, wanneer een leraar die maar acht uur geeft, wel toestemming
-

62)
63)
64)

65)
66)

t.a.P., 7-5-1918.
t.a.p., 7.5.1918.
t.a.p.. 23-3-1919.
t.a.P., 30-8-1920.
t.a.p., 24-9-1928.

('.1

) t.a.p..24-3-1930.
68)
69)

t.a.p., 26-5-1930.
t.a.P'' 28-7.1930.
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10. Elckerlyc-Dag-/Avondiollege Helmond, atheneum. HAVO en MAVO.
schoolleiding: M. A. M. Toll, drs. W.N.P. Friedrichs in drs. A.J. Kempe.
58 Medewerkers: 745 leerlingen. 494 vr. en 241 man.
Spaans en muziek op HAVO en MAVO.
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krijgt om nog voor vier lessen een benoeming te aanvaarden aan het stedelijk gymnasium in Nijmegen, omdat die school in een andere plaats
staat en bovendien buiten de provincie. 70
g. De derde tegenstrevende factor: tekort aan leerlingen
Het leerlingenaantal tussen de beide wereldoorlogen groeit weliswaar
gestaag, maar verdeeld over de negen scholen, die de Vereniging sinds
1916 exploiteert, bedraagt het na dertig jaar in 1945 ruim 3300; dat is
ongeveer 370 leerlingen per school. In ieder geval staat vast, dat de externe democratisering nauwelijks vorderingen maakt. De standsmatige
opbouw van het onderwijs uit de tijd van Thorbecke, vinden we goeddeels terug in de Brabantse OMO-scholen: op de gymnasiale afdelingen
van de lycea zitten meisjes en jongens, die tenminste een verdere opleiding op universiteit of hogeschool als een vaag perspectief koesteren. Ze
zijn afkomstig uit min of meer intellectuele gezinnen, in Thorbeckes visie
'de geleerde stand'. Die afdelingen geven een fors programma aan klassieke talen: bij een gemiddelde van 35 A 37 lessen per week volgen de alfa-leerlingen gedurende een cursus van zes jaar: 47 uur Latijn en 37 uur
Grieks; de b6ta-leerlingen, ook voor lien twee klassieke talen verplicht,
altijd nog 38 uur Latijn en 33 uur Grieks. Vergelijken we daarmee de
huidige minimumtabellen, gebaseerd op een lesweek van amper 30 wekelijkse lessen, dan vergt het huidige programma voor heide klassieke talen tezamen 43 lessen; en voor de beta-leerlingen met de verplichting
van 66n klassieke taal 23 wekelijkse lessen.71 Een halvering, respectievelijk een reductie met 30%. En feitelijk een vermindering tot een kwart.
Voor de hogere burgerscholen sluit Thorbecke de 'eenvoudige burgerstand' uit: boeren, ambachtslieden, zelfstandige werkers. Hij richt
zich tot de 'gezeten burgerij'. Die scholen pretenderen te geven "algemene beschaving aan die burgerij welke meer vrijheid bezit om denken en
kennis te ontwikkelen, dan doorgaans ambachtslieden en kleine landbouwers".
Het ligt voor de OMO-scholen tussen de twee wereldoorlogen niet veel
anders. Dat is zeker geen bewuste toespitsing op deze categorieen van
leerlingen. De Vereniging sluit zieh eenvoudig aan bij het bestaande patroon. Men denkt nog heel hierarchisch. In de notulen van het bestuur tot
1945 is er ook nooit sprake van stichting van middelbare scholen op het
70)

t.a.P·' 22-3-1932.

71 ) Bestuit VWO-HA VO-MA VO,11.
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verstedelijkte platteland. Tot dat moment ontbreekt ook uit die gemeenten ieder initiatief. Scholen zijn er ter bevestiging van de sociale status
van het gezin, niet voor opklimming tot een hogere sociale laag. Daling op
de maatschappelijke ladder door mislukking van de opleiding is uitzon-

dering. Opstijging, hoogstens als een individuele en geen groepsgewijze
mobiliteit, vindt wel plaats, maar niet of nauwelijks langs de weg van het
onderwijs, We zien dat verschijnsel nog heel lang wel in de sfeer van de
overheid en van het bedrijfsleven. Daar hecht men zeker niet als regel
aan schoolse prestaties.
De kaart van Brabant tot na de Tweede Wereldoorlog met zijn exclusieve concentratie van lycea en HBS-en in de steden toont overtuigend aan,
dat de boerenbevolking - behalve een aantal jongens op de klein-seminaries ternauwernood deelneemt aan middelbaar onderwijs. Dat geldt
nog sterker voor de kinderen van arbeiders. Scholen richten zieh, uiterst
traditiegetrouw, op het bestendigen van de maatschappelijke geledingen
met een scholenstelsel, dat deze opdeling nauwkeurig weerspiegelt en in
stand houdt. Het blijven, maatschappelijk gezien, gesloten circuits. Scholen recruteren hun leerlingen uit de sociale lagen, waarvoor zij van oudsher en bij wet zijn bestemd en waartoe zij hun pupillen ook weer opleiden. Het is het continueren van de liberale traditie, die in leidende katholieke kringen steun vindt onder meer in het axioma, dat God de standen
gewild heeft. Daarin speelt ongetwijfeld ook een stukje bescherming van
de eigen bevoorrechte groep mee. Dat idee van de gewenste onveranderlijkheid van de maatschappelijke stratificaties sluit ook feilloos aan bij de
te vaak als deugd geprezen houding van volgzaamheid, dociliteit en ne-

derige onderwerping.
Er heerst bijvoorbeeld tussen de OMO-scholen en het al veel eerder
aanwezige ULO-onderwijs tot aan de Mammoetwet nooit een sfeer van
samenwerking en onderlinge afstemming van programma's. ULO-scholen gelden op de schaarse leerlingenmarkt als concurrenten terwijl die
juist, en met name de confessionele, veel vroeger aan emancipatie van
brede bevolkingsgroepen en de externe democratisering bijdragen door
hun naadloze aansluiting op de lagere school, door de recrutering van het
lerarencorps, praktisch geheel uit het lager onderwijs en vooral door de
fijnmaziger spreiding over de provincie. De (archaYsche) naam MULO
blijft in het spraakgebruik nog lang behouden, maar het schooltype, dat
oorspronkelijk zowel gewoon lager onderwijs als uitgebreid lager onderwijs (ULO) gedurende negen of tien jaar omvat, is in de Lager-onderwijswet van 1920 afgeschaft. Het ULO maakt zich dan los van zijn stam, gaat
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een eigen leven leiden en is tot zeer grote bloei gekomen. In 1962 telde
het schooltype 276.000 leerlingen.

De belangstelling voor middelbaar onderwijs is bij grote groepen nog
lang niet ontwikkeld. Mensen zijn er bang voor, vinden dat onderwijs ver
boven hun stand, zien in het verlangen er naar zelfs een teken van hoogmoed. Je moet je plaats weten en die ligt al eeuwen volgens geijkte patronen vast en is in ieder geval sterk standsgebonden.
P.C. de Brouwer, een onverdacht Brabants-emancipatorische getuige,
ziet de stichting van katholieke middelbare scholen op de eerste plaats als
een "front maken tegen het liberalisme", maar ook als een, nog beperkte, poging nieuwe bronnen aan te boren "uit den financieel krachtigen
werkgeversstand en den veel groteren groep van den middenstand".72
Besturen hebben decennia lang de principiele gelijkwaardigheid van
de eigen bevolkingsgroep in het beheer van het onderwijs gestalte gegeven en niet willen en kunnen berusten in een formele vrijheid daartoe. Zij
eisen ook de publieke middelen voor de stichting en instandhouding van
eigen scholen op. Lange tijd blijken zij echter zozeer in beslag genomen
door de belangstelling voor het godsdienstig en zedelijk karakter ervan
en de allerelementairste financilile behoeften, dat de sociale en de onderwijskundige aspecten daaronder wel moeten lijden. Het is een alleszins
verklaarbare bijziendheid.
Ook de scholen van OMO betrekken hun leerlingen uit een bevolkingsgroep, die met het begrip 'middenstand' wel niet haarscherp valt te omschrijven, maar waartoe in ieder geval niet de kinderen van arbeiders en
boeren behoren; wel dat verbrede scala van neringdoenden, ambtenaren, onderwijzers, leraren, zelfstandige ondernemers, kantoorpersoneel.
winkeliers en onafhankelijke beroepsbeoefenaren als artsen, notarissen,
juristen. De Vereniging volgt daarmee de landelijke trend.
Sterker emancipatorisch naar bescheidener milieus toe werken vooral
de middelbare handelsdagscholen door de kortere cursusduur, het concrete op handel en kantoor afgestemde onderwijsprogramma, de onmiddellijke bruikbaarheid van afgestudeerden in de praktijk en de toegankelijkheid tot tal van korte cursussen. In dat opzicht heeft de Vereniging
haar afkomst nooit verloochend. In Bergen op Zoom, Waalwijk, Helmond, Eindhoven, 's-Hertogenbosch en Roosendaal houdt zij tot de invoering van de Mammoetwet middelbare handelsdagscholen in stand en
ziet deze bovendien (behalve in Waalwijk) als een geheel met de daarnaast opererende HBS-en en lycea.
72)

Brouwer, Brabantia Nostra. in Zoo Ls On.s Brabant, 23.
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§ 2. Katholiciteit als grondslag en motivering
a. Sobere

richtlijnen; interpretatie van het bestuur

Op 14 juni 1916 ondertekenen Moller en Van Liempt (als secretaris) een
verordening voor de leraren van de pas gestichte Vereniging Ons Handelsonderwijs. De bepalingen over de katholiciteit zijn sober, geven geen
aanleiding tot discussie en passen helemaal in het patroon van vanzelfsprekend katholicisme, zoals dat in Brabant tot en zelfs lang na de
Tweede Wereldoorlog maatschappelijk algemeen is aanvaard. De leraar
zal zich als oprecht en overtuigd katholiek gedragen, zijn onderwijs geven
in de geest van de r.-k. kerk, voorzover het in zijn vermogen ligt, in zijn
leerlingen opwekken en bevestigen de ware geest van deugdelijke godsdienst en degelijke kennis. Hij is tevens verplicht de kerkelijke voorschriften in acht te nemen omtrent het lezen en het gebruik van boeken
en de naleving daarvan door zijn leerlingen naar best vermogen te verzorgen. Er volgen nog enkele bepalingen over het ontslag: bij een lerares op
de dag van haar trouwen; en bij een gemengde echtverbintenis op de dag
van het burgerlijk huwelijk. Als leraren zich niet als oprechte katholieken
gedragen en leerstellingen verkondigen, in strijd met de kerkelijke voorschriften, kan eveneens ontslag volgen. Praktisch al deze bepalingen zijn
in de benoemingsakten van alle katholieke leraren in heel Nederland opgenomen.
Moller wenst echter voortdurend precizeringen en hij gaat daarbij veel
verder dan de bepalingen in de benoemingsakten vorderen. De andere
bestuursleden volgen hem daarin. Leraren bieden geen tegenspraak,
maar voor een aantal van Mollers voorstellen bestaat bij hen nauwelijks
instemming en medewerking. De voorzitter blijkt vaak een roepende in
de woestijn, ongetwijfeld gerespecteerd om zijn steile geloofsbeleving,
waarvan ook ieder weet, dat hij die in zijn persoonlijk leven waarmaakt.

Moller toont zich ook in dit opzicht een gedrevene, die geen enkele vorm
van halfslachtigheid duldt, nauwelijks oog heeft voor het menselijk tekort, relativering als laf verraad van hoge beginselen brandmerkt en zich
verongelijkt toont wanneer zijn idealistische opvattingen zo moeizaam ingang vinden. Maar dat behoort nu eenmaal tot zijn functie als voorzitter,
een ambt waarin het geboden is er eerder zwaar aan te tillen dan het met
plezier uit te oefenen.
Het onderwijs dient doordrongen te zijn van de katholieke beginselen.
Dat moet niet opzettelijk, maar natuurlijk gebeuren. Overtuigde leraren
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doen dat op ongekunstelde wijze.73 Graag zetten bestuursleden zich ook
af tegen de openbare scholen, die Moller niet aarzelt "kennismachines"
te noemen, terwijl hij de OMO-scholen met veel wezenlijker waarden ziet
I.
9,
toegerust, in staat mensen te vormen van een inwendige cultuur . Toch
weet hij voor docenten zijn ideaal weinig concreet te maken. En hij
constateert, dat ook sommige ouders het typisch katholieke karakter van
een school niet zien.74 Juist de katholieke middelbare scholen hebben
".
9,
in de ont-plooiing tot inwendige mensen een grootse taak, meer dan de
universiteiten, want dan is het jeugdig gemoed al gevormd. Moller vindt
dat leraren "als de intellectuele aristocratie de kern uitmaken van de

maatschappij". Zij genereren "cultuur en dat is een persoonlijker werk
dan dat van de priester".75 Leerlingen dienen goed katholiek te worden
opgeleid tot aan het begin van hun vakstudie toe. 76
Bij Moller en bij Goossens domineert voortdurend een sombere kijk op
de samenleving en de mensen. De boze wereld dringt overal binnen.
Zelfs voor optimisten stemt de geest van onze samenleving tot grote zorg.
En die vindt zijn weerslag op de jeugd.77 In dat opzicht sluit hun kijk aan
bij de pessimistische visie van talrijke, leidinggevende katholieken. Het
tijdschrift Dux begint zijn eerste jaargang in 1927 met een wel heel apocalyptisch visioen:
"de kans om zedelijk ten onder te gaan is tegenwoordig zoo groot, dat
men van een geestelijke vergiftiging mag spreken van jonge mensen,
die aan alles wat zij zien in bioscopen en theater, in kunstwerken, in
boeken, in dancings, maar ook op straat, in de trams en treinen ternauwernood nog weerstand kunnen bieden".78
Ongetwijfeld heeft de uiterst deprimerende werking van de Eerste Wereldoorlog met zijn honderdduizenden slachtoffers in de Franse loopgraven, vechtend om enkele meters modder en Oswald Spenglers Untergang
des Abendlandes dit algemene pessimisme mede veroorzaakt. Er heerst
grote verlegenheid bij de hogere katholieke geestelijkheid. Die ziet geen
kans een duidelijk referentiekader te scheppen voor de nieuwe industrieel-technologische samenleving van de toekomst. Zij weet daar
geen raad mee. Dat verklaart haar wereldvreemde afwijzing van moderne verschijnselen als urbanisatie en industrialisering en haar merkwaar) SA Mollercoll. Waalwijk, Verslag lerarenverg 6-9-1916.
t.a.p., 11-2-1924.
15) Idem·
m) BA 's-Hertogenbosch, brief Moller aan Diepen 6-7-1921.
77) t.a.p., Verslag Goossens aan Diepen 17-10-1923.
78) Lamers, Ter Inleiding, in Dux 1 (1927), 6.
73

74)
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dige koestering van de voorbije agrarisch-ambachtelijke maatschappij
met die nostalgische hang naar het overzichtelijke verleden, dat in een
beweging als 'Brabantia Nostra' (1935-1951) als een strovuur opvlamt.
De laatste resten van de grote sociaal-economische en culturele achterstanden in Brabant worden tijdens het interbellum goeddeels weggewerkt. Modernisering van de landbouw, grootschalige ontginningen van
woeste grond, industriele uitbreiding op tal van terreinen en urbanisatie
zijn aan de orde van de dag. De confessionalisering van het openbaar lager onderwijs, de stichting van katholiek middelbaar en hoger onderwijs:
de universiteit in Nijmegen en de hogeschool in Tilburg en een overal
aanwezig, uiterst verfijnd patroon van katholieke organisaties op ieder
maatschappelijk terrein verschaffen mensen een gevoel van trots en zelfs
van euforie over wat tot nu toe is bereikt: het is de aanstekelijke sfeer van
het rijke roomse leven.
Maar tegelijkertijd getuigen tal van reacties van crisisbesef en van bezorgdheid over een mogelijke aantasting van de eigen gewestelijke aard,
want de ontwikkeling van de industrie betekent ook de komst van nietBrabanders, die een eigen cultuur vertegenwoordigen, bedreigend voor
het katholieke leefklimaat. Het katholieke en Brabantse element - voor
velen nog lang synoniem - vraagt daarom juist om versterking en uitbouw. Een eigen, inheemse intelligentsia kan tegen de gevreesde nivellering van geestelijke waarden een dam opwerpen. Wat niet strookt met de
katholieke volksaard, verdient resolute afwijzing. Het tijdschrift Brabantia Nostra wil ertoe bijdragen, dat het lang achtergestelde gewest weer
zienderogen de kern " wordt van de Nederlanden. De achterstand vooral
in intellectuele beroepen moet verder worden opgeheven. 79
Moller heeft daarvoor wel een soort programma in het hoofd: een katholieke middelbare school kan daar in zijn opinie namelijk buitengewoon veel aan doen en zij moet daarmee ook in het eigen instituut beginnen: theoretisch door de lessen godsdienstleer, bijbelkennis en katholieke sociologie en praktisch door jaarlijks een open retraite te organiseren,
dagelijkse misvieringen te bevorderen en Mariacongregaties op te richten. De twee eerste praktische punten vindt hij een verplichting, het derde een advies.80 In het hoofdbestuur hamert Moller voortdurend op het
bekende aambeeld van retraites voor docenten, maar hij vindt dat er bovendien aan het katholieke karakter nog heel wat ontbreekt. Naast prijzenswaardige uitzonderingen ziet men onze leraren "nooit op werkdagen
9,

79) Van Oudheusden. Brabantia Nostra, 357-360.
80) BA 's-Hertogenbosch, brief van Moller aan Diepen, 24-6-1919.
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in de kerk en van een goed voorbeeld inzake veelvuldige H.Communie
komt mitsdien ook niets".81
Bij de voorstellen voor de benoeming van leraren treft de voorzitter
"nooit positieve gegevens aan over het leraarschap en de katholiciteit in
en buiten de school".82 Het bevorderen van de katholieke geest onder
leraren kan het best gebeuren door het organiseren van een retraite. Jaar
in jaar uit houdt Moller dit punt aan zijn bestuursleden voor; hij spoort
moderatoren aan buitengewoon diligent te zim, rectoren ontvangen er
brieven over en van tijd tot tijd deelt hij zijn zorg mee aan de leraren.
Vaak mislukt de opzet, omdat te weinig deelnemers inschrijven, dan
weer opperen leraren bezwaren, maar voortdurend blijkt, dat Mollers
drijven op dit punt niet tot succes leidt. 83
Goossens ondersteunt de voorzitter van harte, bericht erover aan de
bisschop, roept de moderatoren bijeen om tot krachtige actie over te gaan
en nodigt te goeder naam en faam bekend staande predikanten uit voor
inleidingen op school. Diepen schrijft naar aanleiding van dat verslag aan
het dagelijks bestuur een gepeperde brief, die Moller voorstelt in afschrift aan de scholen toe te sturen. De voorzitter wenst zelfs een opgave
van leraren die een speciale aansporing tot godsdienstig leven nodig
hebben.84
b. Kerkelijke dominantie; bisschoppelijke invloed

Wanneer Van den Donk, rector van het St.-Joris- en het St.-Catharinalyceum te Eindhoven, in zijn hoedanigheid van eerste voorzitter van de zo
juist opgerichte katholieke lerarenvereniging Sint Bonaventura aan Diepen bisschoppelijke erkenning vraagt, antwoordt deze op 1 augustus

1918:
'9
Het gaat toch niet aan in 66n Vereeniging samen te brengen seculiere
en reguliere geestelijken met vrouwelijke religieuzen, met leekenleeraren en leeraressen ter behartiging hunner geestelijke en stoffelijke belangen". De brief vervolgt heel onwelwillend, dat schier alle seculiere
geestelijken en religieuzen hun ambt als leraar vervullen "uit gehoorzaamheid aan de beschikking hunner overheid en in volkomen afhankelijkheid van deze". Dat geldt ook voor de voorwaarden van hun

81) OA Tilburg, Notulen 3-2-1921.
82)
83)
84)

t.a.p., 8-1-1924.
t.a.p., 29-7-1921; 6-7-1922; 7-9-1922.
t.a.p., 24-5-1923; 22-1-1926; 10-12-1928; 27- 10-1930: 11-51936.
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11. Van Maerlantlyceum, Eindhoven, atheneum-gymnasium en HAVO.

schoolleiding: dr. H.M.J. van Galen, C.C.J. der Kinderen. W.J. van der Lin(len, drs. J.A.J.
Linssen, A.G.C.M. Pastor, H.J.J. van de Wal.
88 medewerkers: 1030 leerlingen: 530 vr. en 500 man.
tekenen, muziek en handvaardigheid op HAVO.
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dienstverhouding. Hun geestelijke belangen kunnen waarachtig niet
naar behoren behartigd worden door een gemengde vereniging. Er
85
volgt dus geen bisschoppelijke erkenning.
De bisschop heeft grote macht over de scholen en zijn invloed raakt het
particuliere leven van de personen die er werken. Hij benoemt in alle
plaatselijke schoolbesturen een geestelijk adviseur en heeft bovendien de
bevoegdheid om ongeschikte leden af te zetten.86 Uiteraard heeft hij ook
de macht de bisschoppelijke inspecteur te benoemen, die alle vergaderingen van het dagelijks bestuur bijwoont en zijn bissehop jaarlijks, buiten het bestuur om, een verslag toestuurt van de scholen die deze bezoekt.
Iedere school beschikt over een moderator, een van de godsdienstleraren, belast met de geestelijke leiding van de school. Alle godsdienstleraren en vanzelfsprekend de moderator zijn priester. Met name de moderator neemt heel lang, ook bestuurlijk, een sleutelpositie op de scholen in.
De bisschop benoemt deze rechtstreeks zonder overleg met bestuur of
rector. In conflictsituaties met betrekking tot geloof en zeden is beroep op
de bisschop mogelijk en deze beslist uiteindelijk.

c. De bisschoppelijk inspecteur
Een persoon representeert de macht van de bisschop concreet: de bisschoppelijk inspecteur, lange tijd voor ieder bisdom een afzonderlijke
functionaris, maar als krachtige persoonlijkheid en bovendien vanaf het
allereerste begin bijna veertig jaar prominent aanwezig in het dagelijks
en centraal bestuur van de Vereniging, toch vooral belichaamd in dr.
Th.J.A.J. Goossens.
Thomas, Johannes, Adrianus, Josephus Goossens is in Den Bosch op 8
februari 1882 geboren. Het gezin telt drie zoons, alle drie priester, en
drie ongetrouwd gebleven dochters. Thomas doorloopt de beide seminaries van het bisdom: Sint-Michielsgestel en Haaren, wordt op 25 mei
1907 in de St.Jan priester gewijd en gaat datzelfde jaar Nederlandse letteren studeren aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam met als
hoofdvak Nederlandse geschiedenis. In 1914 volgt zijn aanstelling als leraar geschiedenis aan het klein-seminarie Beekvliet. In 1917 promoveert
hij cum laude. Op 1 januari 1921 volgt zijn benoeming tot rector en leraar
geschiedenis aan de r.-k. Leergangen te Tilburg, als opvolger van de ont85) BA 's-Hertogenbosch, brief Diepen aan Van den Donk, 1-8-1918.
86) OA Tilburg, Notulen 7-5-1918.

130

slagen Moller

-"hij

lette te weinig op de materiele fundamenten van de

R.K.Leergangen" -. In de taakomschrijving van Goossens is het conflict
,.

tussen zijn voorganger en het bestuur beknopt omschreven: herstel van
de relatie tussen bestuur en docenten; herorganisatie van de cursussen
en het beheer van de financien".87
Op 19 juni 1918 benoemt - een van zijn laatste daden - W. van de
Ven, bisschop van 's-Hertogenbosch hem lot bisschoppelijk inspecteur
van het
"M.0. en H.0., die in Onzen naam den bloei van dat onderwijs naar
den geest der Katholieke Kerk zou bevorderen en vooral de degelijk
godsdienstige en zedelijke vorming der jeugd op deze scholen zou helpen bewaken en verzorgen. Het is daarbij Ons uitdrukkelijk verlangen,

dat bijzonder gewichtige aangelegenheden of gevallen, welke zich zou(len kunnen voordoen door UWEZG ter Onze kennis gebracht en in
overleg met Ons behandeld worden".88
Goossens onderhoudt inderdaad directe lijnen met zijn ordinarius, waardoor de controle door de bisschop op alle scholen afdoende is geregeld.
Bij de herziening van de statuten van Ons Middelbaar Onderwijs in 1952
blijft de tekst uit 1918 - mede door zijn bemoeienis - van het artikel over
de bisschoppelijk inspecteur vrijwel ongewijzigd: deze functionarissen
liebben steeds toegang tot de scholen; invoering van boeken en verdere
onderwijsregelingen zijn aan hun goedkeuring onderworpen. Ze kunnen
deelnemen aan alle vergaderingen van het dagelijks en het centraal
bestuur en ze kunnen besluiten opschorten tot de bisschop een definitieve beslissing neemt.
Hoewel geboren Bosschenaar, wordt hij in 1921 bij zijn aantreden als
rector van de 'R.K. Leergangen' een getogen Tilburger, tot 1956 wonend in zijn villa 'Triborch' - nomen est omen - aan de Bossche Weg,
zonder de jovialiteit van de Brabander te verwerven. Van Hoof noemt
hem een "een stuurse, maar voor ingewijden beminnelijke man".89
1
Grossouw tekent hem - jong leraar op het klein-seminarie - ais 9,een 'Kieine man met ravenzwart haar en een kraakstem", die ons "onderrichtte in
de Nederlandse taal en de geschiedenis, streng en saai". "Hij toonde
zich tot in hoge ouderdom een monument van autoritair conservatisme".90 Evenals zijn voorganger "de autocratische Moller, niet zonder

archief Goossens, 99.
88) t.a.p., 102.
89) Van Hoof, mgr.dr.Th.Goossens. tn 0mologie, Il (1970-1971), 98.
87) BA 's-Hertogenbosch,

90) Grossouw, AUes is van U, 45.
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persoonlijke voorkeuren en tot eigenmachtig optreden geneigd, bezat hij
toch de gave om in samenwerking te bereiken wat hij wilde", aldus Bornewasser.
De Tilburgse Leergangen zijn voor Goossens de ziel van zijn bestaan.
Hun belangen, verbonden met een verlangen naar de culturele verheffing van het katholieke gewest waaraan hij zich diep verknocht voelt, drijven hem sinds 1924 naar een groeiende activiteit voor een echte handelshogeschool. Positie, intellect en karakter stuwen de toen tweeen-veertig jaar oude priester als vanzelf omhoog in de stroom van de
91

daarop volgende gebeurtenissen.
Zijn aanwezigheid ook in het bestuur van de Vereniging, die hij wel degelijk ziet als een essentieel complement in deze driehoek van geestelijke
waarden: Leergangen-Handelshogeschool-OMO, geconcentreerd in Tilburg, blijkt keer op keer prominent en invloedrijk. Hij gedraagt zich zelfbewust en overtuigd als de monseigneuriale behartiger bij uitstek van deze drie belangen. Het gaat niet te ver om te constateren, dat zijn voorganger Moller deze drievoudige functie aanvankelijk aan zichzelf heeft
toegedacht, maar tragisch misloopt.
Goossens ontvangt de volgende korte instructie: de bisschoppelijk inspecteur bezoekt tenminste een keer per jaar elke school; hij stuurt de
bisschop een jaarverslag; alle kosten komen voor rekening van het
bisdom.92

In zijn functie woont hij vrijwel iedere vergadering van het dagelijks en
het centraal bestuur bij, geeft regelmatig van zijn nuchtere en praktische
kijk op tal van zaken blijk, toont zich een praktisch intermediair tussen
bestuur en bisschop, is vindingrijk in het bedenken van financiele acties
voor de scholen, weet daar vaak de steun van de bisschoppen voor te verkrijgen, bezoekt kerkbesturen en pastoors om hen aan hun financiele
verplichtingen te herinneren. Hij inspecteert scholen en bezoekt lessen.
Van het lesbezoek in 1926 op de scholen te Waalwijk, Eindhoven en
Helmond zijn korte, vaak eenregelige beoordelingen bewaard. Aan het
St.-Catharinalyceum te Eindhoven noemt hij de les van een classicus
"goed"; van een leraar geschiedenis "wat verward". In Helmond heten
de leraren Engels, boekhouden en natuurkunde "goed", "voldoende"
en "goed" en de leraar Duits zelfs "zeer goed" met de (causale ?) opmerking "hij geeft grote hoeveelheden voorbeelden o.a. uit den Bijbel".
In Helmond beoordeelt hij de "orde en attentie " in de HBS-klassen als
91) Bornewasser, Katholieke Hogeschoot Tilburg, 24-25.
92) BA 's-Hertogenbosch, brief van Van de Ven aan Moller, 26-8-1916
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"zeer goed", maar in de tweede en derde klas van de handelsdagschool
vindt hij die maar "zeer matig, daar blijkt wel meer het uitschot te zitten". Op de kleding van de jongens heeft hij geen aanmerking. In Waalwijk heet een les plantkunde "goed", maar de les geschiedenis "zeer
mager . Over Waalwijk noteert hij, dat er geen congregatie bestaat, maar
wel de eerste-vrijdagviering. Met Van den Donk, de rector van het St.Joris- en St.-Catharinalyceum lijkt de verhouding formeel. Hij typeert
hem als -gereserveerd':93
'9

Goossens doet de bisschop verslag van zijn bevindingen, bijna zeker
vaak mondeling, geeft zijn oordeel over het godsdienstig leven van de leraren, waar hij zich bezorgd over toont. Hij constateert tot zijn spijt, dat
de algemene indruk over de gedragingen der leraren als katholieken
"
geen reden tot verheuging, zelfs niet tot tevredenheid geeft".94 Hij stelt
vast dat de lerarenretraite wegens gebrek aan belangstelling niet doorgaat. Hij overlegt met moderatoren, pleit voor het invoeren van meer katholieke boeken op de scholen, heeft bemoeienis met leermiddelen voor
gymnastiek en is voortdurend in de weer met de kwestie van de coaducatie, die hij zedelijk verwerpelijk acht, maar ook pedagogisch niet in het
belang van het onderwijs voor meisjes.
Een van zijn voornaamste taken tenslotte is het inwinnen van "bewijzen omtrent de katholiciteit" van te benoemen leraren. "Mijn parochiaan
is van huis uit en persoonlijk een prima katholiek en een plichtsgetrouw
man9,, 95 schrijft een pastoor in 1950 aan Coossens over een te benoemen leraar. Voor iedere aanstelling moet Goossens zijn fiat geven. Maar
op 31 juli 1950 maakt hij een uitzondering:
"Speciaal wat het vak lichamelijke oefening aangaat, acht ik een katholieke opleiding noodzakelijk, omdat bij de niet-katholieke opleidingen
opvattingen heersen, die niet de onze kunnen zijn. Mijn goedkeuring
geldt derhalve alleen het schooljaar 1950/1951. Na afloop daarvan
kan worden beoordeeld of zij de katholieke opvattingen voldoende tot
haar recht doet komen bij haar onderwijs".96.
Op 15 januari 1951 verklaart Goossens het "testimonium over de katholiciteit niet voldoende". Er komt een nieuwe verklaring, nu niet van de
pastoor, maar van de kapelaan.97 Over de benoemingen van paters as-

93) BA 's-Hertogenbosch. archief Goossens, 102.
94) BA 's-Hertogenbosch, verslag Goossens aan Diepen 1920-1921.

KDC, Nijmegen, coll. 506.287.
96) t.a.p., 288.
97) t.a.p., 289.
95)
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sumptionisten aan het Jacob Roelandcollege te Boxtel, is Goossens in
1949 uiterst terughoudend: "m.i. zo weinig mogelijk bijzondere rechten
toekennen. Ieder individueel laten solliciteren, gelijk gebruikelijk is, en
dan deze sollicitanten volgens voorschriften van het Rijk beoordelen en
tevens i.v.m. de belangen onzer andere scholen. Er dient voor gezorgd te
worden dat het (Jacob Roelandscollege) een echte OMO-school wordt. 998
Tot 1952 krijgt Goossens ook alle voorstellen over de jaarlijkse 'weddeverhogingen' van docenten voorgelegd. Die periodieke salarisverhogingen kunnen niet worden toegekend dan na gebleken bekwaamheid,
geschiktheid en voldoende dienstijver, waaromtrent advies wordt gevraagd aan rector of directeur, aan het plaatselijk schoolbestuur en aan
de betrokken bisschoppelijk inspecteur.
De bisschop stelt Goossens na zijn benoeming drie maanden vrij om zich
van alle onderwijskwesties grondig op de hoogte te stellen. De bemoeienissen van de bisschoppelijk inspecteur met de gang van zaken in de
scholen is omvangrijk en diepgaand, maar tegelijkertijd onttrekken zijn
invloed en zijn werkzaamheden zich aan het oog van schoolleidingen en
leraren. Ze spelen zich af in het verborgene. Ook in het dagelijks bestuur
van de Vereniging onthoudt Goossens zich van een oordeel over scholen

of personen.
Zijn gezag in dat bestuur is in enkele jaren intussen z6 massief, dat het
bestuurslid Verheyen hem vraagt het voorzitterschap van de Vereniging
waar te nemen, totdat de zieke Moller bijna zeker door alle spanningen
',
rond zijn ontslag terugkeert, als eerste stap om te geraken tot den
toestand dat een geestelijke zoo niet de leiding, dan tenminste grooten invloed in onze vereeniging heeft". Alle bestuursleden stemmen met het
voorstel in. 99
Een interessant getuigenis geeft Goossens zelf van zijn taak, wanneer
hij de feestvierende bestuursleden toespreekt bij het 121/2 bestaan van de
Vereniging. De opening en de inzegening van het nieuwe gebouw der
R.K. HBS te Bergen op Zoom (het Mollerlyceum) op 21 mei 1928 grijpt
het bestuur aan om juist daar, in de oudste school van OMO, het koperen
jubileum te vieren.100 Goossens houdt de feestrede en memoreert het feit
-

-

) t.a.p., 287. Aantekeningen van Goossens op brief van Van Hoof, 11 juli 1949.
99) OA Tilburg, Notulen 10-4-1920.
'00) BA 's-Hertogenbosch, archief Goossens, 103. In tegenstelling tot de uiterste soberheid.
die het bestuur doorgaans betracht, heeft het bij het koperen jubileum van de Vereniging de
bloemetjes flink buiten gezet.
98
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Afh. 4. Prof. dr. Th.J.A.J. Goossens. bisschoppelijk inspecteur 1918-1956.

"dat op de (laatste) Algemene Vergadering der Vereniging kon worden
verklaard, dat de door OMO gestichte scholen op een gegronde en stevige basis gevestigd waren en daarmede de periode van zorgvolle en
soms zorgelijke opbouw kon worden afgesloten geacht".'01
Bij wijze van bescheidenheidsinleiding noemt hij het vreemd, dat hij het
woord voert. Maar ook weer niet zo opmerkelijk, omdat hij immers
"als adviseur Uwer Vereeniging daarmee nauw verbonden" is. [...] En
zoo ben ik ook wel in Uw bestuur en Uwe vergaderingen, maar maak
toch geen deel uit van Uw bestuur, zoodat ik met een volkomen gerust
geweten plaats mag nemen in de rij van hen, die U de beste wenschen
doen toekomen voor de moeilijken, dikwijls ondankbaren arbeid door
U verricht. Ik meen zelfs verder te kunnen gaan, omdat ik Uw werk van
zoo nabij heb mogen ga(leslaan, beter dan anderen kan beoordeelen
welke groote last door U in deze periode van 12'/2 jaar is afgewerkt.
Een last met het blijde optimisme van Uw voorzitter, begonnen in moeilijke dagen, voortgezet in nog moeilijker tijden en eerst in het laatst van
de voorbije periode tot een rustpunt gebracht".
Het is uiterst intrigerend te weten hoe de verhouding tussen de eerste,
ontslagen, en de tweede, succesvolle, rector van de Leergangen zich
heeft ontwikkeld: Moller en Goossens. Zij ontmoeten elkaar tenminste
maandelijks in de vergaderingen van het dagelijks bestuur van de Vereniging, als voorzitter en bisschoppelijk inspecteur. Nergens. gedurende
de twee en twintig jaar van hun contacten daar, blijkt een spoor van animositeit. De verhoudingen zullen, naar het parool van die dagen in bestuurlijke kringen, formeel, vormelijk en zakelijk zijn gebleven. Goossens
steekt overigens wel uitvoerig de loftrompet over Moller, zelfs met een
verontschuldiging aan het adres van de overige bestuursleden, ook abundant-retorisch, bij gelegenheid van datzelfde jubileum:
"U, zelf geboren en getogen in het Noorden, breng ik uit naam van het
Katholieke Brabant, den diepgevoelden dank. Gij zijt de arbeider van
de eerste ure, die de hitte van den dag en de zwaarte van het werk in
heel zijn omvang hebt gedragen. Gij hebt jongeren en ouderen weten te
begeesteren voor Uw wensch: de verheffing, de intellectueele, de cultureele en daardoor ook de godsdienstige verheffing van het katholieke
Brabant. Niet terugschrikkend voor moeilijkheden, niet ontmoedigd
door tegenslagen, niet buigend voor tegenkanting hebt gij Uw plannen
kunnen verwerkelijken en reeds thans plukt onze provincie van Oost
101) BA 's-Hertogenbosch. archief Goossens, 103. handgeschreven teks[ van toespraak bij
het 12-jarig bestaan van de Vereniging te Bergen op Zoom, 21 mei 1928.
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naar West en van Noord naar Zuid de vruchten van Uw rusteloozen arbeid".102
Bij het conservatisme van de bestuurders - daarin verschillen Moller en
Goossens niet van elkaar - sluit zich in zeker opzicht die andere emancipatorische beweging aan: het streven om Brabant te verlossen van economische achteruitzetting en culturele achterstand en om het te doen delen
in de nationale welvaart en ontwikkeling. Tilburg kan immers om zijn industrie dn zijn onderwijsinrichtingen de 'machinekamer' van Brabant
worden genoemd.103 Goossens vormt de schakel tussen de belangen van
het katholieke onderwijs en die van het gewest van zijn hart. Als rector
van de Leergangen, als hoogleraar aan de handelshogeschool en als bisschoppelijk inspecteur in het bestuur van de Vereniging grijpt hij waar
mogelijk de gelegenheid aan om te wijzen op de kommervolle geschiedenis van zijn 'arme Brabant'104. Vol chauvismisme en soms op sarcastische toon verwijt hij aan 'Den Haag' nog steeds niet met het discriminerend beleid van het verleden te hebben gebroken. Deze Brabantse clericus bepleit regelmatig en met een zeker welbehagen, zich baserend op
sprekende cijfers, de koppeling van de cultuurverheffing van Brabant
met het behoud van het Brabantse volkseigen en het "te helpen behoeden voor de voor zijn geloof en zeden zoo gevaarlijke dezertijdsche stroomingen".105
Het is interessant te zien, hoe Goossens bij tal van gelegenheden hetzelfde schema hanteert om katholieken op te wekken tot edelmoedige bijdragen voor het middelbaar onderwijs. Hij schildert eerst de achterstand
van Brabant, die absoluut niet aan de eigen inwoners is te wijten, maar
aan de mensen boven de grote rivieren.
"
Ik schroom wel eenigszins hier den toestand van het verleden op te
roepen, waaraan niet wijzelf, maar anderen schuldig staan. Bij voorbaat zet men, tegenwoordig, vooral in het Noorden, zich schrap, wan-

1021 Idem.
103) Van Velthoven, Stad en Meierij, 375.
1Gl
) Goossens, rede uitgesproken bij de viering van de dies natalis der R.K. Handelshoogeschool te Tilburg. 7 maart 1929. Niet zonder grimmig genoegen citeert Coossens in die rede
Guljj en Verhoysen in hun schildering van de Haagse ambtenaren in de Generaliteitsperiode:

"schuimende ambtenloopers, jakhalzen, die den landman tot het merg hebben uitgezogen".
En Verhoysen: "t Was naar Brabant, dat men allerlei vreemd gebroed, ja zelfs aterlingen, van
welke sommige op Hollandsche schavotten door kwalijk gepaste gratien, het zwaard der straffe ontdoken. ter uitzuiging en verguizing uitzond", Het Arme Brabant, 21.
105) Goossens, Eerste Jaarboek 1927-1928,76. Vgl. Bornewasser, Katholieke Hogeschoot,
137-138.
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neer maar in de verste verte gezinspeeld gaat worden op een achteruitzetting van het Zuiden. Doch dat juist door het ontbreken van voldoende en aan den godsdienst van ons Noordbrabantsche volk aangepast
MO en VHMO onze bevolking in een veel slechteren positie verkeerde
dan elders, is voor geen tegenspraak vatbaar".
Dan aarzelt hij niet de successen te melden die al zijn behaald. "En stellig is een groot tekort van Noord-Brabant omgezet in een flinken winstpost". Maar in vergelijking met bijvoorbeeld Limburg, ook een katholiek
gewest, is er hier nog heel wat te doen. -Immers onze katholieke zusterprovincie Limburg heeft tientallen jaren reeds het ge]uk
gehad van bijzonder MO in zijn colleges".106 En tenslotte noemt hij met name de beroepen, waar katholieken. landelijk, nog lang niet naar verhouding van
hun getalssterkte zijn vertegenwoordigd.
"
Wanneer wij niet alleen 30% der kamerzetels zullen bezetten, maar
ook 30% der onzen zullen tellen onder hoogleeraren en leeraren, onder rechters en advocaten, onder ingenieurs en technici, onder dokters
en apothekers, dan zullen wij een kracht kunnen uitoefenen ten goede.
waarvan wij thans de gevolgen niet kunnen berekenen".'07

d. De moderator als zichtbaar teken van katholiciteit
Besturen, schoolleidingen. docenten, leerlingen en ouders herkennen in
de figuur van de moderator het zichtbaarste teken van de katholiciteit van
een school. Misschien vormen vooral twee figuren de personificatie van
de katholiciteit van de Vereniging en van de scholen: Moller, de grondlegger en de moderator. De eerste staat voor de ideologie, de tweede voor
de praktische uitwerking in de scholen. Daar vormt de moderator een
sleutelfiguur. De praktijk stempelt hem tot de vertrouwensman van de
rector en de directeur, bij grotere scholen van de directie; soms speelt hij
een rol als bemiddelaar met een heel persoonlijk gezag binnen het docentencorps, vormt in een aantal gevallen de spil van tal van jeugdactiviteiten
en is niet zelden de toeverlaat van leerlingen en hun ouders. Als negatief
element gelden zijn soms hinderlijke bemoeizucht met allerlei futiliteiten
en vooral met het toezicht op de ontluikende vriendschappen tussen
meisjes en jongens.
Toch formuleert het reglement voor de moderatoren diens functie heel
106
)

BA

's-Hertogenbosch, archief Goossens, 103; toespraak

te

Bergen op Zoom, 21 mei

1928.
107

) t.a.p.. 104: toespraak bij de opening van de school in Helmond, 2 september 1918.
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pregnant: hij is belast met de geestelijke verzorging van de school. Hij
leidt de godsdienstige en zedelijke opvoeding van de leerlingen in overleg
en in samenwerking met de rector of directeur. In alles wat deze punten
aangaat "berust bij den moderator de opperste beslissing".108 En dan
leerlingen
volgt een beklemmende reeks van rechten en plichten: hij kan
bij zich ontbieden en vermanen; hij kan zich tegen toelating van nieuwe
leerlingen verzetten op zedelijke of praktisch godsdienstige redenen. Op
diezelfde gronden heeft hij een beslissende stem bij verwijdering van de
school. Met de leraren mag hij besprekingen voeren over zedelijke en
godsdienstige belangen van de school. De rector moet alle misdragingen
onmiddellijk ter kennis brengen van de moderator. Leerboeken en boeken uit de bibliotheek staan onder zijn toezicht. Hij heeft het recht daaruit boeken te verwijderen en van de boekenlijst te schrappen. Alle
teksten van voordrachten die leerlingen in het openbaar houden, moet de
moderator tevoren van zijn goedkeuring voorzien. Voor elke lerarenvergadering wordt hij uitgenodigd. De bisschop belast hem met het geheel of
gedeeltelijk geven van het godsdienstonderricht. Bij meer godsdienstleraren heeft de moderator de leiding. In de regel geeft hij niet meer dan
achttien lessen.
Het valt op, dat de moderatoren en niet de rectoren en directeuren als
belangstellend lid uitnodigingen ontvangen voor de vergaderingen van
het centraal bestuur.'09 Soms dient (le moderator te zorgen, dat de positie van het katholiek onderwijs versterkt wordt. opdat er op den duur
"geen 66n katholieke leerling meer op de openbare school blijft".110
Het gezag van de moderator stoelt ternauwernood op zijn kwaliteiten
als lesgever, maar veel meer op zijn zielzorgelijk functioneren binnen de
school: hij is in tal van omstandigheden een bindende en centrale figuur,
die als vertegenwoordiger van de Kerk en de bisschop meestentijds en bij
voorbaat op een ruime mate van gezag en waardering mag rekenen, niet
alleen bij schoolleiding en leraren. maar ook bij leerlingen en ouders.
Zijn positie als voorganger in de liturgie, als organisator van godsdienstige vieringen en zijn soms bezielende rol bij tal van buiten-lesactiviteiten
bezorgen hem een faam, die een eventueel minder goed functioneren als
leraar ruimschoots compenseert. Bij conflicten kan hij vaak een verzoenende rol spelen en voor allerlei soort hulpverlening bezitten heel wat
moderatoren een charisma, dat binnen een school een wonderlijke uitstraling en gunstige effecten heeft.
108)
109)

110)

OA Tilburg, reglement Moderatoren.
OA Tilburg, Notulen 19-3-1919.
t.a.p.. Notulen 25-3-1919.
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12. Certrudislyceum Roosendaal. atheneum-gymnasium en HAVO.

schoolleiding: drs.

J. Vijverberg, drs. J. van Baal, drs. A.J.M.L. van Can. drs. M. Hoogstede-,
Quik. J.C.M. Leijgraaffen drs. H. Tijhaar.
94 medewerkers; 1248 leerlingen. 596 vr. en 652 man.

tekenen op VWO en HAVO, handvaardigheid op HAVO.
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Het standpunt van de bisschop over de bevoegdheden van de modera-

tor blijkt heel duidelijk, wanneer het bestuur, uitsluitend met de bedoeling diens positie in de school te versterken, hem een onschuldige wijziging van het reglement voorlegt. Of het nu de scrupuleuze en pretentieuze aard van Diepen alleen is, de bisschop laat de tekst tot drie keer toe
wijzigen. Het gaat dan om de bevoegdheid van de moderator leerlingen
van school te verwijderen voor "misdrijven tegen de zedelijkheid". De
bisschop staat erop, dat de uiteindelijke formulering de moderator een
beslissende stem geeft bij "vergrijpen tegen de zedelijkheid, om practisch godsdienstige redenen of om algemeen wangedrag".111 De
machtspositie van de moderator is formeel uitzonderlijk groot: als puntje
bij paaltje komt, is alleen zijn stem op voor leerlingen en ouders cruciale
momenten doorslaggevend. De nadruk die Diepen z6 zwaar legt op de
exacte formulering bewijst, dat hij de moderator als een verlengstuk van
zijn macht ziet en een vooruitgeschoven post.
Ondanks de bedenkingen van repressie die het reglement voor de moderatoren oproept en het steile standpunt van de bisschop, het functioneren van toegewijde mensen in een goede onderlinge verstandhouding
overstijgt de enghartigheid van artikelen en bisschoppelijke verordeningen royaal. Want deze unieke figuur in de katholieke school heeft door
zijn vaak persoonlijk charisma lang ruimte en waarborgen geschapen
voor een humaan klimaat en een herkenbare katholieke identiteit.

e. Het godsdienstonderwijs
De school bezit van ouds de taak om de cultuur van de ene generatie op
de andere over te dragen of wat bescheidener: de school biedt min of
meer een rijk spectrum van waarden uit die cultuur aan, een vaak traditionele keuze dus, waaruit een leerling, ook bij een voor iedereen gelijk
assortiment binnen een verplichtend stelsel, zich slechts die elementen
toeEigent, die deze voor zijn leven van belang acht. Uiteraard hebben zulke ingrijpende waarden als God, de opdracht en de bestemming van de
mens en de inrichting van de wereld, - lang en hecht in onze westerse
cultuur verankerd -, niet alleen daarbinnen een dominerende plaats verworven, ze hebben zich daarom ook sterk in de organisatie en het lesprogramma van de school doen gelden. Voor alle godsdiensten en kerken
lijkt het instituut van de school voorlopig een buitengewoon aantrekkelijk
111)

BA 's-Hertogenbosch, correspondentie tussen Diepen en OMO vv.22-4-1927.

26-4-1927; 14-5-1927; 27-5-1927; 10-6-1927
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werkterrein om leer en invloed te vestigen. Wij zien dan ook. dat over de
hele wereld christelijke en niet-christelijke godsdiensten zich daarvoor
bijzonder veel moeite getroosten. En de strekking van hun onderricht is
dan ook overal dezelfde: godsdienstig en zedelijk van aard. Synagoge,
kerk, tempel en moskee hebben de school altijd graag in hun eigen schaduw opgetrokken.
De katholieke kerk, hierarchisch strak georganiseerd, is bij uitstek in
staat gebleken, greep te houden op de school. Zij levert ook haar eigen
kader om het godsdienstonderrieht te verzorgen. Daar komt geen leek
aan te pas.
Goossens onderstreept in een (ongedateerde) toespraak tot godsdienstleraren en moderatoren zowel hun belangrijke positie als de waarde van

het vak.
,'

Het is niet voldoende, dat de godsdienstleeraar op de eerste plaats
wor(lt genoemd na den directeur, maar ook zijn onderwijs moet op de
eerste plaats staan. Nu de organisatie van ons RK MO en HO over geheel de provincie aan het groeien is, is het noodig, dat wij daarvoor de
richting aangeven en ook de teugels in handen houden. De benoeming
van een inspecteur voor dat onderwijs, respectievelijk door de bisschoppen van Den Bosch en Breda, is al een bewijs, dat de bisschoppen hun plicht in dezen door de nieuwe Codex opgelegd, willen vervullen. En ook mgr. Diepen heeft mij verzekerd, dat hij deze samenkomst
ten zeerste goedkeurde en toejuichte".
En dan behandelt hij een aantal heel praktische kwesties. De inhoud van
het godsdienstonderricht moet bestaan uit godsdienstleer. bijbel en kerkelijke geschiedenis. Goossens stelt de aanwezige godsdienstleraren een
aantal vragen: "welke tijd is het minimum dat daarvoor beschikbaar
moet zijn , waarbij hij een onderscheid wil maken tussen driejarige en
vijf- tot zesjarige scholen. "Hoe moet de tijd over de stof verdeeld en hoe
moet het onderwerp in dien beschikbaren tijd gegeven worden? En welke
boeken zijn daarbij aan te bevelen?" Blijkens de eigen aantekeningen
heeft alleen een godsdienstleraar een vraag gesteld: "moet een godsdienstleeraar alleen plezier in het vak aankweeken of een afgeronde kennis bijbrengen?" Het verslag vermeldt het antwoord niet. 112
De aard van het godsdienstonderwijs bestaat in die jaren uit een uitgebreide behandeling van de gewone katechismus, aangevuld met wat
9,

112) BA 's-Hertogenbosch, archief Coossens, 107; tekst van een ongedateerde toespraak
voor een vergadering van moderatoren en godsdienstleraren.
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kerkgeschiedenis, beide sterk van apologetische aard. Het ligt bovendien
in het verlengde van de parochie en de zondagspreek.
Zelden uit het bestuur Idachten over de kwaliteit van het godsdienstonderwijs. Wanneer het een enkele keer wel gebeurt, antwoordt Moller, dat
hij reeds "herhaaldelijk getracht heeft daarin verbetering te brengen".
Hij is bezig een nauwkeurig onderzoek in te stellen.113 Wel wil het
bestuur de positie van het godsdienstonderwijs versterken. Een wijziging
van het schoolreglement bepaalt, dat het als "het eerste vak" moet gelden en als zodanig ook op de cijferlijsten van leerlingen dient te verschijnen. Niet-katholieke leerlingen behoeven de lessen niet te volgen.114 De
roep tot afschaffing van het toelatingsexamen godsdienst klinkt steeds lui-

der. Moller waagt nog een reddingspoging door het schriftelijk gedeelte
niet nodig te verklaren, maar wel een mondeling onderzoek. Wie toch
ook een schriftelijke toets wil afnemen, dient zich wel tot het allernoodzakelijkste te beperken.115 Die toelatingseis is binnen enkele jaren geruisloos verdwenen.
Een godsdienstleraar in Eindhoven bepleit met succes kleinere groepen in de hogere leerjaren. Waar andere vakken geringe leerlingentallen
moeten combineren, wordt voor godsdienstleer een uitzondering gemaakt, omdat die lessen niet uitsluitend tot doel hebben verstandelijke
kennis en ontwikkeling bij te brengen, maar vooral "een diepe overtuiging en een ware opvatting van godsdienstige en kerkelijke zaken".116 In
alle klassen volgen leerlingen per week twee lessen godsdienst.
De benoeming van godsdienstleraren roept wel van tijd tot tijd wrevel
op. Soms omdat de bisschop midden in het schooljaar een godsdienstleraar in een andere functie benoemt, 117 soms omdat deze voor vier vacante lesuren vier verschillende leraren aanstelt.118

f. Zedelijkheid
In de jaarverslagen die de bisschoppelijk inspecteur aan zijn bisschop
stuurt, vraagt Goossens zich af, of het onderwijs meer dan tot nu toe katholiek te maken is, zonder tot geforceerde "digressies zijn toevlucht te
moeten nemen". Hij heeft in Eindhoven een aardrijkskundeles bezocht
113)
114)

OA Till,urg, Notulen 13-5-1924.
OA Till)urg, Notulen wijziging schoolreglement, art. 20. 4-7-1927.

t.a.p., 23-4-1928; 22-5-1928.
116) t.a.9,22-5-1928.
11D t.a.p., 29-3-1921.
118) t.a.p., 30-9-1921.

115)
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en moeten constateren, dat een leraar over Rome alleen opmerkt, dat er
de Sint Pieter staat, maar zwijgt over het middelpunt der katholieke
christenheid. In verscheidene klaslokalen ontbreekt een kruisbeeld. De
scheiding tussen meisjes en jongens in het St.-Joris- en St.-Catharinalyceum te Eindhoven noemt hij onvoldoende; ze vertoeven op dezelfde
speelplaats, zij het onder toezieht van de leraren. Ook de deur tussen beide afdelingen blijkt niet op slot. Van den Donk, de rector, zegt onmiddellijk verbetering toe. Het is de overtuiging van de clericale verslaggever,
dat de invloed der geestelijkheid op deze scholen (van OMO!) "zoo sterk
worde vastgehouden en vermeerderd".119 Diepen antwoordt waarderend, omdat Goossens er bijzonder werk van maakt de docenten te leren,
"
.'
hoe zij hun onderwijs in katholieke geest moeten geven . Hij vraagt verder, of Goossens het nuttig acht, dat de bisschop zelf "den directeur
vraagt, of nu alles in orde is, gelijk Ik ook als voorwaarde voor de oprich-

ting vroeger heb voorgeschreven".120
Na een uitvoerige correspondentie met zijn bisschop stuurt Goossens
alle scholen een brief met voorschriften over de kleding van de meisjes
met het verzoek die in het schoolreglement op te nemen, waardoor wellicht het gevaar voorkomen kan worden dat sommige onnadenkende
ouders hun kinderen naar school sturen
...
in een costuum, dat niet overeenkomt met de begrippen der katholieke zedenleer, en tevens om die ouders te steunen, welke hun kinderen
',
niet wenschen te kleeden volgens de grillen der moderne mode .
Het gezag van de bisschop wordt uitdrukkelijk vermeld. Meisjes " moeten
voegzaam en zedig gekleed zijn met lange kousen en in een costuum, afhangend tot de knieen, tot den hals gesloten en de armen bedekkend,
tenminste tot den elleboog".121

In de ontwerp-circulaire van Goossens heeft de bisschop met zijn spits
pennetje door een fraaie episcopale vogelhaal de precizering .,tenminste" tussen de tekst gevoegd, zich daarmee als een ware zeloot der
zedelijkheid karakteriserend. De zinsnede "op uitdrukkelijken last van
Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid den bisschop van 's-Hertogenbosch" wil Diepen onderstreept zien. En als slotfrase onder de volledige
tekst: "Door Ons gezien en goedgekeurd. Verzoeke toezending der circulaire ook aan Ons, A.F. Diepen".122
"9) BA 's-Hertogenbosch, verslag Coossens aan Diepen 1920-1921.
120) BA 's-Hertogenbosch. antwoord Diepen aan Coossens 26-1-1920.
121)

122)

BA 's-Hertogenbosch. ontwerp-circulaire Goossens aan de scholen 24-6-1922.
BA 's-Hertogenbosch. archiefCoossens.
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In de bestuursvergadering van 28 december 1925 wil Goossens een
opgave van de scholen, waar het Zweedse wandrek in gebruik is. Het
wordt afgekeurd wegens de grote zedelijke gevaren en het geringe nut,
terwijl volgens een bestuurslid kardinaal Mercier in Turnhout het gebruik juist zou hebben voorgeschreven .1123
Mannen is het niet toegestaan een succesvolle toneelvoorstelling van de
meisjes van het Bossche Marialyceum te bezoeken. Het curatorium wil
ontheffing van dat verbod, maar durft daar zelf niet over te beslissen en
schuift de kwestie door naar het dagelijks bestuur in Tilburg. Daar ontstaat enige discussie. Het bestuur acht een mondeling verzoek bij de bisschop gewenster en kansrijker met bovendien nog de diplomatiek gekozen restrictie "alleen voor het naaste familiebestand". Tegelijkertijd
kan dan toestemming worden gevraagd tot het geven "van ritmische oefeningen". Goossens belast zich, uiteraard, met die precaire missie naar
de Bossche Parade en komt na twee maanden (!) met een botte weigering: "mgr. wenscht de verlangde dispensatie niet te geven, zelfs niet
voor de ouders".124

g. Coeducatie
Onderwijs aan meisjes is niet alleen in Nederland, maar in vrijwel alle
culturen, lang beschouwd als van een volstrekt andere orde, soms zelfs
als geheel overbodig en verspillend. De toekomst van meisjes ligt immers
in het huwelijk. Daarvoor zijn misschien wat vaardigheden van huishoudelijke aard nodig, maar een autonome ontwikkeling als motief, die ook
tot economische zelfstandigheid voert, blijkt in alle kringen van onze
maatschappij en zeker in de katholieke wereld, pijnlijk te ontbreken.
Daarbij treedt dat merkwaardige element op van zowel sacralisering van
het moederschap als van verleiding door vrouwen. In het katholieke milieu handhaven zich deze ideeen langer en hardnekkiger en in Brabant
weer virulenter dan in het Noorden van ons land. Celibataire mannen geven leiding aan de emancipatie en hun gezag is onaantastbaar, maar
wordt ook gewenst.

Moller onderschrijft de opvattingen van de kerkelijke hierarchie onverkort. Meisjes en jongens mogen niet in hetzelfde lokaal onderricht ontvangen. Hij noemt de kwestie ook "principieel" en dat betekent: niet
123)
124)
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OA Tilburg, notulen 28-6-1926; 26-7-1926.
t.a.p., 28-10-1929; 28-11-1929: 27-1-1930.

meer voor verdere discussie toegankelijk. Bestuursleden mogen dan al
op de verregaande en dure consequenties van dat steile standpunt wijzen, hij toont zich wrevelig, als zij op versoepeling aandringen. Ondenvijs
aan meisjes heeft een lagere prioriteit dan dat aan jongens; sommige
schooltypen worden ook minder geschikt en wenselijk geacht. Als de
Vereniging tenslotte ook onderwijs voor meisjes organiseert, gebeurt dat
tussen de beide wereldoorlogen exclusief in afzonderlijke scholen en tot
in de jaren zestig, waar het niet anders kan, altijd in aparte klassen.
In 1920 speelt de kwestie al op het Gertrudislyceum in Roosendaal.
Meisjes zullen moeten worden weggestuurd, als zij niet plaats mogen nemen in de jongensklassen van de hogere handelsschool. De formulering
lijkt chanterend. 125 Een soortgelijk geluid klinkt in Eindhoven: "nu de
bisschop zijn bezwaar tegen coeducatie handhaaft, besluit het bestuur af
te zien van de stichting van een aparte school voor meisjes99 . Daar komt
immers geen subsidie voor. 126 Wanneer twee meisjes toelating vragen tot
de hogere handelsschool in Ein(lhoven, verklaart de moderator zich tegen. Iedereen blijkt verder voor. Dus vindt die toelating geen doorgang.
Inmiddels hebben zich drie jongens uit Helmond aangemeld. Het verzoek van de beide meisjes wordt afgewezen, omdat het financiele voordeel nu niet meer geldt. Dat gaat Moller te ver. Hij wil een correctie van
de notulen: "het financiele argument heeft slechts als een zeer bijkomstige reden voor het genomen besluit gegolden".127
Enkele keren zijn ouders actief en vragen voor hun dochters toelating
tot scholen die alleen jongens bezoeken, steeds zonder succes. In een enkel geval is het bestuur wel bereid reisgeld te verstrekken (voor leerlingen
uit Helmond en Bergen op Zoom) om op meisjesscholen (in Eindhoven
en Roosendaal) onderwijs te volgen.
Er is een interessante uitzondering. Het curatorium van de Bossche lycea deelt de bisschop mee, dat het de HBS-afdeling van het Marialyceum
moet opheffen. De bezetting is matig en het rijkssubsidie is al vervallen.
Het curatorium voelt morele verplichtingen tegenover zeven meisjes en
verzoekt de bisschop deze leerlingen in de jongensklassen van het
St.-Janslyceum te mogen plaatsen. Uiteraard neemt het curatorium alle
voorzorgen om "ongewenschte gevolgen van deze noodmaatregel te
"
voorkomen Strenge surveillance van de leraren tijdens het vrij kwartier
en de gymnastieklessen. De bisschop, die de moeilijkheid zeer ernstig
.

125) t. a. p.,

13-1-1920.

t.a.P., 17-2-1920.
127) t. a. p., 29-7-1921; 30-9-1921.
126)
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noemt,

geeft "in dit heel bijzonder noodgeval" toestemming, maar

scherpt de voorzorgsmaatregelen van het curatorium nog aan:
"
voorts meenen Wij van U nog te mogen vorderen, dat aan de ouders
bovendien worde meegedeeld, dat Uw curatorium zich het recht voorbehoudt, ingeval deze leerlingen, in of buiten het lyceum, in bijzondere relatie zouden treden met de leerlingen van het Sint-Janslyceum
haar daarom alleen al het verder volgen der lessen onherroepelijk te
" 128

ontzeggen .
In

1951

nog weet Goossens

de

als hoge uitzondering toegestane

coinstructie in het zesde leerjaar van het Carolus Borromeuscollege te
Helmond van de nodige beperkingen te voorzien:
,'
dit moet als een uitzonderingsgeval worden beschouwd en dat in de
toekomst deze toelating noch als precedent zal mogen worden aangehaald noch daarop een beroep zal kunnen worden gedaan".129
Moller weet zelfs de Onderwijsraad te winnen voor een afwijzend standpunt terzake co8ducatie.130 En die houding wint aan fierheid. als de regering aan dat standpunt tornen wil. 131 Verbod tot coeducatie ontwikkelt
zich, zeker in de twee zuidelijke provincies, tot een robuust en steil distinctief van het katholiek onderwijs. Tot ver na de Tweede Wereldoorlog
zullen de zuidelijke bisschoppen dit afwijkend standpunt blijven innemen ten opzichte van hun collega's boven de grote rivieren.
§ 3. Fascistoide sympathie#n
a.

Algemene karakterisering

Het dagelijks bestuur heeft in het begin van de jaren dertig te maken met
docenten die zich min of meer manifest in sympathiserende zin uitlaten
over verschijnselen van de 'nieuwe orde': het fascisme in Italiii van Mussolini, tal van Nederlandse groeperingen als Zwart Front (en later Nationaal Front) van Arnold Meijer, Verdinaso, de NSB van Anton Mussert en
tenslotte ook het nazi-regime in Duitsland.
Tijdens en onmiddellijk na de Eerste Wereldoorlog ontstaan er in verscheidene landen van Europa links-revolutionaire stromingen met als
voornaamste de Russische Revolutie in 1917 en met in ons land als flau128)

BA

's-Hertogenbosch,

correspondentie

22-5-1925; 29-5-1925.
129) KDC, Nijmegen. coll. 506,289.
130) OA Tilburg, Notulen 25-10-1923.
131) t.a.p., 29-5-1925.
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we nagalm daarvan de Novembergebeurtenissen van 1918. Pieter Jelles
Troelstra, de voorman van de SDAP, ziet in het ontwrichte Europa, waar

niet alleen in Petersburg, maar ook in Wenen en Berlijn de monarchieen
wankelen, tekenen van een mondiale omwenteling, die dit maal niet bij
Zevenaar zal halt houden. Maar al binnen vier en twintig uur beseft
Troelstra. dat hij zich heeft vergist. Zonder enige twijfel hebben de confessionele partijen diens ernstige politieke blunder als een geschenk uit
de hemel begroet om zo het sterke gezag, toch maar nauwelijks ontkomen
aan een 'staatsgreep', met nieuwe kracht te vestigen.
Op dat vermeende 'linkse gevaar' volgen eveneens in tal van landen,
soms heel virulente rechtse reacties. die zich keren tegen de democratie,
het parlementarisme en in ons land ook tegen het algemeen kiesrecht, zeker dat van vrouwen, dat nog te bevechten staat. Die rechtse reacties komen we onder verschillende namen tegen: de herstelbeweging, revolutie
van rechts, action fran aise, falangisme en fascisme.
Al deze bewegingen hebben niet alleen hun anti-democratisch karak-

ter gemeen, maar ook, als logisch gevolg, de verheerlijking van het absolute gezag van de staat, het ontzag voor een hierarchische orde met aan
de top de dictator, onder wie de verschillende lagen van autoriteit zich
voegen in extreme afhankelijkheid. Van een gezonde volksinvloed 'van
onderop' kan nauwelijks sprake zijn; uitsluitend de besten van het volk
(de aristoi) zijn bij machte zich inzicht te verschaffen in de superieure bedoelingen van de staat en van zijn 'leider'. Het absolutistisch karakter
van de nieuwe ideologie werkt verblindend op een aantal katholieken in
van ouds katholieke landen als Italie, Spanje en Oostenrijk.
De staat die optreedt als een autonome persoonlijkheid met eigen
waarden en doelen, die "elk individueel bestaan en alle particuliere belangen aan zich ondergeschikt maakt en de normen van zijn gedrag in
zichzelf vindt",132 kan dan gemakkelijk mensen die verschijnselen als
eenheid en idealisme als symbool verheven zien tot mythe en magie, in
zijn betoverende ban slaan. Het is natuurlijk niet zo vreemd, dat katholieken, levend in een klimaat, waarin de verabsolutering van de eigen waarheid van ouds in dogma's ligt verankerd, tenminste een aantal overeenkomsten en herkenningspunten waarnemen in hun kerkstructuur en in
de methoden en werkwijzen van de hierarchie. Katholieken zijn immers
gewend aan een eeuwenlange bevoogding door het kerkelijk, soms zelfs
onfeilbaar, leergezag met een nauwelijks aanwezige kritische gezindheid

132) Joosten, Kathotieken en Fascisme, 14.
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ten aanzien van geopenbaarde waarheden en met geringe kennis van bijbel en theologische vraagstukken.

In Nederland is een eerste symptoom van deze denkrichting waarneembaar in het op 3 april 1922 verschijnend twee-wekelijks orgaan Katholieke Staatkunde, aanvankelijk uiterst conservatief georienteerd,
maar nog niet fascistisch. Het ontwikkelt zich wel in die richting, wanneer
Mussolini zijn macht vestigt. Die nieuwe richting heet in Nederland: 'herstelbeweging'. Aan dat periodiek werkt tot zijn opheffing regelmatig mee
de Brabantse priester Wouter Lutkie, huisvriend van Moller, onder het
pseudoniem 'Expectans'. Later richt hij een eigen maandblad op onder
de veelzeggende naam Aristo. Katholieke Staatkunde mag al heel snel,
op bisschoppelijk bevel, het predikaat 'katholiek' niet langer voeren.
b. De positie van Moller en de Jongeren
Joosten merkt op, dat in de betrekkingen van Nederlandse katholieken
met het fascisme vooral jonge letterkundigen een belangrijke rol spelen.
Ze opereren aanvankelijk eensgezind rond het in 1922 opgerichte tijdschrift Roeping met als ondertitel: 'maandschrift voor schoonheid'. Moller is de stichter van dit periodiek en hun voorman. Door zeer uiteenlopende opvattingen over (katholieke) kunst en later ook over sociaal engagement en politieke richting valt de groep uit elkaar. De leden
verspreiden zich over verschillende richtingen, stichten ook eigen tijdschriften, waarvan alleen De Gemeen3chap, dat per 1 januari 1925 voor
het eerst verschijnt, een langer leven is beschoren. Het weet zich ook in
duidelijk democratische gezindheid te onderscheiden. 133
Voor een goed begrip is een korte beschouwing van de katholieke jongeren en hun verhouding tot de parlementaire democratie gewenst. Rond
1920 bereikt de verzuiling in katholieke kring haar hoogtepunt: van
tweederangs burgers evolueren katholieken in Nederland gaandeweg tot
volwaardige deelnemers aan het nationale leven. Ongetwijfeld is dit het
gevolg van de bundeling van alle krachten, die zich voor dat doel inzetten. Dat recept is toegepast op de hele katholieke samenleving. Iedereen
wordt georganiseerd in katholiek verband: het rijke Roomse leven strekt
zich uit tot in alle hoeken van leven en samenleven. In diezelfde jaren
verkeren katholieken in een soort overwinningsroes. Die begrijpelijke euforie verblindt ook leidinggevenden voor de uitwassen ervan. Vervolgens
leidt zij tot een mate van zelfgenoegzaamheid. die voor sommigen - in elk
133) a.w.,365.
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geval voor veel jongeren - beklemmend is. Daarom spreken die later in
negatieve zin over de verzuiling. Maar nadelen en verdiensten van de
134
verzuiling zijn niet met 66n kwalificatie af te doen.
De visie van de politicoloog A.Lijphart is minstens interessant: hij wijst
op de merkwaardige paradox als resultaat van het proces van verzuiling.
De Nederlandse natie is weliswaar opgedeeld in compartimenten met
(laartussen een gebrekkige communicatie, maar de leidinggevende elites
van de onderscheiden zuilen voorkomen al te scherpe tegenstellingen.
Hun compromissen op nationaal niveau bereiken, dat de samenleving als
geheel kan functioneren. Geen zuil bezit de meerderheid en daarom zijn
deze op elkaar aangewezen. De representanten van de in isolement levende subculturen slagen erin de maatschappij zakelijk en doeltreffend
te besturen. Lijpharts waardering voor dit model gaat zelfs zover, dat hij
het aanbeveelt als democratisch voorbeeld voor verdeelde samenlevin135
gen, met name in ontwikkelingslanden.
Inderdaad is de verzuiling een poging de eigen groep te beschermen
tegen verwerpelijke invloeden van buiten af. Tenslotte heeft de katholieke kerk al sinds de middeleeuwen vrijwel voortdurend geopponeerd tegen ontwikkelingen die zich in de 'boze wereld' voordoen. De verzuiling
schept echter ook kansen tot emancipatie van achtergestelde volksdelen
binnen de eigen subcultuur. Bovendien wordt daarbinnen wel gegrepen
naar moderne mogelijkheden van technologie en industrialisatie. Met andere woorden: de verzuiling introduceert de eigen groep ook tot op zekere hoogte in de moderne samenleving. 136 En de resultaten daarvan zijn
niet gering. Een kritische geest als Rogier noemt de eerste 25 jaar van onze eeuw en van deze ontwikkeling ook "de kwarteeuw der ontluiking".137 Toch heeft de verzuiling nooit het karakter van een monoliet
aangenomen. Er is vanaf het begin immers verzet geweest en kritiek, die
soms leiden tot fricties en conflicten. De zuil is slechts met middelen van
macht en gezag bijeen te houden.
Zo bezit tij(lens het interbellum de R.K. Staatspartij nooit het absolute
monopolie in politicis: dissident stemgedrag komt voor. Katholieke jongeren trekken in de jaren twintig hevig van leer tegen de eigen autoriteiten, waarbij zij vorm en inhoud van wat oirbaar wordt geacht, aan hun
laars lappen. Zij vormen trouwens ook niet 66n, onverdeeld gezelschap.
134) Joosten, Over hart en vurigheid, in S/C, 123-125.

Lijphart, Verzuiling, passim.
Thurlings, De wankele zuil, 5,7,8,9,33,39,182.
137) Rogier, /n 14ijheid herboren. 78.
13:)
136)
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Onder hen bevinden zich radicalen, querulanten en leeghoofden zo goed
als non-conformisten, geleerden en kunstenaars met een onafhankelijk
oordeel. De consequenties ervan blijken in zekere mate ook uit hun ontwikkelingsgang. Allemaal hebben ze lange tijd op gespannen voet
gestaan met de parlementaire democratie. Sommigen belanden in het
vaarwater van fascisme of nazisme. Anderen hebben al snel geen moeite
het ware gezicht van het kwaad te onderkennen. Voor een derde groep
duurt de flirt met de 'revolutie van rechts' langer dan minstens achteraf
138
gezien - verantwoord is.
Hun kritiek op de democratie is wel en geen wanklank in het katholieke
kamp. Ze distantieert zich in elk geval niet van het kerkelijk gezag. Want
tot een principiele aanvaarding van de democratische staatsorde is de katholieke kerk nooit gekomen. Het is ten hoogste uitgelopen op een modus
vivendi. Wel is er duidelijk verschil tussen Germaanse en Romaanse landen. Liberaal-katholieke opvattingen zijn in landen als Nederland, Engeland en de Verenigde Staten reeds lange tijd gepraktiseerd. Ook na de
veroordeling van het liberalisme door de paus blijft deze praktijk onverkort gehandhaafd. In de Germaanse landen behoren de katholieken in
het algemeen ook tot de ijveraars voor de democratische vrijheden van
-

godsdienst, drukpers, vergaderingen en vereniging. In de Romaanse landen schaart de Kerk zich achter de krachten van het behoud die tegen de
democratie zijn gekant. De oppositie van de katholieke jongeren tegen de
beginselen van de Franse Revolutie is niet bijzonder. Zij stappen daarmee in een lange traditie zoals die ook voor de anti-revolutionairen bestaat. Het bijzondere is hun kritiek op de verworvenheden ervan: de democratische vrijheden.
In het begin van de jaren twintig is een voorval memorabel. Tal van katholieken vinden een uitnodiging in de bus, gedateerd 7 maart 1921, om
abonnee te worden van een blad Vreugde, 'weekblad voor idealisten', ter
verrijking van het inwendig leven. Wie ontevreden is met het huidig
maatschappelijk bestel, is welkom, "mits die malcontentie bleef binnen
zekere door het geloof afgepaalde grenzen".139 Men wenst ook geen
meerhoofdige leiding. E6n leider waarborgt een betere orde dan het democratisch bestel.140 Moller zou die leider zijn. Ongetwijfeld is hij om
zijn kwaliteiten aangezocht. Hij bezit op dat moment een grote naam als
erudiet geleerde en bezielend docent. Hij geniet het vertrouwen van de

jongeren, hoewel hij zelf de vijftig is gepasseerd. Hij voelt zich ook ge138) Joosten, t.a.p., in SIC, 125-129.
139) Joosten. Kathotieken en Fascisme, 22.

140) aw., 15.
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vleid. Hij heeft bovendien meermalen bezwaar gemaakt tegen het vigerend maatschappelijk bestel. De jongeren beogen ook een soort eerherstel van de in hun ogen verguisde Moller. Hij beschouwt het aanzoek
zeker ook als balsem op de wonde. Dat ontslag als rector van de door hem
gestichte R.K. Leergangen geschiedt eind 1920 weliswaar op de meest
eervolle, maar toch vooral op geruchtmakende wijze. Jongeren beoordelen deze wandaad als een overwinning van het katholiek establishment op

onafhankelijkheid en bezieling.
Maar de eerste reacties op de aankondiging van het nieuw te verschijnen blad zijn z6 negatief, dat de kerkelijke overheid Moller beweegt
Vreugde niet uit te geven. Het leiderschap van Moller heeft er dan ook
slechts uit bestaan om zijn volgelingen te sommeren zich bij dat verzoek
,'
neer te leggen aangezien naar katholieke opvatting, geen goed mogelijk
is tegen den wensch der kerkelijke overheid in':141
Dit voorval tekent precies de mentaliteit van Moller: de kerkelijke overheid heeft in alles het laatste woord. Hij richt zich daarnaar in uiterste

loyaliteit.
In 1923 vormt de Delftse hoogleraar dr. J.A. Veraart een politieke
studie- en debatingclub Sint Michael. Het verzet van de katholieke jongeren tegen de kapitalistische orde krijgt daarin krachtige ondersteuning.
Veraart toont zich ook een voorstander van een vooruitstrevende sociale
politiek, vraagt aandacht voor de economisch zwakkeren, pleit voor het
bedrijfsradenstelsel, kant zich tegen een toenemend conservatisme en
wil grotere openheid bij de kandidaatsstelling van leden voor de Tweede
Kamer. Voortdurend belijdt hij echter ook de eenheid onder de katholieken te willen bewaren. Men wil vooruitstrevender kandidaten. Die komen
echter niet voor in het politiek advies van de R.K. Staatspartij. Het blijft
een wonder van politieke naieveteit, dat een aantal sympathisanten uit de
kring van Veraart in Moller, tot op dat moment toch een tamelijk uitgesproken en typisch vertegenwoordiger van een rechtse koers, nu plotseling een representant ziet van dat progressieve gedachtengoed. Het
verrast Moller evenzeer. Zijn bekende onafhankelijke opstelling, niet gebonden aan partijpolitiek, het charisma van zijn persoon en zijn verbondenheid met tal van jongeren vormen een gedeeltelijke verklaring voor
deze curieuze kandidaatsstelling. Moller oogst er weinig waardering
voor. De pers verwijt hem dubbelhartigheid en herinnert lezers aan Mollers lidmaatschap in het verleden van het Genootschap van Opbouwende

141) a.w.,23.
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Staatkunde, stellig een uiterst rechts en wellicht zelfs wel enigszins fascistoYde gezelschap. Moller blijkt door een gelukkig toeval definitief voor
de democratie gewonnen en hij blijft voor zijn hele toekomst alle extremismen van rechts consequent afwijzen. Hij wordt lid van de Staten Generaal. Samen met Veraart vormt hij de linkervleugel (!) van de R.K.
142

Staatspartij.
Moller en de katholieke jongeren tonen belangstelling voor de GrootNederlandse gedachte; een verbond tussen Vlaanderen en Nederland.
Eenheid van taal zou ook in een nationaal kader gestalte moeten krijgen.
Bovendien kan dan het nog achterlijke Zui(len zich vruchtbaarder ontplooien als een traditioneel rijk cultureel landsdeel, geYntegreerd in het
nationale geheel.143 Feitelijk een romantisch idee, dat Jozef Alberdingk
Thijm in de negentiende eeuw al koestert. De aanwezigheid tijdens de
Eerste Wereldoorlog en lang daarna van een aantal Vlaamse activisten,
van wie er enkele op OMO-scholen als leraar werkzaam zijn, heeft aan
het nationalisme van de katholieke jongeren ongetwijfeld bijgedragen.
Deze beweging heeft niets van doen met een later opgekomen pan-germaans idee. Mo]ler wijst die resoluut af. 114

c. Houding van het bestuur
Het bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs treedt van meet af aan op tegen docenten die lichtvaardig met de geschetste ideologie aan de haal
gaan. Het is waar, dat Moller, langer en meer dan zijn bestuursleden, begrip opbrengt voor deze dissidenten, maar uiteindelijk wijst hij ze terecht.
Sommigen van hen zijn eigen leerlingen en geestverwanten. Hij schroomt
niet tegen hen op te treden. Zijn oproep zich als katholiek leraar strikt te
houden aan de politieke eenheid (in de R.K.Staatspartij) is veelzeggend.
In het verbreken van de eenheid schuilt een groot gevaar voor de katholieke zaak. De bisschoppen hebben niet alleen het recht, maar ook de dure plicht daarop te wijzen. Of men zich aan deze oproep stoort. moet
iedereen zelf met zijn geweten overeen brengen. Maar "zodra men een
katholiek ambt vervult, heeft men niet het recht in het openbaar van de
uitdrukkelijke wenschen van het episcopaat af te wijken".145
In dit standpunt van de voorzitter vallen enkele kwesties op: leraren

142) a.w., 179; Van Schaik, Dr. Hendrik Motter, 226.
143) Joosten, a.w., 183.
144) Van Schaik, a.w., 290.
145) OA Till)urg, Notulen 24-7-1933.
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mogen geen inbreuk maken op de katholieke eenheid, want de R.K.
Staatspartij loopt dan groot gevaar. Het bisschoppelijk vermaan vergt absolute loyaliteit. De bisschoppen hebben ook in politieke zaken het laatste woord. Niet het brandmerken of het aan de kaak stellen van een verwerpelijke ideologie blijken de eerste en zwaarstwegende argumenten,
maar de aantasting van de gesloten eenheid en ongehoorzaamheid aan
de kerkelijke hierarchie. De gezagstrouwheid van Moller is boven elke
twijfel verheven. Zelfs zijn persoonlijke vriendschap met Wouter Lutkie
kan hem van die duidelijke keuze niet afliouden.
d. Maatregelen tegen leraren

In het algemeen blijkt het bestuur allergisch voor docenten die zich politiek engageren. Zelfs geruchten brengen het bestuur er toe een leraar te
Roosendaal aan te raden te bedanken als secretaris van een kiesvereniging en tegelijk andere leraren te manen tot uiterste voorzichtigheid. 146
Moeilijker voor de voorzitter ligt het initiatief van Knuvelder en Van Lent,
leraren te Eindhoven, die een fascistenbond willen oprichten. Die bijeenkomst, oordeelt het bestuur, mag niet doorgaan, maar als Van Lent in
een gesprek belooft alles in goede banen te leiden, trekt de voorzitter zijn
verbod in.
Er wordt bovendien geen fascistenbond opgericht maar " een studieclub voor economische kwesties". Toch machtigt het bestuur de voorzitter, na onderzoek. zo nodig in te grijpen. Kranten-publikaties over deze
vergadering nopen de voorzitter tot actie. Hij stuurt kopieen van de persverslagen rond. Moller heeft tegen het streven op zichzelf geen bezwaar
"
als ZlJ het doen in katholieke organisaties en niet den naam fascist gebruiken, omdat die reeds een andere beteekenis heeft gekregen dan zij
daaraan toekennen". Om diezelfde reden dienen zij zich ook geen katholieke fascisten te noemen. 147 Moeilijk en pijnlijk voor de voorzitter. Gerard Knuvelder is immers een van zijn leerlingen, intussen zijn opvolger
als hoofdredacteur van Roeping en een belangrijke initiatiefnemer om
hem in 1925 in de Tweede Kamer te tillen.
Ook het plaatselijk bestuur te Waalwijk laat zich bij monde van mr. R.
van der Heyden, sinds 25 mei 1931 daarvan lid en kort daarna ook van
het dagelijks bestuur, in dezelfde vergadering buitengewoon kritisch uit
over het optreden van twee Waalwijkse docenten, Charpentier - een
146)

t.a.p., Notulen 5-10-1931.
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Vlaams activist - en Van der Linden, die in hun lessen fascistische
ideeen verkondigen, zozelfs dat een collega geschiedenis, Hermans, "geruimen tijd moet besteden om de scheve gedachten die de leerlingen zijn
ingeprent, recht te praten". De eerste staat zelfs tijdens de examens de
V6lkische Beobachter te lezen.
Het hoofdbestuurslid Van den Eeden dringt aan op spoedig ingrijpen:
',
veel intellectuelen en ambtenaren huldigen de ideeen van ir. Mussert".148 Tussen het hoofdbestuur in Tilburg en het plaatselijk bestuur in
Waalwijk ontwikkelt zich een hele procedure. De periodieke verhoging
van Van der Linden wordt ingehouden, maar na een gesprek met de
voorzitter geeft het bestuur aan zijn besluit toch geen uitvoering. Van der
Heyden vindt de kwestie echter voldoende ernstig om de betrokkenen
duidelijk te maken "op welke wijze de katholieke politiek in de lessen
besproken moet worden". Er volgen moeizame en "hooghartige"
gesprekken van de voorzitter. de directeur van de school en de moderator met Van der Linden. Deze schrijft uiteindelijk een brief, waarin hij
zich voorstander verklaart van katholieke eenheid en zegt zich te onderwerpen aan de circulaire nr.80/1/7 van 27 sept. 1933. Wrevelig besluit
het plaatselijk bestuur aan het dagelijks bestuur een briefte sturen, waarin het zich ontstemd toont "over den inhoud en den toon van ongemotiveerde welwillendheid, waarmee de periodieke verhoging uiteindelijk
'gaarne' was toegekend".149
In 1938 krijgt het dagelijks bestuur te maken met een in Waalwijk en
Den Bosch te benoemen leraar Etman, die tot 1934 lid is geweest van
Verdinaso.150 (Verbond van Dietsche Nationaal Solidaristen), een op 6
oktober 1931 in nauwe betrokkenheid met Wies Moens ontstane groepering, die pleit voor een sociale en nationale hervorming, te realiseren in
de Dietse Volksstaat, een verenigd Vlaanderen en Nederland. Binnen
deze volksstaat zou zich een nationaal solidaristische orde moeten vestigen
"

op het puin der demo-kapitalistische wanorde. De volksstaat zou een
einde maken aan het bedrog van de democratie, hetgeen neerkwam op
het liquideren van de plutocratie, het parlementarisme, de volkssouvereiniteit en de politieke partijen die het volk verscheuren. Er zou een
regering moeten komen van eer- en plichtsbewuste leiders".151
148) Idem·

'49) OA Tilburg, Notulen 26-2-1934; 28-5-1934; SA Mollercoll. Waalwijk, Notulen pl.
Schoolbestuur 13-2-1934.
150) OA Till)urg, Notulen 30-5-1938.
151) Joosten, a. w., 332.
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Goossens zegt tegen deze beweging anders aan te kijken dan de voorzitter. Het episcopaat heeft deze groepering immers afgekeurd. Maar Etman is geen lid meer, betoogt Moller. Dat blijkt juist. Maar enige tijd later

schrijft hij toch artikelen in Hier Dinaso. Moller onderhoudt Etman enkele maanden voor zijn dood over deze kwestie, wijst hem op de onverenigbaarheid van zijn lidmaatschap met het ambt van leraar en zegt hem dat
hij geen lid kan zijn van door de bisschoppen verboden organisaties. Etman stuurt een voor het bestuur bevredigende verklaring in. Maar op 27
januari 1941 Moller is al overleden blijkt Etman lid van de NSB. Het
bestuur bericht hem schriftelijk, dat het van hem verwacht, dat hij "als
man van karakter binnen acht dagen na dagtekening de conclusie trekt
"
152
van zijn daad. Etman vraagt en krijgt eervol ontslag.
-

-

§ 4. De dood van Moller

De tiende mei 1940 betekent ook voor Moller zoals voor de meeste Nederlanders, een schok. Hij schijnt Duitsers, die zijn huis aan de Bredaseweg passeren op weg naar het vliegveld Gilze-Rijen, met gebalde vuist
uitgefoeterd te hebben.153 Om zijn hoge leeftijd blijft hij ongemoeid.
Op de eerste oorlogsdag sneuvelt zijn enig overgebleven zoon mr. Lode-

wijk Moller bij de verdediging van het vliegveld Valkenburg bij Katwijk
aan Zee. Everard zijn tweede zoon is reeds op elfjarige leeftijd gestorven.
Zijn ouders horen het bericht pas enkele dagen later. Moller is die slag
niet meer te boven gekomen. Als een stil protest leidt hij de vergaderingen van het bestuur tot drie weken voor zijn dood met zijn drie onderscheidingen op (ridder in de orde van de H.Gregorius de Grote, officier
in de orde van Oranje Nassau en ridder in de Orde van de Nederlandse
Leeuw).
Op 20 november wordt Moller wegens darmklachten ter observatie in
het ziekenhuis opgenomen; een operatie kan niet uitblijven. Het herstel
lijkt aanvankelijk gunstig te verlopen, maar in de vroege ochtend van Sint
Nicolaas, 6 december 1940, overlijdt hij in het ziekenhuis. 154
Zijn doodsprentje vermeldt twee functies: lid van de Tweede Kamer
der Staten Generaal en voorzitter van de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs in Noord-Brabant. Op dinsdag 10 december vindt de uitvaart

plaats in zijn parochiekerk van de H. Margareta-Maria, Ringbaan-West.
1.52)

OA Tilburg, Notulen 28-11-1938; 27-3-1939; 27-1-1941; 27-2-1941.

153) Van Schaik, a.w.. 302.
15%
)

Knippenberg, Dr.H.W.E. Moller, 132.
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waarna de begrafenis plaatsvindt op het r.-k. kerkhof aan de Bredaseweg
te Tilburg. Die plechtigheid brengt een merkwaardig gemeleerd gezelschap samen. Zijn parochie-pastoor De Klijn celebreert de uitvaartmis.
De grote rusteloze wordt het eeuwige requiem toegezongen. Thomas
Goossens en Wouter Lutkie lezen tegelijkertijd op de zijaltaren de Mis.
Het lijkt een beetje de configuratie van zijn leven: het onderwijs aan de
ene en de politiek aan de andere kant met de kerk in het midden. 15S

§ 5. Nabeschouwing
De diepste motivering van de Vereniging blijft, bij aanwezigheid soms al
sedert een halve eeuw van zes openbare HBS-en en twee stedelijke gymnasia in Brabant, katholiek middelbaar onderwijs voor de eigen, praktisch homogene bevolkingsgroep. Dat is, naar het oordeel van het
bestuur te meer gerechtvaardigd in een provincie die door anderhalve
eeuw achteruitzetting geteisterd is. Vooral de voorzitter, Moller, maar
ook de bisschoppelijk inspecteur, Goossens, zijn de belichaming van dit
ideaal: katholieken horen uitsluitend op katholieke middelbare scholen
thuis. Die scholen zijn beter, noodzakelijk en feitelijk alleen maar geschikt en in staat tot vorming van strijdbare katholieke intellectuelen, toegerust tot behoud en verdieping van dat specifiek katholieke karakter in
een snel industrialiserend en urbaniserend gewest. Die dienen ook tot
het inlopen van aantoonbare, kwantitatieve achterstanden in allerlei intellectuele beroepen. De emancipatie van bevolkingsgroepen, naar vaderlands voorbeeld voorlopig nog beperkt tot de gezeten burgerij, is volledig ingegeven door een religieus-morele drijfveer.
In Waalwijk en op de Brabantse stedenrug: Bergen op Zoom, Helmond, Eindhoven, Den Bosch en Roosendaal, soms op een steenworp afstand van de bestaande openbare scholen, bevordert de Vereniging de
bloei van katholiek middelbaar onderwijs, dat zich door een eigen identiteit ook essentieel weet te onderscheiden. De verschi]len zijn opvallend
en voor niemand een punt van discussie. Buiten de Kerk bestaat er immers geen waarheid. De verbondenheid met de katholieke kerk, de dominante, maar gewenste controle door de bisschoppen, de bisschoppelijk inspecteur, de geestelijke adviseur in elk plaatselijk bestuur en vooral
de priester-moderator op iedere school, deel van de schoolleiding, zijn
de zichtbare tekenen van die eigen identiteit.
De bloei van deze eigen scholen zal het bestuur tot iedere prijs bevorderen. Daarvoor is geen moeite teveel. Financieel zijn er grote zorgen,
155) Van Schaik, a. w., 304.
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maar de nood maakt ook vindingrijk. Het bestuur weet keer op keer,
soms balancerend op de rand van de afgrond, nieuwe bronnen aan te boren. Naast de ouders en (katholieke) gemeentebesturen springen tal van
kerkelijke instanties bij: de bisschoppen, parochiele comit6's en tenslotte
goedgeefse particulieren. Het bestuur steunt ook katholieke studenten
door het verstrekken van studiebeurzen. Een benoeming van docenten,
tegelijk aan openbare en katholieke scholen, verklaart het bestuur ongewenst; aanstelling van vrouwelijke docenten aan de (overwegend) jongensscholen eveneens.
De beide hoofdfiguren hebben ook een werkzaam aandeel in de stichting en het beheer van het katholieke opleidingsinstituut de R.K.Leergangen. Pas na 1928 komt er een redelijk uitzicht op een subsidie van
80%. Voor al deze kwesties is een sterk gecentraliseerd bestuur nodig,
ondersteund door een klein, sinds 1921, eigen en professioneel bureau
van twee personen: de verdeling van de docenten over de scholen geschiedt vanuit het hoofdbestuur in Tilburg, de acties voor meer geld
eveneens. Aan de explicitering van de identiteit liggen centrale gedachten en praktische gebruiken ten grondslag, die vanuit Tilburg, soms ook
zonder succes, worden geYnitieerd en gestimuleerd.
De levende antithese-gedachte, de verzuiling, maar ook het optimisme
na de gelijkstelling in 1917 van het lager confessioneel met het openbaar
onderwijs en de langdurige confessionele regeringscoalities roepen de
'pacificatie-democratie' als vigerend stelsel tot leven, praktisch gedurende het gehele interbellum. Die leidt stellig tot een stabiele democratie,
maar ook tot politiek immobilisme.
De kritiek die met name katholieke (letterkundige) jongeren, aanvankelijk rond hun vereerde leermeester Moller stichter van het tijdschrift
Roeping, - op het compromis-karakter van bijvoorbeeld de R.K.Staatspartij uitoefenen, is hard en klinkt ook uit de kringen van enkele leraren
van de Vereniging prominent. Ze staat in het algemeen op gespannen
voet met de parlementaire democratie. Op een wat curieuze wijze tillen
de katholieke jongeren en studenten van de Leergangen de verraste Moller in 1925 in de Tweede Kamer, vooral om zijn onafhankelijkheid en
zijn bezieling. Maar het bestuur kiest in voorkomende gevallen uiteindelijk, in opperste loyaliteit aan het kerkelijk gezag, voor de bedreigde eenheid binnen de ene katholieke partij. Wie zijn oor te veel laat hangen
naar fascistoide groeperingen van allerlei kaliber, ontvangt een niet mis
te verstane terechtwijzing en een enkele keer dwingt het bestuur, zelfs
nog in het begin van de oorlog, zulk een docent tot ontslag.
-
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HOOFDSTUK IV
SOCIAAL-CULTURELE DRIJFVEER TOT EMANCIPATIE
1940-1965

§ 1.

Oorlogen bevrijding

a. Oorlogsomstandigheden; gijzeling; nieuwe geest

De Nederlandse democratie kenmerkt zich tijdens het interbellum door
een grote mate van stabiliteit. Ons land wordt immers al die jaren geregeerd door confessionele kabinetten, met uitzondering van het kabinet

De Geer dat in 1939 onder oorlogsdreiging aantreedt en zich onderscheidt door een belangrijke originaliteit: naast confessionelen (christelijk-historischen, anti-revolutionairen en katholieken) maken een vrijzinnig democraat en twee socialisten deel uit van de regering.1
Na de Duitse inval op 10 mei 1940 en de capitulatie wordt op 29 mei
1940 Seyss-Inquart als rijkscommissaris geinstalleerd. Hij beschouwt
zichzelf vanaf dat ogenblik als degene aan wie alle rechten ten deel vallen, die (le Nederlandse grondwet aan regering en parlement toekent. Na
enige aarzeling verklaren de secretarissen-generaal zich op zijn verzoek
bereid met hem samen te werken en de rijkscommissaris beschouwt die
toezegging als een begin om het gehele bestuursapparaat geleidelijk in
handen te krijgen. Hij toont zich een tevreden man. De maatschappelijke
en geestelijke elites in Belgie en in Nederland reageren in dezelfde geest
als de secretarissen-generaal, in tegenstelling tot de houding in Belgie bij
het begin van de Eerste Wereldoorlog. In 1914 immers staken daar de
leiders van het economische en culturele leven al hun activiteiten en de
grote bedrijven tonen zich daarmee solidair. Belgische kranten verschij-

nen niet en de universiteiten sluiten hun poorten.
In 1940 verloopt het geheel anders. Tegenover de Belgische politiek
van strikte onthouding in 1914 die leidt tot stagnatie, staat in 1940 de
politiek van accommodatie. Tot iedere prijs wenst men het economische
en sociale leven op gang te houden.2 Aan verzet tegen de bezetter is in de

bestuurlijke

sfeer volstrekt niet gedacht. Zo iets

heid.3 Scholen volgen die gedragslijn.
1) Kossmann. De Lage Landen, II. 144.
2) a. w., 154.
3) Blom, Nederland onder Duitse bezetting, in A GN, XV. 71.
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ligt

buiten de werkelijk-

De Nederlandse schoolbesturen. ook het bestuur van Ons Middelbaar
Onderwijs. zijn van oordeel, dat hun instellingen zich dienen te onthouden "van alle handelingen en gedragingen, waaraan de bezettende overheid aanstoot kan nemen. Ook leerlingen moeten hierop gewezen worden".4 In mei 1941 ontvangen alle scholen een brief ondertekend door
Teulings als voorzitter van de Vereniging, die er " nogmaals op wijst van
hoe groot belang het is, dat alles worde vermeden, wat voor de overheid
aanleiding zou kunnen zijn tot het nemen van onaangename maatregelen".5 Tot een frontale aanval op het verzuilde systeem van het Nederlandse onderwijs is het eigenlijk niet gekomen. Bij de protestanten spelen
principiele ovenvegingen een rols katholieken reageren, in nauw contact
met de kerkelijke leiding, pragmatischer en meer tot toegeven bereid, zolang er in feite in de zeggenschap over het onderwijs maar niets of zeer
weinig verandert.6
Tot op zekere hoogte is het anders gelopen. De geschiedschrijver van
het Koninkrijk, dr. L. de Jong, is immers van mening, dat de gelijkschakeling van het onderwijs is mislukt. doordat de krachten ontbreken om
effectieve pressie uit te oefenen op onderwijzers, onderwijzeressen en
docenten. Eind november 1940 benoemt Seyss Inquart de Amsterdamse hoogleraar in de Cermaanse filologie, prof. dr. J. van Dam, tot secretaris-generaal van het departement van 'opvoeding, wetenschap en cultuurbescherming'. Deze draagt, ter typering van 's mans verregaande
souplesse, de bijnaam 'Piet Pudding'. Al voor zijn benoeming stelt hij als
voorzitter van een commissie ter zuivering en aanpassing van leerboeken
voor, vierhonderd werken uit de circulatie te nemen en in enkele honderden wijzigingen aan te brengen. De uitgevers verstrekken 'wijzigingsblaadjes' of strookjes om over de verboden passages te plakken. Op scholen leven leraren en leerlingen in het algemeen fel met de oorlogsgebeurtenissen mee. Het milieu in het onderwijs "is uitgesproken anti-Duits .
Veel scholen leggen de instructies ten aanzien van de boekenzuivering
eenvoudig terzijde. Waar men die instructies w61 uitvoert, gebeurt "de
vervanging van de oude pagina's door de nieuwe 'met medewerking van
en onder hilariteit van de leerlingen":7 Zo moeten leerlingen in Eindhoven in een taalboek 'leve de koningin' in 'leve de leraar' veranderen.8
9.

4) SA Mollercoll. Waalwijk, Circulaire 12-1 1-1940.
5) SA Mollercoll. Waalwijk, Notulen pl. bestuur 13-5-1941.

6) Blom, t.a.p.. 71.

9 De Jong, Koninkrvk. V. 1, 318-329.
8) SA St-Joriscollege Eindhoven, Jaarboek 1948-1949,6.
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Grimmiger ontwikkelt zich de situatie op 4 mei 1942, midden in de bezettingstijd, wanneer de Duitsers vierhonderd zestig vooraanstaande Nederlanders concentreren, uitsluitend mannen, als gijzelaars in het kleinseminarie Sint-Michielsgestel. De bezetter wil met deze maatregel een tegenwicht scheppen tegen wat hij noemt de verstoring van rust en orde in
bezet gebied "door de kuiperijen van de emigrantenclique te Londen".
De Sicherheitspolizei stelt lijsten van personen samen, vooral gekozen uit
die kringen, waarin men in 1941 geweigerd heeft aan de initiatieven van
de bezetter medewerking te verlenen. De Nederlandse Unie en de vakbeweging zijn onder die eerste groep sterk vertegenwoordigd, maar ook anderen, bijvoorbeeld dr.W.Asselbergs (Anton van Duinkerken). Ruim
twee maanden later, op 13 juli 1942, volgt een tweede actie: een kleine
achthonderd gijzelaars uit het hele land worden opgepakt en ondergebracht in het groot-seminarie Haaren.9
Onder de gijzelaars bevinden zich dr.E.de Quay, van het Driemanschap van de Nederlandse Unie, drs. J.R.L. Smits, rector van het Mollerlyceum te Bergen op Zoom, J. Vlekke, leraar Nederlands aan die school,
A. Spijkerman, leraar Engels aan het St.-Joriscollege in Eindhoven en
vier leden van het centraal bestuur van de Vereniging: mr.R. van der
Heyden, mr.E. Sassen, A.Janssens en de bisschoppelijk inspecteur
mgr.dr. Th.Goossens. De laatste komt na twee, Spijkerman na vijf, Janssens, Sassen, Smits, Van der Heyden en Vlekke na tien maanden vrij.10
De Duitse selectie is gebaseerd op aanzienlijkheid. Het merendeel van
de gijzelaars is politicus, bestuurder, burgemeester, hogere ambtenaar,
hoogleraar of komt uit de vrije beroepen, handel of industrie. In haar samenstelling vormt de gijzelaarsbevolking een bizarre illustratie van de
stelling van de politicoloog Lijphart, dat in bijzondere, crisisachtige situaties de elites van de zuilen elkaar weten te vinden.11 Achter prikkeldraad
en onder permanente bedreiging van leven, uit noodzaak elkaar dag en
nacht te verdragen, komen de gijzelaars uit de verzuilde Nederlandse samenleving tot elkaar. Gijzeling van zoveel notabelen is niet alleen een
12
straf, maar ook een uitverkiezing, zij het een morbide.
Het onderwijs aan de scholen van de Vereniging is met de te verwachten
stagnaties, onderbrekingen en lesgeven op verschillende plaatsen in al91 De Jong, Het Koninkrvk, V, II, 930-931.
10) SA Mollercoll. Waalwijk, Notulen pl. schoolbestuur 24-1-1944.

") Lijphart, Verzuiling. pacijicatie en kentering in de Nederlandsepotitiek. 124.
12) Bank, Opkomst en Ondergang. 15-16.
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13. Dag-Avondcollege Noordoost-Brabant, Uden, VWO - HAVO- MAVO - MEAO.
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99 Medewerkers: 1663 cursisten. 1345 vr. en 318 man.
Spaans en maatschappijleer op HAVO en MAVO
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lerlei behuizingen, weliswaar sterk improviserenderwijs, zo goed en zo
kwaad als het ging, doorgegaan. Op vier september 1939 vallen achttien
leraren onder het mobilisatie-bevel. Het rijk vergoedt slechts een gedeelte van de kosten van vervangers. 13 Bombardementen tijdens en vlak na
de meidagen van 1940 in Roosendaal maken slachtoffers: Olaf en Paula
Geerts. twee kinderen van dr.A. Geerts, classicus te Roosendaal, verliezen het leven, evenals de lerares Engels, G. Rijkholt; twee kinderen van
docenten raken gewond. In Eindhoven zijn tengevolge van oorlogshandelingen omgekomen Leonard Bechtold (23), leraar aardrijkskunde, Theo
Coolen (30) leraar Duits en de leerlingen Bertus van der Sanden (17),
Wim van Erp (18), Wies Wessel (14), Ida-Eke de Raad (18) en Coco
Gerhels (12).14
Schade aan gebouwen valt te constateren in Eindhoven, St.-Joriscollege; Den Bosch, St.-Jans- en Marialyceum; in Roosendaal beide lycea en
het Mollerlyceum te Bergen op Zoom.
Circulaires van de secretaris-generaal (zes stuks) neemt het bestuur
voor kennisgeving aan. Ze betreffen een verbod op het dragen van insignes en onderscheidingstekens (28-10-1940); verwijdering van bepaalde
boeken uit de schoolbibliotheken (nr. 254 afdeling VHMO); de inzending van 'afstammingsformulieren (17-10-1940 nr. 16794) en verwijdering van de beeltenissen van prins Bernhard (19-11-1940 nr. 290).
Wel acht het bestuurslid ir. A. baron van Voorst tot Voorst uit 's-Hertogenbosch het nodig "de rectoren en directeuren uitdrukkelijk verantwoordelijk te stellen voor nauwkeurige handhaving van de ciculaire over
de insignes".15 In de vergadering van 17 maart 1941 vindt de voorzitter,
,9
Teulings, het gewenst om de leraren te wijzen op hun plicht zich tegenover de leerlingen waardig te gedragen". Het bestuur heeft daarover
reeds twee circulaires aan de scholen gezonden, behalve de brieven die

daarover van regeringszijde gekomen zijn. De vergadering acht dit wel
voldoende, tenzij er iets bijzonders mocht voorkomen.16 Ook de brieven
van het departement van 30-4-1941, nr.445 betreffende maatregelen tegen joden in openbare functies, van de bond van schoolbesturen van
12-9-1941 over niet-toelating van joodse leerlingen; van het departement van 1-11-1941 nr. 1339 over de verantwoordelijkheid voor het

13) OA Tilburg. Notulen hoofdbestuur 4-9-1939: zie ook departementale circulaire
29-9-1939, nr. 14550. afd. vhmo.
14) OA Tilburg, Notulen hoofdbestuur 22-7-1940; Van der Heyden. Geschiedenis, 48-51.
15) OA Tilburg, Notulen hoofdbestuur 28-10-1940 en 23-12-1940.
16) OA Tilburg, Notulen hoofdbestuur 17-3-1941.
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niet verwijderen van joodse leerkrachten en leerlingen, neemt het
bestuur voor kennisgeving aan. 17
Soms spoort het streven naar politieke 'accommodatie' met traditionele
gezagsgetrouwheid, schijnbaar gelegitimeerd door angst voor de bezetter
en blinde zorg voor de belangen van de school. Een slachtoffer daarvan
wordt Sjoerd Wiegersma, vijftien jaar oud, leerling van het Norbertuslyceum en tevens pensionair van het convict Sainte Marie te Roosendaal.
Hij heeft aanplakbiljetten van de NSB afgescheurd, is daarbij op heterdaad betrapt, naar het stadhuis overgebracht, maar 's avonds weer vrijgelaten. Hij wordt de volgende dag van school verwijderd en naar huis
gestuurd. Het besluit daarover is nog op die bewuste avond eenparig
door rector, moderator en broeder overste van het convict genomen .
Zijn vader, de arts Hendrik Wiegersma uit Deurne, schrijft daarover een
brief aan de aartsbisschop van Utrecht. Zijn analyse luidt, dat "dit uitsluitend is geschied uit angst voor de gevolgen". Hij toont wel enig begrip, maar vervolgt:
hier is elk principe over het hoofd gezien, niet het minste verzet gepleegd; er is al gebogen v66r er een eisch werd gesteld. Dit is mij bitter
tegengevallen. Elkeen moet de consequenties van zijn beroep aanvaarden en als er door paedagogen z66 wordt gehandeld, hoe moeten wij
.,

,.

',

dan onze houding bepalen ?".
De aartsbissehop, om bemiddeling gevraagd, antwoordt, dat
"Wij onze bevoegdheid te buiten zouden gaan, als Wij ons
rechtstreeks zouden mengen in deze aangelegenheid, wijl zij heeft
plaatsgevonden in het bisdom Breda".
Het wordt dus doorschuiven naar de collega in de Baroniestad, die
tenslotte bericht, dat de
"
beslissing is genomen in het belang van de school en van het convict.
Ik hoop dat U (le beslissing zal willen billijken. Het ligt niet in Onze
macht daarin wijziging te brengen".18
In 1944 bestaat de bezetting van het kantoor van de Vereniging in de
P.F. Bergmansstraat te Tilburg uit de dames Van Loon en Darcis, de secretaris-penningmeester Van Loon, die dan al vaak door ziekte verstek
laat gaan, de boekhouder Harrie van Hoof, feitelijk belast met de dagelijkse leiding van het kantoor en de medewerker Cees de Bakker. Deze laatste is op 30 augustus 1944, vlak voor'Dolle Dinsdag' door drie leden van
22-12-1941.
18) BA Breda 1, 164, brief H.Wiegersma, Deurne, 4-11-1942 aan aartsbisschop; brief
aartsbisschop aan Wiegersma 9-11-42 en brief Hopmans aan Wiegersma 18-1 1-1942.
17) OA Till,urg, Notulen hoofdbestuur
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de Sicherheitsdienst in het kantoor van de Vereniging opgepakt. Hij heeft
geweigerd in Duitsland te gaan werken, is eigenlijk onderduiker, maar
blijft zijn werk met een vals 'Ausweis van provinciaal voedselcommissaris' op het kantoor verrichten. Samen met een aantal stadgenoten belandt
hij vanuit het politiebureau aan de bisschop Zwijsenstraat in kamp
Vught. De volgende dag wordt het hele gezelschap op transport gesteld
naar het concentratiekamp Oranienburg (Sachsenhausen) bij Berlijn,
waar het kort voor de capitulatie door de Russen wordt bevrijd. De Bakker keert na tien maanden, juni 1945, behouden terug. Het bestuur betaalt hem niet alleen zijn achterstallig salaris uit, maar verhoogt dat met
20%.19
Na de bevrijding warden vier leraren wegens collaboratie geschorst,
drie te Roosendaal en een te Waalwijk.

b. De bevrijding van het Zuiden en de restauratie

Het Zuiden van Nederland bevindt zich eind 1944 bestuurlijk in een onoverzichtelijke situatie. Het is wel bevrijd, maar in fasen en wordt merkwaardig gedomineerd door het Militair Gezag. In wezen is 'het bevrijde
Zuiden' een eufemistisch begrip en dat leidt tot wonderlijke situaties.
Soms slaan de granaten nog in. Weliswaar is de angst voor arrestatie verdwenen, die voor bommen geringer. Alle Duitsers zijn weg, maar van een
werkelijke bevrijding is nog maar ten dele sprake. De oorlog blijft zijn
stempel drukken op het dagelijkse leven. Militaire belangen genieten
voorrang boven die van de toch al zwaar getroffen bevolking. Veel scholen, kantoren en woonhuizen worden voor geallieerd gebruik gevorderd.
Zo bericht J.Bauwens. rector van het St.-Janslyceum in 's-Hertogenbosch aan het dagelijks bestuur in Tilburg:
De school is als lazaret gevorderd. Er worden 150 A 200 syphilispatienten verpleegd. Het gebouw is nog niet vrij. De binnenplaats ligt vol
kuilen en loopgraven, de muren der klassen zijn vuil, gordijnen zijn of
weggehaald of hebben zoveel franjes en scheuren en zijn zo versleten,
dat ze niet meer te gebruiken zijn 9 . 20
Aanvoer van materialen en werktuigen om de oorlogsschade te herstellen
gebeurt traag en mondjesmaat. Tienduizenden geevacueerden mogen
wel naar huis terugkeren, maar in een veel langzamer tempo dan waarop
zij gerekend hebben. Het voedselgebrek is nog nijpend en de distributie
I.

8) OA Tilburg. Notulen hoofdbestuur 25-6-1945.
KDC. Nijmegen. brief Bauwens aan hoofdbestuur 15-9-1944.
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vormt een bron van grote ergernis. Brabant blijft kwetsbaar, vooral langs
de Maas. voor Duitse beschietingen met relatief veel slachtoffers en aanzienlijke schade. Wegen en transportmiddelen, voorzover niet venvoest,
staan begrijpelijkerwijs vooral in dienst van het militaire vervoer naar het
front.21

Teulings beklaagt zich bijvoorbeeld over het feit, dat hij, als voorzitter
van OMO, ondanks herhaalde toezeggingen, geen benzine kan krijgen
om de scholen te bezoeken.22

Op 21 december 1944 wordt in de katholieke kerken in het Zuiden van
Nederland een verklaring voorgelezen van de bisschoppen van Breda en
's-Hertogenbosch (Roermond is nog bezet), waarin zij de gelovigen erop
wijzen, dat de katholieke sociale en culturele organisaties onmiddellijk
hun door en in de oorlog onderbroken werk moeten voortzetten, reeds
nu zonder uitstel". Katholieken mogen vooralsnog individueel geen lid
worden van op te richten ,. algemeene Nederlandsche organisaties op sociaal en cultureel gebied"; ze moeten in de eigen katholieke vormingsinstituten blijven of komen. De episcopale vermaning beperkt zich lot de
sociale en culturele organisaties en laat de vraag naar een katholieke eenheidspartij open. Ze is in het bijzonder gericht tegen de Eenheids Vak
Beweging, die in het Zuiden hier en daar een opvallende aanwas van leden kent. 23
.,

Maar er is nog een ander, eerder moment, dat een waar momentum,
een drijvende kracht van beslissend en doorslaggevend gewicht, betekend heeft: een interventie van W. Mutsaerts, de bisschop van 's-Hertogenbosch op 4 december 1944 in de kathedrale basiliek van St. Jan.
Mutsaerts profiteert zonder enige twijfel van het gezag dat het episcopaat
door zijn houding in de oorlog heeft verworven. Zijn interventie roept op
om de oude kaders te herstellen, in de interpretatie van vele gelovigen:
de 'R.K. Staatspartij', en zo mogelijk ook de katholieke organisaties. In
zijn 'donderpreek' spreekt Mutsaerts zich ook krachtig uit voor een katholieke krant. "die geen verwaterde neutraliteit verdraagt". De katholieke redacteuren van de Vrije PeTs (orgaan van de doorbraakgedachte)
21) Bosmansen Manning. Het Bevrijde Zuiden. in Van Oudheusden en Verboom. Herstel- en
Femimwingsbeweging, 4-5.
22) BA 's-Hertogenbosch, ds. 'Politica na 1945'.
23) Bank. a.16:, 47: Collectio epistolarum pastoralium decretorum 8 (1939-1949). 515. In
1944 verschijnt Het Glazen Huls, een brochure van F.J.F. M. Duvnstee, onder het pseudoniem 'junior'. met een pleidooi voor een vernieuwde katholieke eenheidspartij. Het is het begin van een polemiek in katholieke kring over de wenselijkste vorm van electoraal optreden.
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zet hij onder zware druk. Mr. E. Sassen en drs. A. Wijffels verlaten de
raad van Toezicht van het Bossche eenheidsblad. Ze riskeren geen open-

lijk conflict met de bisschop. De krant gaat, mede tengevolge van de bisschoppelijke afkeuring, enige maanden later, ten onder. Het dagblad
Oost-Brabant en het door CV Teulings' Koninklijke Drukkerijen geexploiteerde Het Huisgezin fungeren als journalistieke tegenzetten tegen de
afbrokkeling van de katholieke politieke organisatie. In april 1945 wordt
de Katholieke Staatkundige Vereniging opgericht, waarvoor del)isschoppen geld beschikbaar stellen. De drijvende kracht achter deze Vereniging is mr. Frans Teulings, voorheen secretaris van de RKSP en Tweede
Kamerlid en op dat moment voorzitter van OMO.24
Zo'n bisschoppelijke oproep zou, zelfs in zulk een dociel klimaat, minder strikt zijn gevolgd, als niet de meeste mensen, in grote onzekerheid
na de tumultueuze oorlogsjaren en de verwarrende bevrijdingstijd, zelf
verlangen naar wat hen voor de oorlog zo verbonden heeft. De vakbeweging kiest immers ook voor de beproefde, oude en verzuilde kaders. Daar
leeft weliswaar forse kritiek, maar een duidelijke keuze voor de ongewisheid van het nieuwe schrikt de meeste mensen zeker af. Tenslotte woont
er in het Zuiden een aantal politici, van wie bekend is, dat zij de vooroorlogse kritiek op de 'Roomsch Katholieke Staatspartij' volstrekt niet delen
en de beproefde segmentering van de Nederlandse samenleving een
groot goed achten. Teulings, sinds 1941 Mollers opvolger als voorzitter
van OMO, is een van hen. Hij laakt al voor de oorlog de naar zijn mening
oppervlakkige stellingname tegen de sterke uitgroei van de katholieke organisaties. Na de bevrijding verzet hij zich tegen het ongunstige beeld
van (le RKSP tijdens het interbe]lum. "Dat was allesbehalve een gezapig
stel oude en conservatieve heren aan de leiband van de clerus en verdoofd door triomfalisme".25
De kritiek op cle RKSP van de zijde van de katholieke jongeren is tenminste gedeeltelijk ten onrechte. De RKSP heeft zich bijvoorbeeld niet
op sleeptouw laten nemen, niet door 'links', maar zeker ook niet door
'rechts'. Ze blijft de parlementaire democratie trouw en demonstreert de
soliditeit van het vliegwiel, een continu draaiende beweging op eigen cadans, zonder versnellingen of vertragingen. De 'oude' politici speelden
toen in de partij een vooraanstaande rol en zij zijn niet bereid die uit handen te geven.
Teulings heeft zich van meet af aan tegen de vernieuwers gekeerd en
) Van Oudheusden en Verboom, Herstel- en Vemieuwingsbeweging, 220-221.
25) Manning. Zoeklicht op mr. Frans Teutings. in Van blauwe stoep, 322.
24
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mede op aanraden van mr. L.A. Donker, zijn (SDAP-PvdA)-collega in de
Tweede Kamer, de Katholieke Staatkundige Vereniging voorbereid. In

een nota van 12 mei 1945 Inzake den politieken toestand in het Zuiden
beklaagt Te,ilings zich duidelijk over het feit, dat hij "overal geweerd
werd als 'niet vernieuwend"' en dat hij overal het streven naar eenheid
van de 'Beekvliet-groep' onder leiding van De Quay aantreft.
"In alle bladen was het maar eenheid en vernieuwing wat de klok
sloeg. Men ging heftig te keer tegen al het 'oude' van voor 1940. Van al
die oude politici mocht er geen meer terugkeren. De jongere generatie
zou het zelf wel doen. Men wilde met de nieuwe Volksbeweging van wal
steken".26
Bedoeld is de Nederlandse Volksbeweging (NVB). Daarmee treedt Teulings in overleg namens de RKSP. Op 9 september 1945 stuurt Teulings
van die bespreking een verslag aan bisschop Mutsaerts. De brief van beide Brabantse bisschoppen van 21 december 1944 noemt Teulings "een
"
tegenvaller voor de voorstanders dier beweging . Hij is van oordeel
"
dat men vooral en allereerst zorg moet dragen het vertrouwen van het
grootste gedeelte van ons eenvoudig katholiek volk niet te verstoren en
aan het volk de leiding te geven waarop het recht heeft".
In zijn aantekeningen bij deze vergadering voegt Teulings eraan toe
dat de uitspraak van dr. Schaepman nog altijd geldt, dat de katholieke
Nederlanders een politieke persoonlijkheid uitmaken en in het Nederlandsche volk een eigen onafhankelijke verschijning vormen, zoals
Schaepman het uitdrukte: van de overigen niet gescheiden, maar onderscheiden, ten vol-le Nederlander, historisch volkomen 66n met het
Nederlandsche volk, maar toch eigen historie en traditie met zich dragend. Daarom heeft deze persoonlijkheid zorg te dragen. dat haar
eigenaardig bestaan wordt geeerbiedigd en niet geschaad; te zorgen
dat het gemeen recht ook inderdaad voor haar gemeen recht blijve. Ik
heb belicht, dat deze overwegingen door onze niet-katholieke landgenoten vaak nimmer zijn gedacht en wellicht moeilijk te begrijpen zijn,
doch dat zij desalniettemin vol realiteit zijn".
De overtuiging van Teulings in dit proza met een bef en een vest is duide',

lijk.27

De opmerking, dat Teulings "in de eerste maanden na de bevrijding
zich op de achtergrond moest houden wegens tegen hem ingebrachte beschuldigingen", wordt door geen voetnoot gestaafd.28 Nog kwalijker is
26) BA 's-Hertogenbosch. ds. 'Politica na 1945: brief en nota van mr. F.Teulings.
27) t.a.p.

28)

Van Oudheusden en Verboom, a.w.. 236.
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deze kennelijk overgenomen mededeling, evenmin door een bewijs ondersteund, dat Teulings van de wenselijkheid van de wederoprichting
van een katholieke partij overtuigd is, maar dat hij, die
"binnen de RKSP tot de conservatieve vleugel had behoord, zich ietwat op de achtergrond moest houden, aangezien bij het Militair Gezag
beschuldigingen tegen hem waren gedeponeerd wegens economische

collaboratie".29
De vastenbrief van de Nederlandse bisschoppen van 17 februari 1947 min of meer in navolging van de Nederlands Hervormde Kerk in 1946 trekt te velde tegen het communisme en het socialisme en verbiedt het
lidmaatschap van de EVC (Eenheids Vak Centrale). Het episcopaat bevestigt daarmee het streven naar restauratie van de oude structuren en
kiest uitdrukkelijk voor het groepsbelang boven het algemeen.30 Maar
ook wanneer men al niet heel bewust naar die oude structuren terugverlangt, de stabiliserende factor ervan is weinigen ontgaan. Bovendien doemen er op tenminste drie gebieden nieuwe onzekerheden op: de buitenlandse, de koloniale en de economische politiek. 31

c. Continuering van de 'pacificatie-democratie'

Achteraf blijkt dat het zuilenstelsel voor de tweede keer in zijn bestaan
een functie vervult bij de modernisering van de Nederlandse samenleving: op het einde van de negentiende eeuw in het economische, sociale
en politieke leven en nu blijkt het andermaal een betrouwbaar en effectief instrument waarmee Nederland tijdens een opgaande conjunctuur
zijn zeer ingrijpende modernisering stuurt en beheerst: de dekolonisering, het opgeven van een honderdvijftig jaar bestaande neutraliteit en
een snelle industrialisatie.32 De 'pacificatie-democratie' gaat zelfs haar
glorietijd tegemoet. Dit is een doorslaggevend structureel gegeven. Lijphart etiketteert de periode 1919-1967 met het begrip 'pacificatie-democratie'. Hij acht daarvoor zeven spelregels kenmerkend: "zakelijke politiek, pragmatische verdraagzaamheid, topconferenties, evenredigheid,
29) De Jong, Het konink,ijk der Nederlanden, Xa, wetenschappelijke uitgave, 723. De Jong
heeft zich, gezien formulering en datering, laten leiden door de opmerking van Van Oudheusden. Ook na een telefunisch verzoek om uitleg blijkt geen grond aanwezig voor deze beschuldiging.
30
) Messing, Het Economische Leven, in AGN, XV, 173.
31) Kossmann. De Lage Landen, II, 20.
32) a.tv.,208.
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depolitisering. geheimhouding en de regering regeert".33 En voorlopig
blijven de zuilen de indruk wekken van een 'applaudisserende democratie', waarin de leiding vrij spel heeft.34 Het echte verzet tegen de verzuilde structuur35 uit zich dus niet in 1945, zoals enkelen hopen. In 1960
bereikt de verzuiling zelfs een nieuwe climax en tegelijk manifesteert zich
ook de crisis.36 Pas in de jaren zestig toen binnen dat stelsel die diep-insnijdende transfurmaties al hebben plaatsgevonden, keert men zich tegen de verzuiling.
Mentaal zet zich het vooroorlogse leven feitelijk tot 1950 voort. De acute oorlogsproblemen lijken opgelost. De economie heeft in 1949 het
vooroorlogse peil weer bereikt en het nationale inkomen per hoofd van de
bevolking is zelfs boven dat van 1939 uitgekomen. In 1949 volgt ook de
soevereiniteitsoverdracht aan Indonesie. De stembuscijfers van 1952 laten zien, dat bijvoorbeeld aan de populariteit (door het verzet tijdens de
oorlog) van de Communistische Partij Nederland al een einde is gekomen.
Kenmerkend voor het na-oorlogse herstel, vooral na 1950, zijn de
krachtige economische groei tussen 1958 en 1964 stijgen de arbeidskosten in Nederland met 33%, in de andere EEG-landen met 17%, in
Engeland met 16% en in de VS met 4%37 - de uitbouw van het sociale
verzekeringsstelsel en de versteviging van de katholieke posities. Er is
grote expansie, maar de manier waarop de samenleving de politieke en
sociale problemen interpreteert en probeert op te lossen, stileert zij zoveel mogelijk, uiteraard met enkele wijzigingen, toch nog vrijwel in de
trant van het interbellum. Factoren die de jaren vijftig toch een bepaalde
identiteit geven, blijken de hechte zuilenstructuur, de depolitisering van
onverzoenbaar lijkende tegenstellingen en de lange regeerperiode van
Willem Drees. Die maakt van 1945 tot eind 1958 deel uit van alle kabinetten, de laatste tien jaar als minister-president. Die factoren veranderen echter essentieel in de jaren zestig. 38
-

33) 1.ijphart, a.w., 116.
34
) Bosmans, t.a.p., 217.

Een zuil is een veel) Lijphart. op gezag van Kruijt, definieert het begrip 'zuil' als volgt:
voud, een geintegreerd complex van maatschappelijke organisaties of instellingen op levensbeschouwelijke grondslag". Lijphart, a.w., 34. Zie ook Righart, De katholieke zuit in Europa,
11-17.
36) Van den Eerenbeemt, /n het spoor, 163.
37) Messing. t.a.p., 188.
35

38

) Kossmann. a.w.. 209.
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§ 2.. Karakterisering van het tijdvak 1940-1965
a. Inleiding

Een nieuwe periode na de dood van Moller, op 6 december 1940, vangt
aan. Zijn overlijden markeert immers tegelijkertijd, tamelijk plotseling,
het einde van een opmerkelijke pioniersfase, die sinds 1916 precies een
kwart eeuw heeft geduurd. Zodra de omstandigheden het toelaten, onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog, vindt er een indrukwekkende expansie plaats: tal van nieuwe scholen, aansluiting van bestaande, uitbreiding met gymnasiale en vooral MMS-afdelingen en stichting van een vijf-

tiental moderne gebouwen. Dat alles gebeurt nog in een aanvankelijk
materieel-moeilijk klimaat. Gaandeweg stijgt de welvaart echter tot ongekende hoogten.
Ook voor het voortgezet onderwijs komt in het begin van deze periode,
na de bevrijding, de financiele gelijkstelling met het openbare VHMO:
100% subsidie, op basis bovendien van de jaarlijks vast te stellen kosten
van het rijksonderwijs. Dat is een verdienste geweest van Harrie van
Hoof, secretaris-penningmeester van OMO en tevens penningmeester van
de (landelijke) katholieke besturenbond (nu VWO/HAVO). Tezamen
met de voorzitter van die bond, de carmeliet Raphael Gooijer, brengen
zij meer werktijd door in Den Haag dan op hun eigen burelen. Ze ontwerpen in 1946 voor het ministerie de subsidieregeling voor het bijzondere
VHMO, later VWO/AVO: wat de minister aan een leerling van zijn rijksscholen uitgeeft, moet hij ook uitkeren aan een leerling van een bijzondere school. Dat beginsel ligt niet vast in een beschikking, maar in een wet
en die is niet zo maar te veranderen. In de jaren tachtig, tijden van financiele neergang en bezuinigingen bijvoorbeeld, heeft de minister niet de
kaasschaafmethode kunnen gebruiken om op de exploitatie van de scholen te korten. Zo ontstaat de merkwaardige situatie, dat in de tien jaar van
economische depressie na 1978, de salarissen van leraren met 8% en
hun koopkracht met 25% daalt, maar de exploitatievergoeding voor de
scholen nog stijgt met 18%.39
Aan het einde van dit tijdperk, begin van de jaren zestig, ontvangen leraren boven de voor iedere Nederlander bij herhaling stijgende lonen,
vier niet onaanzienlijke salarisverhogingen: de Toxopeus-ronden. Gedurende de laatste jaren van deze periode treedt er overigens in de activitei39) Joosten, OMO en de koepels, liefde en haat met een happy end, in Omologie, XXII
(1990-1991), 179.
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ten van de Vereniging stagnatie op: een bijna verlammende stilstand van

materiele activiteiten. Nieuw elan voor onderwijskundige ontwikkelingen, ook onder invloed van de inmiddels in 1963 aangenomen nieuwe
Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO of Mammoetwet) gaat zich baan
breken. Dat vraagt om een andere geest in het bestuur. Een duidelijke
structurering van het onderwijskundig overleg tussen de rectoren van de
scholen onderling en samenwerking tussen bestuur en schoolleidingen
zijn dan absolute voorwaarden.
Geestelijk verloopt een groot deel van deze periode ogenschijnlijk vrijwel
nog ongeschokt. Hoe overrompelend de onttakeling van de dominante
katholieke signatuur en de kerkelijke invloed op de scholen zieh in het
midden van de jaren zestig ook voltrekken, aan allerlei tekenen valt de
gestage ondermijning van wat voor eeuwen schijnt gegrondvest, in de jaren vijftig al waar te nemen. De derde kwart eeuw (1966-1991) in het bestaan van de Vereniging is er door getekend. Ongewoon onderwijskundig
enthousiasme hebben aanvankelijk in diezelfde periode veel van dat
ideologisch verlies en het onvermogen nieuwe inhoud te geven aan wat
de stichters bezielden, gedeeltelijk aan het oog kunnen onttrekken.

b. Politieke en kerkelijke bevoogding
De mislukte politieke doorbraak na de bevrijding van Nederland blijft
toch een belangrijke onderstroom, die de fundamenten van de verzuiling
doet wankelen. Voor en vooral tijdens de Tweede Wereldoorlog discussiBren tal van mensen uit onderscheidene partijen veelvuldig over de
wenselijke veranderingen in de samenleving. Maar, eenmaal vrede, blijkt
het oude zuilenstelsel zich al vrij spoedig, redelijk ongeschonden, te herstellen: de politieke partijen, weliswaar onder een andere naam (RKSP KVP en SDAP - PvdA), en heel dat wijdvertakte net van verzuilde maatschappelijke organisaties. Mensen keren terug naar hun vertrouwde tradities. De veelal theoretische discussies over de 'doorbraak' tijdens en
onmiddellijk na de oorlog hebben onvoldoende kaders en organisatorische structuren opgeleverd om de nieuwe ideeen stevigheid en consistentie te verlenen, die voor een praktische realisering nu eenmaal noodzakelijk zijn. De ideologie van de 'doorbraak': geen partijvorming meer op
confessionele basis en het personalisme als een sterk op de gemeenschap

gerichte, geestelijk geYnspireerde en persoonlijke verantwoordelijkheid,
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basis voor een betere samenleving, krijgen alleen in rapporten enige
vorm. 40

Dat idee om na afloop van de oorlog een nieuw en onverzuild Nederland op te bouwen vat al tijdens de oorlogsjaren post, maar wordt al snel
verlaten. Ieder zit weer heel spoedig "opgesloten in zijn eigen hok".41
Maatschappelijk ontbreekt het draagvlak voor het welslagen van een fundamenteel breken met het verleden. Pogingen daartoe moeten wel falen,
omdat zij zijn ondernomen vanuit een te geringe machtspositie. 42
Zeker tot 1950 is katholiek Nederland het ijverzuchtig zoeavenlandje
dat zich verlangend vastklemt aan alles wat de roomse tiara aan macht en
schittering te bieden heeft. Het zamelt in dat jaar nog geld in voor de radiozender 'Anno Santo', die het de paus ten geschenke geeft om de stem
van Rome nog intensiever te kunnen beluisteren. Vijftien jaar later zullen
diezelfde katholieken zich meer zorgen maken om de communicatie in
omgekeerde richting en klagen zij. dat 'Rome' weinig begrijpt van het eigen Pastoraal Concilie. In vijftien jaar maken de Nederlandse katholieken een salto mortale van ultramontanisme naar avantgardisme. 43
De verkiezingen van 1952 laten een eerste teken zien van de dreigende
ontmanteling. Een voor die tijd fors stemmenverlies van de KVP blijkt
ten goede te komen aan de PvdA en de pas opgerichte rechtse partij Welter (KNP). De Limburgse clerus reageert geschokt op wat hij "de lauwheid en onverschilligheid" van de katholieken noemt44, bezint zich op
een tegenoffensief, dat uiteindelijk uitmondt in het bisschoppelijk mandement van mei 1954.45 Het episcopaat verdedigt daarin de katholieke
eenheid krampachtig en fanatiek. Het is een "ouderwetse poging tot synthese van een georganiseerd en gedecreteerd katholicisme, terwijl allerlei andere tekenen zichtbaar werden".46
Het mandement geldt onbetwist als het duidelijkste, maar ook laatste
document van restauratie en herzuiling. Weliswaar wijzen de bisschoppen isolement af en staan zij ook niet afkerig tegenover samenwerking
met anderen, maar ze achten het christelijk karakter van de katholieke
organisaties absoluut noodzakelijk voor "de katholiek in het openbare le40)

Blom, Nederland onder Duitse Bezetting, in AGN, XV, 87.

41) Van den Eerenbeemt, /n het spoor, 162.
42) Bosmans, Het maatschappelijk-politieke Leven, in AGN, XV, 270.
43) SU6r, Niet te geloven, 1 1.

44) Manning, Uit de voorgeschiedenis. in Jaarboek KDC. 1971. 142. Zie ook Manning. Mensen en situaties, 338.

45) Het Mandement van 1954 draagtalstitel Dekatholiekinhetopenbarelet,envan zijn
46) Manning, t.a.p., 147-148. Zie ook Manning. Mensen en situaties, passim.
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tijd.

ven van deze tijd". De eenheid van het katholieke volksdeel blijft hun vurigste wens. Van daaruit kan desnoods met andere positief gerichte stromingen gewerkt worden aan het heil van de gemeenschap. Er gaat te veel
aantrekkingskracht uit van "onkerkelijke" stromingen als liberalisme,
humanisme, communisme en socialisme. Van deze stromingen verwachten de bisschoppen "toenemende onkerkelijkheid, godsdienstloosheid
en als gevolg daarvan verzwakking en verval van zedelijke normen".47
Aansluiting bij en instemming met een van die organisaties keuren zij ten
strengste af onder de dreiging weerspannige katholieken de sacramenten
te zullen weigeren. Alleen ten opzichte van de PvdA durven zij zover niet
te gaan en beperken zij zich tot een sterk ontraden.
Grote commotie zowel in katholieke kring als zeker ook daarbuiten.
Met name de PvdA met een katholieke werkgemeenschap in haar midden, voelt zich diep gegriefd. Ook de KAB (Katholieke Arbeiderspartij)
en de KVP tonen zich weinig gecharmeerd. Het verbod radio- en TV-uitzendingen van de VARA te volgen, schiet zelfs bij orthodoxe katholieken
in het verkeerde keelgat. Misschien stuiten de bisschoppelijke monopolisering van het behoud van goede zeden door de katholieke kerk en het
brandmerken van alle sociale stromingen tot godsdienstloze uitingen de
mensen nog wel het meest tegen de borst. Zo'n streng vermaan bovendien tot de eigen katholieken, weliswaar in het verleden niet ongewoon in
de omgang van bisschoppen met hun gelovigen, hielden weinigen toen
nog voor mogelijk. Het oneigentijdse mandement van 1954 opent velen
in eigen kring de ogen. Maar in een heel andere betekenis dan de bisschoppen bedoelen.
De discussie: partijvorming op basis van eenheid van maatschappelijk
inzicht boven die op confessionele grondslag, is vanaf dat moment niet
meer van de lucht. De verkiezingen van 1967 na een grote winst voor de
KVP in 1963 - hoogtepunt van de verzuiling ? -, weerspiegelen de instabiliteit van het bestel in korte tijd: de drie grote confessionele partijen
(KVP, AR en CHU) verliezen hun absolute meerderheid, waarover zij
sinds 1918 beschikken. Maar ook de PvdA lijdt zes zetels verlies (van 43
naar 37) ; de KVP acht (van 50 naar 42). Het zeteltal, van drie naar zeven, van de boerenpartij van Koekoek wordt meer dan verdubbeld. Dat
markeert het succes van de underdog. Ook de Democraten '66 komen
voor het eerst, met zeven zetels, in de Tweede Kamer. De bereidheid van
de massa om het cement te vormen voor de pacificatie-democratie is ver-

41) Het Mandement. 42.
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dwenen. De mensen komen in beweging en lijken niet meer geneigd tot
accommodatie met het bestaande bestel en tot volgzaamheid. 48
Die aantasting van de traditionele dociliteit blijkt ook uit de reacties op
het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965). Vooral in Nederland wordt
daardoor en door het pastoraal concilie (1965-1970) de vraag geYntensiveerd in hoeverre katholieken gebonden zijn aan voorschriften van hogerhand en hoe groot de ruimte is voor eigen interpretatie. De verandering van zienswijzen kondigt zich het eerst aan bij de twee Brabantse bis-

schoppen, wegbereiders van een vernieuwingsbeweging, G.H. de Vet en
W.M. Bekkers. De eerste wil al in 1952, als bedrijfsaalmoezenier, een
andere richting uit, de tweede schikt zich tot 1957 min of meer in het Nederlandse katholicisme van zijn tijd.49 Maar bisschop Bekkers heeft in
1963 in zijn TV-uitzendingen, vooral die van 21 maart, onomwonden
een bevestigend antwoord gegeven op de vraag of ouders de omvang van
hun gezin in geweten zelf mogen bepalen, terwijl een veroordeling van
anti-conceptiva achterwege blijft. Bovendien vraagt de bisschop begrip
voor wie zich niet in staat achten de kerkelijke opvatting over de periodieke onthouding in praktijk te brengen. De NVSH (Nederlandse Vereniging van Sexuele Hervorming) sluit op 31 maart van datzelfde jaar een
onderzoek af naar de effectiviteit van de pil.50 Al deze kwesties versnellen (le emancipatie van het kerkvolk in overrompelend korte tijd. Grote
aantallen keren hun Kerk de rug toe, omdat ook het mechanisme van de
sociale controle niet meer werkt. Het beproefde stelsel van verboden en
geboden ervaren velen als een zeurderig refrein op een vals lied.
Door het forse aantal katholieken heeft deze mentaliteitsverandering
ook grote invloed op anderen, niet-katholieken, die zij daardoor inspireren tot mondigheid. Uiteraard helpen talrijke maatschappelijke veranderingen katholieken weer om zich af te zetten tegen het rigorisme in hun eigen Kerk.51
Pas in 1965 herroept - waarschijnlijk mede op aandrang van de Bossche bisschop Bekkers - het episcopaat schoorvoetend een deel van het
mandement. De jeugd laat zich intussen niet meer wringen in een
keurslijf van opofferingsgezindheid, gestut door een paternalistisch
denkkader van moraal en religie. De verzuiling bereikt in Nederland en
in Brabant zelfs nog een absoluut hoogtepunt in de jaren zestig. Tot 1960
48) Bosmans, t.a.p., 293.
49) Groothuis, De Brabantse Bisschoppen Bekken en De Vet. 42-43 en passim.
50) Bank, Televisie in de jaren zestig, in Wederopbouw, 10.
51) Vgl. Bank, Verzuiling, 207-230.
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14. College De Naulande Drunen, atheneum-HAVO.
Schoolleiding: drs. F. Besselink. A. Nobelen. M. Stevens, E. Peeters-van de Ven.

58 medewerkers; 803 leerlingen. 421 vr. en 382 man.
tekenen op VWO en HAVO.
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bijvoorbeeld wijzen de aanmeldingen van kandidaten voor de klein-seminaries - 43 in Nederland, waarvan alleen al 22 in Noord-Brabant - op
een record-hoogte. Maar voor wie goed toeziet, zijn tegelijkertijd de onheilspellende tekenen van een diepgaande crisis in de katholieke kerk en
van een erosie van de katholieke identiteit van de scholen overal zichtbaar. V66r 1965 is het sacrament van de biecht geheel uit het vizier van
gelovige katholieken verdwenen, zonder dat daartoe een besluit is genomen, afgeschaft door de stilzwijgende instemming van priesters en leken.52

In minder dan zes jaar tijd blijkt ook het klein-seminarie feitelijk niet
meer te bestaan. Voor het einde van de jaren zestig worden zij alle, inclusief de groot-seminaries, gesloten; een klein aantal kiest voor een profane
bestemming. Ambtsverlatingen van priesters - met hun middelpuntige
functies van moderator en godsdienstleraar - laten uiteraard scholen niet
onberoerd. Dat verschijnsel treedt voor het eerst op ook in het midden
van de jaren zestig. En dat alles ondanks het Tweede Vaticaans Concilie,
een bisschoppensynode, het Nederlands pastoraal concilie en het inspirerend elan van de beide Brabantse bisschoppen. Bekkers komt op 14
mei 1966, te vroeg, tragisch te overlijden. De Vet volgt hem in de dood,
plotseling, op tweede paasdag 27 maart 1967.
Aan de kerkelijke crisis valt ook de erosie af te lezen van een ideologie,
een moreel-godsdienstige overtuiging, van waaruit in de eerste kwart
eeuw van haar bestaan de Vereniging heel expliciet middelbare scholen
sticht en in stand houdt met het doel katholieke intellectuelen op te leiden, dienstbaar aan Kerk en samenleving. Impliciet blijft die overtuiging
als onderstroom ook in de tweede vijf en twintig jaar nog wel overal bewaard en onomstreden, want ingebed in een religieus-sociale Brabantse
context. Die spreekt niet alleen voor zich zelf, hij blijft ook algemeen aanvaard. De verandering voltrekt zich in die tweede kwart eeuw
(1941-1965), intussen ogenschijnlijk ongemerkt, naar een sociaal-culturele motivering: scholen stichten overal - op het verstedelijkte platteland
- waar middelbaar onderwijs nog ontbreekt en in die scholen leerlingen
in contact brengen met tal van culturele uitingen, waarmee zij niet vertrouwd zijn.

c. Industrialisatie van Noord-Brabant
52) Sloot, Het Verdwenen saerament, in Brabantia XXXVII (1988), 8, 3-5. Vgl. ook GrosSOUW. ANes is van U: "Het einde van het seksuele taboe betekende ook het einde van de
dwangmatige oorbiecht", 170.
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Voor Noord-Brabant komt er een dimensie bij. Zelfs een man als De
Quay, - tegenstander van Teulings - die forse kritiek levert op de naar
zijn oordeel vermolmde vooroorlogse partijstructuur, kiest uiteindelijk
voor terugkeer van de oude politieke verhoudingen, althans voor een
voorlopige prolongatie daarvan. De consequentie van die keuze houdt
uiteraard een verloochening in van het in de bezetting en na de bevrijding gepropageerde idee van een doorbraak der antithese. Als vertrouweling van koningin Wilhelmina maakt De Quay in april 1945 enige tijd,
als minister van oorlog, deel uit van het kabinet Gerbrandy. Maar voor
ons interessanter en van veel meer gewicht is zijn bemoeienis in zijn hoedanigheid van commissaris der Koningin (1946-1959) met de industrialisatie van Brabant.
Ook in de plattelandsdorpen moeten nieuwe kernen van industrie ontstaan. De technische vooruitgang brengt een proces op gang, dat het
maatschappelijk leven ingrijpend verandert, vooral in de beroepsstructuur met een aanzienlijke urbanisatiegraad als gevolg. Die uit zich in een
trek naar de stad - de snelle groei van Eindhoven is veelzeggend53 _
maar tevens in een verstedelijking van de plattelandsgemeenten. 54
Dat hele proces van industrialisatie en verstedelijking dient naar het
oordeel van De Quay vergezeld te gaan van een opnieuw te formuleren
sociaal beleid. Daartoe richt hij het Provinciaal Opbouw Orgaan NoordBrabant (PON) op, dat borg zal staan voor de maatschappelijke context,
waarin het noodzakelijke proces van industrialisering zich kan voltrekken. De bevordering van het maatschappelijk welzijn door onderzoek en
ontwikkeling is zijn voornaamste doelstelling. Deze nieuwe stichting fungeert boven(lien als een adviserende instantie voor provincie, gemeenten
en tal van maatschappelijke instellingen. De econoom drs. A. Verdijk later, in 1979 gekozen tot voorzitter van Ons Middelbaar Onderwijs fungeert van meet af aan als adjunct-directeur en later als directeur. Daar
verschijnen tal van studies, ook op het gebied van het onderwijs. Dergelijke studies publiceert ook het KASKI (Katholiek Sociaal Kerkelijk Instituut, opgericht voor onderzoek naar allerlei katholieke verschijnselen).
De jaarlijkse bevolkingsaanwas tussen 1945 en 1954 bedraagt 1.5%
entussen 1955 en 1964 nog 1.3%: Nederland telt in 1945 nog 9.22 miljoen inwoners en in 1964 al 12.04 miljoen.55 Maar wat waarschijnlijk
meer is, in die sfeer van algehele opbouw, van bevolkingsgroei, van
53) Cout, Het socio-culturele leven, in AGN, XV, 355.

54) t.a.P.. 348.
55) Messing, t.a.p., 180.
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spreiding van industrie met oog voor maatschappelijk welzijn, van behoefte aan geschoolde mensen, aan midden- en leidinggevend kader,
neemt ook de alertheid van gemeentebesturen toe.
Zo ontplooien binnen vijfjaar na de oorlog burgemeesters, samen met
dekens of pastoors, in Dongen (1947), Veghel (1948), Boxmeer (1949),
Boxtel (1949) en Valkenswaard (1950) initiatieven tot stichting van scholen voor middelbaar onderwijs. Voor het eind van de jaren vijftig zijn de
laatste witte viekken op de kaart van Brabant (De Kempen en De Peel)
door de vestiging van scholen in Eersel (1957) en Deurne (1959) geheel
gevuld. Al deze plaatselijke initiatieven komen binnen de Vereniging Ons
Middelbaar Onderwijs tot een snelle effectuering. OMO beschikt immers
na dertig jaar over een organisatorische en administratieve infrastructuur, over voortreffelijke contacten met en gezag bij het departement van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en over een degelijke, financiele
ervaring. De Vereniging kan bovendien profiteren van de omstandigheid, dat na 1950 de subsidiering ook van het gehele voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs zelfs voor 100% bij wet is geregeld. De
rijksuitgaven voor onderwijs per hoofd van de bevolking lopen op van
f.55,- in 1950 tot f.677,- in 1978.56
Uiteraard voor de Vereniging een florissante situatie. Moller heeft dat,
tot zijn geluk, niet meer beleefd. Hij heeft die vrij luxueuze positie wel
voorzien, maar niet gewenst. De noodzaak van onderlinge solidariteit valt
weg. De offerbereidheid van de eerst betrokken mensen en de vrijheid
van eigen handelen gelden voor hem als noodzakelijke en betere waarborgen voor goed onderwijs dan een riante financiele positie.57 Gedurende de gehele eerste kwart eeuw in het bestaan van OMO tot aan Mollers
dood eind 1940, is de moreel-godsdienstige motivering de voornaamste
en eerste drijfveer van de Vereniging zowel voor de stichting van scholen
als voor de inrichting van het ondenvijs en de levenswijze van de docenten.

d. Initiatieven van de Vereniging OMO

In enkele jaren tijd loopt OMO ook de pijnlijke achterstand in van middelbaar onderwijs voor meisjes. De vereniging verbindt aan een tiental
bestaande scholen een MMS-afdeling, stelt na het midden van de jaren
zestig de HBS-en overal open voor meisjes. Zij breidt aan zes scholen het
56)
57
1

t.ap., 1 8 1.

Bonaventura, XIV (1947), 60.
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assortiment van onderwijs verder uit met een gymnasium-afdeling. De
aansluiting van drie reeds bestaande scholen (een in Oss en twee in Tilburg) bij de Vereniging en de stichting van nog eens drie scholen in Eindhoven, Bergen op Zoom en Tilburg voltooien een reeks van voorzieningen, die heel Brabant met een fijnmazig net, eerder dan elders in Nederland, van katholieke instellingen voor middelbaar onderwijs omspant.
Het bureau in Tilburg verwerkt met een minimale bezetting al deze uitbreidingen moeiteloos.
Na deze jaren van onstuimige expansie en de ogenschijnlijk nog onomstreden handhaving van het katholieke karakter van (le scholen met de
moderator daarin als centrale figuur, viert de vereniging in 1966 haar

vijftigjarig jubileum op originele wijze: stichting en bekostiging van een
katholieke middelbare school in een ontwikkelingsland: het Colltge Jeanne d'Arc gevestigd te Nkomsamba in Kameroen.
Maar enkele jaren daarvoor loopt OMO aan tegen de verstoring, her en
der in de provincie, van een redelijk evenwichtig geheel van onderwijsvoorzieningen door de even onverwachte als bruuske openstelling van
klein-seminaries, aanvankelijk alleen voor jongens maar al heel spoedig
ook voor meisjes.
Om meer dan een re4en lijkt een tweede periode afgesloten. Geldt voor
de eerste kwart eeuw van de vereniging Moller, voorzitter, ideoloog en
stuwende kracht als de centrale figuur; tot 1965 fungeert de secretaris-penningmeester, Van Hoof, populair bij de rectoren, als de spil van
het bestuursbureau, de pragmatische organisator en financieel deskundige. Hij maakt de tweede kwart eeuw van de Vereniging in die functie vol.
Er is dan echter overwegend sprake van een sociaal-emancipatorische
motivering: de Vereniging sticht scholen op alle plaatsen, waar middelbaar onderwijs nodig is, ontsluit daarmee regio's, die anders niet of veel
later daarvoor in aanmerking zouden komen en verbindt afdelingen aan
bestaande scholen, waardoor meisjes in groten getale toegang krijgen lot

middelbaar onderwijs.
Aan het begin van het derde tijdvak in de geschiedenis van de Vereniging (1966-1991) van opnieuw een kwart eeuw, treden zowel een nieuwe
voorzitter mr. J. Molkenboer als een nieuwe secretaris-penningmeester
dr. L.M.H. Joosten aan. De onderwijskundige visie, mede noodzakelijk
door de naderende Mammoetwet breekt binnen het milieu van de Vereniging baan en velen beschouwen die als een essentiele, kwalitatieve aanvulling op wat tot nu toe in kwantitatieve zin is bereikt. Maar ook binnen
de Vereniging trekken de grote maatschappelijke veranderingen van de
jaren zestig hun diepe sporen: erodering van de oorspronkelijke idealen,
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schooleiding: H.P. van Lit. L.B.G.M. Ruttenberg. A.H.M. Peerboom, M.A.C. Boons-Oppermans.

45 medewerkers; 433 leerlingen: 225 vr. en 208 man.
tekenen.
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secularisering en (lemocratisering. Er ontstaat echter eveneens een
nieuw onderwijskundig elan binnen rigide rechtspositionele verstarring.
e.

Klimaat binnen de Vereniging OMO

Voor de Vereniging zijn naast de voorzitterswisseling twee feiten van
doorslaggevend belang: de benoeming van dr.L.Joosten tot secretarispenningmeester en directeur van het bureau eind 1964, met als uitdrukkelijke taak het stimuleren van onderwijskundige ontwikkelingen. En het
optreden, in het najaar van 1964, van vier en later zes rectoren uit OostBrabant.58 Zij onderhouden al enige tijd maandelijkse contacten en willen nu het overleg van de rectoren op alle scholen van OMO een duidelijke structuur geven. Daarom nemen zij geen genoegen meer met de twee
keer per jaar belegde, hoofdzakelijk administratieve bijeenkomsten onder leiding van dr. C. Knuvelder, rector van het St.-Jorislyceum te Eindhoven, die het voorzitterschap om redenen van ancienniteit en eerbiedwaardigheid al jaren bekleedt. Zij schuiven, goed voorbereid, drs.J. van
der Hart, rector van het Rythoviuscollege te Eersel, met succes, maar
voor de meeste collega's onverwachts sommigen spreken van een coup
-, naar voren als nieuwe voorzitter van een vergadering die maandelijks
over onderwijskundige kwesties grondig wenst te discussieren. Binnen
de Vereniging is daarmee aan een eerste voorwaarde voor een 'rectorale
cultuur' voldaan.
Deze drie gebeurtenissen markeren het einde van een tijdperk, waarin
het bestuur vooral financieel-administratief de touwtjes strak en regentesk in handen houdt. Dat bestuur - lang overwegend samengesteld uit
burgemeesters van de gemeenten, waar de Vereniging scholen beheert bemoeit zich niet met de onderwijskundige vormgeving. Daar bestaat ook
weinig reden toe. De inrichting van het onderwijs verloopt immers al
sinds 1863 volgens dezelfde voorschriften. De landelijke overheid en het
bestuur van OMO voeren tot ongeveer 1966 bewust een distributief beleid, dat in ieder geval in Brabant heeft geleid tot een deugdelijke infrastructuur, een fijnmazig net van voorzieningen in de steden en in de
economische centra op het platteland en een sterke financiele positie.
Het (bestuurs-)bureau ontleent zijn kracht aan een efficiente beharti-

Van Oorschot. OMO en het onderwijs, 163. Het artikel spreekt over 'de kleine zes'. Ten
tijde van de 'coup' heette het gezelschap nog 'de kleine vier': drs. J. van der Hart (Eersel).
Th. Hoogbergen (Deurne), drs. A. van Roessel (Helmond) en dr. J. Weenen (Valkenswaard).
in 1967 aangevuld met C. de Gouw (Helmond) en mr. H. Megens (Boxmeer).
58)
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ging van tal van administratieve en financiele zaken. Het staat om die reden heel dicht bij iedere afzonderlijke school. Het handelt informeel. In
de materiele sfeer zijn er daarom weinig kwesties, waar het bureau geen
oplossing voor vindt. De veelvuldige contacten met het departement 10-

pen voornamelijk via de persoon van de secretaris-penningmeester. Zaken als subsidiering van nieuwe scholen of afdelingen, stichting van gebouwen, voorzien in vacatures van docenten blijken voortdurend sterk
persoonsgebonden tussen het bureau en de rector van de school naar tevredenheid te worden afgehandeld. Het kantoor, aanvankelijk nog in de
P.F.Bergmanstraat, later in de Boerhaavestraat en sinds 1963 in de prof.
Dondersstraat in Tilburg, geniet ook landelijk een zekere faam. Tal van
schoolbesturen vragen daar om administratieve assistentie en hulp. Het
geldt als vraagbaak voor tal van kleine schoolbesturen en solitair opererende rectoren buiten de Vereniging.
Iedere school van OMO bepaalt intussen haar eigen onderwijskundig
beleid, voorzover daar al sprake van is. Er bestaan vluchtige en incidentele contacten tussen schoolleidingen eens of tweemaal per jaar, maar
van een gemeenschappelijk beleid door de scholen is geen sprake. Het
heengaan van de voorzitter mr. R. van der Heyden, vrijwel onmiddellijk
na de viering van het vijftigjarig bestaan in 1966 - mede om gezondheidsredenen - en de unanieme verkiezing van mr. J.Molkenboer, tot
dan toe vice-voorzitter van de Vereniging, betekenen een essentiele
koerswijziging binnen OMO en vooral ook een opzienbarende verandering van klimaat. Het is in dit verband opmerkelijk, dat Molkenboer onmiddellijk na zijn verkiezing tot vijfde voorzitter van Ons Middelbaar Onderwijs als eerste gremium de op diezelfde dag vergaderende rectoren
bezoekt, die hem in een uitbundige stemming ontvangen. Tenslotte is
1966 ook het jaar, dat de Vereniging haar vijftigjarig bestaan viert.
Ook deze verandering voltrekt zich tamelijk abrupt tegen de achtergrond van zowel de maatschappelijke beroeringen, in Nederland het opvallendst gemarkeerd door de woelingen rond het huwelijk van Claus en
Beatrix in 1966, als van het kerkelijk keerpunt door het Tweede Vaticaans Concilie, dat op 8 december 1965 eindigt.
§ 3. De geestelijke effenis van Moller verdeeld

a. De voorzitters

In de periode van het tweede oorlogsjaar (1941) tot 1966 ziet de vereniging drie functionarissen op de voorzittersstoel: twee voorzitters en een
vice - voorzitter.
182
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Atb. 6. P. P.J.A. van der Putt. waarnemend voorzitter 1949-1957.

Veertien dagen na de dood van Moller (op 6 december 1940) herdenkt
Van der Putt de gestorven voorzitter op pieteitvolle wijze. Het bestuur
toont zich attent door op zijn voorstel aan mevrouw Moller een jaarlijkse
uitkering van f. 1000,- te verstrekken.
Alle plaatselijke besturen worden met nadruk uitgenodigd namen van
een of meer personen te noemen als mogelijke kandidaten voor het voorzitterschap "teneinde enige richtsnoer te hebben".59 Al op 27 januari
1941 zien de leden van het bestuur het volgende lijstje voor zich:

prof. dr. M.J.H. Cobbenhagen, Tilburg
mr. B.J.M. van Spaendonk,
Tilburg
Eindhoven
P.P.J.A. van der Putt,
mr. H. Scheidelaar,
Tilburg
mr. F.G.C.J.M. Teulings,
's-Hertogenbosch
De bestuursleden schetsen een profiel van de nieuwe voorzitter. De
meesten willen een man die zich in de zaken van het onderwijs grondig
wil inwerken en liever geen administratieve figuur. Hij moet iemand zijn
met een goede introductie bij (le autoriteiten en landelijke bekendheid
genieten. Hij moet zijn werkzaamheden zo kunnen regelen, dat hij zich
"op het belang van de scholen kan instellen". Als vergoeding trekt het
bestuur f.2000,- per jaar uit. Met zes stemmen voor Teulings en twee
voor Van der Putt blijkt de eerste gekozen.60. Op 17 maart 1941 - de
27e verjaardag van OMO wordt Teulings geinstalleerd en door Van der
Putt hartelijk toegesproken. 61
-

Frans Teulings is op 15 november 1891 in Den Bosch geboren. Hij sterft
op 23 juni 1966 te Vught. Hij volgt de laatste lagere schooljaren op 'De
Ruwenberg' in Sint-Michielsgestel en is van 1905-1911 leerling van het
Bossche stedelijk gymnasium. Hij studeert rechten aan de gemeentelijke
universiteit van Amsterdam. In het laatste oorlogsjaar 1918 is hij als
commissariaats-secretaris verbonden aan het familiebedrijf van de CV
Teulings' Koninklijke Drukkerijen in zijn geboortestad. Als 26-jarige pas
afgestudeerde jurist treedt hij op als secretaris van het rayon Den Bosch
met Moller als voorzitter en snel daarna als secretaris van het curatorium
van de Bossche lycea.
OA Tilburg, Notulen 23-12-1940.
6°) OATilburg, Notulen 27-1-1941.
61) OA Tilburg, Notulen 27-3-1941.
59)
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Wellicht stuit de harde bedrijfsvoering - in de stad geniet de firma weinig sympathie voor haar sociaal beleid - hem als man van het compromis, omzichtig en zorgvuldig en op kritieke momenten weinig doortastend, toch te zeer tegen de borst om daar een bevredigende levensvervulling in te vinden.
Hij besluit zich volledig aan de publieke zaak te wijden. Teulings blijkt
een van de oprichters in 1919 van een krant voor de katholieke arbeiders, op sterke aandrang van de monseigneurs H.A. Poels, W.P.A.M.
Mutsaerts en J.P. van Schaik gesticht. Op 2 oktober 1919 verschijnt het
eerste nummer van de Volkskrant, toen officieel blad van het Roomsch
Katholieke Werkliedenverbond (RKWV). Hij is de eerste directeur, wel
voor de hand liggend, omdat de CV Teulings' Koninklijke Drukkerijen, Frans Teulings is sinds 1918 directeur van Teulings' Uitgeversmaatschappij - de Volkskrant tot 1930 uitgeven. 62
Hij treedt op als secretaris van de Bossche kieskring en in 1921 van de
rijkskieskringen-organisatie, waaruit in 1925 de 'Roomsch Katholieke
Staatspartij' ontstaat. Teulings blijft secretaris van deze partij tot 1945.
Namens de RKSP wordt hij in 1926 lid van het stichtingsbestuur van de
Katholieke Radio-omroep (KRO). Voor de opbouw van de partij heeft hij
zich zeer ingespannen. In 1929 belandt hij in de Tweede Kamer, waarin
hij "een onopvallend belangrijke rol speelt",63 later als woordvoerder op
financieel-economisch gebied. In 1938 wordt hij voorzitter van de Vaste
Kamercommissie voor de belastingen, een functie, die hij - met een onderbreking door de oorlog - tot het einde van zijn Tweede Kamerlidmaatschap in 1948 blijft bekleden. Bij het streven met een katholieke
eenheidspartij door te gaan. onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog,
eerst als RKSP en vanaf 22 december 1945 als KVP, speelt Teulings een
belangrijke rol als secretaris en lid van het Dagelijks Bestuur.
Teulings voldoet aan het geschetste profiel. Hij heeft ervaring in schoolaangelegenheden als secretaris van het Bossche curatorium, en als lid
van het centraal bestuur van OMO. Hij heeft door zijn verwevenheid met
politieke organisaties entree bij autoriteiten. Hij stemt graag in met zijn
benoeming. Door de oorlog is hij tot politieke inactiviteit gedwongen.

Misschien ziet hij zijn verkiezing ook als een compensatie voor zijn dubbele teleurstelling in de politiek. In 1937 is hem op een allerongelukkigste wijze het voorzitterschap van de partij door interne intriges en even

62)

Van Oirschot, De kranten in Brabant 19. De Volkskrant verschijnt aanvankelijk om de

andere dag en pas vanaf 1921 ala dagblad.
63) Manning, Zoeklicht op mr. Frans Teulings. in 1/an blauwe Stoep tot citadel. 321-334.
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later diezelfde functie voor de fractie aan zijn neus voorbij gegaan. Teulings heeft zich als een behoudend verdediger van verzuilde organisaties
geprofileerd. Voor zijn medebestuursleden, maar ook voor de kerkelijke
overheid is Teulings zeer aanvaardbaar. Die zijn uiteraard op de hoogle
van een artikel, dat hij schrijft, in juli 1940, na de Duitse inval, in De RK
Staatspanij, waarin hij "een krachtig protest" laat horen
tegen die soort Nederlanders, die de slechte smaak hebben om in deze dagen van overheersing vrijwel alles te versmaden wat onder het democratisch bewind tot stand is gekomen".64
Dat is natuurlijk een duidelijke aanval op de Nederlandse Unie van het
driemanschap De Quay, Linthorst Homan en Van Einthoven. Teulings
pleit voor eerlijkheid ten opzichte van het verleden. 65
Teulings toont zich ingenomen met de gelukwens, die de Bossche bisschop Diepen hem stuurt bij gelegenheid van zijn verkiezing tot voorzitter
van OMO. Zijn antwoord aan de bisschop laat licht vallen op twee eigen',

schappen van zijn persoon:

"Ten zeerste ben ik blijde getroffen door het door mij hoogelijk gewaardeerde schrijven van Uwe Excellentie [...j, waarin Zij mij gelukwenscht met de benoeming. I...1 Zeer bijzonder in deze moeilijke tijden hecht ik bijzondere beteekenis aan Uw gelukwensch. Ik ontveins
mij de moeilijkheden niet, die kunnen komen opzetten. DAdrom juist
beveel ik den nieuwen voorzitter van OMO met aandrang aan in Uw
veelvermogend Gebed, terwijl ik bij voorkomende gelegenheden gaarne op Uw inzicht en Uw oordeel een beroep hoop te mogen doen. Met
de betuiging van mijn eerbiedige hoogachting noem ik mij Uwer Excellentie gehoorzamen en toegenegen dienaar".66
Afgezien van de grammaticaal juiste maar wat potsierlijke vrouwelijke
voornaamwoordelijke aanduiding - de episcopale wenkbrauwen zullen
stellig een ogenblik hebben gefronst - en de De Vries en te Winkel-spelling met de fraaie genitief in de slotzin, toont Teulings zich een vormelijk
en vroom mens. Hij schrijft 'gebed' met een hoofdletter.
In hetzelfde jaar 1941 doet Teulings mededeling aan zijn bestuursleden, dat de eerste secretaris-penningmeester Van Loon, die al lange tijd
wegens ziekte vaak heeft moeten verzuimen, zijn werkzaamheden op het
kantoor van de Vereniging wel niet meer volledig zal kunnen uitoefenen.
Van Hoof zal voorlopig al diens taken overnemen en vanaf heden ook de
64) Bothuis, e.a., Onderdrukking en Verzet, 19.
65) Teulings. Eerlijkheid gebiedt...., in De RK Staatspartij. IX (1940}, 7, 134-136.
66) BA 's-Hertogenbosch, brief Teulings aan Diepen 28-2-1941.
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bestuursvergaderingen bijwonen.67 Twee jaar later belast het bestuur
hem officieel met de leiding van het kantoor, geeft hem de titel van chef
de bureau en verhoogt zijn salaris aanzienlijk. 68
In juni 1945 aanvaardt Teulings, als voorzitter van OMO, zijn benoeming tot lid van de zuiveringscommissie voor het VHMO. 69

Op 24 oktober 1949 neemt het bestuur afscheid van Teulings, die zo
juist is benoemd tot minister van Binnenlandse Zaken in het eerste kabinet Drees (1949-1951).7o In maart 1951 komt dit kabinet ten val. In het
tweede kabinet Drees keert Teulings terug als minister zonder portefeuille en als vice-premier met de ondankbare taak de Bescherming Burgerbevolking (BB) en de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) te behartigen. Na de verkiezingen in 1952 eindigt het ministerschap van Teulings
mede om gezondheidsredenen. Hij wordt lid van de Eerste Kamer. Omdat naar algemene verwachting in 1949 het ministerschap maar kort zal
duren, besluit het bestuur op dat moment niet in de vacature te voorzien
en gaat het oudste bestuurslid, P.J.J.A. van der Putt, per 1 oktober 1949
71
als vice-voorzitter optreden. Hij ontvangt de toelage van de voorzitter.
In 1952 komt het voorzitterschap andermaal aan de orde, bijna zeker
naar aanleiding van het aftreden van Teulings als minister - maar er valt
geen besluit om hem het voorzitterschap opnieuw aan te bieden. Twee
bestuursleden (Van der Heyden en baron Van HBvell tot Westerflier)
brengen de kwestie twee jaar later weer ter sprake en zij vragen zich af, of
het bestuur Teulings toch eigenlijk niet definitief als voorzitter moet aanzoeken en of hem die functie indertijd officieel is beloofd ? De notulen
verschaffen aan de zittende bestuursleden op dat punt geen duidelijk-

OA Tilburg, Notulen 27-10-1941.
OA Tilburg, Notulen 29-11-1943.
65 Handelingen der tijdelijke Staten Generaal 1945. Handelingen der voorlopige Staten Generaal 1945-1946. Brief 256-1945. in KDC, arch. OMO inv. no. 30 (f 354). Teulings deelt
mee: "dat hij door de militair commissaris persoonlijk is uitgenodigd om zitting te nemen in
de commissie voor zuivering van MO en VHMO. Hij hoopt in deze nuttig werk te kunnen verrichten". Op 14 augustus 1945 moet Teulings in Eindhoven een zitting van de Zuiveringscommissie MO voorzitten. Zie ook mr. Frans Teulings en het herstel van de RKSP, oktober
1944-december 1945, onuitgegeven doktoraalscriptie van L.M.P. Kupers, Katholieke uni67)
68)

versiteit Nijmegen.
70) Minister J.H. van Maarseveen stapt over naar het Ministerie van Overzeese Cebiedsdelen na het aftreden van minister mr. E.M.J.A. Sassen. Mr. J.R.H. van Schaik neemt tijdelijk
het departement van Binnenlandse Zaken waar. Op 20 september 1949 legt Teutings de
ambtseed af.
71) OATilburg, Notulen 24-10-1949.
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heid.72 Van der Putt is van oordeel, dat de Vereniging nu eerst maar
eens de wijziging van de reglementen en de statuten moet
afwerken. Zijn
collega's verstaan diens impliciete sollicitatie. Maar er bestaat een onuitgesproken bezwaar binnen het bestuur hem tot voorzitter te benoemen.
Bijna zeker speelt een aantal factoren een rol: zijn niet-academische
opleiding, zijn geringe landelijke bekendheid en een licht spraakgebrek.
Bestuursleden hebben hem daarom waarschijnlijk niet voldoende representatief geacht, maar ook te onorthodox in de benadering van tal van
kwesties en te volks. Hij blijkt overigens een succesvol vice-voorzitter tot
aan zijn plotselinge overlijden in 1957.
Op dat moment zijn de functies van voorzitter 6n vice-voorzitter vacant.
Van Hoof, de secretaris-penningmeester, maakt de bestuursleden erop
attent, dat niemand bevoegd is tot het tekenen van benoemingsakten en
andere stukken. Mr.R. van der Heyden, lid van het hoofdbestuur wordt
onmiddellijk na de begrafenis van Van der Putt - "kenmerkend voor

hem was zijn goedmoedige humor, die zo menigmaal een
doodgelopen
gesprek of een kritieke controverse weer in de juiste banen wist te leiden"73 - met zeven van de tien stemmen tijdens een in der haast belegde
extra-vergadering in het St.-Joriscollege te Eindhoven gekozen tot 'onder-voorzitter'.74
Een meerderheid in het bestuur wil Teulings opnieuw als voorzitter
vragen, maar verwacht (hoopt op ?) een negatief antwoord in verband
met zijn ziekte. Van der Heyden brengt verslag uit van
de hem opgedragen missie naar Vught. Teulings heeft zich zeer teleurgesteld getoond,
dat hem in 1952 het voorzitterschap niet
wederom was aangeboden, zoals hij toch wel had mogen verwachten,
gezien de mededelingen die hij had verkregen van mgr.Goossens en
andere bestuursleden. Hij was er echter dankbaar voor, dat hem thans
dit aanbod weer werd gedaan, maar hij meende in verband met zijn gezondheidstoestand het voorzitterschap van OMO niet meer te kunnen
aanvaarden".75
In de bestuursvergadering van 25 november 1957 brengt ieder lid ter
peiling eerst twee stemmen uit. Van de 17 (?) uitgebrachte stemmen gaan
er zes naar Van der Heyden en vijf naar Van Velthoven, die zegt " in geen
geval het voorzitterschap te kunnen aanvaarden". Van der Heyden
',

72) OA Tilburg, Notulen 18-1-1954.
73) OA Tilburg. Notulen 30-6-1957.
74) OA Till)urg, Notulen vergadering Eindhoven 27-6-1957.
73) OA Till)urg, Notulen 25-11-1957.
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wordt vervolgens met vijf van de negen stemmen gekozen. Hij zal die
functie vervullen tot eind 1966. Mr. J.Molkenboer ziet zich als vice-voorzitter gekozen met zeven van de negen stemmen. 76
Van der Heyden, Reinier, Joseph, Theodorus is in Waalwijk geboren op
7 januari 1898. Hij presideert voor de eerste maal op 24 augustus 1945
als tijdelijk benoemde burgemeester van Waalwijk, de tijdelijke raad van
deze gemeente. Zijn oom en zijn vader, achtereenvolgens gemeente-ont-

vanger van Waalwijk, stammen uit een leerlooiersgezin. Hij volgt een
academische opleiding, wordt jurist en is enkele jaren advocaat en procureur in Den Haag, voor hij op 1 oktober 1930 lot burgemeester van Drunen wordt benoemd. In 1942 wordt Van der Heyden in die functie door
de Duitsers niet alleen ontslagen, omdat hij weigert hun opdrachten uit te
voeren, maar ook in gijzeling genomen. Terug in Drunen blijft hij daar
burgemeester tot juli 1946 en combineert dat ambt ruim anderhalf jaar
met dat van Waalwijk. Op die datum wordt hij benoemd tot eerste burger
van de gemeente Loon op Zand tot zijn pensionering op 1 maart 1963. Hij
combineert zijn negenjarig voorzitterschap van de Vereniging gedurende
zes jaar tot eind 1966, met het burgemeestersambt van Loon op Zand.
Hij overlijdt te Vught in 1968.77
In de periode van het voorzitterschap van Van der Heyden
(1957-1966) is maar een nieuwe school gesticht, terwijl die stichting nog

helemaal is voorbereid door Van der Putt en Van Hoof. Ook geen enkele bestaande school heeft zich in die tijd bij OMO aangesloten. De
kaart van Brabant lijkt volledig ingevuld en het bestuur kan na al die bruisende activiteiten op adem komen en vooral op financieel-administratief
gebied opereren. Het gedraagt zich hoofdzakelijk juridisch-procedureel.
De discussies in het bestuur vertonen bovendien een sterk monolitisch
karakter en scherpen het onderscheid tussen de verschillende geledingen met hun onderscheiden competenties eerder aan. Er vindt geen gedachtenwisseling tussen bestuur en scholen plaats. De eenjaarlijkse formele samenkomsten van voorzitter en secretaris-penningmeester - deze
laatste daar alleen gedoogd om technisch-administratieve toelichting te
verstrekken - met de rectoren en directeuren van de scholen duren heel
kort. Zij bestaan uit een reeks mededelingen van de voorzitter. De rectoren zijn in de gelegenheid tevoren schriftelijk vragen in te dienen, die de
voorzitter vervolgens toewijst aan de geleding tot wier competentie de

76)

OA Tilburg. Notulen 27-1-1958.

77) De Echo van het Zuiden. 4 februari 1963.
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I
i

beantwoording van deze kwesties naar zijn opvatting thuishoort. Dit leidt
verkillende sfeer, die ook heerst op de bestuursvergaderingen en
daar op sommige leden een paraliserend effect heeft.78 Van der Heyden
geldt stellig als een zeer krachtige persoonlijkheid, die in alle gezelschappen de toon zet, maar dat helemaal doet in de stijl van het ancien regiem:
tot een

regentesk, afstandelijk en koel.

b. De secretaris-penningmeester

Van 1941 af functioneert Van Hoof, sinds 1921 in dienst van de Vereniging, als waarnemend secretaris-penningmeester en chef van het bureau.
Van Loon is op dat moment wegens ziekte al enige tijd buiten functie.
Teulings heeft zich beijverd wachtgeld en vervroegde pensionering van
Van Loon tot diens bevrediging te regelen.79 Het bureau in Tilburg gaat
na de dood van Moller heel anders functioneren. Tot dat moment behartigt deze immers vrijwel alle contacten naar buiten, naar de minister en
het departement, naar de schoolbesturen, de rectoren en de leraren.
Moller correspondeert vaak op persoonlijke titel, maar wel namens het
bestuur, met het ministerie, de bisschoppen en ook met de scholen. Tijdens en onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog behoudt het bureau
zijn centrale positie in de (salaris-) administratie en de financien van de
scholen, maar vallen de contacten met het departement, met de bond van
schoolbesturen, met rectoren en ook de leraren op natuurlijke wijze en
bijna als vanzelfsprekend, geheel toe aan de secretaris-penningmeester.
Het bestuur benoemt Van Hoof in 1947 unaniem8o en bevestigt hem
daarmee in de functie die hij dan al ruim zes jaar waarnemend, sinds
1941, uitoefent.81 Het bureau ontplooit een grote activiteit. Rectoren en

Twee hoofdbestuursleden uit het begin van de jaren zestig durven nauwelijks het woord
te voeren. Wie met de voorzitter van mening verschilt, kan op een vernietigende blik rekenen
en wordt verder genegeerd. Een pas benoemde rector. bij de voorzitter ter kennismaking op
het kantoor uitgenodigd. moet bijna een uur wachten, waarna in het gesprek van minimale
duur de vraag valt "of hij als jurist niets beters had kunnen vinden". Een andere rector. kreeg
bij een meningsverschil de deur gewezen met de toevoeging: "U kunt zich als ontslagen beschouwen". Bij het vijftig-jarig bestaan van OMO in 1966 ontvangt de bisschop van Nkongsamba uit Kameroen, mgr. Albert Ndongmo. op bezoek bij de Vereniging de gift van leerlingen, docenten en bestuur voor zijn nieuwe school het Colllge Jeanne d'Arc. Bij die gelegenheid typeert de warmbloedige. Afrikaanse prelaat de voorzitter van OMO als 'Un homme,
sorti d'un frigidaire'.
19) OA Tilburg. Notulen 27-10-1941: 27-1-1947: 28-4-1947.
80) OA Tilburg. Notulen 2-6-1947.
81) OA Tilburg, Notulen 27-10-1941.
78)
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plaatselijke schoolbesturen wenden zich rechtstreeks tot de secretarispenningmeester, die voor de scholen de contacten met het departement
onderhoudt, initiatieven neemt ter financiering van nieuwe scholen of afdelingen, alle bouwzaken regelt en zich niet meer beperken kan tot het
uitvoeren van opgedragen taken.
Teulings beweegt zich immers na de oorlog intensief in tal van politieke
kringen en ziet zich daardoor wel gedwongen veel meer ruimte te laten
aan de secretaris-penningmeester. Ook Van der Putt, een nuchter en
praktisch bestuurder, laat in een uitstekende verstandhouding, veel over
aan de secretaris-penningmeester.

Er ligt al die jaren grote druk op het bureau door een voortdurend wassende stroom van nieuwe initiatieven: OMO sticht binnen vijftien jaar tien
nieuwe scholen. breidt deze en andere uit met evenzovele MMS-, HBSA- en zes gymnasiale afdelingen. Drie al langer bestaande instellingen
sluiten zich bij de Vereniging aan. Al deze scholen beschikken binnen
twintig jaar over een nieuw gebouw en dat geldt eveneens voor een aantal
instituten van voor de oorlog. Zo'n uitzonderlijke activiteit vergt een alert
reagerend en efficient werkend bestuursbureau, dat de administratie en
de financien goed in de hand heeft. Van een secretaris-penningmeester,
tevens chef van het bureau, en zijn medewerkers worden in zo'n expansieve tijd grote zelfstandigheid, vindingrijkheid en vooral uitstekende
contacten met het departement gevraagd. Medewerkers van het bureau
roemen het vertrouwen in a]le medewerkers, het vermogen tot delegeren,
de "vriendelijke doortastendheid en praktische intelligentie van Van
Hoor'.82 De groei van OMO in nauwelijks twintig jaar (1946-1966) is
spectaculair: van negen scholen met 145 klassen en 3.347 meisjes en
jongens naar 22 scholen met 681 klassen en 16.455 leerlingen.

Harrie van Hoof (1899-1975) beschikt voor zijn aanstelling als boekhouder bij OMO in 1921, over enige ervaring bij de Rotterdamse Bank te Tilburg. Hij bezoekt na de lagere school de kostschool St.Victor in Turnhout, die om twee redenen bij Tilburgse families een zekere faam geniet:
je leert er voortreffelijk Frans en het is er goedkoop; de belangstelling van
de jonge Van Hoof gaat overigens uit naar de handelsvakken en het boekhouden. Zijn opleiding blijft bescheiden, maar zijn eigen groei houdt gelijke tred met de ontwikkelingen van de Vereniging, zoals dat in die tijd
nog kan. Hij ontpopt zich als een expert in financiele aangelegenheden
Mondelinge mededeling van C. de Bakker, meer dan veertig jaar werkzaam op het kantoor van OMO.
82)
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en als een uitstekend organisator. De zuinigheid uit de beginjaren en de
door hem hoog aangeschreven autoriteit van Moller moeten zijn aangeboren gaven hebben gestimuleerd.
Hij kent zijn eigen beperkingen tot het financieel-administratieve terrein heel goed, laat alle onderwijskundige kwesties aan de rectoren over
en voelt de grenzen van de departementale bedoelingen feilloos aan. Hij
onderhandelt er met een joyeuziteit, die in ambtelijk Haagse kring ongebruikelijk is, maar op de een of andere manier zoveel indruk maakt, dat
hij zelden met lege handen thuiskomt. Wie hem in die omstandigheden
meemaakt, kan zich erover verbazen, dat zijn hartelijke manier van zaken doen, met licht Tilburgs accent, zijn Brabantse aard nooit verloochenend, op de kritische beschouwer een enigszins vrijpostige indruk maakt,
maar tegelijkertijd toch in de concrete situatie geaccepteerd blijft. Hoewel hij ministers en staatssecretarissen kwistig met 'excellentie' betitelt hij heeft in al zijn aimabiliteit een ouderwetse achting voor autoriteiten kent hij geen schroom in het verdere contact en behoudt hij een zeker
naTef geloof in gezag. In eigen kring bezit hij een natuurlijke autoriteit om

zijn inzicht, maar ook om zijn hulpvaardige deskundigheid en handig manoeuvreren, waarmee hij voor tal van moeilijke kwesties een oplossing
weet. 83

Zijn fabelachtig geheugen komt hem in de pionierstijd van het bureau
die heel lang heeft geduurd, uitstekend van pas. Veelleraren, die hij persoonlijk kent, wijst hij op een mogelijk aanvullende betrekking aan een
van de scholen. De vacatures heeft hij jarenlang precies in het hoofd. Hij
opent nog voor het binnenkomen van de medewerkers alle post, verdeelt
die en houdt alle zaken bij.84 Op een heel natuurlijke wijze verstomt de
discussie over het centrale en het decentrale beleid van de Vereniging:
het bureau regelt alle kwesties buiten de strikt onderwijskundige zaken.
Daar zorgen de individuele scholen zelf voor. Op dat punt is er overigens
van enige samenhang geen sprake. Rectoren en leraren van de scholen
onderhouden ook geen gestructureerde onderlinge contacten. De al bijna een eeuw bestaande ongewijzigde wetgeving schept die behoefte ook
83) Van Hoof is van 1946 tot 1963 secretaris-penningmeester van De Bond van r.-k schoolbesturen. thans 'Bond van Besturen van Katholieke Scholen voor VWO en AVO'. Voorzitter
daarvan sinds 1942 is Raphael Gooijer, carmeliet. "Gooyer en Van Hoof bleken op het departement m66r dan hun gewicht in goud waard". "Zowel St.Bonaventura als de Bond van
Schoolbesturen zijn geworteld in de scholen van OMO". Moller sticht de bond op 31 juli
1923, Bronkhorst, Zestig Jaar Besturenbond, in Bond van besturen van katholieke schoten
voor VWO en AVO.
84) Molkenboer en Joosten, Omologie, VII (1975),3-4.
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nauwelijks en de formidabele kwantitatieve groei laat daarvoor maar geringe ruimte.

c. De onderwijskundige adviseurs

Toch rijst het vermoeden, dat het bestuur van de Vereniging juist en
vooral na de dood van Moller behoefte voelt aan handhaving en voortzetting van een samenhangende visie op onderwijskundig gebied. Het acht
zichzelf in dit opzicht echter incompetent en signaleert een leemte, maar
gedraagt zich ook ambivalent: het weet niet goed raad met een keuze tussen het besturen van een vereniging, die zich louter beperkt tot het
scheppen van goede voorwaarden voor onderwijs, of leiding geven aan
een organisatie, die een samenhangend en constructief onderwijsbeleid
voert. Het wordt uiteindelijk een keuze voor een 'scheiding der machten'. Binnen het kader van de wettelijke regelingen zorgt iedere school,
onderwijskundig, voor zichzelf. In 1948 vindt er desondanks en vooral
uit verlegenheid binnen het bestuur een korte discussie plaats om
dr.J.Gielen, na zijn onverwachts aftreden als minister. in 1948, tot oiiderwijskundig adviseur aan te stellen. Van der Heyden aarzelt; Goossens
zou hem dan liever als inspecteur op de scholen van OMO werkzaam
zien; Van der Putt wijst op de ongunstige stemming onder de leraren ten
',
aanzien van de persoon en wil diens eventuele taak laten aanvangen
naar behoefte en geen publikatie aan de aanstelling verlenen".85 Het
komt er niet van.
Een vreemd voorbeeld van onderling handjeklap is de
benoeming
lycea. van
Die
dr. H. van Velthoven, leraar aardrijkskunde aan de Bossche
wordt in 1950 algemeen adviseur van OMO op verzoek van burgemeester en wethouders van 's-Hertogenbosch. Hij is dat jaar gekozen tot
wethouder voor de KVP, maar het honorarium voor die functie blijkt te
gering. De aanvulling als adviseur van OMO bedraagt f.4500,- per jaar.
Er komt een vage taakomschrijving: het geven van advies in kwesties die
het bestuur hem voorlegt. Hij kan bovendien zelf schriftelijk ongevraagd
voorstellen doen. Het bestuur toont zich ingenomen met zijn benoeming.86 Wanneer zeven jaar later blijkt, dat de salarissen van wethouders aanzienlijk zijn verbeterd, volgt er geen aanpassing, maar wel de
,'
wens hem meer opdrachten te verstrekken speciaal op onderwijs-tech-

85)

OA Tilburg, Notulen 27-9-1948.

86) OA Tilburg, Notulen 23-1-1950; 24-4-1950: 26-6-1950.
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nisch gebied, omdat hierdoor de taak van de secretaris-penningmeester.
die overbelast is, kan worden verlicht".87
Per 23 juni 1959 benoemt het bestuur bovendien de oud-inspecteur
VHMO in Noord-Brabant, drs. M. van der Weijst, tot onderwijskundig
adviseur tegen een jaarlijkse vergoeding van f.6000,- zonder specifieke
opdracht. Van Velthoven en Van der Weijst zijn beide typische adviseurs
voor het hoofdbestuur. Zij verrichten geen taken naar de scholen toe. Op
verzoek van het bestuur voeren zij slechts opdrachten uit: politieke door
Van Velthoven met zijn relaties als Eerste-Kamerlid voor de KVP in contacten met minister of staatssecretaris, als kwesties vastgelopen zijn of
niet van de grond komen; ondenvijs-technische door Van der Weijst, die
het klimaat van alle Brabantse scholen als oud-inspecteur terdege kent en
een goed inzicht heeft in de behoeften aan middelbaar ondenvijs.88 Hij
toont daarbij een bijzondere voorkeur voor het middelbaar onderwijs op
het verstedelijkte platteland. Beide adviseurs hebben, ondanks hun
vriendelijke aanwezigheid, op het beleid van het bestuur geen invloed.
d. Nieuwe accenten: andere motivering
De minister vraagt in 1951 het bestuur of de Vereniging haar werkzaamheden ook tot buiten de provincie wil uitstrekken. Sommige bestuursleden vinden dat daarmee een katholiek belang is gediend en zijn positief;
andere schrikken voor uitbreiding terug en wensen dat het bureau zich
zal beperken lot adviezen aan andere schoolbesturen en zo nodig tot administratieve hulp. Wel stelt het bestuur het gevoelen van het episcopaat
over deze kwestie op prijs.89 De bisschop van Breda blijkt ingenomen
met een buiten-provinciaal bereik en heeft daarbij het oog op twee katholieke scholen in Zeeuws-Vlaanderen. Goossens is uiteindelijk voor beperking tot de eigen provincie, maar zou graag zien dat alle katholieke scholen van Brabant zich bij de Vereniging aansluiten.90 Later blijkt, dat de
minister vooral geporteerd is voor schoolbesturen van een omvang als
OMO in iedere provincie.91
Sinds 1922 bestaan er duidelijke afspraken met de scholen in Breda.
Het Bredase curatorium zal zich beperken tot de stad; OMO tot de rest

OA Tilburg, Notulen 25-2-1957.
OA Tilburg. Notulen 23-5-1959.
89) OA Tilburg. Notulen 26-11-1951.
90) OA Tilburg, Notulen 7-1-1952.
41) OA Tilburg, Notulen 25-2-1952.
87)

88)
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van het Brabantse deel van dat bisdom. Er is maar een moment in de
historie van de Vereniging, dat het bestuur expliciet op werving van bestaande scholen aanstuurt: de eerste vergadering in 1941 met Teulings
als nieuwe voorzitter. Twee Brabantse lycea, geleid door leken, zijn niet
in de OMO-gelederen opgenomen: het Odulphuslyceum te Tilburg en
het O.L.Vrouwelyceum in Breda. Teulings krijgt zelfs een expliciete 'opdracht' besprekingen met die scholen te openen, omdat aansluiting bij de
''
Vereniging het aanzien en de kracht van de centralisatie zouden ver9,
sterken". De vroegere financiele bezwaren bestaan thans niet meer, althans zeker niet meer bij OMO".92 Maar de nieuwbakken voorzitter

boekt geen succes. 93
OMO vertoont nog heel opvallend de kenmerken van een onderwijsorganisatie met een sterk ideologische drijfveer: emancipatie, uiteraard defensief in eigen katholieke scholen, door ontsluiting van het gewest en
verheffing van jonge mensen, sociaal en cultureel, bestemd voor een toekomstige maatschappij met katholieke contouren. In de persoon van Moller is deze ideologie gepersonifieerd. Ze heeft sterke steunpunten voor de
praktische uitvoering op iedere school in de bisschoppelijk inspecteur en
vooral in de moderator. De overige bestuursleden steunen die ideologie
onverkort en zij verwachten van plaatselijke besturen, rectoren en docenten, dat deze het ontstoken vuur brandende houden. Dat kan alleen bij
grote financiele offerbereidheid en toewijding van velen.
Na Mollers dood blijkt diens geestelijke erfenis, te omvangrijk en ook te
belastend voor een persoon, snel uiteen te vallen: aspecten die een man
tot nu toe in zich verenigt, komen voor de verdere toekomst toe aan verschillende personen en instanties: de ideologie, de administratie en de
onderwijskundige visie. De vereniging is zo sterk op gang gekomen, in
een stroomversnelling geraakt, fors belast door kwantitatieve groei, terwijl de omstandigheden zich gunstig ontwikkelen, - de interessantste fase lijkt daarmee voorbij - dat een strak kader en een formele organisatie
nu voor iedereen onontbeerlijk lijken. Daarbij valt een belangrijk punt
van alles dominerende zorg uit het verleden weg: de financien.
De volledige rijkssubsidie vanaf 1950 - in 1949 is er nog een ontwerp
van wet, dat voorstelt het subsidie voor gymnasium en HBS-B tot 95% te
verhogen en voor MMS en HBS-A tot 80% !94 veroorzaakt ook een ingrijpende wijziging in de werkwijze: er komt bezinning op de plaats van de
OA Tilburg, Notulen 17-3-1941.
OA Tilburg, Notulen 26-5-1941; 30-6-1941.
94) OA Tilburg, Notulen 24-1-1949.

92)

93)
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vereniging in en buiten Brabant: er zijn grote kansen en mogelijkheden
voor expansie binnen een maatschappelijk klimaat van herstel, opbouw
en ontplooiing. Alle aandacht richt zich daarom ook op dat organisatorische stramien en daarmee op de centrale positie van het bureau. dat inderdaad dat belangrijke deelaspect met verve behartigt: nieuwe voorzieningen als de ontsluiting van de economische centra op het platteland,
opheffing van de schrijnende achterstanden van middelbaar onderwijs
voor meisjes en een reeks aanvullende voorzieningen, waar tekorten zich
voordoen. Voor de ondenvijskundige kennis trekt het bestuur overigens met nauwelijks effect en uitstraling naar de scholen toe adviseurs
aan. De organisatie gaat een autonoom leven leiden.
Er ontstaat feitelijk een pragmatische afwijking van het oorspronkelijke
ideaal. De ideologische grondslag bestaat stellig nog, maar die gaat schuil
onder taI van activiteiten. Deze blijft ongetwijfeld verbaal en vooral obligaat bij alle gelegenheden aanwezig, impliciet, en toch ook zo vanzelfsprekend, dat een nadere explicitering iedereen vooralsnog overbodig voorkomt. Die ideologische grondslag maakt deel uit van het geheel
van vanzelfsprekendheden in een vrijwel homogeen katholiek levenspa-

-

troon.

Bij de volksstelling van 1947 tellen de protestanten in Brabant, verdeeld over verschillende kerkgenootschappen, 107.000 leden op een totaal van 1.180.000 inwoners (ongeveer 9%).95 Voortdurend aanwezig
als een latente onderstroom, inspireert de ideologie tijdens de tweede
kwart eeuw in het bestaan van OMO vooral in triomfalistische zin. De katholieke identiteit lijkt een natuurverschijnsel: de meesten nemen die onbekommerd en met blijdschap waar, maar enkelen vervult ze ook met ergernis.
De financiele zorgen - door de algehele rijkssubsidie voor een essentieel
deel achter de rug - bestaan gedeeltelijk nog bij de stichting van nieuwe

scholen en bij het inlossen van verlangens van allerlei aard. Tot 1968 beslist de minister zonder tussenkomst van koepelorganisaties welke
scholen onder het genot van rijkssubsidie vallen. Uiteraard zijn er criteria: leerlingental, berekening van behoefte en prognoses, aanwezigheid
van bevoegde docenten en 'de toestand van 's lands financiEn', maar al
die criteria blijken subjectief, door onderhandelingen te beYnvloeden en
in ieder geval niet wetenschappelijk onderbouwd. Bovendien betekent
'het plaatsen op de begroting' vaak een financiering met ingang van 1 ja-

95)

-

Wesseldijk, Protestants kerkelijk leven, in Het Nieuwe Brabant, III, 107-128.
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nuari, zodat besturen voor de eerste vier maanden zelf moeten opdraaien; ook komt het voor, dat redelijk betrouwbare, ambtelijke toezeggingen
op het laatste moment toch niet doorgaan, zodat de besturen dan een extra vol jaar voor eigen rekening moeten nemen.
Onzekerheden voldoende om bijvoorbeeld kleine schoolbesturen af te
schrikken zo'n ongewisse stap te zetten en voor grotere toch een bron van
voortdurende zorg. De Vereniging lost dat probleem op door de gemeentebesturen, waarvan het initiatief tot stichting van een school uitgaat om
extra kredieten te vragen als een soort van tegenprestatie. Tot 1968
handhaaft OMO ook de gemeentelijke bijdrage per leerling, zij het op een
heel bescheiden niveau. Voor de stichting van MMS-afdelingen hanteert
de Vereniging de ongeschreven regel, dat tenminste het eerste leerjaar
gemeenschappelijk met lyceum of HBS wordt ingericht, zodat de financiering tenminste voor een jaar gewaarborgd is. Daarvoor zijn alertheid
en bekwaamheid in de onderhandelingen met de betrokken ambtenaren
van doorslaggevend gewicht. Het bestuur neemt in ieder geval financiele
risico's. De positie van docenten, rectoren en directeuren vragen extra
aandacht. Een benoeming aan een school of afdeling, die niet is gesubsidieerd, betekent verlies van pensioenrechten. Daarom waakt het bureau
er angstvallig voor, dat het bestuur zijn onderwijsgevenden steeds in gecombineerde betrekkingen aanstelt.
De Vereniging beschikt over een infrastructuur: onderwijstechnische
deskundigheid, administratieve en financiele ervaring en contacten in
Den Haag, (lie met name kleinere gemeenten bij het stichten van een
school en een gebouw als een welkome en ook hoogst noodzakelijke hulp
beschouwen in de onderhandelingen met dat verre en ontoegankelijke
departement.
De verlangens van de scholen reiken bovendien vaak verder dan waarin het rijkssubsidie voorziet. Naast een aantal per school gewenste aanvullingen en correcties op het bouwplan richten sommige besturen hun
aandacht bijvoorbeeld op de verwezenlijking van een heuse kapel annex
andere ruimten. Spottend is wel eens opgemerkt, dat er hier en daar kleine kathedraaltjes binnen het totale bouwplan verrijzen. Andere scholen
wensen extra ruimte voor de bibliotheek, een royalere omvang van de 10kalen voor de beeldende vakken en de muziek of een representatieve
aula, die ook voor tal van uitvoeringen geschikt is. De extra uitgaven bekostigt de Vereniging uit gespaarde overschotten van exploitatiegelden,
maar toch vooral uit de zogenoemde 'ouderbijdragen', speciale heffingen
per leerling, waaruit de plaatselijke besturen ook allerlei andere 'nietsubsidiabele' kosten, bijvoorbeeld voor de godsdienstige vorming, de ad196

ministratie, buitenles-activiteiten voor de leerlingen en excursies geheel
of gedeeltelijk bestrijden. Maar het is duidelijk, dat die extra's maar heel
mondjesmaat van ouders kunnen worden gevraagd. De scholen zijn immers voor 100% gesubsidieerd en het evenwicht met het openbaar onderwijs in de steden dient voortdurend bewaard te blijven. Het is wel opvallend, dat sommige scholen buitengewoon vindingrijk met hun gelden
omspringen en andere nauwelijks tot extra voorzieningen in staat blijken.
Tenslotte zijn er de faciliteiten, die OMO voor de huisvesting van leraren en rectoren bestemt. In de vrije sector bouwt de Vereniging woningen en stelt die beschikbaar tegen een normale huurprijs. Eind van de jaren zestig zijn al deze huizen verkocht aan wie daar belangstelling voor
toont. Het aanbieden van woonruimte blijkt vaak een succesvol middel,
dat OMO in staat stelt in kleinere plaatsen voldoende volledig bevoegde
docenten aan te trekken. Het gaat hier om eerstegraads bevoegdheden.
De tekorten zijn per vak wel wisselend, maar de situatie is ook op nationaal niveau, formeel althans, alarmerend. Het percentage onbevoegden
beweegt zich binnen en buiten de Vereniging lange tijd rond 25.96 'On.
bevoegd' betekent echter in overgrote meerderheid praktisch altijd in het
bezit van een akte MOA of een kandidaatsexamen.

§ 4. Het platteland ontsloten: verstedelijking
a. Algemene

karakterisering

Het valt niet moeilijk Dongen, Veghel, Boxmeer, Boxtel en Valkenswaard
tussen 1946 en 1950, en Eersel en Deurne rond 1958 te karakteriseren
als gemeenten met een centrum-functie. Soms danken ze die positie aan
hun gunstige geografische ligging, soms aan de aanwezigheid van een
spoorverbinding, een ziekenhuis, scholen voor lager beroeps- en ULOonderwijs, internaten, banken en vooral industrie, soms al lang voor de
Tweede Wereldoorlog gevestigd, die nu overal furs uitbreidt. Soms ook
aan een concentratie van activiteiten als mechanisering en ruilverkaveling ten behoeve van de landbouw. Het agrarisch karakter is in al deze
plaatsen aanwezig, in sommige zelfs dominant. Verregaande concentratie en mechanisatie in de landbouw en veeteelt maken veel boeren overbodig. Naast de afbrokkeling van de boerenstand markeren mechanisatie
en concentratie op den duur het einde van de ambachtsman respectieve-

96)

Bonaventura, XXVII (1960). 215.
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lijk de kleine middenstand.97 Er bestaan grote verschillen in de mate en
de progressie van modernisering en van verstedelijking. Boxmeer, Eersel
en Deurne zien hun ontwikkeling veel later gestart dan de overige plaatsen. Het dorpse karakter is er langer bewaard, maar achterstand of niet,
in de jaren zestig lopen deze gemeenten weer met de andere vier in de
pas, als het gaat om een niveau van voorzieningen, dat ze in ieder geval
stempelt tot economische centra met een verstedelijkt karakter.
Het zijn alle homogeen katholieke gemeenschappen, ver genoeg van
de steden gelegen om een pleidooi voor een eigen katholieke middelbare
schoolte rechtvaardigen. En het is uiteraard niet alleen de afstand, maar
vooral de ontsluiting van deze gemeenschappen en een stuk zelfbewustzijn, die de aanwezigheid van middelbaar onderwijs legitimeren. Weliswaar volgen kinderen uit al deze plaatsen vormen van VHMO in de naburige steden, een aantal op kostscholen en internaten en een relatief fors
deel van de jongens op klein-seminaries, maar het zijn er in totaal aantoonbaar veel te weinig. Lage en vaak hoofdzakelijk tot de jongens beperkte deelnamecijfers, noodzaak van scholing voor midden en hoger kader, kwantitatieve achterstanden van katholieken in de bezetting van
vooral hogere functies en de afstand naar de in veel gevallen nog altijd
bedreigende stad, zijn de steeds terugkerende argumenten die burgemeesters en pastoors/dekens in roerende eensgezindheid aanvoeren.
Heel sterk komen nieuwe sociale bevolkingsgroepen in het vizier: naast
de traditionele recrutering uit de middenstand zijn het nu eveneens de
kinderen van boeren. Dat zijn grote gezinnen. Voor ieder staat vast, dat
de werkgelegenheid in de agrarische sector voor de toekomst uiterst minimaal zal zijn. Wie niet wenst te emigreren, ziet in het volgen van een
middelbare school een uitkomst, die bovendien aan het gezin een zekere
status verleent en aantrekkelijker wordt naarmate dat proces in de eigen,
vertrouwde omgeving geschieden kan. En in latere instantie, aarzelend
en nog steeds ondervertegenwoordigd, de arbeiders. De nieuwe scholen
spelen op die andere categorieen leerlingen in door een uitgesproken beleid te voeren ten aanzien van ouderavonden, contacten tussen docenten
en ouders, maar toch vooral door een laaiend cultureel engagement. Leraren, bijna allen zeer jong, onervaren en voor een deel ook de eerste jaren onbevoegd, voelen zich nauwelijks bewust gedreven door de ideologie van de katholieke school, al blijft die nog onomstreden latent aanwezig, maar veel meer door een bijna missionaire opdracht hun leerlingen

97) Gout, t.a.p.,348.
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16. Dr.-Schaepmancollege Dongen. atheneum en HAVO.

schoolleiding: drs. ing. W.A.G. Segeren, drs. H.P.M. Ruijters, J.J. Koopman en drs.
A.J.B.M. Sprangers
81 medewerkers: 950 leerlingen: 496 vr. en 454 man.
tekenen op VWO en HAVO.
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met tal van cultuuruitingen kennis te laten maken en die zelf ook te be-

drijven.
Gemeentebesturen koesteren hoge verwachtingen van de vestiging van
een middelbare school: allure en aanzien zeker ook ten opziehte van de
omliggende gemeenten, een aantrekkelijker woonklimaat, een versterking van het economisch draagvlak en een verbetering van de culturele
infrastructuur. Het is niet verwonderlijk, dat gemeenten het gevecht om
een middelbare school soms met veel wapengekletter voeren.
Tegelijkertijd moeten we constateren, dat in een aantal gevallen aangrenzende dorpen de bevoorrechte positie van deze gemeenten aanvechten. Die rivaliserende tendens wordt zeker versterkt door het provinciaal
beleid, dat 'kerngemeenten' aanwijst met faciliteiten voor de vestiging
van industrieen. (Boxmeer-Cuyk; Veghel-Uden; Dongen-Oosterhout).
De stichting van middelbare scholen loopt met dit beleid niet parallel. De
bewuste spreiding van industrie is een gevolg van een provinciale planning; de vestiging van middelbare scholen niet. De provincie heeft daarmee geen bemoeienis. En de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs honoreert bij voorkeur een plaatselijk initiatief. Wie laks is of te laat komt,
ziet een school aan zijn neus voorbijgaan. Er ligt geen overwogen
'masterplan' in Tilburg gereed om de provincie systematisch van scholen
te voorzien, al verzoekt het bestuur de secretaris-penningmeester in
1947 een kaartje te ontwerpen met plaatsen en inwonertallen, bus- en
treinverbindingen "teneinde dit bij de beoordeling voor vestiging van
nieuwe scholen te kunnen gebruiken".98
Twee gemeenten voelen zich door de Vereniging ernstig te kort gedaan. Oosterhout en Uden. OMO honoreert op grond van eerste aanmelding het verzoek van Dongen en volhardt in die keus, ook wanneer
Oosterhout veel krachtiger argumenten aandraagt. De Vereniging gaat
zelfs Uden als 'kerngemeente' voorbij ten gunste van Veghel.
Voor de stichting van een school in de Kempen en in de Peel vraagt
OMO voor het eerst een wetenschappelijk rapport van het KASKI (Katholiek Sociaal Kerkelijk Instituut). De Vereniging kiest dan uit een aantal in
aanmerking komende vestigings-plaatsen: uit Bladel of Eersel voor Eersel; uit Asten, Deurne of Someren voor Deurne.
De start van de eerste vijf scholen - met nog lage leerlingenaantallen verloopt niet zonder problemen. Wel hebben ze geen last van de aanwezigheid van concurrerende scholen binnen de gemeente. De langzaam
98) OA Tilburg, Notulen 2-6-1947.
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gewekte behoefte aan middelbaar onderwijs, in de beginfase ook de financiele ondersteuning door gemeentebesturen en de organisatorische
en administratieve infrastructuur van het bureau in Tilburg vormen gunstige factoren. OMO heeft de middelbare school bij de mensen gebracht,
aanzienlijk veel eerder en fijnmaziger dan in andere regio's van Nederland. Opvallend verschijnsel daarbij is, dat al deze scholen gestart zijn
met een HBS uitsluitend toegankelijk voor jongens. Alleen in Deurne volgen ook officieel veel meisjes van meet af aan tezamen met jongens onderwijs op de HBS; in Eersel heel beperkt.

b. Stichting van een HBS in Dongen (1947)

Wanneer in het najaar van 1947 de burgemeester van Dongen dr.
A.Sweens en de deken een verzoek bij het hoofdbestuur indienen tot
stichting van een HBS in die plaats, rijst er enige argwaan. Sweens kan
als oud lid van de Tweede Kamer bij minister Gielen binnenlopen en is
ook een goede (politieke) kennis van de voorzitter. Dongen tell op dat moment 11.500 inwoners, noemt zich een industrieel centrum en vindt de
scholen in Tilburg en Breda "overbelast". Tenslotte voert het als argiiment aan het besluit van de rijksvakschool voor schoenmakers en leerlooiers in Waalwijk, haar poorten te sluiten voor leerlingen zonder ULOdiploma of een 'verklaring drie jaar HBS'.99
De initiatiefnemers verwachten een aanmelding van 35 leerlingen. Het
gemeentebestuur is bereid f. 10.000,- subsidie le voteren; een voorlopige
huisvesting blijkt voorhanden. Deze feiten lokken (te) snel een positief
bestuursbesluit uit, weliswaar met de opdracht aan de burgemeester contact te zoeken met zijn Oosterhoutse collega. maar binnen twee maanden
slaat de vlam al in de pan. Een zware Oosterhoutse delegatie, waarvan de
pastoor en historicus Aug.Commissaris deel uitmaakt, stelt een rapport
samen, waaruit de betere papieren van Oosterhout overduidelijk blijken.
De voorzitter van OMO, Teulings. moet zich excuseren voor zijn nalatigheid op verzoeken van de delegatie voor een onderhoud niet of veel te
laat te hebben gereageerd en afspraken niet te zijn nagekomen. Oosterhout, zo meldt het rapport, telt ruim 20.000 inwoners, blijkt veel duidelijker een centrumgemeente voor in totaal 51.000 inwoners, die alle
hooguit zeven kilometer van Oosterhout verwijderd wonen.
De bevolkingsaanwas is tweemaal zo hoog en de deelname van leerlingen aan middelbare scholen elders eveneens. Het memorandum van de
99) OA Tilburg, Notulen 28-10-1946.
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stichting 'Ostraholtum' werpt zelfs het aanzienlijk groter stroomverbruik
door de Oosterhoutse industrie in de strijd. Teulings stuurt de delegatie
met een kluitje in het riet. 100
De Oosterhoutse stichting kondigt heel snel daarna strijdlustig aan een
eigen school te zullen stichten. En dat gebeurt ook. Beide instituten dingen nu gelijkelijk naar rijkssubsidie. Tal van instanties bemoeien zich
met de affaire, die in de plaatselijke en landelijke pers de nodige aandacht krijgt: de commissaris der koningin, provinciale staten, de staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en de gedeputeerde
drs. A. van de Poel. Op voordracht van het inmiddels geformeerde plaatselijke bestuur in Dongen benoemt het bestuur M.Reijnen. leraar te Bergen op Zoom, tot eerste directeur, die zich daar afficheert als 'professeur
irs lettres fran aises'.101 Hij heeft de rector van het Mollerlyceum te Bergen op Zoom, de vermaarde drs.J.Smits, vervangen tijdens diens gijzeling in de oorlog, maar ook gedurende de tijd, dat deze tot zuivering van
politieke delinquenten, als rechter in het tribunaal optreedt.
De school in Dongen blijft omstreden. In 1951 ziet het hoofdbestuur
van Ons Middelbaar Onderwijs, daartoe door dr.J.Drewes, chef ten departemente, ontboden, zich in Den Haag tot zijn verrassing geconfronteerd zowel met een Oosterhoutse delegatie als met een stevig rapport.
De minister stelt overplaatsing naar Oosterhout voor, maar het bestuur
constateert bitter, dat de keuze voor Dongen "voor honderd procent gerechtvaardigd is."102 OMO besluit zich
.,
niet te storen aan de wensen van de minister en manmoedig zijn eigen
weg te gaan, daarmee de 'vrijheid' van het bijzonder onderwijs verdedigend, mitsgaders enige andere heilige zaken, zoals het recht op ruzie
"
tussen een paar officiaals van twee bisdommen . 103
De auteur bedoelt Koenraadt van Breda en Goossens van 's-Hertogenbosch. Maar met zo'n kloek bestuursbesluit is de zaak allerminst opgelost. Nieuwe besprekingen met de provincie. een toezegging van het dagelijks bestuur bij aanhoudende bevolkingsgroei aan de vestiging van een
tweede school in Oosterhout alle medewerking te zullen verlenen en een
teleurstellende aanmelding in 1951, doen grote onrust ontstaan bij de
docenten van de Dongense school. Mgr. F. op de Coul, directeur van het
Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding in Den Haag, door beide

'00) OA Tilburg, Notulen 30-6-1947.
101) OA Tilburg, Notulen 21-7-1947.
102) OA Tilburg, Notulen 23-8-1949.
103) Brouwers, John F.Kennedy-atheneum, in Omologie, VII (1975), 134.
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partijen als bemiddelaar aanvaard, boekt geen succes bij een poging het
conflict op te lossen.
Wanneer de staatssecretaris twee jaar later op 15 juni 1953 in hoogst
eigen persoon ter orientering in Dongen verschijnt, melden de kranten
op diezelfde dag - wonderlijke coincidentie -, dat Oosterhout per 1 september met een eigen school start en dat daarvoor reeds de bisschoppelijke toestemming is verkregen. Het blijkt dat Koenraadt, vicaris-generaal
van het bisdom Breda, buiten de bisschop om gehandeld heeft. Compromis-voorstellen leiden niet tot een oplossing. Reijnen gaat met ziekteverlof. 104 Beide scholen zijn intussen gesubsidieerd, maar de school in Dongen leidt een moeizaam bestaan, ofschoon zowel het ETI als het KASKI
in 1955 verklaren dat twee scholen mogelijk zijn. Nieuwbouw ondervindt
vertraging. 105 In 1975 telt het Kennedy-atheneum (de nieuwe naam voor
de school) 420 leerlingen, in verhouding tot alle andere streekscholen
minder dan de helft. Een grote cohesie tussen de leraren is waarschijnlijk
het enige winstpunt in deze vervelende affaire. Dat men pas in 1983, met
de al vanaf 1963 notabene in hetzelfde definitieve gebouw gehuisveste
MMS van de zusters, fuseert, toont aan, dat in Dongen het ontstaan van
het dr.-Schaepmancollege (een scholengemeenschap met atheneum en
HAVO met andermaal een nieuwe naam) bepaald niet over rozen is gegaan.

c. Stichting van een HBS in Veghel (1948)
De initiatieven voor nieuwe scholen blijken niet van de lucht. In 1947 circuleert een vaag gerucht, dat de paters Carmelieten in Oost-Brabant een
school wi]len openen. Boxtel en Veghel melden zich bij Ons Middelbaar
Onderwijs. Veghel krijgt de eerste keus. Boxtel heeft immers goede treinverbindingen met Den Bosch, Eindhoven en Tilburg. Het dagelijks
bestuur ontvangt een uitvoerige brief van deken A.Franssen van Veghel,
'inzake middelbaar onderwijs in Oost-Brabant'.106 De delegatie, die
daarna een bezoek brengt aan het bestuur bestaat uit deken A.Franssen,
burgemeester J.Schreven en gemeentesecretaris S. de Visser. Veghel
pretendeert een centrum-functie in te nemen tussen Uden, Schijndel en
Sint-Oedenrode. Het gaat in totaal om 40.000 mensen, inclusief kleinere
gemeenten als Boekel, Nistelrode, Erp en Heeswijk-Dinther. Er zijn tal
Tilburg, Notulen 18-1-1954.
OA Tilburg, Notulen 31-1-1955.
OA Tilburg. Notulen 30-6-1947.

104) OA
105)

106)
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17. Zwijsencollege. Veghel. atheneum-gymnasium en HAVO.

4

C#

schoolleiding: A.P.J. van Buul, drs. M. M.E. van de Koolwijk, drs. W.P. H. van Osch. drs.
M.P.J.M. Kerstens, A.W. van de Ven. drs. W.J.C.M. van der Coelen en drs. C.A.M. Kockenvan Acht.

101 medewerkers; 1317 leerlingen, 688 vr. en 629 man.

handvaardigheid op HAVO.
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van ULO-scholen, "welke alle overbevolkt zijn". Mits rijkssubsidie wordt
toegezegd, wil OMO op 1 september 1948 in Veghel met een middelbare
school beginnen. Het bestuur vraagt wel een borgsom van de gemeente
van f.5000,- voor dat jaar en het dubbele voor 1949. Dat verzoek getuigt
van verstandig beleid. Pas in 1950 immers ontvangt de school rijkssubsidie.

Het intussen geformeerde plaatselijk bestuur van Veghel blijkt rijk
voorzien van burgemeesters. Het wordt in zo'n situatie wel gemakkelijker
per leerling f. 175,- op lafel te leggen. Veghel zal de tekorten voor 75%
dragen. de buurgemeenten voor 25%. Uit een voordracht van zes kandidaten benoemt het bestuur drs. L.M.G. Brogtrop, leraar biologie en
aardrijkskunde aan het O.L.Vrouwelyceum te Breda lot eerste directeur.
De lerarenpers bemoeit zieh met deze benoeming en is van oordeel. dat
in deze wat geYsoleerde streek, waar men vele ouders "moet leren hun
jongens (!) naar de HBS te sturen" en waar men de bevolking vertrouwd
moet maken met het nieuwe schooltype, "dat werk bij voorkeur moet
worden opgedragen aan een volbloed Brabander en dan nog eerder een
uit Oost-Brabant dan uit West-Brabant".107
Hoe hoopvol Veghel naar de vestiging van een middelbare bare school
uitziet en hoe fraai de cijfers op papier mogen lijken, de start verloopt
moeizaam. De deelnemingspercentages zijn exorbitant laag, de drempelvrees van de bevolking bijzonder hoog. Onwennigheid en schuwheid allerwegen voor een verschijnsel, dat de meeste ouders uit eigen ervaring
niet kennen. Het plaatselijk bestuur maakt dan ook verontrust gewag van
de geringe aanmelding van leerlingen in het tweede schooljaar: zeventien
!108 Nieuwe contacten met het lager onderwijs doen dit aantal stijgen lot
28. Eind 1949 merkt de voorzitter van het plaatselijk schoolbestuur op
..
dat er hier in Veghel en omgeving toch ook wel ouders zijn die een of
meer hunner dochtertjes naar onze HBS zouden zenden, wanneer de
gelegenheid daartoe bestond. zulks vooral vanwege de bezwaren tegen
'9
het dagelijks op- en neer reizen over grotere afstanden .
De 'toestemming' van Mutsaerts, bisschop van 's-Hertogenbosch, tot
stichting van een MMS in 1954, komt pas na de door hem gevraagde
"nominatieve opgave van de aangemelde meisjes".(!)109
In 1964 telt de school 457: in 1976 zelfs 1414 leerlingen. Het definitieve gebouw wordt in november 1958 door de bisschop-coadjutor

107)

108)
1()9
1

Bonaventura, XV (1948), 129.
OA Tilburg. Notulen 27-6-1949.
SA Zwijsencoil. Veghel, Notulen pl. schoolbestuur 15-12-1949.
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mgr.W.Bekkers ingezegend en in 1968 en 1973 andermaal uitgebreid.
De gymnasiale afdeling volgt in 1967.110
d. Stichting van een HBS in Boxmeer (1949)
Plannen om in Boxmeer een middelbare school te stichten, ontluiken bij
het comitd 'Boxmeer Vooruit'. Zijn voorstel is even origineel als merkwaardig: lokaliseer de laagste klassen van scholen uit Oss in Boxmeer,
voorzover die leerlingen uit Boxmeer en omgeving tellen. Van Hoof, de
secretaris-penningmeester van OMO, raadt de heren aan eerst betrouwbare cijfers te verzamelen, een stichting te overwegen en de ongebruikelijke constructie maar liever niet langer te koesteren. In het najaar van
1948 blijkt het college van burgemeester en wethouders het initiatief te
hebben overgenomen, cijfers verzameld en zich verzekerd van de steun
van Gedeputeerde Staten. Die spreken zich uit voor de keuze van Boxmeer en niet voor Grave, dat zich traditiegetrouw wel op Nijmegen zal
blijven orienteren. De gemeente Boxmeer met de kerkdorpen Sambeek
en Beugen heeft op 1 januari 1950 een inwonertal van 7.569, maar een
uitgestrekt 'voedingsgebied' uit de gemeenten Cuyk, Sint Anthonis.
Oploo, Vierlingsbeek, Gennip, Bergen, Oeffelt, Haps en Beers.
In het plaatselijk bestuur nemen maar liefst vier burgemeesters zitting.
In dat college wordt men het vrij snel eens over de verdeling van de
kosten bij een eventueel uitblijven van subsidie. Maar tegelijk met het begin van de school, 1 september 1949, verstrekt het rijk al subsidie, zodat
de start, althans financieel, vliegend en vlekkeloos verloopt.
Tot eerste directeur benoemt het bestuur P.Lukkenaer, leraar Nederlands aan het Carolus Borromeuscollege te Helmond.111 Verrijkt met
een MMS in 1958 en met een gymnasiale afdeling in 1965 bereikt het
St.-Chrysostomuscollege - in 1970 omgedoopt tot Elzendaalcollege naar
een oud, belendend Carmelietenklooster bijna 1600 leerlingen. Het
vormt dan de grootste streekschool van de Vereniging. Dat is ook de reden, dat er per 1 augustus 1974 een dependance in Cuyk wordt gevestigd, die na een jaar een fusie aangaat met de daar bestaande MAVOschool en uitgroeit tot een zelfstandige scholengemeenschap MAVO-HAVO-atheneum. Het recruteringsgebied voor de moederschool is daarmee
gehalveerd. Interessant zijn de door de tweede rector mr. H.Megens op
-

110

) Van de Wiel. Mgr.-Zwijsencollege. in Omologie, VIll (1976), 64.

11') OA Tilburg, Notulen 23.5-1949.
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vijf plaatsen in de streek telkenjare georganiseerde ouderavonden met
het doel het lage deelnemingspercentage te verhogen. 112

e. Stichting van een HBS in Boxtel (1949)
De burgemeester van Boxtel bepleit in 1947 bij het bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs de stichting van een middelbare school. Hij acht die
vooral nodig "met het oog op de groeiende industrie". De gemeente telt
op dat moment 13.500 inwoners met een jaarlijkse aanwas van 500 personen. Het recruteringsgebied omvat de gemeenten Boxtel, Schijndel,
Liempde, Esch, Haaren, Oirschot en Best en, met de districts-distributiekring als maatstaf, ook nog Sint-Oedenrode, Oisterwijk en Moergestel.
Maar het dagelijks bestuur realiseert zich terdege ., de consequenties van
een nieuwe school voor zijn instituten in Den Bosch, Eindhoven. Tilburg
en zelfs Helmond". De aantallen leerlingen blijken niet bemoedigend.
Op dat moment volgen uit Boxtel in totaal 35 leerlingen op scholen elders
middelbaar onderwijs. Hoewel de gemeente financiale steun toezegt,
volgt er geen positieve beslissing. Het dagelijks bestuur wil graag veel
meer exacte cijfers zien en de uitkomsten weten van een enquete onder
de hoofden van lagere scholen. Het perspectief voor de toekomst is onzeker.113 De al door het bestuur gemaakte keuze voor Veghel betekent, dat
Boxtel voor 1948 niet op steun van de Vereniging zal mogen rekenen. De
burgemeester wil een dwingende verklaring van OMO, die in ieder geval
de stichting van een school in Boxtel garandeert, nadat zaken in Veghel
zijn gedaan. Die verklaring weigert het bestuur en de voorzitter wijst op
de 'gisting' in het onderwijs door het plan Bolkestein, het ontwerp Rutten
en op de onzekerheid over de aangekondigde wettelijke financiele gelijkstelling.114 Het gaat om het voornemen van minister Gielen in 1949
'het plan Bolkestein' in een wetsontwerp te verwerken.

Het bestuur heeft op dat moment weinig oog voor de voorgenomen vernieuwingen. Pi6ce de r6sistance is zeker de idee van de algemene middelbare school (AMS) met een cursusduur van vier jaar naast de ULOschool. Bolkestein formuleert in 1946 het verschil tussen beide schoolsoorten z6, dat op de ULO-school 'het kennen' en op de AMS 'het inzieht' op de voorgrond moeten staan. In samenhang met het door hem al
112) Van Velthoven, het Elzendaalcollege, in Omologie, VIII (1976), 170.
13) OA Till)urg, Notulen 2-6-1947.
114) OA Tilburg, Notulen 27-9-1948.
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gelanceerde voorbereidend wetenschappelijk onderwijs onderscheidt hij
drie begaafdheidstypen van leerlingen. Zij bezoeken niet zozeer scholen
die naar de aard van het gegeven onderwijs verschillen als wel in het niveau dat deze nastreven. Eveneens verschillen het tempo waarin en de
wijze waarop docenten de leerstof behandelen. Dat is ook de reden waarom hij voor de 'algemene middelbare school' leraren met een middelbare akte wenst. Grote commotie in de kringen van leraren wekt het 'plan'
door de concurrentie die de AMS oproept met de ULO-school. 115
De ontstemming bereikt zeker een hoogtepunt, wanneer minister
F.J.Th. Rutten in 1951 in zijn 'Leidraad voor een geleidelijke reorganisatie van ons onderwijsbestel' de ideeen van Bolkestein goeddeels over-

neemt, maar in zijn nota het ULO geheel buiten beschouwing laat. Het
blijkt letterlijk zoek geraakt !116
Aan de argumenten voor een 'herdoping' van de vijijarige HBS tot zesjarig voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (tezamen met het gymnasium) overlading en zware examendruk voegt Rutten nog toe de andere inrichting van de twee hoogste leerjaren. Daarin dienen gewenning
aan zelfstandige studie, de eigen indeling en besteding van de beschikbare tijd door leerlingen kansen te krijgen. En tenslotte oppert hij, dat verlenging van de cursusduur tot minder zittenblijven zal leiden.117 Een
hardnekkige illusie.
Op basis van de 'nota Rutten' zijn twee wetsontwerpen ingediend, die
parlementair niet zijn behandeld. Die leiden wel tot 'de Tweede Onderwijsnota' van Cals in 1955 die de ULO als vierjarig MAVO handhaaft,
het zesjarig voorbeidend wetenschappelijk onderwijs (VWO) overneemt
en invoering van een vijfiarig HAVO (min of meer in de plaats van de
vierjarige AMS) voorstelt, waarin zowel de MMS als een deel van de HBS
zijn terug le vinden. Deze nota verwerkt Cals tot een wetsontwerp, dat hij
in 1958 als Wet op het Voortgezet Onderwijs indient, in 1963 op 14 februari aanvaard ziet en in 1968 op 1 augustus ingevoerd. 118
Maar de 'Nota Rutten' is om een veel principieler reden zowel belangrijk als controversieel. De minister is de initiator van wat later de
'constructieve' onderwijspolitiek is genoemd en daarom vooral bij besturen die zich beroepen op de 'vrijheid van onderwijs', een omstreden
zaak. De overheid beperkt zich niet meer alleen tot het toewijzen van
-

-

115)

Idenburg, Schets van het Nederiandse Schootwezen. 356.

116)

a.w., 357.

117) a.w.,365.
118
) Van Kemenade. Onderwijs: bestel en beleid, 39.
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middelen (de distributieve en allocatieve taak), maar bemoeit zieh intensief met de vormgeving van het onderwijs en wil daarin een
onderwijskundig geYnspireerde rol spelen.119 Dat is de nieuwe koers - met de Contourennota van minister Van Kemenade als hoogtepunt van construetief beleid in 1975 -, die tal van mensen met huiver vervult. 120
Het is zeker ook een van de redenen, dat scholen er voortdurend in slagen nieuwe maatregelen en in wetten vastgelegd beleid te minimaliseren.
Die neiging doet zich binnen scholen altijd voor bij de invoering van niet
gewenste onderwijskundige ontwikkelingen. Het statisch karakter van het
onderwijs brengt met zich mee, dat scholen zoeken naar het behoud van
een intern evenwicht en elke verstoring daarvan zo snel en efficient mogelijk trachten te herstellen. Scholen zijn meesters in het omgaan met veranderingen, zodat ze er weinig of geen last van hebben. De uitvoering
van allerlei voorschriften wordt in zulke gevallen geminimalise
erd. Het is
een kweslie van even 'woelen' en men ligt weer lekker tussen de nieuwe
lakens.

Wij nemen de draad weer op bij onze beschrijving van de stichting van
een school in Boxtel. Het gemeentebestuur van die plaats wil echter niet
langer wachten en bezoekt het departement. De rijksinspecteur VHMO,
Van der Weijst, bemiddelt en krijgt gedaan, dat bij eventuele toekenning
van subsidie de school zich alsnog bij OMO zal aansluiten. Bovendien
heeft het gemeentebestuur met de paters Assumptionisten overleg gepleegd. Die exploiteren in Boxtel een klein-seminarie en een missieprocuur en tonen op verzoek van het gemeentebestuur bereidheid de leiding
van de school op zich te nemen. Uiteindelijk ziet het dagelijks bestuur
'9
geen bezwaar Boxtel naast Boxmeer er bij te nemen ., , alhoewel het zakelijk gezien aan Valkenswaard de voorkeur zou moeten geven. Er blijkt
geen principieel bezwaar te bestaan aan ', een geestelijke de leiding van
een school toe te vertrouwen", als bijzondere omstandigheden dit wettigen. Maar voor een speciale overeenkomst, zoals Boxtel die vraagt, is
geen aanleiding. Ook in het algemeen wil de vergadering wel besluiten.
dat de benoeming van een geestelijke tot directeur van een school "niet
op tegenkanting behoeft te stuiten".121
Intussen komt de ministeriele goedkeuring (nog geen subsidie) zo ver'12 Idenburg, Naar een constructiet,e ondent,ij,potitiek, 118. idem. 77zeone van het onder.
wijsbeteid, 167.
120

) Van Kemenade, a.w.,29.
Tilburg, Notulen 25-4-1949.

121) OA
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18. Jacob-Roelandslyceum, Boxtel. atheneum-gymnasium.

schoolleiding: drs. Th. Reijnders. ir. L. Huijbers. ir. T. van Stiphout en B. SchoenmakersHurks.
58 medewerkers: 569 leerlingen; 304 vr. en 265 man.

210

rassend snel. dat de voorzitter zijn verbazing daarover niet onder stoelen
of banken steekt. "De inspecteur heeft de vlag van OMO aanbevolen',
aldus W.C.J. de Haas, referendaris ten departemente.122 Deze heeft op
voortreffelijke wijze de planning van scholen voor VHMO in de hand. Hij

orienteert zich vaak ter plaatse, is uitstekend geinformeerd en in tegenstelling tot de spreiding van scholen voor ULO en beroepsonderwijs zijn
er bij het toenmalige VHMO weinig of geen foutieve beslissingen genomen.

Per 1 september 1949 zal de HBS worden geopend. Het plaatselijk
bestuur ziet in de naaste toekomst perspectief voor een lyceum. Over de
aanste]ling van een pater assumptionist tot moderator van de school moet
de bisschop beslissen. De benoeming van een leek als directeur is intussen een feit: drs. J. van der I.igt, leraar Duits aan het Norbertuslyceum te
Roosendaal. 123

Maar hoewel de school inderdaad op 5 september 1949 in de schouwburg 'De Ark' wordt geopend en 23 leerlingen daar ook voorlopig les
krijgen, wil het met de subsidie merkwaardigerwijs maar niet vlotten en
het bericht dat deze zeker niet voor 1 januari 1950 zal worden toegekend, werpt zijn kleine schaduw vooruit. En het zal niet de enige blijken:
ook de erkenning komt voorlopig niet af. In het eerste leerjaar worden
slechts 12 van de 34 lessen volledig bevoegd gegeven. Met een gunstiger
perspectief voor het tweede leerjaar enkele docenten studeren dan af vraagt OMO opnieuw erkenning en subsidie aan. Per 1 september 1951
124
zijn (lie zorgen achter de rug.
Het Jacob-Roelandslyceum125 probeert vergeefs een fusie aan te gaan
met de MMS van de zusters (de latere Bracbant HAVO). Die mislukle poging is toen door weinigen betreurd. Meer succes heeft het bestuur bij
een fusie met het klein-seminarie van de paters Assumptionisten op 1 januari 1964 tijdens het rectoraat van drs. B. Hamel: "nolens volens in elkaars armen gedreven als een mariage de raison".126 Een weldaad voor
gemeenschap en streek, mede door druk vanuit een toen op dat punt ver-

OA Tilburg, Notulen 23-5-1949.
OA Tilburg, Notulen 27-6-1949.
124) OA Tilt,urg, brief Ministerie 18-1-1952, KB 18-12-1951.
125) In 'De Cemeenschap' jrg. 1932-1933 publiceert Anton van Duinkerken romanfragmenten 'Rolandus' bedevaart', over leven en lotgevallen van Jacob Roelands, zoon van de in
1648 aan de St.-Petruskerk te Boxtel benoemde dominee Thimotheus Rolandsz.. Jacob kiest
later voor het katholicisme, wordt JezuYet en trekt als missionaris naar Brazilie, waar hij in
1684 overlijdt.
122)

123)

126

Jacob

Roelandslyceum,

40 jaar. 1989.8.
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standig opererend ministerie. Sinds die tijd is de school het enige categoriale lyceum - een combinatie van gymnasium en atheneum: uitsluitend
VWO -, dat de Vereniging beheert en een van de zeer weinige (5) in het
land. De school kent heel lang een sterke onderbezetting van meisjes. De
eerste twee zijn in 1954 op de HBS toegelaten. In 1979 is die achterstand geheel ingelopen. Meisjes vormen dan ongeveer de helft van het totale aantal (702) leerlingen. 127

f. Stichting van een HBS in Valkenswaard (1950)
Deken en burgemeester van Valkenswaard verzoeken het bestuur van
OMO in april 1948 om een bespreking. Er komt een brief en er volgt een
nota van het gemeentebestuur met uiterst gunstige cijfers over een mogelijke deelname van leerlingen aan een te stichten nieuwe middelbare
school. De gemeente heeft per 1 januari 1950 een inwonertal van
14.862. Wil de school echter per 1 september 1950 beginnen, dan zal de
gemeente de financiering van tenminste een vol jaar voor haar rekening
moeten nemen. De toezegging daarvoor bereikt OMO. Er volgen een ver128
zoek om rijkssubsidie en een mededeling aan Gedeputeerde Staten.
De voorbereidende werkzaamheden verlopen voorspoedig. Als eerste directeur heeft het bestuur inmiddels dr. J.Starrenburg benoemd, leraar
Frans aan het Gertrudislyceum te Roosendaal.
Maar in april 1950 blijkt er toch wat zand tussen de raderen gekomen:
de minister kan geen enkele toezegging doen voor subsidie "met het oog
op 's lands financien en de urgentie der aanvragen tot oprichting van bijzondere scholen in andere delen van het land".129
Is er sprake van een al te voortvarend optreden van OMO en voelt de
minister zich enigszins in verlegenheid gebracht door het ruimhartig subsidiebeleid voor de Brabantse Vereniging ? In die tijd circuleert het afgunstige gerucht, dat de Haagse geldstroom wat al te overvloedig naar
het Zuiden vloeit. Daarvoor bestaat een aanwijzing. De rijksinspecteur,
Chr.Kok, ergert zich aan een opmerking over de "overbodige" stichting
van een school te Lochem in het weekblad voor katholieke leraren St.Bonaventura door de redacteur C. van de Broek, leraar aan het Norbertuslyceum in Roosendaal. Kok wijst er in zijn reactie op, dat
..
dank zij het voortreffelijke werk van OMO U immers een HBS in Box127} Stroombergen. profielvan het Jacob Roelandscollege. in Omologie, X (1979), 132-134.
128) OA Tilburg, Notulen 5-4-1948.
129) OA Tilburg, brief Ministerie 14-4-1950.
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tel hebt (ofschoon dicht bij Tilburg), in Dongen (eveneens dicht bij Tilburg) en in Valkenswaard (zij het onder de rook van Eindhoven). De
noodzaak van ontsluiting van het Brabantse platteland maakte de
oprichting van deze HBS-en meer urgent dan de afstand tot de naburige HBS". 1...1 "Nu Brabant op dit punt wel voorzien is, moet U Gelderland, Overijssel en Drente een dergelijke ontwikkelingsgang niet misgunnen':1·30
De impasse blijkt van korte duur: er zijn 36 inschrijvingen voor de eerste
klas "nog zonder de aanmeldingen uit het dekenaat Heeze". De school
start met 28 leerlingen. De burgemeester bezweert de vergaclering van
het hoofdbestuur de opening van de school niet te vertragen en interpreteert de departementale brief in gunstige zin: die "sluit subsidiering in
ieder geval te zijner tijd in zijn geheel niet uit". Het bestuur wil wel ak-

koord gaan op voorwaarde dat de gemeente Valkenswaard met de omliggende gemeenten de subsidiering voor twee jaar voor haar rekening
neemt.131 Op 31 augustus 1950 zegent bisschop Mutsaerts het voorlopi132

ge schoolgebouw in.
Uit een brief van het departement blijkt, dat toekenning van rijkssubsidie zeker niet per 1-9-1950, maar hooguit vier maanden later zal geschieden.133 Er is een groot financieel tekort. De subsidie van rijkswege
blijft uit en een aantal buurgemeenten is niet bereid of bij machte zijn
aandeel te leveren. OMO zal de voorschotten als schuld van het plaatselijk bestuur te Valkenswaard bij de bouw van de school verrekenen.
De verhoudingen binnen het plaatselijk bestuur zijn intussen ernstig
vertroebeld door de halsstarrige houding van deken Manders, die als 10katie voor de nieuwe school alleen een terrein binnen zijn eigen parochie
wenst bestemd te zien. De besprekingen blijken volledig te zijn vastgelopen. Van der Putt als waarnemend voorzitter en Goossens trachten een
"
oplossing te forceren gezien het gevaar dat dreigt voor het voortbestaan
van de school". Het hoofdbestuur zet het plaatselijk bestuur op non-actief, wanneer het geen kans ziet overeenstemming te bereiken. De zaken
worden verder vanuit Tilburg door Van Hoof bestuurd. Ook daarna rijzen er nieuwe problemen bij de keuze uit twee door het gemeentebestuur
aangewezen terreinen: de voorkeur, uiteindelijk door iedereen toegejuicht, voor een lokatie aan de Merendreef voor het nieuwe schoolge-

130)

Bonaventura. XIX (1952), 526.

131) OA Till,urg, Notulen 24-4-1950.
132) OA Tilburg, Notulen 26-6-1950.
133) OA Tilburg, Notulen 21-10-1950.
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19. Hertog-Jancollege, Valkenswaard. atheneum-gymnasium en HAVO.
schoolleiding: C.H. Streng. M.E.W. Lemmens. drs. B.M.W. Thijssen. drs. Th.J.A.H. Claes)

sens, drs. J.J.H.M. van Caldenborgh en drs. J.C.M. Marsmans
106 medewerkers: 1229 leerlingen; 600 vr. en 629 man.

tekenen op VWO en HAVO
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bouw - voorzien van kapel en sterrenwacht -, verkrijgt de goedkeuring
van de rijksgebouwendienst.134 De hardnekkigheid van een boer die zijn
grond niet wil verkopen, is tijdig en vindingrijk gebroken door de vermaarde concierge Evert Dijkstra. die gewapend met een kruik jenever.
het getekende contract voor de bouwgrond (13 ets per meter!) binnen enkele uren in handen krijgt. 135
De school breidt zich intussen uit met een afdeling MMS in 1956 onder
leiding van mevrouw J. van Lokven en een afdeling gymnasium, in 1963
onder leiding van dr. M. van den Hout. Ze praktiseert enkele jaren het
Daltonsysteem dat spoedig wordt verlaten, en loopt voorop met de inrichting van zeven talenpraktica sinds 1963, waarin vooral drs. B. Dijkzeul
en drs. P. Cornelisse, zich onderscheiden (twaalf departementale researchuren), mede op initiatief van rector, dr. J.Weenen. De eerste conrector
van de school, J.M.H. Bouts, heeft dan al wijd en zijd zijn vindingrijkheid
op tal van terreinen getoond. Jaarlijks organiseert de school de zogenoemde 'vijf-landen'-ontmoetingen op sportief en cultureel gebied. Honderd leerlingen per school met hun docenten

uit

Neerpelt (Belgie), St.

Amands-les-Eaux (Frankrijk), Diekirch (Luxemburg), Munchen-Gladbach (Duitsland) en Valkenswaard zijn afwisselend bij elkaar te gast. De
vierhonderd leerlingen en hun leraren vinden enkele dagen onderdak bij
136
leerlingen en leraren van de ontvangende school.
g.

Aanstekelijk cultureel engagement

De

vijf genoemde gemeenten beschikken al jaren over allerlei onderwijs-

voorzieningen, in ieder geval altijd ULO-scholen en vormen van lager beroepsonderwijs. Middelbaar onderwijs ontbreekt echter. In Dongen en
Veghel zijn meisjeskweekscholen gevestigd met een internaat, in Boxtel
een schildersschool en een klein-seminarie. Er bestaat evenwel nauwelijks enige traditie. De deelname aan vormen van middelbaar onderwijs
elders is gering.
In menig opzicht betekent dus de komst van een middelbare school een
nieuwe ontwikkeling: de meeste ULO-scholen, de kweekscholen en het
overgrote deel van het lager onderwijs staan onder beheer van religieuzen met uitzondering van de vroegere ambachtsscholen: het merendeel
van het personeel is lid van een religieuze congregatie. Dat vertrouwde
13,9 OA Tilburg, Notulen

28-4-1952.

135) Hertog Jancollege 1950-1990,28.
136) Weenen. Het Hertog Jancollege Valkenswaard, in Omotogie VII (19751.66-67.
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beeld bestaat in de nieuwe middelbare instituten niet. Het zijn alle scholen met een leek als directeur. De plaatselijke besturen stellen ook uitsluitend leken als docent aan met een enkele 'clericus vagans' uit een naburig klooster of klein-seminarie. De besturen genieten een hoge status. In
alle gevallen treedt een burgemeester als voorzitter op, aangevuld met collegae uit naburige plaatsen en andere dorpsnotabelen, bovendien clericaal gewaarmerkt door de deken of de pastoor van de hoofdparochie.
De moderator betekent bovendien een exclusief voorrecht. Hij fungeert in deze scholen vooral ook als een leerlingbegeleider-avant-la-lettre. ULO-scholen kennen deze functionaris niet. Daar geeft een paro-

chiepriester uitsluitend godsdienstlessen. Het is opvallend, dat het bisdom nooit moderatoren voor andere dan middelbare scholen (en
studentenparochies van universiteiten) aanstelt. De emancipatie van katholieke intellectuelen heeft de Kerk blijkbaar steeds heel belangrijk gevonden, maar ook de controle op een gemeenschap, die eerder laYcistische trekken en afwijking van de leer zou kunnen vertonen dan scholen zeker bij overwegend religieus personeel -, waarbinnen voor de opleiding van het middenkader voldoende volgzaamheid te verwachten valt.
De ULO-school is heel lang gezien als liggend in het verlengde van de lagere school met de pastoor als voorzitter van het bestuur en bestemd voor

'de kleine luyden'.
Er bestaat een zekere afstand tot de plaatselijk gemeenschap. Daar leven ongetwijfeld voldoening en trots, maar ook enige beduchtheid, - een
verschijnsel dat zich in het gehele land voordoet vooral bij de ULOscholen die al jaren het pad hebben gebaand. Juist die zien haarscherp
de anders geaarde en zich wat verheven voelende nieuwe instituten. De
eerste directeuren blijken stuk voor stuk wat formele en 'deftige' heren.
Drie van hen (Brogtrop, Van der Ligt en Starrenburg) worden ook rijksinspecteur! De 'waardigheid' van het ambt van leraar lijkt een vereiste
voor een benoeming. Zo schrijft een van hen aan zijn plaatselijk bestuur:
"Erger is het feit dat G. (een tijdelijk benoemde docent) iedere vorm
van persoonlijkheid mist, de Brabantse gemoedelijkheid al te ver doorvoert in houding en omgangsvormen, waardoor hij de lerarenstand, die
de laatste jaren door de wijze, waarop de salarisactie is gevoerd. toch al
"137
ernstig is geschaad, niet waardig vertegenwoordigt.
Geen wonder dat ULO-scholen vrees koesteren voor concurrentie en een
lichte bedreiging voelen van hun tot nu toe onaangetaste positie.
-

137)

KDC, Nijmegen, OMO 490-494, Brief 20-9-1949.
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20. Elzendaalcollege, Boxmeer. atheneum-gymnasium en HAVO.
schoolleiding: drs. J.G.H. Peeters. drs. J. Hermens. drs. B.P.J.M. van Klooster. ir. H.J.W.11.
Aan de Brugh. drs. A.C.P. ten Cate en A.N.A. Keeman.
1373 leerlingen: 737 vr. en 636 man.
tekenen op HAVO.
104 medewerkers:
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Er is nog een verklaring voor deze distantie. Docenten van de kersveropleiding aan een universiteit en voorzover het
MO-docenten betreft en oud-onderwijzers, zijn die door hun eerstegraadsstudie het oorspronkelijk milieu ontgroeid. Rechtspositioneel behoren zij tot het VHMO en zij onderhouden geen of nauwelijks contact
met collega's van die andere scholen, alle ressorterend onder de lager
onderwijswet. Er bestaat, zacht uitgedrukt, bij bestuur en schoolleiding
se HBS-en volgden een

enige zelfbewustheid. Zo is er de van weinig waardering getuigende
maatregel dat leerlingen in het bezit van een ULO-A-diploma, slechts
toelaatbaar zijn tot het tweede leerjaar van de HBS. Voor leerlingen geldt
bovendien het verbod lid te zijn van clubs die niet van de school uitgaan,
waarmee een onvriendelijk en kunstmatig isolement met de eigen ge-

meenschap bestendigd blijft.
Pas in de loop van de jaren vijftig vestigen de eerste leraren zich metterwoon in de omgeving van de school. Velen van hen, met een tijdelijke
of, door de geringe omvang van de school een gedeeltelijke betrekking,
reizen dagelijks van en naar hun woonplaats. Naar hedendaagse maatstaven verloopt de groei van deze scholen aanvankelijk heel traag. Alle vijf
scholen beginnen louter als jongensscholen pas enkele jaren later gevolgd door een afdeling MMS, voorzover niet reeds onder andere schoolbesturen aanwezig. Die vormt inderdaad een aparte afdeling binnen deze
scholen: twee werelden van jongens en meisjes, die gescheiden les krijgen, maar die op de speelplaats elkaar wel ontmoeten en in allerlei buiten-lesactiviteiten tezamen optrekken. Dat is voor de andere al langer bestaande scholen een opzienbarende koerswijziging.
De nieuwe middelbare scholen ontlenen daaraan voor de buitenwacht
en de leerlingen een zeker progressief aanzien, terwijl het beleid ook op
dat punt eerder behoudend moet heten: bij herhaling stipuleert de
"138
, beveelt
schoolleiding "een volledige scheiding van HBS en MMS.
zij een andere (!) beoordeling van meisjes en jongens aan 139, wil zelfs
.,
"
een andere gedragshjn : meisjes hebben meer aan een taak, tegen welk
voorstel twee leraren verzet aantekenen. 140
Tot ver in de jaren zestig zitten in Boxmeer meisjes en jongens gesepareerd in de klas - meisjes helemaal achterin - en in de kantine vormen zij
een strikt gescheiden contingent. Tot 1966 komen leerlingen door gescheiden ingangen de school binnen. In Valkenswaard houdt de modera138

) SA Zwijsencoll. Veghel, Notulen lerarenverg. 21-12-1955.
SA Zwijsencoll. Veghel, Notulen lerarenverg. 1-9-1958.

139)
14

9 SA Zwijsencoll. Veghel, Notulen lerarenverg. 13-71955.
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tor de demarcatielijn tussen jongens en meisjes in de hal van de school
scherp in de gaten. Het officiele beleid is er eerder bedaagd en behou-

dend. Het merendeel van de overwegend jonge leraren houdt er andere
denkbeelden op na. Toch leidt die latente spanning zelden of nooit tot
discussies. Het gezag functioneert er kloek en onaangetast met het onmiskenbare voordeel van grote duidelijkheid en beveiligende structurering voor pas beginnende en onervaren docenten. De scholen munten uit
door een heldere organisatie; de discipline heet strak en vertoont trekken
van bevoogdend paternalisme: "leerlingen mogen niet in het klasseboek
kijken"141; -dialect moet in geen geval geduld worden 9142 ; "doubleurs
moeten hun schriften inleveren; met de concierge mag niet over leerlingen gepraat worden-143; -het stilzwijgen tussen de lessen moet streng
gehandhaafd worden; surveillance rigoureus uitvoeren". 144
Het toezicht op de leerlingen vraagt voortdurend om inscherping met
gedetailleerde voorschriften voor plaats en tijd. Soms vertoont dat rustieke beeld enige beschadiging als gepleit wordt voor
,'
eerbiediging van elkaars gezag tegenover de leerlingen. Vooral de
autoriteit van de godsdienstleraar dient met reserve (?) te worden hooggehouden, zodat vrij ernstige meningsverschillen op het stuk der theologie onder leken voor het forum van onze leerlingen achterwege dienen te blijven".145
Toch zijn (locenten die zich voorzichtig-kritisch uitlaten over het functioneren van het gezag of de identiteit, uiteindelijk volstrekt loyaal ten aanzien van de katholieke grondslag van de school.

De wereld van docenten en leerlingen kent in de jaren veertig en vijftig
een beperkte reikwijdte: nog bijna geen TV, weinig auto's en het dominerend besef van onervarenheid, die tot veel inspanning voor de lessen
noopt, maar ook de overtuiging, dat de nieuwe school in de hele streek
een bijzondere opdracht te vervullen heeft. De scholen zijn kleinschalig.
Iedere docent kent al zijn leerlingen, weet in welke gemeente of kerkdorp
zij wonen, gaat in zijn klassen, weliswaar op enige afstand, maar toch vertrouwelijk met ze om en toont zich in buiten-lesactiviteiten een kameraadschappelijke oudere. Tezamen met deze opvallend binnenwaartse ge-

141) SA Zwijsencoll. Veghel, Notulen lerarenverg. 5-7-1949.
142) SA Zwijsencoll. Veghel, Notulen lerarenverg.

5-7-1949.
Zwijsencoll. Veghel, Notulen lerarenverg 20-12-1950.
149 SA Zwijsencoll. Veghel, Notulen lerarenverg. 21-12-1951.
143
SA Zwijsencoll. Veghel, Notulen lerarenverg. 20-1-1954.
143) SA

1

219

richtheid heerst er rechtpositionele onbekommerdheid. Er is voor het
eerst sprake van klasseleraren als een ongehonoreerde, maar om de algemene waardering, begeerde functie.
Maar het meest karakteristiek voor deze scholen is stellig een rijk-geschakeerd programma aan 'buiten-lesactiviteiten'. Enkele docenten co6rdineren deze werkzaamheden in een 'moderamen', waarvoor het plaatselijk bestuur bescheiden middelen ter beschikking stelt en waarbinnen
de moderator als een katalysator functioneert. Wie de programma's van
allerlei evenementen inkijkt, zowel door leerlingen zelf verzorgd als door
professionele gezelschappen, staat verbaasd over omvang en frequentie
ervan. En dat alles gebeurt in meestal armzalige accommodaties, vaak
improviserenderwijs en met geringe middelen. Het idee van het inhalen
van een culturele achterstand en de kennismaking van het overgrote deel
van de leerlingen met professionele uitingen van muziek, toneel, ballet.
voordrachtskunst en film, wekken keer op keer groot enthousiasme. Heel
wat docenten hebben zich met tomeloze energie gestort op het organiseren, maar ook op het regisseren van toneel, het leiden van een koor, van
debatingclubs, van sportevenementen. Eugane van der Heijden, leraar
Nederlands aan het Jacob-Roelandscollege te Boxtel, regisseert opmerkelijke toneelvoorstellingen en legt van zijn vernieuwende ideeen ook ge146

tuigenis af.
In het grotere verband van OMO ontstaan in de jaren vijftig - voor het
eerst in de kerstvakantie van het schooljaar 1952-1953 in Helmond en
ook geheel door het Carolus Borromeuscollege op touw gezet - de 'culturele tournooien': uitwisselingen tussen scholen, aanvankelijk op het gebied van de sport, geYnitieerd door de gymnastiekleraar van de Bossche
lycea, Harry Vos. Die toernooien zijn al snel daarna volledig omgebogen
naar culturele manifestaties op het gebied van toneel, cabaret, instrumentale en vocale muziek met als voornaamste organisatoren C.G.M.
Verwiel, leraar aardrijkskunde en geschiedenis aan het Carolus Borromeuscollege te Helmond en A. Michels, conrector en leraar lichamelijke
opvoeding, violist en dirigent van het schoolorkest van het St.-Joriscolle146

) Van der Heijden, Toneel op school, in Omologie, II ( 1970-1971) 60-62. Tot de opgevoerde stukken behoren o.a. Epiphania en de Klucht van den gestrafte met den koorde van
Henri Ch6on, De twee Egyptische Dieven van P.M. Schr8der, Moli6re's Ingebeelde Zieke,
John Synge's Playboy of the Western World. Anouilh's Dievenbal, Lorca's Ondeugende
Schoenlappersvrouwtje en Don Cristobal, Ala een lopend vuurtje van Lady Gregory. De leraar Frans, Kees van de Wiel, fungeert als dirigent van het schoolkoor. de hoboist van het
Brabants Orkest, Anne de Vries, van het schoolorkest. Zie Van der Heijden, 'Levende Talen'
mei 1973, nr. 298.
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ge te Eindhoven. Dat zijn spectaculaire samenkomsten van ver over de
duizend leerlingen gedurende twee dagen tijdens de kerstvakantie op
een van de OMO-scholen te gast, compleet met jury's, prijzen en eervolle
vermeldingen. Het Theresialyceum uit Tilburg sleept in 1953 de eerste
prijs voor toneel in de wacht met een opvoering van 'Les pr6cieuses ridicules'. Maar ook de pas gestichte scholen behalen prijzen: het Jacob
Roelandscollege met toneel en het Zwijsencollege met vierstemmige
koormuziek. De culturele tournooien zijn aan hun eigen succes ten onder
gegaan. Overweldigende aantallen leerlingen overstijgen de capaciteiten
van accommodatie en organisatie. Maar ook het overrompelend binnendringen van de alomtegenwoordigheid van de vaderlandse treurbuis
maakt duidelijk, dat de kansen definitief gekeerd zijn. Scholen vinden
buiten hun eigen omgeving nieuwe impulsen voor tal van culturele activiteiten. Van uitwisseling met andere scholen - enkele incidentele evenementen uitgezonderd - is geen sprake meer.
De vijf nieuwe scholen maken intussen driftig gebruik van de vele naoorlogse culturele mogelijkheden: de toneelgroep Puck, het Scapino-ballet, ensembles uit het Brabants Orkest, Een Uur Muziek met de welhaast
legendarische verschijning van de harpiste Rosa Spier en de pianist Hans
Hielkema, voordrachtskunstenaars als Nel Oosthout, Albert Vogel diens dramatische performance van 'De Naumachie' heeft heel wat leerlingen tot lezers van Louis Couperus gemaakt voordrachten van Helbne
Pimentel, poppentheaters met Henk Zoutendijk en Cia van Boort. Leerlingen van deze scholen bezoeken de uitvoeringen van de opera Dido en
Aeneas van Henry Purcell door de leerlingen van het St.-Catharinalyceum en het St.-Joriscollege te Eindhoven onder leiding van hun muziekleraar Frans van Amelsvoort.
Vaak begint de ouderavond - een fenomeen, dat deze scholen zeker
niet voor het eerst, maar wel systematisch praktiseren - met een cultureel evenement, niet alleen om van een goede opkomst verzekerd te zijn,
maar ook om naar ouders toe hun missionair-culturele taak te demonstreren. Soms organiseert het 'moderamen' matinees in combinatie met de
plaatselijke culturele vereniging. Excursies in binnen- en buitenland,
steeds tijdens vakanties, gebeuren vaak per fiets. Dit alles speelt zich af
binnen een kleine tien jaar. Het heeft deze scholen in hun beginfase een
grote diepgang gegeven en een intens warme kleur.
De Vereniging brengt door de stichting van middelbare scholen in de
economische centra op het platteland mede een proces van versnelde civilisatie op gang. De culturele verstedelijking van het platteland is door
de eenheid van economische, maatschappelijke en onderwijskundige
-
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aspecten bevorderd.147 Vestiging van docenten in al deze gemeenten,
het vasthouden van personen die in de gezondheidszorg, de industrie en
bij de overheid werkzaam zijn, scheppen voor velen een aantrekkelijk
woonklimaat. Eigen voorzieningen dragen ook bij tot het besef, dat de
stad niet langer superieur behoeft te zijn. "De school maakt in hoge mate
ernst met het reduceren van allerlei nadelige factoren die het platteland
nu eenmaal bij de stad vergeleken heeft. Iedereen moet de handen ineen

slaan om de achterstand op cultureel gebied in te lopen".148 "Wij me" 149
nen het schooltechnische te moeten combineren met het culturele .
Al deze bewonderenswaardige activiteiten hebben weliswaar geleid tot
een nieuw en karakteristiek klimaat binnen ieder van deze scholen, maar
nog niet tot synergie tussen de scholen: verhoogde samenwerking op onderwijskundig of cultureel gebied. Die kan pas ontstaan, als wensen van
het bestuur op dit punt met het streven van de scholen zelf in de tijd parallel lopen.

§ 5. De MMS: emancipatie van meisjes.2
a. Doel van de vorming van meisjes
De stedelijke, gegoede burgerij in West-Europa legt vanaf het einde van
de achttiende eeuw steeds vaker de nadruk op huwelijk, moederschap en
huishouden als de bestemming en de opdracht bij uitstek voor alle vrouwen. Dat blijft in de eerste helft van de negentiende eeuw zo, maar wel alleen voor de vrouwen uit de burgerij. De man verricht daar het produktieve werk; de vrouw heeft de zorg voor het gezin en het huishouden. De
taakverdeling is duidelijk. Voor vrouwen op het platteland en voor arbeidersvrouwen geldt dit denkpatroon veel minder, al is het wel dominant.
Rond 1800 wordt de gezinstaak in de breedste betekenis van het woord:

verzorging van echtgenoot en kinderen, opvoeding, huishouden, in toonaangevende kringen definitief beschouwd als een specifieke vrouwentaak. Om die functie adequaat te kunnen vervullen is een goede opvoeding noodzakelijk, zonder nog een precieze voorstelling of deze thuis dan
wel op school dient plaats te vinden. Maar deze moet zowel algemene vor-

147) Joosten, Brabantia, XXXVIII (1989) 7, 15.
148
) SA Zwijsencoll. Veghel, toespraak Brogtrop tot ouders "bij het eerste officiele optreden
van de HBS te Veghel". De toneelgroep Puck speelt 'De Gecroonde Leersse' van Michiel de
Swaen.
149)

SA Zwijsencoll. Veghel, Brief Brogtrop aan ouders 1-10-1952.
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ming als een specifiekere opleiding voor de gezinstaak omvatten. Ze mag
echter beslist niet leiden tot het schrikbeeld van de 'geleerde vrouw'. De
opvoeding van meisjes dient er dus, zeker na het tiende jaar, fundamenteel anders uit te zien dan die van jongens. 150

Algemeen onderschrijft men heel lang de opvatting, dat het doel van
opvoeding en onderwijs voor meisjes gelegen is in het stimuleren van
eigenschappen, waardoor meisjes zich tot liefdevolle moeders, echtgenotes en huisvrouwen kunnen ontwikkelen. Niet alleen de toekomstige bestemming, ook een verondersteld verschil in aard en aanleg tussen mannen en vrouwen liggen aan deze visie ten grondslag. Hoewel er van ouds
ook wel verzet is aangetekend tegen de opvatting dat vrouwen intellectueel de minderen zijn van mannen, is van dat verzet toch in de effecten
naar het onderwijs toe in Nederland weinig gebleken. In strijd met haar
aard en bestemming blijkt in ieder geval 'de geleerde' vrouw. De ideale
schoolopvoeding voor meisjes uit de burgerij, toegesneden op huwelijk,
gezinsleven en moederschap, dient op een eenvoudiger niveau ook te gelden voor meisjes uit de zogenaamde lagere standen. Die meisjes moeten
er bovendien voor zorgen later in hun levensonderhoud te voorzien met
eenvoudige bezigheden - tot op zekere hoogte een beroepsvoorbereiding
- als hulp in de huishouding, schoonmaakster of naaister.
Meisjes uit de hoogste standen behoren zich, boven een voorbereiding
op huwelijk en gezin daarvoor is immers altijd wel assistentie te verkrijgen -, vooral toe te leggen op haar functioneren in het sociale en culturele verkeer en op een betere communicatie met echtgenoot en kinderen.
Goed en grondig onderwijs is daarvoor noodzakelijk. Daarom voor haar
een uitgebreider leerplan dan voor meisjes uit de burgerij. Dat 'hogere'
leerplan wordt aangevuld met vakken toegespitst op haar algemene vorming: aardrijkskunde, geschiedenis, vreemde talen, literatuurgeschiedenis, mythologie, tekenen en muziek, aanvankelijk ternauwernood lichamelijke opvoeding en voorzover het exacte vakken betreft heel mondjesmaat en concreet. Die vakken zijn immers niet in overeenstemming
met de 'vrouwelijke' aard. Angstvallige waakzaamheid blijft geboden om
de grens van de 'geleerdheid' niet te overschrijden. Wie de scholing tussen jongens en meisjes zo duidelijk onderscheidt, moet coeducatie wel
een gruwel en vooral ook onmogelijk vinden, al zijn lagere scholen heel
lang - om financidle redenen - gemengd geweest. Inhoud, didaktiek en
pedagogische sfeer op instituten van voortgezet onderwijs voor meisjes
moeten echter volledig zijn afgestemd op de vrouwelijke component.
-

150)

Van Essen, Opvoeden met een dubbel doet. 24-26
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21. Rythoviuscollege, Eersel, atheneum-gy mnasium en HAVO.
schoolleiding: drs. J.van Dijk. Chr. Thijssen, drs. A. de Bot, ir. J. Castelijns. drs. G. Sebregts

en I. van Zuydam.

73 medewerkers: 860 leerlingen; 448 vr. en 412 man.
|

Lagn op atheneum en tekenen op VWO en HAVO.
-
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Na het midden van de negentiende eeuw, mede onder invloed van de
wet op het middelbaar onderwijs van 1863, verscherpen zich de standpunten tussen onderwijs aan meisjes als voorwaarde voor een goed vervullen van haar gezinstaak 6n het op gelijke voet van vrouwen en mannen
deelnemen aan het maatschappelijk leven: de voorstandsters van (toen)
radicale emancipatie en economische zelfstandigheid. Beroepsopleiding
en algemene vorming die daarop voorbereidt, komen in die opvatting op
de eerste plaats. Meisjes en jongens moeten hetzelfde onderwijs volgen.
Het 'vrouwelijke' aandeel in het onderwijs dient derhalve te verdwijnen
en dus ook een voorbereiding door de school op de gezinstaak van meisjes.

Een vroege vertegenwoordigster van deze opvatting is Anna Maria
Margaretha Storm- van der Chijs. Deze kinderloze predikantsweduwe
wordt gegrepen door het trieste lot van ongetrouwd gebleven vrouwen uit
de burgerij. Een absolute voorwaarde om hen uit hun pijnlijke, afhankelijke positie te bevrijden, is "werk mdt betaling en z6nder vernedering",
zoals zij het uitdrukt. Primaire eis om dat te kunnen realiseren vormt een
degelijke opleiding. Beinvloed door een langdurig en intensief verblij f in
Amerika met veel meer ondenvijsmogelijkheden voor meisjes, bepleit zij
vanaf 1862 met verve in lezingen navolging van dit voorbeeld. Daartoe
rekent zij zowel toelating van meisjes tot de HBS als het volgen van een
vakopleiding. 151

Voorlopig lijken echter voorstanders van een middenkoers tussen deze
beide standpunten: een nevenschikking van de drie doelstellingen heel
lang het pleit te winnen: a]le vormen van meisjesonderwijs moeten een
dubbel doel dienen: voorbereiding op zowel de gezinstaak als de uitoefening van een beroep met een important gewicht op algemene vorming als
grondslag voor beide. Een invloedrijke representant van deze opvatting
is de inspecteur van het middelbaar ondenvijs in Holland en Zeeland,
dr.D.J.Steyn Parv6. Hij motiveert het belang van goed meisjesonderwijs
als volgt:
9,
De vrouw behoeft veelzijdige ontwikkeling als huismoeder bij de opvoeding van haar kinderen, als echtgenote opdat zij niet bij haar man
ten achter sta als thans veelal het geval is, als beschaafde in den maatschappelijken omgang, als ongehuwde eindelijk, die in welke richting
zich dan ook een bestaan moet zoeken".152

131) a. w..69-70.
152) fiteyn Parva. Middelbaar Onderwijs voor meisjes, in De Economist. 417, 503: Van Essen. a.w., 70.
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Dit impliceert geen gelijk onderwijs aan jongens en meisjes. Volgens hem
kan het meisjesonderwijs wel voor een deel dezelfde vakken omvatten,
maar moet het andere accenten leggen. Hij geeft zijn lezers zelfs nadrukkelijk de verzekering daarmee niet de emancipatie van de vrouw te beogen:
. "

[...lik wensch volstrekt niet de vrouw een rol te doen spelen op economisch gebied, of haar invloed op het staatsbestuur te laten uitoefenen; het is mijn doel niet haar op congressen economische theorieen te
laten verkondigen of haar als volksvertegenwoordigster te laten optreden; maar ik beweer dat zonder eenige kennis van enkele hoofdpunten
van onze staatsregeling en van enkele economische waarheden geen
volledige beschaving, evenmin voor de vrouw als voor den man, mogelijk is". 153
Van Essen is van oordeel, dat
'9
ondanks deze seksespecifieke accenten het onderwijs op zijn minst
veel weg had van het bestaande middelbaar onderwijs voor jongens.
Met een beetje passen en meten zou het mogelijk moeten zijn voor beide seksen een vrijwel identiek leerplan samen te stellen, dat eventueel
ook coeducatief aangeboden kon worden".
Voorstanders van coeducatie wijzen er in die tijd op, dat dit de enige manier is om tegen weinig kosten goed onderwijs voor meisjes te realiseren.
Die opvatting wordt echter in overgrote meerderheid niet gedeeld. Een
op het dubbele doel van de meisjesopvoeding gericht middelbaar onderwijs komt het best tot zijn recht op afzonderlijke scholen met een aangepast programma. Alleen in kleine plaatsen, waar gescheiden middelbaar
onderwijs financieel niet haalbaar is, kan op die regel een uitzondering
worden gemaakt. 154 Tegenstanders opperen bezwaren vanwege de zedelijkheid. Gezamenlijk onderwijs is 'onfatsoenlijk'. Meisjes behoren in de
tijd dat ze zich ontwikkelen van kind tot vrouw zo min mogelijk met de andere sekse in aanraking te komen. Een afzonderlijke school onder vrouwelijke leiding en met vrouwelijke docenten vormt de beste waarborg
voor een goed verloop van dit proces. 155
b. Een wettelijke regeling
Pas bij de middelbaar-onderwijswet van 1863 komt middelbaar onderVan Essen, a. tv.,70.
154) a.w.,71.
153)

155)

226

a. w.,71.

wijs voor meisjes uitdrukkelijk onder het oog van de wetgever. V66r die
tijd bestaan simpele vormen van huishoudonderwijs: 'spinscholen' meer
in het kader van de bestrijding van armoede en een vorm van werkverschaffing; 'naaiwinkels', later ook 'naaivakscholen'. Her en der zijn er
wat industriescholen met een breder vormingsaanbod, maar niets is nog
wettelijk geregeld.156 Voor 1863 treffen we ook enkele 'Franse meisjesscholen' aan, eveneens niet bij wet geregeld en uitsluitend bestemd voor
meisjes uit de betere standen: merkwaardigerwijs al 'middelbare scholen
voor meisjes' genoemd, hoewel dat meer zegt over de leerlingenpopulatie
dan over de onderwijsinhoud. 157
De kennismaking met het voortgezet onderwijs geschiedt dan steeds
langs de weg van het ULO, al of niet in een internaat. De latere bloei van
de middelbare scholen voor meisjes hangt pas na de Tweede Wereldoorlog samen met een verbrede belangstelling voor ook andere beroepen,
maar nog altijd binnen het uitgangspunt van de speciaal op meisjes gerichie opleiding en bestemd voor dochters uit de gegoede stand. De vakken zijn gedeeltelijk op de 'vrouwelijke aanleg' afgestemd en "gedeeltelijk gericht op het bijbrengen van een ruime algemene ontwikkeling in katholiek perspectief met een filosofisch tintje. "158
De werkelijke reden, waarom in katholieke kring heel lang wordt vastgehouden aan Latijn, is niet alleen gelegen aan de bijdrage van dat vak
voor de algemene vorming of aan een eventuele doorstroming naar het
gymnasium, maar aan de bevordering van de religieuze vorming. Meisjes
kunnen dan de taal van de liturgie, het kerklatijn, verstaan. Dat verklaart
ook de ambivalente discussie over de positie van Latijn als keuzevak. De
minister vindt tien uur Latijn voldoende, terwijl de katholieke MMS-en
14 tot 18 uur op hun lessentabel wensen. ]59
Het voorontwerp van de middelbaar onderwijswet uit 1862 rept met
geen woord over meisjes. Dat verzuim wordt in 1863 weliswaar goedgemaakt door de middelbare school voor meisjes formeel te erkennen.
Thorbecke voegt na opmerkingen uit de Kamer op de valreep immers artikel 21 toe:
,.
De inrigting van middelbare scholen voor meisjes door gemeentebesturen, provincien of bijzondere personen met of zonder subsidie te

156) Van Essen, Geschiedenis van opvoeding en ondenugs, 390.
157

) Van Kemenade, Onderwilh: bestel en beteid, 160.
158) Lauret, Per imperatiefmandaat, 328.
159

) Bonaventura, XIV (1947), 159.
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stichten, wordt aan de stichters overgelaten behoudens voorwaarden
aan verleende subsidien te verbinden".160
Maar dit is slechts een beginseluitspraak. Voorschriften over cursusduur
en examens, die de wet voor de nieuw in te stellen (jongens) HBS later
wel vaststelt, blijven achterwege. De bestaande Franse meisjesscholen
zouden daarom zonder enige wijziging van hun lesprogramma in het vervolg tot het middelbaar onderwijs gerekend kunnen worden. Dat gebeurt
aanvankelijk ook wel, maar op iets langere termijn ontstaan her en der in
Nederland toch nieuwe middelbare meisjesscholen, de eerste (een driejarige) in Haarlem in 1867. Van harte gaat het blijkbaar allemaal niet.
Tot 1884 ontvangen de rijks middelbare meisjesscholen weliswaar
subsidie vooral onder het motief van een overheersende afkeer van de
gemengde HBS-en, waardoor veel Kamerleden liever de MMS subsidieren dan dat zij meer meisjes naar de HBS zien gaan. Het subsidie-bedrag
is op dat moment gestegen tot f. 38.500,- voor alle middelbare meisjesscholen tezamen. Maar in datzelfde jaar 1884 keert ook het tij. De verkiezingen versterken de rechterzijde (rooms-katholieken en anti-revolutionairen) en daarmee het kamp van de tegenstanders. Met een uiterst
krappe meerderheid van 66n stem schrapt de Kamer eerst de vaste subsidies en vervolgens verdwijnt in 1886 het rijkssubsidie voor het middelbaar meisjesonderwijs in zijn geheel. 161
Pas in 1948, - ruim tachtig jaar na haar ontstaan wanneer de middelbare meisjesseholen op gelijke wijze als de overige scholen voor middelbaar onderwijs in de wet worden opgenomen, krijgen deze opnieuw een
rijksbijdrage. Thorbecke heeft wel ruime, formele mogelijkheden tot
oprichting van MMS-en geschapen, maar geen enkel inrichtingsvoorschrift uitgevaardigd, de examens niet geregeld en als bevoegdheid bijvoorbeeld slechts de hoofdakte geaist. 162
-

De middelbaar-onderwijswet van 1863 sluit de deelname van meisjes
aan de HBS, hoewel uiteraard een zaak bestemd voor jongens, weliswaar
niet uit, maar de wetgever heeft er eenvoudig geen rekening mee gehouden. Wanneer dr. Jacobs, huisarts te Sappemeer, zich in 1871 tot minister Thorbecke wendt met het verzoek, zijn dochter Frederika op de driejarige HBS in zijn woonplaats te mogen plaatsen, heeft deze daartegen
geen enkel bezwaar. Niet iedereen is het met de minister eens. Inspec160 Van Essen, a.w., 102-103.
161) Bartels, Een eeum middetbaar Ondentlijs, 29.
162) De Vries, Dienen ofverdienen, 15-16.
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22. Van der Puttlyceum, Eindhoven, atheneum-gymnasium en HAVO.
schoolleiding: F.D. Weijmans-Franken, J.V.M. Colen. drs. L.J. Harks en drs. J.H.G. van
Maren.

26 medewerkers; 114 leerlingen, 57 vr en 57 man.
tekenen op VWO en HAVO.
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teur Steyn Parv6 geeft "zijn geringe ingenomenheid met die toelating te
kennen" en ook de Tweede Kamer oefent kritiek uit op het ministeriele
9,

beleid, onder meer vanwege een ongewenst geachte vermeerdering van
macht der vrouwen". Thorbeckes reactie is helder: "Ik vrees die verhoogde ontwikkeling niet. Integendeel, ik houd haar voor eene weldaad,
die aan de maatschappij zal bewezen worden".163
Voordat Thorbecke echter zijn toestemming verleent, gaat hij wel even
na, hoe het docentencorps van de HBS in Sappemeer over toelating
denkt. Wanneer blijkt dat directeur en leraren geen bezwaren koesteren,
staat niets een positieve beslissing meer in de weg. De teerling is geworpen.: Frederika Jacobs is de eerste officiele meisjesleerling op een Nederlandse jongensschool voor voortgezet onderwijs. In de geschiedenis
van de vrouwenemancipatie wordt dit wapenfeit vaak toegeschreven aan
Frederika's oudere zuster Aletta, maar die is (in het schooljaar
1869-1870) alleen maar toehoorster voor enkele lessen geweest. Frederika is in 1871 niet de enige; de rijks HBS van Sappemeer laat tegelijkertijd twee andere meisjes toe voor het volgen van enkele lessen en ook
scholen in Zaltbommel (een leerlinge), Winterswijk (twee), Warffum
(vier) en Wageningen (acht) openen nog in datzelfde jaar hun poorten
voor meisjes. 164 Elders, bijvoorbeeld in Goes, zijn echter op schrijnende
165

wijze meisjes geweigerd.
In de eerste decennia van deze eeuw richt de aandacht zich op de psychische verschillen tussen de geslachten vooral door de studies van de
Amerikaan G.Stanley Hall, de grondlegger van de puberteitspsychologie. Hij bepleit op basis van de evolutie-theorie een differentiatie tussen
man en vrouw, zeker in de ontwikkelingsfase van de ongedifferentieerde
kindertijd naar de volwassenheid van man en vrouw. Tegen rol-doorbreking ontwikkelt hij ernstige bezwaren. Minder geprononceerd uit zich de
Groningse hoogleraar G.Heymans, die vooral op grond van uitgebreide
enquetes tot de slotsom komt, dat er verschillen bestaan tussen het verstandelijk functioneren van mannen en vrouwen. Beide psychologen
hebben door hun publikaties grote invloed op de ontwikkeling van het
onderwijs aan meisjes, dat zij het liefst gestalte zien krijgen in specifieke
meisjesscholen. Uit een oogpunt van emancipatie betekent dat een stap
terug.

Daar komt nog bij dat een nieuwe pedagogische beweging rond de
163) Bartels, a. w.,232.
164
) Hubrecht, De Onderu,4swetten in Nedertand, 45.
165)
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Honderd Jaar Rijks HBS Goese Lyceum, 4-5.

eeuwwisseling onder de verzamelnaam'Reformpedagogik', bij de opvoeding geheel uitgaat van het kind. Cruciaal in deze ontwikkeling van het
kind is de rol van de moeder. Naast de psychologie legitimeert nu ook de
pedagogiek het leggen van een nieuw accent op het specifiek vrouwelijke.
Met nieuwe argumenten ondersteunen psychologie en pedagogie de
oude opvatting dat de voorbereiding op de gezinstaak in de opvoeding
van meisjes een importante plaats verdient. Algemene vorming en een
opleiding voor een beroep moeten daarmee harmonieren. Alleen al daarom zijn aparte meisjesscholen noodzakelijk. Daarvoor pleit ook de op de
wetenschappelijke psychologie gefundeerde opvatting dat er tussen jongens en meisjes fundamentele psychische verschillen bestaan. Zij kunnen dus maar beter niet hetzelfde onderwijs volgen, waarmee ook de discussie over coBducatie wederom oplaait. 166

c. Discussie in confessionele kring
Pas tussen 1920 en 1930, wanneer de verzuiling zich op alle terreinen
van het maatschappelijk leven manifesteert, mengen orthodox-protestanten en katholieken zich in het debat over de meisjesopvoeding. Voortdu-

rend horen vrouwen, dat zij niet gelijk zijn aan mannen, maar wel gelijkwaardig. De voorbereiding op de gezinstaak en ook algemene, maar wel
vrouwelijke vorming met een beroepsopleiding, rekenen beide zuilen
weliswaar tot het doel van het meisjesonderwijs, maar die beroepskeuze
moet wel aansluiten bij de 'vrouwelijke aanleg'. Zowel de algemene vorming als de beroepsopleiding behoren in dienst te staan van en van voordeel te zijn voor de latere gezinstaak. Daarom zijn, vooral in katholieke
kring, de opleiding tot onderwijzeres en lerares, van verpleegster en arts
bij uitstek geschikt. Maatschappelijke, pedagogische (antropologische)
en onderwijskundige argumenten vormen de basis van een uitgesproken
voorkeur en sympathie voor het specifieke meisjesonderwijs. De beroepsuitoefening blijft nog lang uitsluitend voorbehouden aan ongetrouwde vrouwen.
Een wetsontwerp van Romme (RKSP) uit 1937 tracht deze opvatting te
"
legitimeren: Eene gehuwde vrouw mag geen arbeid verrichten" en de
onthullende toelichting daarop:
"naar natuurlijk bestel dient de man de kostwinner van het gezin te zijn
en heeft de vrouw lot taak de verzorging van het gezin. De vrouw wordt

166) Van Essen, Opuoeden met een dubbel doet, passim.
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door haar beroepsbezigheden verhinderd de gezinsbelangen naar behooren te behartigen".167
Het wetsontwerp wordt weliswaar na fel verzet uiteindelijk ingetrokken,
maar door de grote werkloosheid en de economische crisis geniet deze
gedachte in brede kring nog lang steun.
De MMS ontwikkelt zich tot aan de Tweede Wereldoorlog heel traag,
vooral door het ontbreken van rijkssubsidie, maar ook door de afwezigheid van uniforme leerplannen, inrichtingsvoorschriften, exameneisen
en het ontbreken van civiel effect van de diploma's. Bovendien is de populariteit van het lyceum naast de zesjarige meisjes-HBS - zo groot, dat
er aparte lyeea en HBS-en voor meisjes ontstaan. Maar na de bevrijding
valt de opmars van de MMS, als afdeling van een lyceum, gymnasium of
HBS niet meer te stuiten met name in confessionele kring. In 1945 telt
Nederland zestien zelfstandige MMS-en en 22 MMS-afdelingen met in totaal 3.459 leerlingen; in 1964 is het leerlingental bijna vertienvoudigd
en gestegen tot 30.178 en gespreid over 37 zelfstandige scholen en 149
-

afdelingen.168

In 1915 komt de eerste katholieke driejarige MMS in Den Haag tot
stand. De eerste katholieke en zelfstandige MMS met vijfiarige cursus
wordt pas in 1925 gesticht: Marienbosch te Nijmegen, geleid door 'de
Zusters J.M.J.' ( Jezus, Maria, Jozef). Goossens houdt een warm pleidooi
voor dit schooltype.169 In dat jaar komen ook een officieus leerplan en
een examen met gecommitteerden tot stand, maar pas in 1935 zijn er de
eerste officiale examens, waaraan de overheid civiele rechten toekent.
De eerste protestants-christelijke MMS (lateert uit 1927.170
Het stichten van specifiek meisjesonderwijs op middelbaar niveau
blijkt voor de Tweede Wereldoorlog een moeizaam proces. De onstuimige bloei onmiddellijk na de bevrijding wijst niet alleen op een inhaaleffeet, maar ook op een verwezenlijking van emancipatorische idealen vanuit een beperkte gezichtshoek met name in confessionele kring. Daar
blijkt het oorspronkelijke imago van de school uit de negentiende eeuw:
school voor meisjes uit de gegoede stand, nog volop levend. Aanvankelijk
is de MMS een liberale optie, die in dat milieu intussen al geruime tijd
duidelijk aan slijtage onderhevig is. De MMS is een instituut met vooral
een immateriele vorm van algemene ontwikkeling, naast en vooral verhe167) posthumus, Van Moeder op dochter. 274
168
) Ontwikketing van het ondenugs in Nedertand I, 143-144.

169) De Tijd, 5 juli 1927.
170) Lauret, a.w., 329.
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ven boven de materiitle in de 'lagere' niveaus van beroepsopleiding.
In de gehele duur van haar bestaan blijft de MMS zowel klasse- als sekse-specifiek gericht. Dit beeld is zeker versterkt door het lang en welig tierend vooroordeel dat de HBS te eenzijdig zich zou richten op de wis- en
natuurwetenschappen, materialistisch en godsdienstloos van strekking
is. En zo'n klimaat heet nu eenmaal gevaarlijker voor meisjes dan voor
jongens. De Mammoetwet (1968) maakt definitief een einde aan de MMS
en daarmee aan het exclusieve meisjesonderwijs op middelbaar niveau,
maar handhaaft in het voortgezet onderwijs traditionele meisjesseholen
(LHNO) onverkort voor meisjes 'uit het volk'.

d. De MMS: troetelkind van OMO
De Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs beheert voor de Tweede Wereldoorlog drie MMS-afdelingen, verbonden aan gymnasia of lycea: aan
het Van Maerlantlyceum (toen nog Catharinalyceum) te Eindhoven sinds
1935; het Gertrudislyceum te Roosendaal sinds 1936 en het Jeroen
Boschcollege (toen Marialyceum) te 's-Hertogenbosch sinds 1937. Het
ontstaan van deze afdelingen staat in rechtstreeks verband met de toekenning in 1935 van civiele rechten aan het diploma.
Van meet af aan is gedeeltelijk de algemene doelstelling van de MMS
gelijk gebleven aan wat later voor het hoger algemeen voortgezet onderwijs (HAVO) - maar ontdaan van het klasse- en sekse-specifieke karakler
- is geformuleerd: het voorbereiden van leerlingen op de vervulling van
taken in de maatschappij, waarvoor geen verdere opleiding nodig is, op
basis van een ruime algemene ontwikkeling. Daarmee zijn tegelijk de
grens en de beperking van de emancipatie aangegeven. Wat zeker aanvankelijk emancipatorisch is bedoeld, keert zich tegelijkertijd tegen
emancipatie. De MMS immers - zij "houdt rekening met de fysieke en
psychische kenmerken van het meisje in de leeftijd van 12 tot 17+ "171 _
plaatst leerlingen, en alleen nog uit een bepaalde klasse, op een geYsoleerde schoolsoort met beperkte mogelijkheden. Tot wetenschappelijke
studies geeft het diploma van de MMS immers geen toegang.
Toch is het schooltype, vooral in katholieke kring en ook bij OMO,
voortdurend en onomstreden buitengewoon populair. In de kringen van
de Vereniging geldt het, mede door het hardnekkig verzet
tegen coaducatie vooral van de kant van Goossens, de bisschoppelijk inspecteur, als

1

71)

Idenburg, schets van het Nedertancise schootwezen, 363.
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een aantrekkelijk en interessant alternatief. Dat verklaart, naast de behoefte om de heel schrijnende achterstand van meisjes aan middelbaar
onderwijs in de provincie Noord-Brabant in te lopen, de snelle uitbreiding aan vele OMO-scholen. De Vereniging sticht zelf maar een zelfstandige MMS: in 1957 te Bergen op Zoom (Roncalli), in eerste instantie als
MMS-afdeling, van 1952 af verbonden aan het Mollerlyceum aldaar;
maar wel acht MMS-afdelingen aan bestaande scholen, alle na de Tweede Wereldoorlog: aan het Dr.-Mollercollege te Waalwijk in 1946; aan het
Zwijsencollege te Veghel in 1954; aan het Carolus Borromeuscollege te
Helmond (onder een speciale naam: Maria Goretti !) in 1955; aan het
Hertog-Jancollege te Valkenswaard in 1956; aan het Elzendaalcollege te
Boxmeer in 1958; aan het Van der Puttlyceum te Eindhoven in 1958;
aan het Peellandcollege te Deurne in 1960 en aan het Rythoviuscollege
te Eersel zelfs nog in 1964.
Daarmee maakt de Vereniging ook duidelijk, dat zij de MMS democra-

tiseert, dat betekent in beginsel onbeperkt toegankelijk voor meisjes uit
alle lagen van de bevolking. Het elitaire karakter verdwijnt in haar scholen geheel; het zware accent op het 'karakteristiek vrouwelijke' blijft behouden en dat prijst zij zelfs aan, waardoor de MMS haar opvoedkundige
status naast het gymnasium en de HBS onverkort weet te handhaven, in
tegenstelling tot het latere HAVO, dat al snel als een, weliswaar populaire, 'minus-variant' van het VWO gaat functioneren. In de laatste twintig
jaar in het bestaan van de MMS heeft de Vereniging kans gezien deze
schoolsoort dienstbaar te maken aan een eerste proces van emancipatie,
waarbij de geringere eisen (dan van het VHMO) en een zekere, beschermende beslotenheid wervende kracht uitoefenen op gezinnen, die niet
aan een middelbare studie gewend zijn. Ook hier heeft de ULO-school
het pad gebaand.
In 1952 sluit (le MMS 'Regina Mundi' te Oss (nu Maaslandcollege)
zich bij OMO aan, spoedig uitgebreid met een HBS en in 1953 het Tilburgse Theresialyceum, dat al sinds 1931 over een MMS-afdeling beschikt.
Al deze afdelingen vormen een gemeenschappelijke een- of tweejarige
onderbouw met een HBS of een gymnasium.
De middelbare meisjesscholen zijn kort na de Tweede Oorlog ook beschouwd als 'symptomen van onderwijsvernieuwing'.172 Oud-minister dr.
G. Bolkestein heet de geestelijke vader, omdat de MMS het eerste profi172) Daaider. De middetbare meisjesschoot, passim.
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teert "van de geest van vernieuwing t.w. de geest van vrijheid voor het
initiatief van de scholen".173 Zeker het confessioneel onderwijs toont
zich gecharmeerd van de grote mate van inrichtingsvrijheid, die het programma van de MMS aan de besturen biedt. De geest van vernieuwing
spreekt vooral uit de minder overladen lessentabel, de forse nadruk op
de 'culturele vakken' en de ruimte voor het bevoegd gezag, in tegenstelling tot het gymnasium en de HBS, bij de invulling van de lessentabel.
Minister J.Gielen stelt in 1947 de MMS in het genot van algehele rijkssubsidie, trekt de beschikking van 22 februari 1935 over het programma
in en voert een nieuwe opzet door. 174

e. De inrichting van de MMS

Voor een cursusduur van vijf jaar legt het Koninklijk Besluit van 15 januari 1947 in totaal 130 wekelijkse lesuren vast:
Nederlandse taal en letterkunde
Engelse Taal en letterkun(le
Franse Taal en Letterkunde
Duitse Taal en Letterkunde

Aardrijkskunde
Geschiedenis (waaronder kunstgeschiedenis)
Handtekenen
Handwerken
Muziek en Zang

Lichamelijke Oefening
Rekenen en stelkunde
Natuur- Schei- Plant- en Dierkunde

17 uur

14 uur
14 uur
12 uur
9 uur
12 uur
9 uur
8 uur
3 uur
12 uur
8 uur
12 uur

130 uur

Voor a]le scholen geldt een verplichting om tenminste twintig lessen nader in te vullen, maar scholen hebben de vrijheid voor dat aantal een eigen keuze te bepalen. In deze twintig uur dienen bijzondere scholen hun
uren godsdienst te plaatsen. Scholen die het aantal lessen tot 160 willen
opvoeren, krijgen daartoe de kans, maar mogen deze tien uur uitsluitend
173,
174
)

Bonaventura, XIV (1947), 159.

Staatscourant, 15 januari 1947.
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besteden aan lichamelijke opvoeding, tekenen, muziek en zang, handwerken, 6f nieuwe vakken invoeren als voordrachtskunst, handenarbeid
o f huishoudelijke vakken.
In de voorgeschreven lessentabel zijn de meetkunde en het boekhouden vervallen. Voor de exacte vakken is een beperkte onderwijsbevoegdheid voldoende (KI en KIII); voor de overige vakken gelden dezelf(le bevoegdheidseisen als voor de HBS. De eerste twee leerjaren kunnen samenvallen met de eerste twee jaar van een HBS of een lyceum. Het
programma ruimt meer plaats in voor actief taalgebruik en voor velerlei

expressie-activiteiten.
Een schriftelijk 6n mondeling eindexamen geldt alleen voor de vier moderne talen; uitsluitend een mondeling eindexamen voor geschiedenis en
aardrijkskunde gedurende dertig minuten. De minister noemt dit programma een breuk met "het intellectualisme", een bijdrage de overlading tegen te gaan en een stimulans voor een meer culturele en esthetische richting in het onderwijs. Hij hoopt tenslotte dat (le scholen hun onderwijs tot dertig wekelijkse lessen zullen beperken. Maar ook met 32
wekelijkse lessen ligt de weektaak lager dan die van HBS-ers en gymnasiasten.175 Ten aanzien van de godsdienstlessen op MMS-en zeggen de
godsdienstleraren
,'
geen raad te weten met het bisschoppelijk voorschrift een godsdienstexamen af te nemen. Godsdienst achten zij geen vak. Allen verklaren zich tegen een eindexamen zoals het nu bestaat. Slechts 66n is
voor een diploma".176
De bisschop keurt overigens lot 1962 voorstellen tot benoeming van gecommitteerden voor het afnemen van godsdienstexamens aan MMS-en
goed.

De sympathie in katholieke kring voor de MMS hangt ongetwijfeld samen
met de aard van het programma en met de voldoening, dat meisjes nu onderwijs op middelbaar niveau kunnen volgen, soms kunnen doorstromen
naar de afdeling HBS of gymnasium, maar stellig ook met de aantrekkelijke vluchtweg die de MMS biedt voor hen die coeducatie verwerpen.
Agnes Nolte, lid van de Tweede Kamer voor de KVP, verklaart, dat de
MMS
''
een 26 typisch vrouwelijk verschijnsel is, dat zij onder de mannen een

175) Bonaventura, XIV (1947), 160.
176) BA 's-Hertogenbosch, Nota godsdienstleraren, 20-11-1957.
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groot aantal warme vereerders telt. terwijl zij door de vrouwen in het algemeen wat kritischer bekeken wordt".
Of een school de geschiktste voor een leerling is, hangt naar haar oordeel
meer af van de sfeer en de leiding dan van het propramma: van de mogelijkheid "op vrouwelijke wijze de dingen te benaderen".177
De soepele mogelijkheid MMS-afdelingen te stichten dreigt de minister
boven het hoofd te groeien. Hij verzet zich met name tegen de ontwikkeling van een vierjarige ULO-A met twee kopklassen tot MMS en zal "paal
en perk stellen aan de onkruidachtige groei der MMS-en". 178
De deelname van leerlingen van het katholiek middelbaar onderwijs en
ook het geheel van scholen wijken af van overig Nederland. Gymnasiale
en MMS-afdelingen zijn relatief sterk vertegenwoordigd. De MMS-en zijn
zelfs voor de helft katholiek. Vooral bij de HBS-en blijft het aandeel van
katholieke (44% van het totaal) achter. Meisjes op katholieke scholen volgen het minst VHO. 179
De bisschoppelijk inspecteur Remmers vraagt in het bestuur van OMO
een discussie over opleidingen voor meisjes, die toegang geven tot de
universiteit "hetzij op lyceum of zelfstandig gymnasium, daar in vele gevallen meisjes gedreven (!) worden naar een HBS of MMS".180 Helemaal
juist is de opmerking niet: de HBS-A geeft weliswaar een beperkte toelating tot de universiteit (economie), maar de HBS-B in ieder geval tot alle
exacte universitaire studierichtingen.

§ 6. Voongaande kwantitatieve gmei

a. Aansluiting van bestaande scholen: de MMS: 'Regina Mundi' te Oss
(1952), het Theresialyceum te Tilburg (1953), het Odulphuslyceum te
Tilburg (1953).
Op 1 september 1947 openen de 'Zusters van Liefde' uit Tilburg in Oss
een middelbare school voor meisjes. Het Carmelcollege (Titus Brandsma

lyceum) in diezelfde plaats bestaat dan al sinds 1924 als gymnasium, uitsluitend voor jongens toegankelijk en pas in 1952 ook voor meisjes.
Voorzover deze laatsten deelnemen aan vormen van hoger en middelbaar onderwijs, reizen ze voor die datum naar Den Bosch of Nijmegen.

177)

Bonaventura, XVIII (1951), 412.

178) Bonaventum. XVI (1949), 397.
'
91 Kaski, 12 juni 1956.
180) OA Tilburg, Notulen 27-4-1959.

237

Zuster Angeline (Sjaan van Vught) 18l is de eerste directrice, die met
zestien leerlingen (onder wie een uit Ravenstein en vijf protestantse leerlingen) begint. De congregatie wil de school plaatsen onder de bijzondere
bescherming van Maria. In Vught bestaat de MMS'Regina Coeli' (Koningin van de Hemel). Waarschijnlijk is daarom naar analogie de naam Regina Mundi (Koningin van de Aarde) gekozen. De congregatie beheert
verscheidene scholen in Oss. Industrie en burgemeester (G.J.Delen) nemen het mitiatief en de zusters zetten de nieuwe school op, die in 1952
gebrek aan bevoegde
precies 77 leerlingen telt. 182 De congregatie heeft
docenten en moeder overste verzoekt OMO de school per 1 september
1952 over te nemen.183 Zuster Angeline wordt zonder overleg en zonder
haar instemming hoofd van een ULO-school te Oss, als daar door het
184
plotseling overlijden van haar voorgangster een vacature ontstaat.
De zusters tekenen de akte van overdracht en OMO verplicht zich "onderwijzend en bedienend personeel in dezelfde functie over te nemen,
voorzover zij dit wensen".185 Er wordt spoed gezet achter de al ontworpen plannen voor nieuwbouw, die de burgemeester van Oss met een kapel verrijkt wil zien. Het bestuur van OMO vindt dit echter vanwege het
geringe leerlingental onverantwoord. 186 Er volgt een onduidelijke benoemingsprocedure voor een directrice, want "voor deze kleine school zou
de voorzitter graag een dame benoemd zien". Goossens (!) ontvangt twee
solliciterende dames en acht ze beiden geschikt. Mej.A. Koch, conrectrix
aan het St.-Catharinalyceum te Eindhoven wordt benoemd, maar trekt
zich enige tijd later wegens "huisvestingsproblemen" terug. 187 Allerlei
mensen bemoeien zich met de benoemingsprocedure, onder wie de moderator van de school die drie eigen kandidaten naar voren schuift. Het
bestuur benoemt echter een geheel nieuwe figuur: drs. J. van Esch, leraar geschiedenis aan het St.-Joriscollege en het St.-Catharinalyceum te
Eindhoven. 188
Het Theresialyceum te Tilburg ziet in 1926 door toedoen van mgr. dr.

181) Offermans-Bullinga, Paaltjes in een bonenveld, in Koningin van Maasland, 13 : "in elk
pront Till,urgs huishouden daar hebben ze een frater, een non, een piano en een dochter die
Sjaan hiet".
182) t. (Z.p., 22.

Tilburg, Notulen 28-4-1952.
Offermans-Bullinga, t.a.p., 23.
185) OA Tilburg. Notulen 9-6-1952.
186) OA Tilburg, Notulen 29-9-1952.
181) OA Till,urg, Notulen 5-1-1953.
188) OA Tilburg, Notulen 23-2-1953.
183) OA
184)
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Th.Goossens als driejarige HBS het levenslicht zonder enigerlei vorm
van subsi(lie en dus toevertrouwd aan de 'Zusters van Liefde' (officieel
'van O.L.Vrouw, Moeder van Barmhartigheid'). De school wordt in
1928 omgezet in een gymnasium, omdat Moller en Goossens gealarmeerd zijn door een initiatief van prominente andersdenkenden om een
"stedelijk neutraal gymnasium" op te richten. Sinds 1929 ontvangt het
gymnasium subsidie. Per 1 september 1931 ontstaat de afdeling MMS.
weer zonder rijkssubsidie. 189 Een tekort aan bevoegde zusters-leraressen geldt als het voornaamste motief om zich bij de Vereniging aan te
sluiten. Een officieel verzoek, ondertekend door moeder overste Teresina, bereikt OMO in september 1952. De zusters zouden graag zien dat
de administratie van de school al per 1 januari 1953 door OMO gevoerd
wordt en de bestuursoverdracht op 1 september van dat jaar plaatsvindt.
De onderhandelingen verlopen volgens plan. De congregatie verklaart
zich bereid de nog op de school werkzame zusters geleidelijk aan te laten
afvloeien. De rectrix, zuster Wilhelma continueert haar functie. De huisvesting van de school blijft voorlopig nog op de 'Oude Dijk', maar de
plannen voor een nieuw schoolgebouw aan de Cobbenhagenlaan geraken nu wel in een stroomversnelling. 190
Het vertrek van de administrateur is voor het bestuur van het sinds
1899 bestaande Odulphusgymnasium, later lyceum (gymnasium en
HBS, uitsluitend toegankelijk voor jongens) aanleiding aansluiting bij
OMO te zoeken. Mgr. F. Op de Coul, directeur van het Centraal Bureau
van Onderwijs en Opvoeding in Den Haag, om advies gevraagd, "acht
een groot bezwaar voor aansluiting de functie die de huidige rector,
dr.M.de Haas bekleedt". Hij is voorzitter van de katholieke lerarenvereniging St. Bonaventura. Het bestuur van de school wil geen aansluiting
9,
zonder meer, maar een overeenkomst bijvoorbeeld voor vijfjaar. Daarna al of niet verlengen".191 Toch regelen Van der Putt, vice-voorzitter en
Van Hoof, secretaris-penningmeester, snel de voorwaarden voor het overnemen van de administratie, mede op verzoek van het bestuur van het
Odulphuslyceum, voor 66n jaar, waarna de verbintenis stilzwijgend voor
een jaar zal worden verlengd, tenzij een van de partijen tussentijds de
overeenkomst opzegt. 192 De verwachting is echter dat algehele aanslui-

189

) SA Theresialyceum Tilburg. Lauret, Comple rendu, vijftig jaar (St.?) Theresialyceum te
Tilburg, Tilburg 1976.
19(1) OA Tilburg, Notulen 29-9-1952.
ag') OA Tilburg, Notulen 25-2-1952.
192) OA Tilburg, Notulen 28-4-1952.
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ting spoedig zal volgen.193 Precies een jaar later besluit het curatorium
het lyceum "onder beheer te stellen van de Vereniging met ingang van 1
september 1953".'94 Tegelijkertijd vertrouwt het curatorium de nieuw
te stichten HBS (Pauluslyceum) aan de zorgen van OMO toe.195 Mr. J.
Molkenboer - afgevaardigde van de beide Tilburgse lycea - wordt lid van
het hoofdbestuur.
b. Nieuwe stedelijke voorzieningen

Het KASKI publiceert in 1956 een rapport over de situatie van het
VHMO in de provincie Noord-Brabant, waarin het de wenselijkheid dat
het onderwijs uitsluitend in handen van leken moet blijven (met uitzondering van het Augustinianum te Eindhoven, het Titus Brandsmalyceum te
Oss, de broedersscholen te Oosterhout en te Oudenbosch en enkele
MMS-en onder leiding van zusters), van een vraagteken voorziet. Het
rapport suggereert, dat er misschien in Tilburg wel een school, geleid
door religieuzen, gewenst is. Het stelt bovendien de vraag of alleen OMO
nieuwe scholen moet stichten of dat ook paters moeten worden ingeschakeld. Het constateert dat de fraters van Tilburg aspiraties koesteren middelbare scholen te beheren (Sint-Michielsgestel en Goirle). waarbij de
eerste als een open HBS fungeren zou en de tweede als een opleiding alleen voor leden van hun congregatie. Tenslotte vragen de samenstellers
van het rapport zich af, of het bureau van OMO al deze uitbreidingen ad196
ministratief-organisatorisch wel verwerken kan.
Blijkbaar raakt het bestuur van OMO enigszins onder de indruk, want
na enige tijd besluit het lijdzaam, dat "bisschop en plaatselijke geestelijkheid beslissen over de derde Tilburgse school (Het Pauluslyceum) onder
de Augustijnen"197 en later toont het zelfs bereidheid de school "over te
dragen aan de paters, als de geestelijkheid in Tilburg de school onder religieuzen wil".198 Gelooft het bestuur niet meer in leken, ziet het met
zorg de secularisatie tegemoet of is er alleen maar sprake van enige irritatie, omdat (le pastoors in Vught dreigen andere wegen te gaan, wanneer
OMO niet onmiddellijk de stichting van een school daar ter hand neemt?
OMO is er niet
193)

OA Tilburg, Notulen 27-4-1953.

194) Brands J·, Gedenkboek St.-Odulphuslyceum. 20.
195)

OA Tilburg, Notulen 30-11-1953.

196) Kaski, 12 juni 1956.
197) OA Tilburg, Notulen 23-3-1958.
198) OA Tilburg, Notulen 2-12-1958.
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'.

om te fungeren als vergaarbak van schoolbesturen, voor wie het beheer van een school hen te machtig wordt, maar voor een volkomen
verantwoorde stichting van scholen in die plaatsen, die naar het oordeel van het DB daarvoor in aanmerking komen en waarvoor wijzelf het
tijdstip van stichting aangebroken achten" ?199
Dat is tenmiste ronde, regenteske praat en heel andere koek dan honorering van plaatselijke initiatieven.

Drie stedelijke voorzieningen krijgen binnen enkele jaren hun beslag: het
Pauluslyceum te Tilburg (1954), het Van der Puttlyceum te Eindhoven
(1957) en het Roncallicollege le Bergen op Zoom (1957)
Stijging van het leerlingental en de onvoldoende huisvesting van het
Odulphuslyceum zijn de voornaamste redenen om in Tilburg een derde,
maar nu ook gemengde katholieke school (een HBS, het Pauluslyceum)
te stichten, die al per lseptember 1954 van start gaat met drs. J.Klinkhamer, leraar Duits aan het Odulphuslyceum, als eerste directeur. De
school trekt in 1960 in een riant, maar ouderwets opgezet gebouw met
heuse kapel. Ze groeit snel tot 1600 leerlingen. Tijd dus voor de stichting
van een vierde school: het Cobbenhagencollege.
Het voornemen om te Eindhoven in het stadsdeel Woensel een nieuwe
katholieke middelbare school op te zetten, dateert al uit 1947.200 Aanvankelijk is gespeeld met de gedachte een speciale HBS voor meisjes te
stichten. De nieuwe school (het latere Van der Puttlyceum) start met ingang van 1 september 1957 als HBS met als directeur W.Solberg, afkomstig van het Serviamlyceum in Sittard. De minister heeft in een brief instemming met het plan betuigd.201 De nieuwe school laat van meet af aan
zowel meisjes als jongens op de HBS toe, krijgt een jaar na de stichting
een MMS-afdeling en in 1962 een gymnasium. Het bereikt na ruim tien
jaar al 2300 leerlingen, waardoor nieuwe scholen noodzakelijk zijn: in
1969 het Eckhartcollege en in 1974 het bisschop Bekkerscollege. Het
Van der Puttlyceum heeft tot 1986 een 'English Stream', een voornamelijk Engelstalige afdeling die opleidt voor General Certificate of Education (G.C.E. '0'-level), en enkele jaren het internationaal baccalaureaat.
Het Van der Puttlyceum is proefschool in het kader van het Ontwikkelingsplan van OMO en legt zich enkele jaren toe op het ontwikkelen van
'
202
groepsonderwijs', waaraan het zich vertilt.
199) OA Tilburg, Notulen 23-3-1959.
OA Tilburg, Notulen 24-11-1947.
201) OA Tilburg, Brief ministerie 2-7-1956.
202) Verheyen, Van der Puttlyceum, in Omologie XII (1980), 10-13.
200)
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In 1957 sticht De Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs haar eerste
en enige zelfstandige MMS in Bergen Op Zoom: het latere Roncallicollege, voortgekomen uit de afdeling MMS van het Mollerlyceum. Bijna tien
jaar eerder richten inwoners een verzoek aan het plaatselijk bestuur. Op
dat moment reizen ongeveer zeventig leerlingen naar Roosendaal. 203
Daar zit een praktische moeilijkheid in de aanwezigheid van een MMS
onder beheer van de zusters, maar die zijn voornemens hun school te
verplaatsen naar Veldhoven.204 Toch duurt de opening van de nieuwe
school tot 1957. J. Pedroli, leraar Nederlands aan het Mollerlyceum,
wordt tot eerste directeur benoemd. De school neemt in 1959 de naam
Roncallicollege aan, naar de familienaam van Paus Johannes XXXIII,
vanuit een oecumenische gedachte. Sinds 1972 is het een samenwerkingsschool na een fusie met de christelijke Juliana-MAVO. De 'VrijeTempo-Werkwijze' krijgt later landelijke bekendheid.205

c. De laatste witte vlekken gevuld: stichting van een HBS te Eersel
(1957), stichting van een HBS te Deurne (1959)
Op 1 september 1957 start een HBS voor jongens te Eersel en twee jaar
later een HBS voor jongens en voor meisjes in Deurne. Beide scholen
vormen voorlopig het sluitstuk, althans onderwijskundig, in de culturele
en sociale emancipatie van het platteland. Op een afstand van ten hoogste dertien kilometer immers kunnen nu Brabantse kinderen overal in de
provincie katholiek middelbaar onderwijs volgen. De Kempen en De
Peel behoren op dat moment nog tot de gebieden met de laagste inkomens van het gehele land en met een deelnemingspercentage aan middelbaar onderwijs, dat hetzelfde KASKI-rapport voor Eersel op 2% stelt,
voor Asten en Someren op 2,2% en voor Deurne op 2,4%. Het provinciale cijfer bedraagt dan (1956) 5,5% en het landelijke 7%.206
Er bestaat geen twijfel over de noodzaak van een voorziening in beide
gebieden, maar de precieze plaats blijkt een hevig strijdpunt. Zowel het
ETI (Economisch Technologisch Instituut) als het KASKI leveren rapporten, die soms tegen elkaar worden uitgespeeld, als gemeenten zich tekort gedaan voelen. Burgemeesters voeren onderling strijd en de plaatselijk pers geeft verslag van soms onverkwikkelijke twisten. Aanvankelijk

Tilburg, Notulen 28-4-1947.
OA Tilburg, Notulen 26-6-1950.
205
) Van Heck, Roncalli scholengemeenschap, in Omologie IX (1977), 36.
206) Kaski, 12 juni 1956.
203) OA
204)
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acht de staatssecretaris de cijfers voor Eersel niet overtuigend. OMO wil
zeker medewerken maar wenst geen herhaling van de kwestie DongenOosterhout.207 Goossens en inspecteur Van der Weijst spreken zich uit
voor Eersel, Van Velthoven voor Bladel, omdat die plaats al een onderwijscentrum is. Voor Eersel wordt de start met een jaar vertraagd door de
actie van de gemeente Veldhoven voor een eigen HBS en voor Deurne
door het uitblijven van subsidie voor het jaar 1958. Die komt officieel wel
voor het jaar 1959.208 De plaats van vestiging is omstreden, niet voor de
inspecteur en het departement, wel voor de deken van Asten, die het dekenaat als de meest centrale plaats lussen Deurne en Someren ziet. Deurne telt op dat moment 18.735 inwoners, dat is evenveel als de gemeenten
Asten en Someren tezamen. Wanneer de keuze voor Deurne vaststaat.
acht het bestuur een tweede school in de gemeente Someren te zijner tijd
"niet uitgesloten".209 De cijfers van het Kaski blijken z6 minimaal berekend, dat deze binnen enkele jaren met een factor vier tot vijf moeten
worden vermenigvuldigd. De sterke groei van de bevolking die sinds eind
jaren veertig inzet, levert grote contingenten twaalijarigen en de externe
democratisering komt onstuimig op gang. Eersel start in 1957 met veertig, Deurne in 1959 met ruim tachtig eersteklassers (onder wie dertig
meisjes).210 Tot eerste directeur te Eersel benoemt het bestuur drs.J.van
der Hart, leraar wiskunde aan het Titus Brandsmalyceum te Oss en te
Deurne Th. Hoogbergen, leraar Nederlands aan het Zwijsencollege te
Veghel en directeur van de middelbare handelsavondschool in die
plaats.

Het Rythoviuscollege in Eersel valt van meet af aan op door een originele aanpak van de toelating. Uit een samenwerking van het lager onderwijs (LO) en het voortgezet onderwijs (VO) ontwikkelt zich de 'LOVOcursus': op aanvankelijk twintig, later acht woensdagmiddagen verzamelen zich alle leerlingen, die de lagere school dat jaar verlaten. Zij ontvangen korte lessen en taken in Nederlands, rekenen, aardrijkskunde en geschiedenis, later ook in Engels, Duits en Latijn. Onderwijzers en leraren
verzorgen tezamen de lessen. Op grond van de resultaten ervan krijgen
de leerlingen een gefundeerd advies van het hoofd van de school. Op het
Rythoviuscollege zelf is er de eerste jaren een huiswerkstudie, een voortreffelijke oefenschool voor leerlingenbegeleiding. Het Kaski voorspelt

207
208)
209)
210

OA Tilburg, Notulen 31-10-1955.
OA Tilburg, Brief ministerie 20-9-1958.
OA Till,urg, Notulen 27-1-1958.

) Beulens en Spamer, Gedenkboek Peettandcollege Deume, 58.
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l
voor 1972 ten hoogste 250 leerlingen. Die zijn er overigens al tien jaar
eerder. In 1972 bezoeken 1100 leerlingen dc school, die dat jaar zijn
gymnasiumafdeling krijgt na de MMS in 1964. De verwachtinB van pen
verder sterk stijgend aantal leerlingen leidt tot een nieuwe vestiging in
Bladel in 1974, daar als dependance en als scholengemeenschap HAVO
met een plaatselijke MAVO begonnen, later uitgegroeid tot een atheneum-HAVO-MAVOscholengemeenschap, niet onder het bestuur van
OMO.21 1

Het Peellandeollege in Deurne, aanvankelijk Pius XII-college, maar bij
het betrekken van de nieuwbouw in 1969 is de naam in geografische zin
gewijzigd, richt zich sterk op culturele activiteiten voor de leerlingen en
voor de inwoners van de streek: het duidelijkst door een reeks discussieavonden, waarvoor tal van prominenten op school verschijnen en door een
serie koffieconcerten van professioneel niveau. 212
Tien jaar na de start - in 1960 is de school uitgebreid met een afdeling
MMS - telt de school al bijna duizend leerlingen. Het voor plaatselijk
bestuur en directie benauwende perspectief van een verdubbeling van
dat aantal binnen enkele jaren, maakt de stichting van het 'Bouwens van
der Boye-college' in Helden (niet onder OMO) in 1973 mogelijk. Door
geen gegadigden uit die gemeente meer aan te nemen, met uitzondering
van broers en zussen van reeds toegelaten leerlingen, kan het MOL (Middelbaar Onderwijs Limburg) in Helden starten met een dependance van
het Blariacumcollege uit Blerick, korte tijd later verzelfstandigd. Bovendien sticht het bestuur zelf al een jaar later, in 1974, een dependance,
het 'college Asten-Someren' te Asten. De merkwaardige koehandel tussen de burgemeesters van Asten en Someren - de ene plaats krijgt de industrie, de andere de scholen leidt tot vestiging in Asten en niet in Someren, van aanvankelijk uitsluitend een HAVO-school.213 De op zichzelf
-

gerechtvaardigde wens voor een uitbreiding met een atheneum-afdeling
doet de spanningen tussen het hoofdbestuur en een unanieme directie en
leraren van het Peellandcollege hoog oplopen. In 1984 volgl de toekenning van een atheneum-afdeling. Een van de conrectoren van het Peellandcollege, drs. N.J. Meyer, is er de eerste rector.

Crielen, Profiel van een school: het Rythoviuscollege, in Omologie. IX (1978),
104-106.
212
) SA Peellandcollege Deurne, verslag A.W.Parent. Meer dan dertig sprekers, onder wie
dr. W.Drees sr, prins Claus en kardinaal Alfrink.
211)

213) Dankers. Het Peellandcollege, in Omologie, VIII (1977), 223-226.
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d. De avondlycea

Het initiatief tot het stichten van avondlycea gaat in 1946 uit van P.J.J.A.
van der Putt. voorzitter van het Eindhovense curatorium en lid van het
hoofdbestuur van OMO. "Gezien de katholieke belangen hieraan verbonden, bestaat er van de zijde van de leden hiertegen geen bezwaar."214 De Classicus X. Wolters maakt een ontwerp voor een avondlyceum; de kosten worden goeddeels bestreden uit de lesgelden. De gemeente Eindhoven subsidieert de gehele cursus voor f. 1712,76. De leraren ontvangen f. 150,- per lesuur per jaar, later opgetrokken tot f.200,de rector krijgt aanvankelijk niets. 215
Op 1 januari 1954 start een avondlyceum in Den Bosch; op 1 september 1958 te Tilburg en op 1 september 1961 te Roosendaal. Met drie
middelbare handelsavondscholen te Helmond, Eindhoven en Roosendaal tellen deze zeven scholen tezamen in 1966: 85 klassen met in totaal
1401 leerlingen.
§ 7. Openstelling klein-seminaries verstoort spreiding

a. De aard van de priesteropleiding
Seminaries zijn kerkelijke instituten tot vorming en opleiding van aanstaande priesters. Ieder bisdom is, krachtens een decreet van het Concilie van Trente uit 1563, in het algemeen verplicht tot de oprichting van
een seminarie, waar de priesterkandidaten in internaatsverband leven.
In 1953 - honderd jaar na het herstel van de kerkelijke hierarchie bevinden zich alleen al in de provincie Noord-Brabant 22 klein-seminaries: twee van de bisdommen en twintig van allerlei orden en congregaties. Dat is meer dan de helft van alle 43 opleidingsinstituten in heel Nederland.
De meeste klein-seminaries zijn pas in deze eeuw ontstaan uit behoefte
eigen kader op te leiden voor bisdom, orde of congregatie. Al deze opleidingsinstituten met een eigen naar het gymnasium-alfa neigend programma recruteren hun 'studenten' in beginsel uit de generatie twaalf- tot dertienjarige jongens uit het hele land. Tussen deze seminaries bestaan van
oudsher duidelijke concurrentie-verhoudingen en ook verschillen in
stand en kwaliteit.

214)
215

)

OA Tilburg, Notulen 4-3-1946.
OA Tilburg, Notulen 24-3-1947.
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In Brabant, maar ook elders, zijn orden en congregaties, die zelf een
parochie in beheer hebben, bij de werving van kandidaten voor versterking van hun kader, duidelijk in het voordeel. De onderlinge concurrentie ontaardt niet zelden in stuitende rivaliteit. Die bestaat niet alleen tussen de orden en de congregaties onderling, er is ook een toenemende
wrevel merkbaar bij seculiere bisdommen ten opzichte van deze orden
en congregaties. In die kringen heten bisschoppen vaak 'antipater'. Het
is niet ongewoon, dat priesters, soms met een speciale opdracht daartoe,
frequent huisbezoek plegen in gezinnen met twaalijarige zoons, die op
dat moment de zesde klas van de lagere school bevolken. Een vloedgolf
van 'roepingen' leidt desondanks tot een weinig selectief aannamebeleid,
maar wel tot een hoge uitval gedurende de opleiding, ook al voor de
Tweede Wereldoorlog. Het is stellig waar, dat velen aan die opleiding
veel te danken hebben, zeker als twaalfjarigen, geworven en afkomstig
uit eenvoudige milieus, daardoor de kans krijgen te gaan studeren bij
vaak nog ontbreken van alternatieven in de eigen omgeving.216 Velen belanden ook in het onderwijs of in een ambtelijke functie. De gemeentelijke en provinciale apparaten in Brabant en Limburg zijn lang goeddeels
samengesteld uit vroegere seminaristen. Maar ook het onderwijs blijkt
een geliefd werkterrein.
Sommige orden en congregaties kennen aan de kwantitatieve aanvulling van hun kader een opvallend hogere prioriteit toe dan aan de kwaliteit van de opleiding. De godsdienstige instelling van de kandidaat vormt
dan een acceptabel substituut voor het ontbreken van intellectuele capaciteiten. Aan toeloop van 'priesterstudenten' hebben de seminaries tussen 1920 en 1960, ondanks de vaak zure kritiek, die de 'apostaten' op
dat instituut afgeven, niet merkbaar ingeboet. Wel leidt bij grote aantallen 'priesterstudenten' hun vertrek tijdens de opleiding soms tot frustraties. Algemeen en lang wordt het opgeven van de priesterstudie in katholieke kring immers gezien als een soort van verraad van een heilige zaak.
Geldt de 'priesterstudent' tijdens zijn opleiding als een bijzonder mens,
die familie, ouders, broers en zussen vaak met tal van merkwaardige gunsten omgeven, het staken van de studie en dus het verzaken aan zijn 'roeping', beroven hem niet zelden van de simpelste menselijke genegenheid
en zeker voorlopig ook van een geschikt ander studieperspectief. Sinds
het midden van de jaren zestig breekt die frustratie soms zelfs heviger op,
als ook priesters het ambt verlaten.
216) Manning, De betekenis van de ordes en congregaties in Nederland, in Mensen en situa-

ties, 346.
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23. Woensels Dag-/Avondcollege Eindhoven, MAVO en MEAO.
schoolleiding: M.J.M.M Aarts, N.G.J. van Dijk, F.E. Ritzen en

J.M.L. van Broekhoven-van Bekkum.
Spaans, tekenen en textiele werkvormen op MAVO.
-

-
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b. Verbetering onderwijsniveau seminaries

Een dubbel motief zet seminarie-oversten in de jaren vijftig aan het niveau van de priesteropleiding te verhogen. De concurrentie met andere
instituten wint immers aan kracht, als de opleiding zich inpast in het normale onderwijsbestel. Dat betekent streven naar het recht eigen gymnasium-(alfa-) diploma's uit te reiken: het ius promovendi. Het overnemen
van het rijksleerplan, aansluiting bij de vigerende lessentabel en een voldoende aantal bevoegde docenten blijken effectieve wapens in de concurrentiestrijd met andere instituten. Bovendien krijgen geestelijken toegang tot universitaire studies. Voor de aanzienlijke groep studiestakers
betekent een onvoltooide opleiding voor een wettelijk erkend eindexamen niet alleen een pleister op de wonde, maar ook een gereder kans
zich, teruggekeerd in de familiekring, gemakkelijker te voegen in de programma's van de van rijkswege gesubsidieerde scholen, her en der in de

provincie.

Bij KB van 8 mei 1950 wijst het ministerie het St.-Dominicuscollege te
Nijmegen aan als een 'bijzonder gymnasium' (de 'erkenning'), waarbij
artikel 158 bis, bij de wet van 2 april 1948 aan de hoger onderwijswet
toegevoegd, voor het eerst toepassing vindt. In 1953 is er ook in Brabant
een klein-seminarie 'erkend' (het recht eigen eindexamens af te nemen):
het juvenaat van (le priesters van het H.Hart te Bergen op Zoom. In datzelfde jaar bedraagt het aantal scholen voor middelbaar onderwijs in Brabant (algemeen-bijzonder, openbaar, protestants-christelijk en roomskatholiek tezamen) precies het dubbele: 44 naast 22 klein-seminaries.
Van die 44 middelbare scholen van allerlei signatuur zijn er 33 rooms-katholiek (waaronder veertien OMO-scholen), drie andere bijzondere scholen en acht openbare.217 De verhouding in Brabant van het katholiek
middelbaar onderwijs tot de klein-seminaries bedraagt op dat moment
3:2.

Het lijkt wel een opdracht van de Kerk om wat in de samenleving
groeit, zieh te laten ontplooien buiten die samenleving en in afzondering.
Dat verklaart mede het feit, dat een groot deel van deze klein-seminaries
praktisch alle gelegen zijn op het platteland en daar voornamelijk nog ver
verwijderd van de gesloten dorpsbebouwing: Megen, Oploo (Stevensbeek), Gemert, Maarheeze, Helmond, Uden ( 2x : Kruisheren en Missionarissen van het Goddelijk Woord, welke laatste in 1954 naar Deurne
vertrekken), Sint-Oedenrode, Heeswijk-Dinther, Sint-Michielsgestel,
217) Het VHMO in Noord-Brabant, passim.
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1

Vlijmen, Vught, Boxtel, Loon op Zand, Tilburg (3x), Oosterhout, Wern218
houtsbrug, Nieuw Cinneken, Zundert en Bergen op Zoom.
Het aantal tot het eerste leerjaar van klein-seminaries toegelaten
'priesterstudenten', bedraagl in 1950 landelijk: 1537 en loopt in 1953
op tot 1763, het hoogste aantal na de oorlog. In 1959 is het nog 1700,
waarna de daling eerst langzaam inzet. maar daarna met een soort van
eenparig versnelde beweging de algehele ondergang inluidt, met spectaculaire cijfers in 1964: 1327. het jaar daarna 1124 en in 1966 zelf 859.
Dat betekent: een reductie van 200 tot 250 per jaar. Die teruggang eindigt in 1970: alle klein-seminaries zijn dan verdwenen of vervullen een
andere functie. Anders gezegd: in 1966 telt de toelating nog maar iets
meer dan de helft van 1955. In relatieve zin is de daling nog sprekender:
in 1951 zijn per 1000 katholieke jongens in de leeftijd van twaalf of dertien jaar 44 tot een klein-seminarie toegelaten: in 1966 slechts 17, tel'wijl
er dat het jaar tevoren nog 23 zijn. 219
Tijdens het interbellum kent Nederland een ongekende stijging van het
aantal priesterwijdingen: bij de seculiere geestelijkheid (wereldheren)
van 80 tot 120 per jaar en bij de regulieren (orden en congregaties) van
100 tot 340. Deze wonderlijke opbloei is al opmerkelijk, maar blijkt bovendien uniek in de wereld voor wat de onderlinge verhouding betreft.
Bij het herstel van de kerkelijke hierarchie in 1853 was deze 3: 1 (seculier-regulier) en in 1953 precies het omgekeerde. Overigens treedt er
sinds 1950 voor beide sectoren een daling op van ongeveer 25% per
220

jaar.

c. De teloorgang van het klein-seminarie

Voor ons doel spelen twee kwesties een rol: de ondergang van het kleinseminarie vanaf 1960 en de plaats van de priester in het middelbaar onderwijs. Beide geven een enkele keer aanleiding tot venijnige polemieken, hoewel de eigenlijke strijd zich voortdurend achter de schermen afspeelt en nauwelijks in de openbaarheid treedt. Van enig beleid in beide
kwesties is bij de bisdommen, de kloosteroversten of OMO geen sprake.
Ook het departement weet met de her en der ontstane 'nieuwe' middelbare scholen geen raad.
In 1955 zijn de klein-seminaries van de bisdommen (de seculiere
Van Summeren, Klein-seminaries, 6
Kaski, memorandum, passim.
220) a. w., passim.
218)
219)
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geestelijkheid) 'erkend'. Een flink aantal reguliere kloosterscholen
streeft in de jaren daarna die 'erkenning' ook na, waarmee zij dus het 'ius
promovendi' verwerven. Als voorwaarden daarvoor stelt het ministerie
aanpassing van het onderwijsprogramma aan het rijksleerplan en aanwezigheid van voldoende bevoegde docenten. In normale omstandigheden
volgt op erkenning ook subsidiering. Daarvoor dienen de 'nieuwe' scholen aan te tonen, dat hun leerlingental zich boven zekere minima beweegt:
gedurende drie jaar tenminste zestien leerlingen in de twee hoogste leerjaren. Op het departement werkt de katholieke directeur VHMO, dr.
J.J.A. Verlinden, mee aan subsidiering van allerlei opengestelde seminaries.

In 1961 verklaart dr. L. Hoogveld, op dat moment provinciaal van de
paters Augustijnen, maar tot voor kort rector van het Augustinianum te
Eindhoven en censor van het weekblad voor katholieke leraren St.Bonaventum, dat de priester "het eerste recht heeft als leraar in het middelbaar onderwijs op te treden I. 221 en twee jaar later roept hij de katholieke
middelbare scholen op te voorzien in toekomstige priesters. Die hebben
naar zijn mening zelfs "een fundamentele verantwoording ten aanzien
van potentiible roepingen".222 Die uitspraken roepen bij een OMO-rector
reacties op. Zijn artikel, dat de redactie van St.Bonaventura niet wenst te
publiceren, verschijnt twee weken daarna prominent in het weekblad De

Bazuin. Hij
huivert van deze stelling niet zozeer vanwege de stelling zelf, als wel
van het ogenblik, waarop ons deze te geloven wordt voorgehouden. Het
VHMO geniet cle eer een taak toebedeeld te krijgen, nu de traditionele
seminarie-opleiding onvoldoende kandidaten levert en goeddeels
I.

faalt".223
In een overrompelend tempo zien seminarie-oversten hun leerlingental
teruglopen en zich tegelijkertijd geconfronteerd met de verlokkingen van
rijkssubsidie, wanneer zij hun opleidingsinstituten een andere bestemming geven. Maar de openstelling van gesloten seminarie-internaten aanvankelijk alleen voor externe jongensleerlingen en vrij snel daarna ook
voor meisjes, betekent " deelname aan de streekverzorging. Ze schaden
de functies van de bestaande VHMO-scholen".224 Het is opmerkelijk,
dat het rapport van de Nederlandse Katholieke Sclioolraad een groot

Bonaventura, XXVIII (1961}, 43.

221
222
)

Bonaventura, XXX (1963), 434.

223) Hoogbergen, De Bazuin, 30 november 1963.
224

) Van Summeren, a.w., 4.
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aantal aanbevelingen voor de seminarie-oversten bevat, maar dat praktisch niemand van hen die zelfs maar serieus overweegt, laat staan opVolgt.

Zo meldt deze commissie dat het Gabrielcollege te Mook geen eigen
verzorgingsgebied heeft; dat voor het seminarie van de paters Capucijnen te Oosterhout en van de paters van het Goddelijk Woord te Deurne
'.

nauwe samenwerking dan wel samengaan gewenst is" met respectievelijk het Mgr.-Frenckencollege in Oosterhout en het Peellandcollege in
Deurne; dat aan een HAVO-school te Stevensbeek geen behoefte bestaat; dat het seminarie van de paters van Mill-Hill te Tilburg niet kan
worden ingepast in de streekvoorziening; dat de paters van het Juvenaat
van het H.Hart te Bergen op Zoom hun school het best kunnen laten fuseren met de Roncalli-MMS in die plaats; dat het seminarie te HeeswijkDinther naar Uden ware over te plaatsen, waar de seminaries (van Kruisheren en Norbertijnen) dan wel een streekfunctie kunnen vervullen; dat
de gemeente Sint-Michielsgestel geen behoefte heeft aan een
eigen gymnasium en dat het ook als streekvoorziening geen enkele functie kan vervullen.
De ontwikkeling blijkt voorspelbaar. Op het verzoek tot 'erkenning'
van de school volgt in normale omstandigheden ook subsidiering en die is
"bij de huidige exploitatie-kosten voor de klein-seminaries onontbeerlijk
geworden, wil men de outillage aan de eisen van de tijd doen beantwoorden".225 De door de kloosteroversten ze]f gesignaleerde 'nadelen' neemt
men op de koop toe: minder aandacht voor de vormende waarde, aantasting van de structuur van het seminarie, druk van de eindexamens ten
koste van de bezinning, verregaande laycisering en verlies van het eigenlijke karakter van het opleidingsinstituut voor priesters. 226

d. Verstoring van evenwichtige scholenspreiding
Op een tiental plaatsen in Brabant verschijnen binnen drie of vier jaar
nieuwe scholen. De plotseling opengestelde seminaries aanvankelijk hermetisch gesloten en a]leen toegankelijk voor priesterkandidaten, laten in
beginsel alle jongens en vrij spoedig daarna ook meisjes toe. Dat laatste
gebeurt ondanks vaak hardnekkige ontkenningen tot zelfs enkele maanden voor de toelating van meisjes. Een ernstige verstoring van het spreidingspatroon, vaak na zorgvuldige overweging gekozen, is het gevolg.
225) a. w., 35.
226) a.w.,36.
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Het belemmert ook pas gestichte scholen in haar uitgroei tot een lyceum
en veroorzaakt op buitengewoon ongelegen momenten een onvoorziene
concurrentie.
In welke vreemde, ook kerkrechtelijke bochten kloosteroversten zich pecuniae causa - daarvoor moeten wringen, blijkt overduidelijk uit de
correspondentie tussen pater Laetantius OFM cap., rector van het kleinseminarie te Oosterhout, met mgr.Baeten, de bisschop van Breda. Laetantius is op 17 januari 1959 op 'audientie' geweest en bevestigt dat onderhoud in een uitvoerig memorandum van twee dagen later. Hij heeft

intussen aan de bisschop meegedeeld, dat het seminarie van de paters
capucijnen externe leerlingen wil toelaten, maar "niet allen, geen meisjes en geen niet-katholieken". Al eerder is de kwestie ter sprake gekomen.

Toen heeft de vicaris-generaal van het bisdom, mgr. W. Koenraadt meegedeeld, dat de bisschop overleg wil plegen met de andere bisschoppen.
Die hebben overwegende bezwaren, "bezwaren die liggen op het vlak
van het beleid, zoals de bisschoppen dat ook in dit opzicht voor de Nederlandse kerkprovincie in haar geheel menen te moeten voeren".227
Laetantius voert aan, dat al meer seminaries overwegen externe leerlingen toe te laten en noemt Deurne (SVD), Weert (H.Geest) en Boxtel
(Assumptionisten). "Het wordt voor Oosterhout zeer moeilijk, als wij ook
"
niet daartoe overgaan . Er is een groot aantal leerlingen voor subsidie
nodig: "een seminarie als het onze zal nooit9.aan deze getalsnormen kun"
nen voldoen . Maar het fraaiste argument: in Oosterhout bestaan vaste
plannen om de bestaande HBS en MMS uit te breiden tot een lyceum".
En dan volgt listig:
"
Na voorzichtige informatie op het departement is ons gebleken, dat
men daar niet van plan is twee gymnasia (!) te subsidieren, die geen
van beide een voldoend aantal leerlingen zullen aantrekken en op nog
geen 500 meter afstand van elkaar liggen".
Zelfs kerkjuristen in binnen- en buitenland heeft Laetantius te hulp ge-

roepen, die
''
als hun vaststaande mening te kennen geven, dat wanneer niet meer
dan een derde van het

totaal aantal leerlingen

zou bestaan uit niet-

priesterstudenten dit voor een seminarie geen 'conversio in alios usus
zou betekenen". Voor de weigering van meisjes heeft hij ook een
BA 's-Hertogenbosch, Brief Koenraadt aan Laetantius. Het valt op, dat deze stukken
zich wel in het bisschoppelijk archief van's-Hertogenbosch bevinden, maar niet in Breda.
Misschien heeft de bisschop van Breda alle stukken in Den Bosch willen coneentreren dan
227)

wel in afschrift toegestuurd.
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'oplossing'. Die kunnen voor een beta-opleiding toch "volstaan met
HBS-B" en meisjes die een eindexamen gymnasium-alfa willen alleggen, "kunnen heel gemakkelijk naar Breda gaan".
Dat dit alles ook voor jongens geldt, ontgaat de paterlijke aandacht blijkbaar. Er volgen nog meer 'argumenten', maar in ieder geval de definitieve mededeling, dat het seminarie le Oosterhout per 1 september 1959
open staat voor externe leerlingen behalve meisjes.228
De bisschop vraagt de regent van het klein-seminarie J.de Lepper om
commentaar. Die heeft geen moeite om het memorandum van Laetantius
in een uitvoerige nota punt voor punt te ontzenuwen. "I,aelantius spreekt
van geen concurrentie, maar intussen maakt hij een lyceum in Oosterhout onmogelijk".229
Intussen toont de rijksinspecteur Van der Weijst te 's-Hertogenbosch
zijn ernstige bezorgdheid: "er ontstaan de meest ongewenste toestanden

en is

een

onderwijs-oorlog niet meer te vermijden".23(1 En het

mgr.-Frenckencollege ? Dat wordt met een mededeling van het voornemen voor een voldongen feit gesteld. Wanneer het daartegen stelling
neemt, voelt Laetantius zich verplicht "nu ogenblikkelijk le handelen,
omdat hij door een schrijven van broeder Antoninus (de rector van het
mgr.-Frenckencollege) in een dwangpositie is gebracht".231
Soortgelijke kwesties doen zich op tal van plaatsen in de provincie voor.
Ze treffen ook OMO-scholen, soms juist gesticht, nadat rectoren van seminaries op vroegere verzoeken van gemeentebesturen te willen voorzien
in middelbaar onderwijs ter plaatse, in alle gevallen afwijzend hebben
beschikt.232 Op dergelijke nooit gehonoreerde verzoeken beroepen zij
zich veel later ter legitimering van hun eigengereid optreden. Hun activiteit door de aanwezigheid van inmiddels aanwezige scholen is overbodig
en wordt als hoogst hinderlijk ervaren.
BA 's-Hertogenbosch, memorandum Laetantius.
BA 's-Hertogenbosch, memorandum de Lepper aan Baeten.
230) BA 's-Hertogenbosch, Brief Van der Weijst aan Mutsaerts.
231) BA 's-Hertogenbosch, Brief Laetantius aan Baeten.
228)
229)

De Hosson, 12 : "Toen ons - niet zo lang na onze intocht - door burgemeester Roefs
(van Deurne) gevraagd werd, een HBS-afdeling aan onze school te verbinden, die toegankelijk zou zijn voor jongens van Deurne en omliggende kerkdorpen - over meisjes werd nog niet
232)

gesproken! -, overwogen wij dit aanbod wel serieus, maar namen het niet aan. Wij verwezen
de instanties naar de fraters van Tilburg, die behalve de lagere school voor jongens ook al een
MULO in Deurne hadden. Dezen zagen echter ook geen mogelijkheid een middelbare school
op zich te nemen bij gebrek aan personeel en toen werd de zaak in handen gegeven van de

Stichting'Ons Middelbaar Onderwijs' die al verschillende Middelbare Scholen in Brabant on.
der haar beheer had".
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Zelfs dertig jaar later blijkt de evenwichtige voorziening van middelbaar
onderwijs op enkele plaatsen nog te zijn verstoord. Soms vervult een
vroeger seminarie als middelbare school, nu geheel in handen van leken,
een voortreffelijke streekfunctie. (Rivendell-college in Uden en het naar
Goirle verplaatste Mill-Hill-college); een enkele keer gaat een seminarie
op in een bestaande school (het seminarie van de paters Assumptionisten
in het Jacob-Roelandscollege te BoxteD; soms is uit twee seminaries door
fusie met een MMS een nieuwe middelbare school ontstaan (Maurickcollege te Vught).
Van de (in 1991) bestaande 37 categoriale gymnasia in Nederland, boven de grote rivieren alle in grote steden gevestigd, blijken er zeven in
Brabant te staan: van ouds een stedelijk gymnasium in 's-Hertogenbosch
en Breda en verder uitsluitend voormalige seminaries: Bergen op Zoom,
Oosterhout, Deurne, Sint-Michielsgestel en Heeswijk-Dinther; plaatsen,
waar men lernauwernood een categoriaal gymnasium verwacht, terwijl
steden als Helmond, Eindhoven, Oss, Tilburg en Roosendaal, rijk voorzien van algemeen voortgezet onderwijs, zo'n voorziening niet kennen.
Niet alleen scholen in de onmiddellijke omgeving, maar vaak ook in nabijgelegen plaatsen zien zich in hun onderwijsmogelijkheden blijvend beperkt of hun lycea tot een uiterst minimale omvang gereduceerd.
§ 8. Nabeschouwing

Het overlijden van Moller, de eerste voorzitter, in 1940 markeert het einde en het begin van een nieuw tijdperk. Concentratie van tal van activiteiten in een man, die op bezielende wijze de Vereniging gedurende vijf en
twintig jaar voortstuwt, blijkt niet langer mogelijk. Op natuurlijke wijze
verdeelt de geestelijke erfenis zich onder enkele personen met een
hoofdaccent op de uitbouw van het bureau: het nieuwe hart van OMO.
Dat bureau ontwikkelt snel een hechte infrastructuur voor alle scholen.
De tweede kwart eeuw in het bestaan van de Vereniging vormt duidelijk
de organisatie-fase: de financiele en administratieve verankering.
Pas na de Tweede Wereldoorlog komt er algehele rijkssubsidie, nu
voor het bijzonder middelbaar onderwijs. Dat stelt OMO in staat alle
resterende witte vlekken op het verstedelijkte platteland in Brabant eerder dan elders in het land - met middelbare scholen op te vullen: binnen veertien jaar staan er zeven nieuwe scholen op initiatief van de betrokken gemeenten. Er verrijzen echter eveneens scholen in de steden,
uitbreidingen van het al aanwezige bestand, omdat de toevloed van leerlingen niet meer is op te vangen. Een aantal al langer bestaande scholen
254
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sluit zich bij de Vereniging aan, met als eerste motief de professionalisering van het financiele beheer en de administratie. Het stichten van een
hele reeks moderne gebouwen bekroont die kwantitatieve groei.
De relationele kwaliteiten van de secretaris-penningmeester, Van
Hoof, hebben gezorgd voor uitstekende contacten met het departement,
maar ook voor een informele en hartelijke sfeer naar iedere school. Daardoor komt een reeks gymnasiale afdelingen, afdelingen MMS en HBS-A
snel voor subsidie in aanmerking. Opvallend is daarbij, dat binnen OMO
de middelbare school voor meisjes zowel gekoesterd als gedemocratiseerd is. Ze heeft binnen de Vereniging haar landelijk-elitaire karakter
verloren en fungeert mede emancipatorisch voor milieus, die anders niet
of veel later middelbare studies zouden hebben gevolgd.
Grote schaarste aan bevoegde docenten en de onstuimige groei van de
scholen dwingen het bestuur bij herhaling tot vindingrijke oplossingen.
Er is een ongemerkte verschuiving in de motivering van de Vereniging
aanwijsbaar, van een moreel-godsdienstige naar een sociaal-emancipatorische: overal scholen stichten waar die nog ontbreken. Een karakteristiek van de nieuwe scholen is hun cultureel engagement. Zij functioneren overigens nog helemaal binnen een door iedereen aanvaarde katholieke identiteit, waarvan de moderator aan iedere school weliswaar
expliciet getuigenis aflegt, maar waar docenten eerder impliciet de vanzelfsprekendheid ervan binnen een vrijwel homogeen katholieke Brabantse context aanvaarden. Scholen opereren binnen de Vereniging
veelal nog als geisoleer(le, kleine bedrijfjes, met een tweekoppige leiding
van rector en moderator zonder een duidelijke onderwijskundige inspiratie, onder vigeur van een wetgeving, die al bijna honderd jaar nauwelijks
tekenen van ontwikkeling toont.
Tegen een onverhoedse verstoring van het organisatiepatroon van pas
gestichte katholieke scholen onder lei(ling van leken door een eigengereide openstelling van klein-seminaries heeft OMO geen verweer. Kloosteroversten voeren op dit punt uitsluitend een beleid van eigenbelang.
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HOOFDSTUK V
EROSIE VAN DE KATHOLIEKE IDENTITEIT 1966-1991
§ 1. Schets van de sociaal-economische situatie

In Brabant seculariseert het platteland mede door een planmatig en versnelde industrialisering. De uitbouw van een modern industrieel complex leidt tot verandering in mentaliteit en cultuur. Traditionele zeden en
gebruiken maken plaats voor een modern dynamisch cultuurpatroon.
Dat kenmerkt zich door een toenemende bewustwording en veranderingsgezindheid. De stijgende onkerkelijkheid van het platteland treedt
vooral op, waar samenlevingsverbanden en de daarbij passende sociale
controle worden opengebroken door de trek naar de industrie in de stad.
De groei van Eindhoven in de jaren zestig en zeventig is daarvan een
sprekend voorbeeld. De positie van de clerus is ondermijnd; een groeiend aantal katholieke leken vormt de nieuwe intelligentsia.
Het opvallendste economische verschijnsel na 1945 is de toeneming
en de brede spreiding van de welvaart. De groei is tot na het midden van
de jaren zestig spectaculair. Gedurende de tweede helft van dat decennium begint de motor van de economie echter te haperen. Na 1970
treedt een vertraging op tot 1979 met als duidelijke omslag de crisis
1972-1975. De drastische verhoging van de olieprijzen door het OPECkartel in november 1973 versnelt de inflatie opnieuw.
De lage loonkosten na de Tweede Wereldoorlog, de min of meer beheerste inflatie, de voorspoedige ontwikkeling van de internationale
markt, het stabiele valutaverkeer, de omvangrijke bedrijfswinsten die de
investeringen bevorderen, de harmonieuze samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en vakbonden en een optimistische mentaliteit in brede lagen van de bevolking geven Nederland de signatuur van een
welvaarts- en verzorgingsmaatschappij. Sinds het midden van de jaren
zestig begint echter een sluipend proces van desintegratie. De inflatie na
de loonexplosie in 1964 (van 15%!) lijkt onbeheersbaar en neemt zorgwekkende proporties aan. De loonsverhogingen overtreffen de arbeidsproduktiviteit. Nederland wordt een duurte-eiland.1 De "drie one9,
venwichtigheden van onze tijd : overcapaciteit, inflatie en werkloosheid
doen hun intrede.2 De secretaris-generaal van het ministerie van Econo') Vgl. Schouten. Macht en wanorde.

passim.

2) Messing. Het economische Leven, in AGN, XV (1982), 161.
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mische Zaken over die jaren: "De lange hete zomer is voorbij. Wij gaan
geen lange donkere winter in. Het wordt wel kwakkelen. Na de roes van
de 'roaring sixties' komt de kater van de 'critical seventies'."3 Ook het
overheidsapparaat groeit maar door. De greep van de overheid op de nationale middelen wordt omvangrijk en hecht. Het arbeidsvolume bij de
overheid bedraagt in 1979 bijna 15%. De totale rijksuitgaven naderen in
1981 de 120 miljard, waarvan 23 miljard voor onderwijs (19%).
In 1966 verschijnt een nota van de minister van Economische Zaken in
het kabinet Cals-Vondeling, drs J.M. den Uyl. Daarin geldt de economische groei nog als de spil waar alles om draait. Volledige werkgelegenheid en toeneming van de individuele en collectieve welvaart behoeven
een constante stijging van het nationale produkt, heet het nog. Dat geschrift is bij uitstek de exponent van de toen algemeen heersende overtuiging dat economische groei niet eindig is.4
Binnen tien jaar zal echter in binnen- en buitenland het besef doordringen, dat de voordelen van de economische groei afweging verdienen tegen de nadelen ervan. Het begrip 'selectieve groei' doet zijn intrede en
wordt breed uitgemeten in de 'Nota inzake de selectieve groei' van 1976
tijdens het kabinet Den Uyl met drs.R.Lubbers als minister van Economische Zaken. Facetten van die selectieve groei zijn de zorg voor het mi-

lieu, energie, grondstoffen, ruimtelijke ordening en ontwikkelingssamenwerking.5
Die omslag in het denken en vooral het probleem van de vervuiling en
de uitputting van energiebronnen vormen al eerder het pregnante thema
voor een internationale groep verontruste particulieren, die zich op initiatief van de Italiaanse industrieel Aurelio Peccei verenigen in de zogenoemde'club van Rome'. Het rapport van deze industrielen, met de alarmerende titel 'De grenzen aan de groei,6 uit 1972 maakt de grote massa
attent op de schadelijke gevolgen van de welvaart en de eindigheid van
de energie- en grondstoffenvoorraden in de wereld. Het rapport voorspelt dat bij ongebreidelde groei van de wereldbevolking en de industriele produktie, uitputting van de minerale hulpbronnen, voedselgebrek
door erosie van bouwland en een fatale milieuvervuiling de onvermijdelijke gevolgen zullen zijn. De opstellers verwachten de totale ineenstorting van de beschaving in de loop van de 21e eeuw. Het rapport blijkt in-

3) Brouwers, Scheme,ing, 4-6.
4) Den Uyl. Nota inzake groei, 7

s) Messing. t.a.p.. 162.
6) Meadows, (MIT), rapport van de club van Rome, De grenzen aan de groei.
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ternationaal een bestseller, ook al bestaat er kritiek op de werkwijze en op
de conclusies. Die heeft ecliter geen invloed op de omslag van de publieke opinie: welvaart is niet alleen de motor van de welzijnscultuur, maar
zij vormt tegelijk haar bedreiging. 7
Maatschappelijk is Br nog meer aan de hand. Begin jaren zestig moeten
de politieke en economische machtsstructuren het ontgelden. GeYnspireerd door de levensstijl van het Franse existentialisme treedt er een artistieke en intellectuele avantgarde voor het voetlicht, die binnen de 'provobeweging' in wezen alle ingredienten van de reactie samenbrengt. Die
wetenschappelijke naam 'provo' komt uit het proefschrift van Buikhuizen
Achtergronden van het nozemgedrag (1965), maar is opvallend juist gekozen, zoals de Geuzen indertijd hun naam hanteerden: een scheldnaam
verheven tot eretitel.8 Die reactie van provo heeft vooral betrekking op
de opheffing van de vervreemding op het werk tengevolge van de rationa-

lisatie; op de schaalvergroting en op de bestrijding van de regentenmentaliteit. De provo's bieden geen uitgewerkt programma. Ze hebben ook
niet de intentie het protest een georganiseerde gedaante te geven in een
directe bijdrage tot een nieuwe maatschappijstructuur. Ze tonen zich
zelfs wars van iedere vorm van institutionalisering.
Het intussen bereikte hoge niveau van materiele welvaart leidt nog niet
lot welzijn. Maar wat de ouderen aanvaarden als nevenverschijnselen van
de sociale zekerheidsstaat, beschouwen de provo's nu juist als verwerpelijke uitwassen van een consumptiemaatschappij. Hun protest begint als
een geslaagde combinatie van de idealen van maatschappij-kritische jongeren, die de 'ban-de-bom-actie' hadden gevoerd met de ludieke methoden van een groepje rond de 'anti-rook-magier' Robert Jasper Grootveld.
Wat het establishment in Nederland op dat moment niet wenst te aanvaarden, accepteert het wel en tamelijk moeiteloos enkele jaren later, als
geleerden van naam uit tal van landen in de 'club van Rome' verenigd,
exact hetzelfde protest aanheffen. Provo is natuurlijk in de eerste plaats
een anarchistische beweging zonder vast program en zij zal zichzelf ook
consequent opheffen op het moment dat de vonk overslaat.9 Het is ook
een typisch Amsterdams verschijnsel, maar niettemin de eerste geprofi-

Dankers, Zekerheid in verandering. 74.
8) De criminoloog Buikhuisen heeft overigens een heel ander soort jongeren op het oog in
zijn studie Achtergronden van het nozemgedrag: relschoppers-uit-verveling, te vergelijken met
de voetbalvandalen van onze tijd.
7)

9) Gout, Hetsocio-culturele leven, in AGN, XV (1982),358.
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1

leerde protestbeweging tegen welvaartsstaat en cultuurconformisme:
hutspot van jeugdbeweging, sectarisch magierdom en clownerie. Het aecent ligt niet op grote doelstellingen, maar op een antiburgerlijke stijl en
levensvorm, bedoeld ook om de autoriteiten in verwarring te brengen. 10
Maar hoe 'ludiek' de happenings rond het Lieverdje op het Amsterdamse Spui, in 1964 begonnen, ook bedoeld zijn als 'momenten van collectieve creativiteit', het protest en vooral het provocerende karakter
daarvan zijn zeer gepassioneerd. Die richten zich tegen vervreemding.
schaalvergroting, urbanisatie. bureaucratisering, de verzakelijking van
de tertiaire en kwartaire sector, tegen vervuiling en andere bedreigingen
van het milieu door onstuimige industrialisatie, tegen de ongebreidelde
groei van het autobezit, tegen 'de asfaltterreur van het gemotoriseerde
klootjesvolk', - en daarom het 'witte-fietsen-plan'-, tegen de onverzadigbare behoefte aan recreatie, tegen de toenemende ongelijkheid in de wereld, tegen de hoogte ook van de militaire uitgaven als een relict van een
achterhaald koude-oorlog-denken.1 1 De dragers van de nieuwe ideeen
zijn niet de 'verburgerlijkte' arbeiders. Die vormen daarom ook niet
meer het potentieel van een revolutionaire klasse, maar wel allerlei maatschappelijke 'randfiguren' als studenten, kunstenaars en 'langharig
werkschuw tuig'.
Wie nu op archiefbeelden de charges van de Amsterdamse politie ziet,
die met machtsmiddelen buiten alle proportie het protest wil onderdrukken, staat enerzijds verstomd over dat brute optreden, anderzijds met
enig begrip: hier voltrekt zich immers de ondergang van een dominante
cultuur: een regentenmentaliteit in het lands- en gemeentelijk bestuur, in
de Kerk, op de universiteiten, in de scholen en ook in de Vereniging Ons
Middelbaar Onderwijs.
Een agent van politie, op dat moment betrokken bij allerlei acties en
zelf leeftijdgenoot van de provo's, geeft in een recent interview een onthullende verklaring voor dat optreden:
"Ik was heel fanatiek. Ik geloofde in het hogere belang dat orde en gezag gehandhaafd moesten worden. Ik was een gedrevene in het bestrijden van de provo's, die volgens mij alles kapot wilden maken wat na de
oorlog was opgebouwd".12

10

) Von der Dunk, Tussen welvaart en onrust, Nederland van 1955 tot 1973, in Wederopbouw, Wetraan en Onnat, 28.

") Bosmans, Hetmaatschappelijk-politiekeleven. in AGN. (1982), 297-298.
2
) Adjudant Joop Querido. toenmalig hoofdagent van politie in Amsterdam, in Vrij Neder-

I

land. 20-9-1990,52.
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»»-24. Rodenborchcollege, Rosmalen, atheneum, HAVO en MAVO
schoolleiding: G.A. van Krevel, H.T.J. Verheijen. C.C.M. van Puijenbroek. drs. M.B.C.C.
Hoekstra-Schreurs en drs. C.J.M.Ermers.

71 medewerkers; 865 leerlingen; 482 vr. en 383 man.
Latijn op atheneum. tekenen en muziek op HAVO. han'vaardighe.idopHAVOenMAVO.
--------i-----
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Die mentaliteit is nu juist het kenmerk bij uitstek van de politieke eultuur
van de pacificatie-democratie. De 'Nacht van Schmelzer' 14 oktober
1966, is achteraf gezien een aardige illustratie, hoe een parlementaire
'sluipmoord' - "een moord met voorbedachten rade", aldus de PvdA-er
Vondeling over de KVP-er Schmelzer - voor het oog van de TV-camera's, als allerlaatste poging tot handhaving van de zittende macht. juist
nog kan plaatsvinden. Minister-president Cals is geen representant van
het politieke establisment; van zelfgenoegzaamheid heeft hij geen last en
13
hij straalt zelfs een zeker idealisme uit.
Des te opmerkelijker is de instemming van zijn kabinet met de huwelijksvoltrekking van Beatrix en Claus in het roerige Amsterdam op 10
maart 1966: jong geluk en de monarchie in rookbommen gehuld, onschuldig en grimmig tegelijk, maar stellig ook en vooral het opzienbarende keerpunt in de mentaliteitsverandering van de Nederlandse burger.
Uiteindelijk zal de 'Nacht van Schmelzer' niet alleen leiden tot de val van
het centrum-linkse kabinet Cals-Vondeling, maar ook tot een scheuring
in de KVP, respectievelijk tot de opriehting van de Politieke Partij Radikalen (PPR), terwijl de PvdA zich verbitterd in de oppositie nestelt.
Schmelzer gaat de geschiedenis in als de Brutus van het Binnenhof. Cals
verdwijnt uit de politiek.
In 1967 werkt een publikatie van Joke Smit in een zo belegen tijdschrift als De Gids onder de titel 'Het onbehagen van de vrouw' katalyserend op een steeds toenemende onvrede. Als verlengstuk daarvan kunnen gelden de oprichting van het elitaire MVM (Man Vrouw Maatschappij) een jaar later en in 1970 van de veel meer populaire 'Dolle
Mina'-beweging, met methoden van actie-voeren die herinneren aan provo: beide overigens pressiegroepen voor gelijke behandeling van man en
vrouw en doorbreking van het taboe op de sexualiteit.
De expansie van het onderwijs is ongekend door groei van de bevolking
en een sterke stijging van de deelname. De absolute
bevolkingsaanwas

stijgt van 9.22 miljoen in 1945 tot 12.04 miljoen in 1964, tot 14.1 miljoen in 1980, waarna een zekere stabilisering intreedt. In de tweede helft
van de jaren zestig daalt het aantal geboortes. In 1973 is de netto vervangingsfactor beneden 66n gekomen, hetgeen betekent dat het vruchtbaarheidspeil zodanig is gedaald, dat de bevolking zichzelf niet in stand kan
houden. 14

13) Bosmans, t. a.p.,306.
14)

Tachtig,/aren Statistiek, 47-49.
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Direct na de Tweede Wereldoorlog schiet het vruchtbaarheidscijfer in
Nederland immers steiler omhoog dan waar ook in Europa. Na deze
unieke geboortepiek blijft de vruchtbaarheid nog twintig jaar lang op een
zeer hoog niveau. Nergens in Europa houdt de geboortegolf zo lang aan
als bij ons. Het einde wordt feitelijk pas bereikt in 1965. (in 1960 gemiddeld kindertal per vrouw 3,1; in 1985 teruggelopen tot 1,5: de sterkste
achteruitgang van alle Europese landen !). In Limburg en Brabant zet de
geboortedaling iets later in, maar eenmaal begonnen, duikt de provincie
Limburg als eerste, en in 1980 ook Brabant, zelfs onder het landelijk gemiddelde ! Sinds 1980 heeft Limburg de laagste huwelijksvruchtbaarheid van het land met Brabant als onmiddellijke tweede. 15
Realisering van 'gelijke kansen' - en daarmee op langere termijn nivellering van inkomens -, de uitbreiding van de leerplicht en vooral de spectaculaire stijging van de deelname door externe democratisering maken
het onderwijs aanvankelijk populair en invloedrijk. Idenburg spreekt niet
voor niets van de 'sleutelmacht der school'. Het technisch onderwijs bijvoorbeeld groeit na de Tweede Wereldoorlog tot 1961 van bijna 68.000
leerlingen (LTS, MTS en HTS) naar 196.000 (een verdrievoudiging).
Die expansie komt echter grotendeels voort uit het aanboren van 'de stille
reserves', die voordien na het lager onderwijs aan een verdere scholing
in het dagonderwijs niet toekwamen. De stijging van de deelname aan het
AVO is zo mogelijk nog indrukwekkender, maar voltrekt zich na 1961
geheel ten koste van het lager beroepsonderwijs, dat zich in de jaren negentig met de ondergang bedreigd weet. Per duizend inwoners in 1950
volgen 191 leerlingen tussen twaalf en achttien jaar AVO-onderwijs; in
1978: 471. De uitgaven per leerling bedragen in 1950 per hoofd van de
bevolking f.55,-; in 1978 opgelopen tot f.677,-. Het salaris van een
eerstegraads docent stijgt in diezelfde periode van f.650,- naar f.5909,bruto per maand.
Lineaire extrapolatie van de verandering in het keuzepatroon voor onderwijs door ouders en leerlingen voor de stad Eindhoven voorziet voor 1995
het aandeel van alle basisschoolverlaters op scholen met VWO-HAVOMAVO van 95% en op LBO-MAVO van 5%. De geboorteda]ing van 25%
h 30% blijkt zich heel ongelijk over de verschillende schoolsoorten te verdelen. De aanzienlijke verschuiving in de schoolkeuze, vrucht van emancipatie gekoppeld aan een hoog statusbewustzijn, doet ouders en leerlingen spectaculair voor hogere onderwijsniveaus, tal van sluiproutes en
16) Vuijsje, Bevrijding van Brabant en Limburg, in NRCHandeLsblad 27-1-1990.
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1

langere leerwegen kiezen. 16 De Vereniging OMO heeft lang (tot 1981)
een jaarlijkse groei gekend van meer dan duizend tot zelfs drieduizend
leerlingen. De daling van het aantal geboorten wordt, juist bij de OMOscholen - voor het merendeel immers VWO-HAVO-instellingen - goeddeels 'gecompenseerd' door die forse verschuiving in het keuzepatroon
van ouders en leerlingen.

Tot in de jaren vijftig kenmerkt de Nederlandse bevolking zich door volgzaamheid en gezagsgetrouwheid. En voor katholieken geldt dit nog sterker. Maar als het 'front' verloopt, zakt de hierarchische gezagsuitoefening door het episcopaat volledig in elkaar. De katholieke zuil wankelt
niet alleen. ze breekt in stukken uiteen. Het is de vreemde paradox dat
juist het sterk hierarchische karakter van de katholieke zuil heeft bijgedragen tot haar snelle ineenstorting. Als de nieuwe ideeen eenmaal wortel schieten binnen de katholieke intelligentsia, kunnen zij zich langs de
bestaande hierarchische kanalen snel naar de 'achterban' verbreiden.
Het laatste wapenfeit van de katholieke zuil is dat zij zichzelf heeft opgeblazen.17

Een dergelijke gang van zaken lijkt typerend voor de nadagen van een
hierarchisch systeem met paternalistische trekken. Alleen zo'n stelsel is
in staat lange tijd vernieuwingen buiten de deur te houden. De ontwikkeling lijkt als twee druppels water op de emoties (lie korte tijd na 9 november 1989 in Oost-Europa loskomen. Ook daar stort een sterk autoritair
stelsel ineen, dat op gespannen voet staat met wat in de omringende wereld gangbaar is en ook daar wordt de inhaalmanoeuvre uitgevoerd in
een adembenemend tempo.
§ 2. Bestuur, beheer en beleid
a.

Molkenboer voorzitter 1967-1978

Mr. J.F.M. Molkenboer is in 1952 voorzitter van het Theresia- en het Oddphuslyceum in Tilburg. In dat jaar zijn de onderhandelingen, eerst over
een gemeenschappelijke administratie, maar al heel snel over een algehele bestuursoverdracht van beide scholen, onverwacht in een stroomversnelling geraakt. Van der Putt en Van Hoof pakken de zaken uiterst
pragmatisch aan en wekken vertrouwen. De aansluiting wordt in precies
16) Schoten op maat, I, 9.

11) Simons-Winkeler, Het Verraad der Ctercken, passim.
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een jaar een feit. De voorzitter van het bestuur komt als hun vertegenwoordiger in het hoofdbestuur, voor de hand liggend zeker, maar ook gewenst om zijn persoonlijke kwaliteiten 6n omdat er, onder andere, verregaande plannen bestaan tot oprichting van een derde katholieke school in
de stad, het Pauluslyceum.
De plotselinge dood van Van der Putt in 1957 brengt Van der Heyden
na een moeizame verkiezing op de voorzittersstoel. Diezelfde vergadering kiest Molkenboer tot vice-voorzitter. Het aftreden van Van der Heyden om gezondheidsredenen, na de viering van het vijftigiarig bestaan in
1966, bezorgt Molkenboer unaniem het voorzitterschap met ingang van 1
januari 1967. Op dat moment telt de Vereniging 23 dagscholen met
18.9161eerlingen en 1418 docenten.

Mr. J.F.M. Molkenboer in Leiden geboren en daar ook als jurist afgestudeerd, vestigt zich na een kortstondige advocatenpraktijk in Roosendaal.
in 1945 definitief te Tilburg. Hij overlijdt daar in 1990. Zijn bemoeienissen met het onderwijs dateren echter al van voor de Tweede Wereldoorlog. De aanleiding is even simpel als direct en gelegen in zijn eigen gezin
met schoolgaande en studerende kinderen.
Medebestuurders hebben Molkenboer vaak geprezen om zijn bezielende persoonlijkheid, die goed op de hoogte van de hoofdlijnen, van het
bestuur een team weet te maken, waarbinnen ruimte bestaat voor afwijkende meningen, kortom om zijn openheid. Consensus bereiken op
deugdelijke argumentatie acht hij ideaal. Daarbij is het interessant te
zien, dat hij. als voorzitter uiteraard bij verschillende gelegenheden het
bestuursstandpunt verdedigend, onder de indruk raakt van sterkere argumenten bij zijn gesprekspartners, en dan ook niet aarzelt van koers te
wijzigen. Dat blijkt voor wie hem in die omstandigheden hebben meegemaakt, buitengewoon verkwikkend, omdat zij een mens ontmoeten die
niet als een marionet functioneert. 18
Wanneer een delegatie van 'kritiese leraren' in 1969 in Tilburg onderhouden wordt over een voorgenomen stakingsactie op het Maaslandcolle-

18)

Joosten. Molkenboer. een karakteristiek... of zie ik het verkeerd ?. in Omologie, IX

(1978),3-4.
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ge te Oss, is (le beschrijving van dat samentreffen door een hoofdrolspeler uit die dagen mild-ironisch. 19
Molkenboer een conservatieve persoonlijkheid noemen, kan misverstand wekken, maar hem ook typeren, als wij (lie etikettering althans
van een neutrale en positieve betekenis voorzien. Conservatisme heet
dan een levenshouding die gekenmerkt wordt door een positieve waardering van bestaande normen, verhoudingen en tradities en door de wens
om deze le handhaven tegen krachten, die op verandering zijn gericht. 20
Vasthoudend blijkt Molkenboer in zijn duidelijke keuze voor de katholiciteit van de scholen. Die zorg draagt hij voortdurend met zich mee. De
spirituele grondslag van de Vereniging is stellig zijn diepste motivatie,
ook al stelt hij in een interview bij zijn afscheid, karakteristiek eerlijk en
ontwapenend, dat hij en zijn medewerkers zich "ook daarover het hoofd
gebroken hebben en het laatste antwoord op vragen die in dit verband rijzen, nog niet hebben gevonden".21

Hij getuigt er indringend over in zijn toespraak bij het in gebruik nemen van het gebouw van het Bisschop Bekkerscollege in Eindhoven op 7
oktober 1977. Het is een soort van testament, wanneer hij, in tegenstelling tot zijn gewoonte slordig te spreken en in anakoloeten te betogen, nu
heel precies formulerend zijn opvattingen en die van het bestuur van het

papier voorleest:
'9
noch onze opdracht noch de omstandigheden van vandaag laten immers toe dat wij daaraan (aan de democratisering en de identiteit van
de scholen) voorbijgaan I...1. Democratie en geloof hebben met elkaar
te maken [...1. De levensbeschouwing stoelt op een mensbeeld en de
wijze waarop wij onze samenleving inrichten, heeft uiteraard met dat
mensbeeld te maken. Vanuit verschillende visies op de mens en zijn
uiteindelijke bestemming komen wij tot andere conclusies met betrek19) Offermans, De Toekomst van gisteren, de kritische onderwijsbeweging na twintig jaar, in
Brabantia, XXXVIII (1989), 9. "Hoe dan ook, 66n OMO-school (in Oss) maakte zich na brede discussie op om te gaan staken. Dat moest nog wel even meegedeeld aan de werkgever, het
hoofdbestuur van OMO dus. Dat reageerde alleraardigst. Een afvaardiging van de boosdoeners werd naar Tilburg ontboden, werd daar ontvangen in een hall met glas en lood, vervolgens in leren zetels rond een conferentietafel geplaatst, mocht ampel, doel en strekking en
middelen uiteenzetten en werd uiterst welwillend aanhoord door een sigaren rokende voorzitter en een begrijpende jonge secretaris [...]. Maar goed, de stakingsactie ging door, en als ik
me goed herinner, hebben ze toen zelfs vergeten om het salaris over de stakingsdagen in te
houden. Op dat punt heeft het ministerie in elk geval geleerd".
20) Verwey-Jonker, Sociologisch Jaarboek, V (1951), 46.
21) Hoogbergen, Bewogen bezig met een andere geloofsvisie, interview met Molkenboer, in
Omologie IX (1978-1979). 21-22.
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king tot de inrichting van de maatschappij. Zo heeft ook ons mensbeeld
te maken met de inrichting van onze school, die geworteld is in de
maatschappij. I...1 Democratie is geen technische aangelegenheid. Wij
beleven haar en wij vullen haar in op grond van ons eigen mensbeeld.
Daarom is het nodig, dat wij weten wie wij zijn. Het is nodig dat wij weten wat wij willen 6n als personen 6n als instituut waaraan wij verbonden zijn. Dit geldt naar mijn mening voor alle scholen. Het geldt echter
a fortiori voor de christelijke met name de katholieke school. Ik besef
heel wel, dat ook dit geen geringe opgave is in deze tijd en onder deze
omstandigheden. De identiteit van de katholieke school, wat wij willen
met onze school, is ook geen statische aangelegenheid. Het kan echter
niet dat wij (le vraag onbesproken laten. Daardoor zouden wij wezenlijk
in onze opdracht tekort schieten. Daarom is het nodig dat wij daarover
met elkaar in gesprek blijven".22
Molkenboer is de schepper van de 'rectorale cultuur' binnen de Vereniging. Hij beseft van meet af aan, dat de invoering van de Mammoetwet op
alle scholen, die gelijk opgaat met zijn aantreden niet zonder intensief
23
overleg met de schoolleiding gestalte kan krijgen.
Hij woont de maandelijkse rectorenvergadering bij, die aan het begin
van zijn voorzitterschap amper een jaar functioneert. Daarmee komt een
einde aan die merkwaardige verzameling van afzonderlijke scholen, die
ieder voor zich haar onderwijs behartigen en aan de afstand tussen voorzitter en reetoren. Initiatieven van rectoren steunt hij vaak en bijna bij
voorbaat, maar hij blijkt - met visie op wat menselijk en materieel mogelijk is - wel zo nuchter om bij zijn afscheid in 1978 vast te stellen, "wezenlijke veranderingen in het onderwijs heb ik toch eigenlijk niet zien gebeuren. Het blijft teveel in de marge. De verstarring is ingebakken in het
systeem".24 Een rijksinspecteur noemt "zijn verantwoordelijkheidsgevoel de oorzaak van zijn schroom om het OMO-gebouw hoger op te trekken dan de fundamenten konden dragen. Hij was tevreden met zijn scholenbestand en niemand zal hem enig verwijt van OMO-imperialisme kunnen of willen maken; de aanwezigheid en - waar nodig - uitbreiding van

22

)

Molkenboer, Geloof en democratie, toespraak bij gelegenheid van de officiele opening
1977, in Omologie, IX

van het Bisschop-Bekkerscollege te Eindhoven op 7 oktober

(1977-1978), 50-54.
) Weenen, Een rector over de periode Molkenboer, in Omotogie, IX (1978-1979), 25.
24) Hoogbergen, t.a.p.,23.
23
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het openbaar onderwijs vond hij even vanzelfsprekend als het goed functioneren van zijn eigen scholen" . 25

Op 9 december 1969 overlijdt plotseling de jonge en veelbelovende vice-voorzitter van de Vereniging, tevens voorzitter van de Eindhovense
scholen, mr. C.W. Marks. Met mevrouw drs. W.J. Derksen-Dielen, als
diens opvolgster, treedt in 1970 de eerste vrouw in het dagelijks bestuur
van de Vereniging. Zij legt - wijs en vasthoudend - grote activiteit aan de
dag niet alleen voor de Eindhovense scholen, maar zij toont zich ook vindingrijk en menselijk bij tal van kwesties binnen de Vereniging. Op momente van ziekten van de voorzitter leidt zij, als vice-voorzitter, op een innemende en efficiente wijze de vergaderingen. Na een langdurige ziekte
overlijdt zij in 1983, opgevolgd met ingang van 27 februari 1984, door
mevrouw M.Th. Sprenkels-Liebrand, tevens voorzitter van de bond van
besturen van katholieke scholen voor VWO en AVO.
b. Verdijk voorzitter 1978-1988

Drs. A.A.M. Verdijk is in 1920 geboren als jongste zoon van de eerste
burgemeester van Groot-Eindhoven, dat in datzelfde jaar ontstaat. Zijn
HBS-opleiding volgt hij op het Limburgse Rolduc met zijn veelgeprezen
internaat, dat er trots op is een opleidingssehool voor jongens uit geheel
katholiek Nederland te zijn. -Anders dan op menig Brabants instituut
bestond er onder de priesterdocenten een traditie om het nationale bewustzijn en het besef van vaderlandse saamhorigheid aan te wakkeren.
Meer nationaal-katholiek dan regionaal Limburgs".26. In 1939 schrijft
Verdijk zich in als student economie aan de Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg, waar hij in 1946 afstudeert. Tijdens de oorlog kiest
het corps hem als praeses, "die bekendheid en sympathie zou verwerven
vanwege zijn anti-Duitse mentaliteit". In Tilburg ontstaat ook 'de Raad
van Negen', de landelijke illegale organisatie van studenten, met Verdijk
als eerste voorzitter.27
De Quay, als commissaris der Koningin, vraagt Verdijk, die korte tijd
werkzaam is geweest bij DSM, om adjunct-directeur te worden
van het op
te richten Provinciaal Opbouworgaan
Noord-Brabant (PON) in Tilburg.

25) Verhaak, Molkenboer van buiten gezien, in Omologie IX
(1978-1979), 9. Bij het afscheid
van Molkenboer wijdt de redactie van Omologie een afscheidsnummer aan de
voorzitter,
Omologie IX (1978-1979).
26) Bornewasser, Katholieke Hogeschoot Titburg, I, 37
27

) Bornewasser, a.w., 181.
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In de visie van De Quay moet de provincie zich ontwikkelen tot een industrieel gewest van de eerste orde. Dat omvangrijke veranderingsproces
vergt echter ook een sociale dimensie om zo'n fundamentele herstructurering goed en adequaat te begeleiden. Daarvoor zou in de ogen van de
commissaris het Provinciaal Opbouw Orgaan dienen, dat door onderzoek, planning en begeleiding van veranderingen borg staat voor de sociale context. Dat werk grijpt Verdijk aan als een uitgelezen kans om 26
jaar lang mede richting te geven aan de ontwikkeling van Brabant. Op
landelijk niveau maakt hij daarna zijn brede Brabantse ervaringen
dienstbaar in de Tweede Kamer als lid van de KVP, waar hij in oktober
1966 tegen de motie 'Schmelzer' stemt. Hij blijkt de onverschrokken
woordvoerder van slechts vier partijgenoten, die een afwijkend stemgedrag demonstereren. Onafhankelijkheid van oordeel, gepaard aan het
vermogen zijn mening met overtuigingskracht voor het voetlicht te brengen, blijkt ook daar.
In 1978 wordt Verdijk - na eerder tevergeefs gevraagd te zijn als lid
van het hoofdbestuur unaniem tot voorzitter van OMO benoemd, stellig
nadat Joosten het bestuur op hem attendeerde.28 Bij zijn aantreden telt
de Vereniging 46 dag- en avondscholen met 42.717 leerlingen en 3.144
docenten.
Verdijk beantwoordt ruimschoots aan het profiel van de nieuwe voorzitter. Hij zet in menig opzicht de traditie van Molkenboer voort: geen
spoor van een afstandelijke regent, maar voortdurend in contact met zoveel mogelijk medewerkers die hij bewust uitbreidt tot talrijke ontmoetin-

gen met docenten.29 Hij prepareert zich bijvoorbeeld heel grondig op
zijn inleidende en bezielende toespraakjes bij gelegenheid van de maandelijkse bijscholing van steeds wisselende groepen docenten op het kantoor van de Vereniging.

De democratisering van OMO vindt in hem niet alleen een warm, maar
ook een inventief pleitbezorger, die ingrijpende statutenwijzigingen voorbereidt. Het COO, het Centrale Overlegorgaan van de docenten van de
Vereniging, ziet hem als een geYnteresseerde bezoeker.30 Dat geldt eveneens voor de rectorenvergaderingen.
Tegen het 'no-nonsense-beleid' van de regering in de jaren tachtig
heeft hij bij herhaling zijn bezwaren laten horen. De ondergeschiktheid
van het onderwijs aan louter marktgerichte tendensen en hoofdzakelijk
Verdijk, Pronto !, in Omologie, XXI (1989-1990). 107.
29) Joosten, Een voorzitter, in Omotogie, XX (1988-1989), 33-35.
30) Weijers, OMO en de dienstverlening, in Omologie, XX, (1988-1989), 61.
28)
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gebaseerd op economische motieven baren hem niet alleen grote zorg,
dat streven is hem ook een gruwel. Zelf econoom van professie analyseert
hij scherp de kortzichtigheid van dat beleid. Vragen naar de zingeving
van ons bestaan - naar zijn mening bij docenten en leerlingen zelfs in onze geseculariseerde samenleving opvallend sterk levend - krijgen onvoldoende ruimte. Kansen voor gevoelens als een evenwaardige realiteit
naast rationele overwegingen acht hij onontbeerlijk bij het nemen van

beslissingen.

Bij herhaling is zijn zorg voor de confessionele grondslag van de scholen te horen. Zijn bijzondere belangstelling gaat uit naar het vak levensbeschouwelijke vorming, omdat het leerlingen gevoelig kan maken voor
de andere dimensie van ons bestaan. Hij tracht medestanders te vinden
om dat vak bij de invoering van de 'basisvorming' binnen het verplichte
curriculum geplaatst te krijgen. De bestuursvergaderingen opent hij met
een persoonlijk gebed, al of niet geYnspireerd op de dagelijks gebeurtenissen. Zijn opstelling tegenover het 'ARKO', het algemeen reglement
voor het Katholiek Onderwijs, een statuut door de Nederlandse Katholieke Schoolraad ontworpen en centraal voor alle katholieke scholen voor te
schrijven, is duidelijk en militant. Hij verwerpt het van meet af aan, omdat het zowel de bevoegdheid van elk schoolbestuur aantast, een soort
van superbestuur wil opdringen en bisschoppen zeggenschap toekent
over tal van profane zaken, maar toch vooral omdat het de mondigheid
van volwassen leken miskent. Hij is van oordeel, dat de jarenlange zorg
en toewijding van leken voor katholieke scholen in deze tijd ook geen bisschoppelijk oormerk meer van node heeft. En zeker speelt daarbij zijn
zorg voor de eigen mensen een rol, omdat hij niet zonder reden vreest,
dat een al te benauwende interpretatie van de levenswijze van docenten
aan royale solidariteit met mensen in nood afbreuk zal doen. 31
Het nieuwe gebouw aan de Apennijnenweg, in 1981 betrokken, beschouwt Verdijk als een mogelijkheid de communicatie met de medewerkers in de scholen te verbeteren. Hij heeft de dienstverlening aan iedereen krachtig gestimuleerd. De afdeling personeelszaken fungeert niet
meer voornamelijk administratief; ze wordt gemakkelijk toegankelijk
voor het inwinnen van adviezen over persoonlijk te nemen beslissingen
en ingewikkelde regelgeving.32 Verdijk neemt in 1988 - na tien jaar - af-

31) Grielen-Wintjes, Elk einde heeft een nieuwe begin, in Omologie, XX (1988-1989), 36.
32) Weijers, t.a.p.. 63.
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scheid. omdat "een andere kijk op de dingen ook kansen moet krijgen".33
c. Joosten secretaris-penningmeester

1964-1989

Het bestuur van de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs te Tilburg benoemt per 1 oktober 1964 Leonard Joosten, in 1929 in Neerkant, gemeente Deurne, geboren, tot secretaris-penningmeester. Deze is in 1957
cum laude bij de vermaarde Rogier te Nijmegen als historicus afgestudeerd en op dat moment werkzaam bij het Provinciaal Opbouworgaan te
Tilburg. De oproep vermeldt de onderwijskundige begeleiding van de
scholen als een belangrijk aspect van de taak van de aan te stellen functionaris. Zijn benoeming - aanbevolen door zijn directeur Verdijk - geschiedt unaniem en verloopt zonder enig probleem. Hij is de derde in
successie op die post (Van Loon en Van Hoof zijn z'n voorgangers) En hij
zal dat doen gedurende precies een kwart eeuw. In het jaar van zijn benoeming promoveert hij bij L.J.Rogier op een proefschrift Katholieken en
Fascisme in Nederland 1920-1940.
Weliswaar zijn op het moment van zijn benoeming alle witte vlekken op
de kaart van Brabant goeddeels met katholieke middelbare scholen gevuld, maar de academische allure van zijn optreden binnen en buiten de
Vereniging dragen veel bij tot de kwaliteitsverbetering van het onderwijs
op de scholen. Hij speelt een belangrijke rol in de 'Bond van Schoolbesturen' als secretaris en hij is binnen het bestuur van OMO een
hartstochtelijk pleitbezorger voor honorering van initiatieven die uit de
scholen zelf opborrelen.
"Een bon mot is nog altijd een van zijn beste wapens tegen een opduikend probleem".34 Misschien wel de treffendste karakteristiek ! Daarmee is hij in staat soms moeilijke kwesties in een ontspannen sfeer tot de
oplossing te brengen die hij zelf voorstaat. Wellicht is dat de reden, dat
sommigen hem - ofschoon behept met een heldere en consistente opvatting over onderwijs - als een nieuwlichter en anderen als een conservatief beschouwen. Daarom wordt hij wel de man van het compromis genoemd of uitsluitend diplomatiek. Ten onrechte. Hij wil liever met iedereen 'on speaking terms' blijven, als man van het overleg, maar hij toont

33)
34

Grielen-Wintjes, t.a.p., 34.

) Van der Heijden, Wat op de wereldkloot

116.
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te bieden is, in Omologie,

XXI (1989-1990),

zich krachtig en moedig. als het om belangrijke en principiele zaken
gaat.

35

Bij tal van gelegenheden prijst hij het ambt van de leraar, waarvoor hij
graag Van Duinkerkens uitdrukking over de 'katholieke jongeren': "hart
en vurigheid", gebruikt. Het leraarschap vormt naar zijn oordeel het hart
van het onderwijs en ofschoon hij eveneens hardnekkig gelooft in de onbegrensde mogelijkheden van het rectoraat, onderhoudt hij vooral met
tal van docenten vriendschappelijke relaties.36 Die verbondenheid met
de eigen mensen, een eigenschap die hij deelt met de beide voorzitters
Molkenboer en Verdijk, onder wie hij lang heeft gewerkt, hebben zijn
standpunt zowel ten aanzien van de rijks als de kerkelijke overheid bepaald. Hij pleit voor het uitbannen van alle Haagse regelzucht, wil grote
autonomie voor de scholen, is een voorstander van 'verzilvering van leraarlessen',37 van budgetfinanciering, blijkt keer op keer uiterst terughoudend als het om nieuwe ideeen uit Zoetermeer gaat, maar verkondigt
ook, dat de identiteit van het confessioneel onderwijs niets van de rijksoverheid te vrezen heeft, maar alles van de eigen verlegenheid om waar
te maken wat katholieke scholen pretenderen te zijn.
Zijn toespraak bij het zestigjarig bestaan van de Katholieke Leergangen in 1977 baart ook binnen de Vereniging opzien. Hij schildert de betrekkelijke bijzonderheid van het bijzonder onderwijs en de omvangrijke
problemen voor de identiteit van de scholen. In eigen kring vindt men
Joosten te vrijmoedig. Hij heeft A titre personnel gesproken, maar houdt
zijn standpunt overeind. Die toespraak is zowel opgenomen in Omologie,38 als tien jaar later in een samenvattende bundel discussies over het
katholiek onderwijs.39
De identiteit van de scholen acht hij tezamen met Verdijk een kwestie
van volwassen leken. Het bestuur van een katholieke school verdraagt
het niet, dat bisschoppen zich met profane zaken inlaten. In dat opzicht
vinden zij de zorg voor mensen, ook met andere ideeen en levenswijzen
alleen ter ruimhartige beoordeling van het bevoegd gezag en niet van de
kerkelijke overheid. Als sluitstuk in de verhouding tussen katholieke
35)

Van Galen, Ingetogen bevlogenheid: Joosten en de rectoren, in On:ologie XX1

(1989-1990), 11.
36) Wintjes, I decus, i nostrum, in Omotogie XXI (1989-1990), 105.
37 Joosten, Omzetting leraarlessen in taakuren, in Omologie, II (1971-1972), 184.
38) Joosten, Hoe bijzonder is het bijzonder onderwijs in Nederland, met een naschrift in
Omologie, VIII (1977-1978), 188-194.
39) Joosten. Hoe bijzonder is het bijzonder onderwijs in Nederland. in Van Walstijn, Zoeken
naar bijzonderheid, 25-38.
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schoolbesturen en de kerkelijke overheid tonen beiden in Nederland de
moed de enig mogelijke consequentie te trekken: na een losmaking 'de
facto' en in de praktijk, ook de emancipatie 'de jure' en ten principale,
bevochten door hun met succes bekroond verzet, gesteund door een
overweldigende meerderheid van de katholieke VWO-AVO-scholen, tegen een soort van 'superbevoegd-gezag' van de Nederlandse Katholieke
Schoolraad (NKSR). Deze matigt zich in het midden van de jaren tachtig
deze status aan, op grond van een onjuist delegeren van bevoegdheden
door de bisschoppen.40
Joosten verdedigt zowel de kleine school - altijd nog rond de duizend
leerlingen - als de grote diversiteit tussen scholen onderling. Die is een
voorwaarde voor kwaliteit. Hij houdt van een overkoepelende visie met
zicht vooral op de opvallende beperkingen van algemeen beleid, bindend
en coilrdinerend met een gering oog voor allerlei details. Daarbij staat de
leraar in het middelpunt zonder veel agogische rimram, als de cultuurdrager bij uitnemendheid, opererend in het eigen koninklijk domein van
de klas. De school is er voor de leerlingen en daarom in zijn schatting
vooral niet te groot en dichtbij de mensen. Hoe specifieker ieder lerarencorps daaraan gestalte geeft, hoe liever het hem is. Van een fantasieloze,
eenduidige OMO-klont moet hij niets hebben; van een monoliet zo mogelijk nog minder.
Kleinschaligheid van de scholen - een bestuursstandpunt, dat weliswaar vaak is geformuleerd, maar nooit duidelijk geeffectueerd - en een
grote autonomie voor de afzonderlijke school, het decentrale beginsel, lijken vooral gemakkelijk te realiseren, hoe paradoxaal ook, in perioden
van groei en omvangrijke leerlingenaantallen. Bij een krimpende markt
verdragen die elkaar uiterst bezwaarlijk. Joosten heeft tot zijn teleurstelling moeten ervaren, dat op momenten van hoogconjunctuur en overvloed structuren dienen te worden gesmeed, die door centrale richtlijnen
soepel kunnen verhinderen, wat anders bij dalende leerlingenaantallen
op lokaal niveau tot een weinig verheffend schouwspel tussen scholen
kan ontaarden. Zo'n nalatigheid breekt een bestuur in moeilijke tijden
OP.

Gedenkwaardig in de geschiedenis van de Vereniging is de overdracht
van de Vincent Van Gogh-HAVO in Oss aan de gemeente, maar een gevoelig echec en veel gezichtsverlies lijdt de Vereniging in Eindhoven,
wanneer na interne vruchteloze pogingen om tot een oplossing te geraken

40) hfdst.V. § 4 g.
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het Van der Putt-lyceum - op 1 september 1973 nog beschikkend over
2274 leerlingen - met ingang van 1 augustus 1991 zijn poorten definitief moet sluiten. Joostens voorstel de school naar het aangrenzende Nuenen te verplaatsen, komt te laat. Het betreft in 1990 immers niet meer de
verplaatsing van een school, maar van een 'licentie'. Het voorstel van de
Vereniging toont onvoldoende oog voor de aanzienlijke neveneffecten die
zo'n operatie in de hele agglomeratie getalsmatig en 'denominatief' te4I

weeg zou brengen.
Joostens vertrek op zestigjarige leeftijd op 1 december 1989 - hij kiest
voor vervroegd uittreden - praktisch samenvallend met het plotseling
overlijden van Ed Cools, zijn vriend, briljant lid van het hoofdbestuur en
voorzitter van het plaatselijk schoolbestuur van het Rythoviuscollege te
Eersel, 6n het afscheid een goed jaar eerder van Tom Verdijk, de voorzitter, betekenen te veel verlies voor een Vereniging, die zo lang en zo zeer
door persoonlijk engagement en visie heeft kunnen gedijen.

d. Het bestuursbureau

"Het bureau in Tilburg lijkt wat op het familiebedrijf, dat uit zijn oorspronkelijk gedachte proporties begint te groeien. De organisatie is
daardoor, naar ons gevoelen, wat te informeel gebleven, hetgeen naast
de daaraan verbonden voordelen van soepelheid in externe en interne
contacten en een aangename teamsfeer, bij een groeiende omvang van
de taken de mogelijkheid van fouten in zich sluit. Veel hangt thans af
van het toeval, het moment, de gedisciplineerdheid en de goede wil.
Wij zijn van mening, dat de omvang en de groei van verantwoordelijkheden en taken een wat meer geformaliseerde organisatie vragen in de
zin van het wat zwaarder accentueren van taken en verantwoordelijkheden naar binnen en het stellen van redelijke grenzen aan de serviceverlening naar buiten", aldus in 1968 een rapport van de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten. 42
Het zijn de karakteristieken van een organisatie, die haar aandacht vooral richt op de heel concrete dienstverlening aan de scholen en met weinig
mensen - overwerk blijkt, met plezier gedaan, eerder regel dan uitzondering - voortdurend krachttoeren verricht. Het bureau verkeert nog in
de pioniersfase, sympathiek door zijn onderlinge sfeer, snel improvise41) Scholen opmaail, 10,11,4,
42) OA Tilburg, Rapport centraal adviesbureau voor organisatie van de Nederlandse gemeenten, 2-5.
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rend en vooral voortdurend bereid aan de onmiddellijke behoeften van
de scholen op administratief en financieel terrein te voldoen. De snelle
groei van de aantallen leerlingen en docenten, maar vooral de andere wijze van besturen met grote aandacht voor onderwijskundige problemen,
die in het midden van de jaren zestig aandacht vragen, maken schaalvergroting en professionalisering van het bestuursbureau onvermijdelijk.
Daar is voortvarend en met enige nostalgie aan gewerkt.
Er volgen aanbevelingen voor een andere organisatie. Joosten dient
ontlast te worden van het dagelijks toezicht op het bureauwerk en de fi"
nanciele zaken. Zijn taak heeft nog teveel accenten welke de functie van
zijn voorganger kenmerkten". Er zou een nieuwe functionaris moeten
komen tussen hem en de afdelingschefs. De personeelsbezetting is te gering voor een organisatie die moet rekenen op een jaarlijkse groei in de
nabije toekomst van rond duizend of meer leerlingen. De salarisadministratie is zeker te zwak bezet, al geeft de opzet van de financiele afdeling in haar huidige vorm "weinig aanleiding tot opmerkingen". Er wordt
nu door (te) weinig mensen veel werk verricht. "De doelmatigheidscriteria zijn goed en het personeel werkt met zorg en toewijding.' .
Het rapport voert een pleidooi voor nieuwe afdelingen binnen het secretariaat en personeelszaken, een grotere bezetting in het algemeen en
meer technische hulpmiddelen. Ook de aanstelling van een bouwkundige zou gewenst zijn. Het 'CASO'-project wordt in overweging gegeven.
Onthullend is de opmerking, "dat er nog geen electrische schrijfmachine
aanwezig is".
Over de 'afdeling onderwijsresearch' merkt het rapport op, dat een
"meer afgeronde taakstelling nodig is". Momenteel "zwemt de afdeling
nog wat en het bestuur dient er zorg voor te dragen, dat er geen bureau in
het bureau ontstaat".43
Het bestuur laat er geen gras over groeien en volgt de adviezen grotendeels op. In 1969 vormen dr.L.Joosten als directeur en J.M.Donders als

adjunct-directeur de leiding.
Aan het bestuursbureau, gevestigd te Tilburg, prof. Dondersstraat 46
is de centrale administratie van de Vereniging opgedragen en het fungeert als secretarie van het hoofdbestuur. Het vervult een belangfijke rol
in de beleidsvoorbereiding en de uitvoering van besluiten van het hoofdbestuur. Sinds 1968 fungeert uit het hoofdbestuur met vertegenwoordigers van alle plaatselijke schoolbesturen, een slagvaardig dagelijks

43) t.a.p., 5.

274

1

41'

1

•rl•tcol.ge

+ 4

+ -:

./-

-FF-HAVA#-I-

-

--

/
--

--

---- -_ 1%
---

'

- - 2/2-- a

=«%

-/

4
G

25. Merletcollege. Cuijk, atheneum. HAVO en MAVO.
schoolleiding: drs. P.T.J. Smit. K.T.M. Janssen. W.J.A.M. BBmer, drs. M.F.M. van Densen.
Drs. P.M. Evers. M.J.H. van Leeuwen-Heijnen, E.H. Matzer-Elferink.
98 medewerkers; 1293 leerlingen: 675 vr en 618 man.

Latijn op atheneum en tekenen op HAVO.
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bestuur, bestaande uit zes personen, naast voorzitter Molkenboer en secretaris Joosten, mr. C.W.Marks vice-voorzitter (in 1969 plotseling overleden en in die functie opgevolgd door mevrouw drs.W.J.Derksen-Dielen), G.M.H.J.Kirkels, penningmeester en mr. dr. J.J.G. van Roosmalen
en J.P.Schreven als leden.
Het bestuursbureau is als knooppunt van verbindingen in staat aan de
scholen belangrijke informatie te verstrekken, terwijl het anderzijds
diensten verricht voor de scholen ten opzichte van departementale en andere instanties.44 De salarisadministratie is per 1 januari 1970 geautomatiseerd. Hard nodig, omdat zelfs de geringste wijziging - op dat moment aan de orde van de dag - op steeds ongeveer tweeduizend bewerkingen betrekking heeft. Er zal ook periodiek onderzoek plaatsvinden op
de administraties van de scholen.45 In 1970 telt de directie drie personen: Joosten, Donders en J.M. van der Hart als directeur onderwijsbureau en vier chefs van afdelingen: C. de Bakker, K. Schapendonk, I.
Cuppens en J. van Hoof, de laatste van de nieuwe afdeling registratuur,
archief en documentatie.46 C.C.Rockx komt als bouwkundig medewerker in 1971. Begin 1973 wordt een 'office-computer' aangeschaft. Als
chef van de afdeling secretarie benoemt het bestuur mr.Th.J.W.Weijers
en als medewerker personeelszaken R.J.M.Leenderts. In het verslagiaar
1972-1973 telt het bestuursbureau drie en twintig medewerkers in totaal.47
Zes jaar later geeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een

nieuw advies. Het constateert dat het leerlingental ongeveer verdubbeld
is: de financiele sector en de bouw behoeven versterking.48 Het bestuur
heeft er al eerder over vergaderd#9 en met name besloten "een financiidle man" aan te stellen in de persoon van drs. G. Engelen als hoofd van
dienst. Een belangrijk besluit is de afstemming van de administraties van

44)

OA Tilburg. Jaarverslag 1968, 1 1.

45) OA Tilburg. Jaarverslag 1969, 12.

9 OA Till}urg, Jaarverslag 1970-1971,15.
OA Tilburg, Jaarverslag 1972-1973, 12-13. De medewerkers zijn op dat moment: dr.

47)

L.M.H. Joosten, J.M. Donders, mr. Th.J.F. Weijers. M. Hartveld-van Spreeuwel. L. Lensvelt, C. de Bakker, R. Leenderts, A. van Herpen, J. Smulders, C. Schapendonk, H. Reynders, M. Huybrechts, P. Janssen, J. Petit, A. Robben-van de Wouw, J. de Cock, M. van Boxtel-Mols, M. Cartigny-Leyten, C.C. Rockx, J. van Hoof, A. Hauber, M. Spaninks, A. Raaymakers-van Rijswijk.
48) OA Till)urg. Rapport centraal adviesbureau voor de organisatie van de Nederlandse ge-

meenten, 1-4,
49

OA
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Tilburg, Notulen verslag beleidsvergadering hoofdbestuur, 11 januari 1974.

de scholen op de hoofdadministratie in Tilburg "in verband met de inschakeling van de computer".
De benarde huisvesting heeft in 1972 al aanleiding gegeven het kantoor "provisorisch" voor f.70.000,- te verbouwen.50 Maar in datzelfde
jaar laat het bestuur zijn oog vallen op het oude klooster van Mill-Hill in
Tilburg.51 Soulaas - maar voor korte tijd - wordt pas gevonden in de aankoop van een pand schuin tegenover het kantoor, prof. Dondersstraat
21, aangekocht voor f. 175.000.-. Het gaat onderdak bieden aan het onderwijsbureau, dat in tal en last inmiddels flink is uitgegroeid. De verhuizing daarvan verschaft lucht aan de medewerkers van het bestuursbureau.

52

Al vroeg leggen jaarverslagen er de nadruk op, dat de centrale administratie van de Vereniging voor iedere school kostenbesparend werkt.
Die constatering wordt bevestigd door de VAP.53. Voor kleine scholen
54
bedraagt de besparing meer dan 50%, voor zeer grote nog altijd 25%.
In 1977 valt het besluit tot het bouwen van een nieuw kantoor (2200

m2)55; in 1979 wordt het, onder architectuur van E.van Wesemael uit
Goirle, gelegen aan de Apennijnenweg te Tilburg, aanbesteed en op 28
september 1981 betrokken. Totale kosten ruim zes miljoen, inclusief de
inventaris. De penningmeester van de Vereniging, G. Kirkels, voorzitter
van de bouwcommissie, heeft uit rentewinst een kapitaal van enkele miljoenen opgebouwd. Het ministerie betoont zich jarenlang royaal met het
voorschieten van bedragen aan de scholen. Die weet het bestuur naar rato van het saldo van de scholen, kortlopend, tegen hoge rente te beleggen. De achtergrondfilosofie is steeds geweest, dat scholen, op dat moment niets te kort komend, in de nabije toekomst daarvan voor vele jaren
flink profiteren door geringe kosten die zij voor onderhoud en exploitatie
van het kantoor op tafel behoeven te leggen. De beide verlaten panden:
Prof. Dondersstraat 46 en 21 worden voor de verkoop geschat op respec-

tievelijk f.900.000, = en f.350.000,-.
De "voorzitter (Verdijk) bevestigt het crucifix van de oude vergader-

50) OA

Tilburg, Notulen hoofdbestuur, 26 juni 1972.

51) OA Tilburg, Notulen hoofdbestuur, 28 augustus 1972.

OA Tilburg, Notulen hoofdbestuur, 29 januari 1973.
53) Vereniging van Administratief Personeel van scholen voor VWO en AVO (VAP).
52)

54) OA Tilburg, Jaarverslag 1971-1972,13.
55) OA Tilburg, Notulen hoofdbestuur, 19 december 1977.
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zaalin de nieuwe en spreekt de wens uit, dat alle medewerkers, leerlingen en ouders de gaven van het Christendom mogen ervaren".56

Op 5 oktober 1981 wordt het nieuwe kantoor officieel geopend door
drs. J.M. van der Hart, oud-directeur van het onderwijsbureau en op dat
moment lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Het heeft drie
functies: huisvesting van het bestuursbureau met de afdelingen secretariaat, registratuur, personeelszaken, salaris-administratie, financiele administratie en van het onderwijsbureau. Als tweede functie biedt het vergaderaccommodatie ten behoeve van bureaus, bestuur en scholen en als
derde dient het voor opleiding en bijscholing van medewerkers uit de

scholen. De nieuwe accommodatie weerspiegelt de gewijzigde opvatting
van besturen: dienstverlening aan de scholen en de docenten op allerlei
terrein, maar ook ontmoetingsplaats voor tal van medewerkers en voor
scholing. In minder dan een jaar blijkt het kantoor al bezocht te zijn door
ongeveer 5.300 mensen.57 En daarmee bewijst het niet alleen bestemd
te zijn voor huisvesting van alle bestuurs- en onderwijskundige medewerkers, maar ook te fungeren als platform voor de medewerkers in de scholen in velerlei vorm.
Professionalisering en modernisering schrijden verder voort. Zo zijn er
vier projecten opgezet: de volledige automatisering van de financiele administratie; die van de personeelsadministratie, de leerlingenadministratie en een heel ambitieus programma betreffende de computer in het onderwijs, ten dienste dus van onderwijskundige ontwikkelingen. Vooral bij
het laatste project zijn tientallen docenten betrokken.
De medewerkers van het bestuursbureau brengen de financiele en administratieve infrastructuur van een onstuimig groeiende Vereniging
door eigen vindingrijkheid, snelle automatisering en grote werkkracht
niet alleen bij de tijd, op tal van momenten vormen zij bovendien een
vraagbaak voor schoolbesturen buiten de Vereniging. Voor het departement geldt het bureau vaak als testcase, maar ook als correctief bij de uitvoering van ingewikkelde rechtspositionele kwesties. Het meest specta-

culair fungeert in :lit opzicht 'de afvloeiYngscommissie' voor de plaatsing
op andere OMO-scholen van docenten die door terugloop van het aantal
leerlingen hun baan geheel of gedeeltelijk dreigen te verliezen. Deze
kwestie heeft aanvankelijk tot ontstemming geleid: het zou een 'bom' onder de Vereniging betekenen, de autonomie en zelfs de kwaliteit van de
scholen aantasten. Verdijk tilt aan deze bezwaren niet in het minst. Hij
56)

OA Tilburg. Notulen hoofdbestuur, 28 augustus 1981.

57) OA Tilburg. Jaarverslag
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ziet er zelfs een mogelijkheid in het sociale gezicht van de Vereniging mede te bepalen. Ook de sceptici onder de rectoren moeten hem later gelijk
geven. Die krijgen zelfs waardering voor het benoemingsbeleid van hun
collega's. Er is nog een ander winstpunt. Het bestuur van de vakorganisatie Bonaventura heeft zich van meet af aan fel verzet tegen de overkoepelende structuur van OMO. Iedere school dient haar eigen zelfstandig
bestuur te hebben. Dat bezwaar in het licht van nieuwe kansen voor de
werkgelegenheid van docenten verdwijnt in (lie kring, wonderlijk snel,
als sneeuw voor de zon.
De commissie functioneert intussen tot ieders tevredenheid door een
unieke samenwerking tussen de chef van de afdeling personeelszaken en
salaris-administratie R. Leenderts en de rectoren W. Kilrver en L. Vroemen. Er bestaat sinds 1980 een afspraak met alle rectoren van scholen
hun vacatures en wachtgelders bij de commissie op te geven. Die
'roostert alle mensen technisch in', waarna uitvoerig overleg met alle betrokken docenten en rectoren plaatsvindt. De Vereniging maakt haar

functie als overkoepelende instantie meer dan waar.
Op 1 januari 1991 bestaat het dagelijks bestuur van de Vereniging uit
acht personen;58 het hoofdbestuur uit 37 vertegenwoordigers van de
plaatselijke schoolbesturen, inclusief de leden van het dagelijks bestuur.
De bezetting van het bureau in Tilburg telt een zeventigtal medewerkers met een algemeen directeur, een directeur en een adjunct-directeur, stafmedewerkers voor juridische zaken, voorlichting en public relations en een reader. Het organogram toont acht afdelingen. 59

e. Het Onderwijsbureau 1967-1989
Onder invloed van de naderende Mammoetwet (1968) is de discussie
over tal van onderwijskundige vraagstukken, overwegend van praktische
aard, aanvankelijk tussen rectoren, maar al snel ook binnen de scholen,
sterk geYntensiveerd. De behoefte aan hulp ontstaat ook daar. Een betere
begeleiding van het 'ontwikkelingsplan' vormt de onmiddellijke aanleiding om allerlei activiteiten, eerst in een afdeling, later in een afzonder58 mr. B.LA.

van Zwieten voorzitter, H.P. Veeken vice-voorzitter, drs. P.J.M. Maagdenberg
penningmeester. C.C. Janssen, secretaris, mr. Th.J.F. Weijers, adjunct-secretaris, en J.A.M.
van Homelen. E.J.V.M. van Bouwdijk-Bastiaanse leden en mr. M.L. Sloet-Van Cranenburgh,
adviseur. Van Zwieten treedt al na een goed jaar, officieel om persoonlijke redenen, als voorzitter terug. De vice-voorzitter neemt in afwachting van een nieuwe voorzitter zijn functie voor

een beperkte tijd waar.
59) OA Tilburg, Opgave bureau. 18 september 1990.
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lijk bureau te institutionaliseren en vooral ook in eigen hand te nemen.
De positie van het onderwijsbureau in of naast het bestuursbureau, de financiering, de salariering van de medewerkers staan wel voortdurend ter
discussie. Twistpunten over de taak, de wijze van uitvoering en vooral de
visie van directeur en medewerkers enerzijds en enkele scholen anderzijds op aard en behandeling van problemen, vormen vaak onderwerp
van overleg.

Het is een verstandig besluit van het bestuur, eenmaal gekozen voor
een eigen onderwijsbureau, dat min of meer te laten fungeren onder een
afzonderlijke 'ondenvijscommissie'. Deze weegt en beoordeelt namelijk
alle verzoeken van scholen en beschouwt ook kritisch (le initiatieven van
het onderwijsbureau zelf. De onderwijscommissie treedt op als een soort
van curatorium, maar ook als 'opdrachtgeefster' namens de scholen.
Daarin hebben vertegenwoordigers van rectoren, conrectoren en docenten van meet af aan zitting. Deze commissie bestaat verder uit de voorzitter van de Vereniging (achtereenvolgens Molkenboer en Verdijk), en Van
der Hart (en later zijn opvolger G.C.Janssen) directeur van het onderwijsbureau.

Er blijkt twijfel te bestaan over de mogelijkheid de salarissen van de
onderwijskundige medewerkers te bekostigen uit taakuren. Scholen hebben afgesproken ieder twee taakuren ter beschikking te stellen voor onderwijskundige activiteiten, waartegen later - de gemeenschappelijke
'pot' bevat dan 54 taakuren - het Nederlands Genootschap van Leraren
(NGL) bezwaar zal aantekenen.60 Het departement verstrekt 25 taakuren voor het salaris van drs. B.Cartigny, die in het kader van het 'ontwikkelingsplan' de wetenschappelijke trait-d'union met de Nijmeegse universiteit onderhoudt.61 De overige kosten bestrijdt het bestuur uit een
percentage (3%) van de exploitatievergoeding van iedere school. Die
post wordt al snel teruggebracht tot 2%; de overige 1% komt uit het 'derde tientje'. Ouders betalen voor iedere leerling f.30,- per jaar ten behoe62
ve van niet-gesubsidieerde activiteiten.
De directie van het Mollerlyceum te Bergen Op Zoom maakt ten principale bezwaar tegen het bestaan van het onderwijsbureau63; de schoolleiding van het Peellandcollege in Deurne spreekt zich in een brief onomwonden uit voor pragmatischer en kortlopende projecten, weliswaar ge60) OA Tilburg, Notulen hoofdbestuur, 26-6-1973.
61) OA Tilburg, Notulen hoofdbestuur, 22-11-1971.
69 OA Tilburg, Notulen hoofdbestuur, 28-2-1972.
63) Idem.
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vat in een planning voor de toekomst, maar verwerpt de visie van de
lange-termijn-planning over onderwerpen, die bovendien te agogisch van
aard zouden zijn. Molkenboer merkt op, dat niet de medewerkers van het
bureau de aanpak en de planning van de projecten bepalen, doch dat
"
dit geschiedt in samenwerking met de onderwijscommissie, waarin rectoren, conrectoren en leraren zitting hebben".64
Het aanvankelijk enthousiasme van het departement bekoelt weliswaar, misschien uit financiele, misschien uit overwegingen van gelijke
behandeling van alle scholen, maar levert in het begin ook financieel
voordelen op. Er komt in ieder geval een mededeling over 'afbouw' van
deze taakuren met de 'faciliteit', dat de 'proefscholen' (zie § 3 f.) 5% van
hun eigen leraarlessen in taakuren mogen omzetten. 65
In een gesprek met het bestuur klagen de medewerkers van het onderwijsbureau erover, dat zij moeilijk binnen de scholen geraken. Zij stuiten meestal op complexe achtergronden", en zij wijten dat "aan de ver,'

nieuwing van het onderwijs, die docenten een gevoel van bedreiging bezorgt". Maar de pretenties zijn ook niet gering: "mensen vaardig maken
hun problemen zelf op te lossen en daardoor begeleiding overbodig maken".66 En dat in kringen die sinds mensenheugenis geen inmenging van
buiten met strikte ondenvijszaken dul(len. Professionals als leraren laten
zich zelden door vreemde professionals de les lezen, zeker als die laatste
in dat sacraal domein van een klas willen binnendringen.
Vier projecten hebben lang de werkzaamheden van het onderwijsbureau bepaald. Naast de grote inspanningen voor het 'ontwikkelingsplan',
later 'onderwijsplan' is het 'brugklasproject' (1970) onder leiding van
aanvankelijk drs.I Cuppens en na zijn vertrek van drs. J.A.E.Smits en
weer later van drs. A.Pijpe het oudste. Het slaat bij twee en twintig scholen aan en op de 'brugklasleidersdagen' komen voortdurend tal van problemen ter sprake. Die betreffen nooit individuele leerlingen, maar gemeenschappelijke kwesties. Slechte cijfers vormen vaak de aanleiding
voor het opsporen van problemen; de afnemende motivatie van leerlingen is een van de centrale thema's.
Het project 'Ontwikkelingstraining' (0-training) is, als tweede activiteit, hierdoor opgeroepen. Daarvoor tekent de Amerikaan Georges Martin met zijn 'Personal Development', als omstreden initiatiefnemer. Hij
wendt zich daarmee aanvankelijk tot kardinaal Alfrink, die hem verwijst

64)

OA Tilburg, Notulen hoofdbestuur, 23-10-1972.

65) OA Tilburg. Notulen hoofdbestuur, 29-1-1973.
66)

OA Tilburg, Notulen hoofdbestuur, 24-6-1974.
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naar het Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding in Den Haag.
Dat attendeert Martin op OMO in Tilburg. Het plan is door het bureau en
met name door Bas Cartigny in 1971 omgewerkt en geschikt gemaakt
voor het middelbaar onderwijs. Alle vijf Tilburgse scholen voeren het uit.
Er komen een handleiding en twintig lessen beschikbaar. Docenten die
de '0-training' geven, hebben ook zelf een cursus gevolgd met als doel
ieerlingen zodanig
99
te oefenen, dat zij hun gedachten en gevoelens zonder remmingen
durven en kunnen uiten. Daardoor kan het lot een goede communicatie komen tussen leerlingen en leraren; er ontstaat wederzijds respect
en er is een groei naar evenwichtige mensen', .
Cartigny spreekt van "fijne ervaringen". Hij heeft het team van vier
docenten die nog door Georges Martin zijn opgeleid, inmiddels uitgebreid tot negentien, waardoor ook meer scholen op deze '0-training'
kunnen intekenen.
Het derde project behartigt drs. J.Kruk: de begeleiding van de eigentempo-werkwijze op het Roncallicollege te Bergen op Zoom. Cedeeltelijk
sluiten het Bisschop Bekkerscollege te Eindhoven, maar "daar verloopt
een en ander strakker" en het Mill-Hillcollege zich bij de uitvoering van
het project aan. Het idee van de 'halve bel': 25 minuten instructie en 25
minuten zelfwerkzaamheid, vindt er enige tijd ingang. Kruk tracht met
docenten te zoeken naar een praktische uitwerking in de vorm van taken
en lessen, "maar het blijkt uitermate moeilijk. In ieder geval is het niet
gelukt leerlingen sneller de school te laten doorlopen".
Drs. J. Derks heeft als vierde project vier cursussen ontwikkeld: bevordering van de motivatie van docenten; de organisatie van de onderbouw;

het ontwerpen van een leerplan en de begeleiding van de leerlingen.
Kenmerkend voor deze cursussen is, dat zij zich niet primair op docenten
in het algemeen richten, maar op docenten- en conrectoren-onderwijskunde. De doelgroep bestaat uit voortrekkers uit de school en voorzitters
van onderwijscommissies van negentien verschillende scholen. Een van
de cursussen betreft schoolorganisatie en innovatie. Deze leergang heeft
een aantal jaren gelopen. Enkele cursisten zijn als rector benoemd. Er is
expertise van buiten af in de persoon van dr.F. van der Krogt, medewerker van het NIVOR (Nijmeegs instituut voor onderwijsresearch). Met het
formuleren van deze doelgroep legt het onderwijsbureau (le basis voor
het werken met schoolleidingen als een essentieel onderdeel van zijn
werkzaamheden. Deze 'DOK'-cursussen (docenten en conrectoren onderwijskunde) hebben de stoot gegeven tot het latere project sociaal be-
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leid in relatie tot het personeelsbeleid op scholen. Zo raakt het bureau
betrokken bij het functioneren van schoolleidingen.
Op initiatief van het ondenvijsbureau organiseren de rectoren conferenties, waarin de plaats en de rol van de rector een prominent onderwerp vormen. Via thema's als democratisering. medezeggenschap en sociaal beleid ontstaat een rectorenwerkgroep 'Management'. Die stelt in
het schooljaar 1982/1983 het probleem van het leidinggeven zelf met de
eerste conferentie 'kunnen we de leiding de baas?' Menige rector realiseert zich geschokt. dat zijn functioneren doorslaggevend is voor het
functioneren van de school.
De medewerkers vragen zich af, "waarom niet iedereen meedoet".67 En
later valt de opmerking, dat "het moeilijk is om docenten tot verandering
van lesgeven te bewegen".68 Hier ligt het cruciale probleem voor de Vereniging: als (le deelneming aan projecten heel verschillend verloopt, ontstaat er een gevaarlijke afstand tussen bureau en sommige scholen, taant
het enthousiasme en slaan mensen aan het rekenen. Al vanaf het midden
van de jaren zeventig vormen dit de bedreigingen voor een eigen onderwijsbureau; de bezuinigingen in de jaren tachtig hebben zijn lot tenslotte

bezegeld.

Ongetwijfeld is het 'brugklasproject' het hechtst in de scholen verankerd. Vele jaren zijn brugklasleiders uit praktisch alle scholen van de
Vereniging enkele keren per jaar bijeen geweest, al is er ook kritiek geuit;
het scherpst wellicht geformuleerd door Parent, zelf jarenlang brugklasleider. Hij vraagt zich af of
.'
de concrete behoeften van de OMO-scholen het enige richtsnoer bij
de uitvoering van het beleid door de staf van het onderwijsbureau vormen. of is er tevens sprake van fluwelen fanatisme bij het aanprijzen
van bepaalde vernieuwingen"?69
Maar van important gewicht is zijn artikel in Omologie, dat in de literatuur als 'het andere kind' een eigen leven is gaan leiden, gespreksstof
vormt voor talrijke ouderavonden en ongetwijfeld, niet alleen door eigen
ervaringen, maar ook door de discussies binnen de groep van brugklasleiders is beinvloed. Het stelt, dat vanaf het begin van de jaren zeventig een ander type kind in kleuter- en basisonderwijs aantreedt. Dat eist

OA Tilburg. Verslag bijeenkomst medewerkers, 24-6-1974.
Hart.
68) OA Tilburg, Verslag hoofdbestuur 29-11-76, waarschijnlijk door J. van der
69) Parent, Het brugklasproject bij OMO, een schimmenspel, in Omotogie, VI (1974-1975).
67)

103-104.
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veel aandacht, heeft zelden geleerd te gehoorzamen, maar is des te vaardiger in het nastreven van zijn eigen verlangens. In sociaal opzicht zou
het nauwelijks functioneren; bezig zijn in groepsverband moet het vanaf
de grond leren. Het is rumoerig en tot agressiviteit geneigd en toont moeite met zijn concentratie. Het demonstreert het einde van de venvondering: het bijzondere en het nieuwe houden geen wezenlijke verrassing
meer in. Hij geeft daarvoor interessante verklaringen, maar wijst er op,
dat een ernstige kortsluiting over een aantal jaren tussen het basis- en het
voortgezet onderwijs verre van denkbeeldig is. De consequenties voor
het lesgeven zullen daar zeer ingrijpend zijn, willen docenten de aansluiting met hun leerlingen niet missen.70 Het artikel wekt talrijke reacties en
71
roept een enquete op, die zijn stelling bevestigt.
Tal van andere projecten, grotere en kleinere, volgen nog, waarbinnen
de 'conferenties voor beginnende leraren', steeds tussen de zestig en
tachtig deelnemers vermelding verdienen. Die zijn in 1971 gestart, onder leiding van Van (ler Hart en Kruk met inschakeling van mentoren uit
'9
de scholen om steun bij eerste aanpak van klas en leerstof en enig inzicht te geven op de school-organisatorische implicaties van hun werk 9.
(lesplanning en didaktiek en functioneren in allerlei sociale verbanden).72 Aparte medewerkers, A. van den Heuvel en G.Schlatman houden zich gedurende enkele jaren bezig met thema's als ouderparticipatie
-

-

en identiteit.
Het onderwijsbureau heeft er zich bovendien op toegelegd om jaarlijks
uitgebreide verslagen te publiceren. Op verzoek van de rectoren verschijnen als afzonderlijke uitgave allerlei kwantitatieve gegevens OMOin-c4/ers over de scholen, steeds van uitgebreid commentaar voorzien.
De computer in de school, als didaktisch hulpmiddel, maar ook als leermachine bij remedial teaching, heeft vele docenten geinspireerd en binnen en buiten de vereniging opzien gebaard. Succes is in ieder geval ook
behaald met de 'nascholingsdagen voor docenten': enkele keren per jaar
verzamelen zich op het kantoor te Tilburg groepen docenten van hetzelfde vak in een drietal sessies met zorgvuldig geselecteerde inleidingen
over een wetenschappelijk, een didaktisch en een algemeen motiverend
70

) Parent, De Aansluiting van het VWO-AVO op het basisonderwijs. in Omologie. VIII
(1977-1978), 121-124.
71) Weekbtad van Leraren bij het voongezet onderwils, XII (1979), 9. Bespreking in Kathotiek
Schoolblad, 1 januari 1978. idem in Elsevien Weekblad, 11 maart 1978. Parent. Actuele
aspekten van de aansluiting van het VWO.AVO op het basisonderwijs II, in Omotogie, X

(1978-1979) 5-9.
72) Kruk. Konferenties voor beginnende leraren. in Omologie, V (1973-1974), 55-56.
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I

onderwerp. Op vrijwi]lige basis nemen op een gewone werkdag steeds
rond 90% van de betrokken docenten tot aan de dag van vandaag aan deze nascholingsdagen deel. Het bestuur hecht eraan, dat deze studiebijeenkomsten, goed voorbereid, ook materieel in een prettige sfeer verlopen. Verdijk grijpt deze ontmoetingen met de docenten ook aan als een
kans tot persoonlijke kennismaking. Hij opent iedere bijeenkomst bovendien met een hartverwarmend betoog.
Al eerder bespreekt het hoofdbestuur de mogelijkheid de staatssecretaris te vragen het onderwijsbureau tot instituut voor schoolbegeleiding te
verklaren en uit dien hoofde subsidie te verstrekken.73 Tevergeefs.
De eerste directeur, Jan van der Hart, neemt op 15 juni 1978 afscheid
wegens zijn benoeming tot gedeputeerde van de Staten van Brabant. En
op diezelfde dag buigt het bestuur zich over enkele fundamentele
kwesties. Het onderwijsbureau heeft een functie naar het bestuur en naar
de scholen toe. De deelname is echter zeer verschillend. Dat leidt tot
spanningen. Geopperd wordt het 'profijtbeginsel' in te voeren: scholen
betalen uitsluitend voor diensten, die zij bij het bureau wensen af te nemen. Van der Hart verzet zich daartegen. Continuiteit moet immers verzekerd blijven. Drie problemen duiken nu in alle hevigheid op: de wijze
van financiering van het bureau, de zeer ongelijke deelname door de
scholen en een groeiende "weerzin tegen '-ogen"'.74
Bij de benoeming van een opvolger pleiten de medewerkers van het on,'
derwijsbureau voor een grotere afstand van de directeur van het bureau
tot het bestuur".75 Kortzichtig ! Immers het onderwijsbureau kan alleen
maar goed functioneren onder de veilige beschutting van het bestuur.
Dat hebben de eigen medewerkers niet gezien. Bovendien speelt in die
dagen stellig enige gene, zelfs beduchtheid voor besmetting, ten aanzien
van hun onafhankelijkheid van het bestuur een rol. Zowel Van der Hart,
die grote activiteit aan den dag legt als kundig en betrokken organisator,
auteur van uitvoerige nota's en belegger van vergaderingen, als zijn uit
zeven kandidaten benoemde opvolger G.C.Janssen, tot op dat moment
rector van het Pauluslyceum te Tilburg, hebben zich heel intensief met
allerlei bestuurlijke aangelegenheden bemoeid, vaak op verzoek, maar
ook uit persoonlijke ambitie. Zij wonen bijvoorbeeld alle vergaderingen
van dagelijks en hoofdbestuur bij.
Hoewel de tweede directeur een wat zakelijker beleid voert en het aan-

73)
74)

75)

OA Tilburg, Notulen hoofdbestuur, 15-1-1982.
OA Tilburg, Notulen hoofdbestuur, 15-6-1978.
OA Till,urg, Notulen hoofdbestuur, 11-9-1978.
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tal vergaderingen drastisch beperkt, blijkt het instituut zelf de tijd tegen
te hebben. De forse bezuinigingen in het onderwijs in de jaren tachtig leiden tot scherp calculeren door de scholen om met de beschikbare exploitatiegelden rond te kunnen komen. Een uiterst kritische beoordeling van
de activiteiten, het uiteenlopend beroep van scholen op het ondenvijsbureau en de stagnatie in het onderwijskundig denken, doen het bestuur
besluiten het onderwijsbureau te integreren in het bestuursbureau, een
vaak gehanteerd eufemisme voor opheffing. De fusie van beide bureaus
zien sommige medewerkers evenwel als een mogelijkheid een belangrijke stap voorwaarts te zetten naar een geintegreerde dienstverlening aan
het functioneren van schoolleidingen, multidisciplinair van aard.

Het heengaan van Joosten in 1989 en het ongeveer gelijktijdig afscheid
van enkele medewerkers die met VUT of pensioen gaan, grijpt het
bestuur aan om deze operatie zonder gedwongen ontslagen te laten verlopen. Het levert natuurlijk intern een aanzienlijke bezuiniging op. De 'fusie' van beide bureaus
"had, behalve verbetering en beheersbaarheid en het scheppen van
mogelijkheden om efficienter en dus goedkoper te gaan werken, ook de
uitdrukkelijke doelstelling de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen. Naast de lopende dienstverlening: projectgroepen die volgens de
principes van ontwikkelingsprojecten te werk moeten gaan, produktgericht, gedurende een korte tijd en flexibel. De behoeften van de seholen bepalen dus 6n inhoud 6n omvang van de dienstverlening. Het bureau vervult ook een 'secretariefunctie' voor het bestuur".9 76
De directeur van het onderwijsbureau, G.C. Janssen wordt met ingang
van 1 december 1989 algemeen directeur en tegelijk secretaris van het
dagelijks en hoofdbestuur. De combinatie van deze functies leidt tot ongenoegen. Er komt na veel overleg een compromis tot stand, dat na het
vertrek van de huidige algemeen directeur opnieuw een scheiding van taken in twee functionarissen gestalte zal krijgen.
De rectoren van de Vereniging hebben zich intussen in twee conferenties
in 1983 en 1986 onder de titel 'Kunnen we de leiding de baas?', bezonnen op hun functioneren. Een rectorenwerkgroep management (RWM)
maakt een analyse, waarin zij de rector karakteriseert als een uitvoerder
van bureaucratische regelgeving uit Zoetermeer, die bij hem een uitzon76) OA Tilburg 'Plan van aanpak OMO-6ureau' 1990. 29 pagina's

met bijlagen. samengesteld door G.C. Janssen, algemeen directeur en mr. Th. Weijers. directeur.
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V

derlijk bureaucratisch vernuft veronderstelt. Tegelijkertijd verleert hij
echter door de voortdurende aanwending ervan om zich de onderwijsinhoudelijke effecten van allerlei maatregelen te realiseren. De autonomie
van iedere docent beperkt zijn manoeuvreerruimte nog meer. Tussen deze twee beperkingen moet hij zijn weg zoeken. Hij voelt er zich vaak
machteloos bij. Ook binnen de schoolleiding, constateert de werkgroep,
staat hij er tamelijk alleen voor. Hij heeft het desondanks niet voor het
zeggen en dat is maar goed ook. De rector dient tenslotte de tweezijdigheid te onderhouden tussen zijn eigen visie op de ontwikkeling van de
school en tenminste de formele macht van zijn bestuur. Is het dan verwonderlijk. dat vele rectoren, als een welkom alibi, hun heil vooral zoeken in de uitvoering van allerlei beheerstaken en terugschrikken voor het
formuleren en uitdragen van een eigen onderwijsvisie. 77
Het onderzoek. dat de katholieke universiteit Brabant instelt naar de
opvattingen over het management binnen het Middelbaar Onderwijs laat
een uiterst diffuus beeld zien. Tegenstrijdigheden als: rectoren moeten
veel actiever leiding geven aan de schoolorganisatie, terwijl zij zelf van
mening zijn. dat zij in die taken ten onder gaan; het verlangen naar een
'communicatief leiderschap' gericht op collegialiteit in de schoolleiding
en een ondersteunend schoolklimaat; naast de praktijk, dat velen hun
school juist primair via individuele personeelsleden leiden. Personeelsbeleid zou derhalve een eerste prioriteit behoren te zijn, maar rectoren
wijzen de instrumenten daarvoor in het algemeen af. De meesten zien
stellig de noodzaak in voor een evaluatie van onderwijsresultaten en de
instructie van personeel, maar ze kunnen of willen er weinig aan doen.
Analyse van problemen en toekomstvisie zouden rectoren niet erg belangrijk vinden, maar een overzieht over het geheel van hun school streven zij wel na. Sommigen willen meer doen aan de vormgeving van het
onderwijskundig beleid, anderen vinden dat zij daarin al heel wat tijd investeren.78 Onduidelijkheid en verwarring alom.
) De rectorenwerkgroep management (MWM), later SOS (Systematische Ondersteuning
Schoolleidingen) bestond uit drs.A.F.B.Abbenhuis, rector van het St.-Jorislyceum te Eindhoven, drs. F.Horsten, rector van het Pauluslyceum te Tilburg, drs. J.Laseroms, rector van het
Jeroen Boschcollege te 's-Hertogenbosch, drs. B. van de Ven, rector van het Tilburgs Avondcollege en drs. J. Derks, medewerker van het Bureau en G.C. Janssen, algemeen directeur. Deze
werkgroep ontwikkelt een visie op het rectoraat. De SOS heeft als een duidelijk voorbeeld
gefunctioneerd. In een later stadium heeft een inmiddels opgerichte groep conrectoren aan77

sluiting gezocht.
78) OA Tilburg. 'Het Rectoraat: samenvatting van het verslag van het onderzoek 'managerpercepties in het Middelbaar Ondenvijs',Tilburg 1986, Vereniging Ons Middelbaar OnderWijs.
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De rectoren van de Vereniging verdiepen zich daarom in de kunst van
het leiding geven. De RWM wordt SOS (Systematische Ondersteuning

Schoolleiders) met Teun Abbenhuis, rector van het St.Jorislyceum te
Eindhoven als voorzitter en Jack Derks, medewerker van het bureau, als
ondersteuner. Er komen bovendien twee commissies: 'knelpunten' en
'waarden'. Tenvijl de SOS uit literatuur en veelvuldig overleg tot een aantal interessante stukken komt, verzanden de commissies in allerlei procedure-kwesties en vaagheden. De visie van de leden van de SOS leidt uiteindelijk tot een brochure: "Kunnen wij de leiding de baas?".79 De auteurs ontwikkelen criteria voor een goede rector: hij moet wat met zijn
school van plan zijn, zich bezinnen op haar waarde, de spanning tlissen
zijn eigen visie en die van het bestuur creatief willen dynamiseren en ook
zicht hebben op de kwaliteiten van een goed bestuur. De algemeen gewaardeerde prudentie van het besturen-op-afstand noemen de auteurs
soms een schijnbaar gemak, maar ook, zeker op langere termijn, een tijdbom, wanneer tijdige terugkoppeling en supervisie ontbreken.
Een tweedaagse conferentie. grondig voorbereid door een kleine meeting van commissieleden en een aantal stukken,80 werpt licht op deze
complexe materie, vraagt aandacht voor het eigen functioneren, maar
ook voor de 'meerwaarde' van de Vereniging, de rol van het hoofdbestuur, de rectorenvergadering en de beide bureaus. Hoe kunnen wij
voor iedere school gezamenlijk kwesties aanpakken in een door het
bestuur te scheppen werkdadig klimaat ? De vereniging moet leiding
gaan geven en die leiding moet zij goed organiseren. Dat betekent ook dat
rectoren wel gedwongen worden zich vooral met andere dan beheersmatige aspecten bezig te houden. De conferenties leiden tot talrijke werkgroepen en vier buitenlandse reizen om leidinggeven in een heel andere
context te kunnen bestuderen. Bijna zeker actualiseren nieuwe verhoudingen tussen de scholen, met een soms traumatiserend effect, de oude
vraag naar een centraal en een decentraal beleid. Daarover bestaan onduidelijkheid en verwarring. Opvallend is nu, dat deze verwarring ook de
structuur van de Vereniging binnensluipt: de rol van en de verhouding
tussen het hoofdbestuur, de rectorenvergadering en de beide bureaus.
Het is de essentiele vraag naar een gezamenlijk onderwijskundig beleid.
Al jaren is een proces gaande van steeds effectievere samenwerking en
een gevoel van saamhorigheid ondanks grote spanningen. Daarvan getuigt alleen al een indrukwekkende lijst van commissies en werkgroepen.
19) OA Tilburg, 'Kunnen wij de leiding de baas'. uitgave van de SOS, Tilburg
De tweedaagse con ferentie vond plaats op 15 en 16 september 1986.

1986.

80)
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Maar die opereren te vrijblijvend, constateert de SOS. Het zou op korte
termijn moeten komen tot een collegiaal uitwisselen van informatie en ervaringen tot ieders steun; het aangaan van gezamenlijke leerprocessen;
een grotere invloed op het beleid van het bureau en een effectievere relatie met het bestuur. Voornaamste zorg en doel blijven het richtinggevend
principe om de onderwijskundige kwaliteit van iedere individuele school
te helpen bevorderen. Er is een proces van vereniging op gang gebracht,
dat weliswaar is bemoeilijkt door de ongelukkige keuze van een voorzitter
en een concentratie van functies in 66n algemeen directeur, bovendien
secretaris van het hoofdbestuur. Er rijpt echter ook inzicht, dat de meerwaarde van de Vereniging tot nieuw elan kan leiden. De vereniging houdt
immers een bepaalde cultuur vast en ze laat de waarde voor alle medewerkers in die cultuur voortbestaan. Daarvoor is zij indertijd opgericht.
De toegevoeg(le waarde van OMO is stevigheid, omdat de Vereniging een
cultuur waarmee de mensen beginnen, in hun werk bevestigt.
f. Externe democratisering: groei en stabilisering

Op 1 januari 1966 beheert de Vereniging drie en twintig dagscholen. De
negen oudste: het Mollerlyceum te Bergen op Zoom, het Dr.-Mollercollege te Waalwijk, het St.-Joris- en het St.-Catharinalyceum (Van Maerlantlyceum) in Eindhoven, het Carolus Borromeuscollege te Helmond, het
St.-Jans- en het Marialyceum (Jeroen Boschcollege) te 's-Hertogenbosch,
en in Roosendaal het Norbertus- en het Gertrudislyceum. Al deze scholen ontstaan tussen 1916 en 1919.
Een tweede reeks sticht de Vereniging kort na de Tweede Wereldoorlog: het Dr.-Schaepmancollege in Dongen, het Zwijsencollege in Veghel,
het Chrysostomuscollege (Elzendaalcollege) te Boxmeer, het JacobRoelandslyceum in Boxtel en het Hertog-Jancollege te Valkenswaard. Op
het eind van de jaren vijftig wordt die serie op het verstedelijkte platteland voltooid door de stichting van het Rythoviuscollege te Eersel en het
Peellandcollege in Deurne. Uitbreidingen hebben er dan al plaatsgevonden in Bergen op Zoom met het Roncallicollege, in Tilburg met het Pauluslyceum en in Eindhoven met het Van der Puttlyceum.
Intussen hebben drie reeds lang bestaande scholen aansluiting bij de
Vereniging gezocht: het Maaslandcollege te Oss, het Odulphus- en het
Theresialyceum te Tilburg.
Op 1 januari 1966 verzelfstandigt zich het Knippenbergcollege, tot
dan toe functionerend als dependance van het Carolus Borromeuscollege

te Helmond, met als eerste rector C.A.A. de Gouw.
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Bovendien beheert de Vereniging te 's-Hertogenbosch, Tilburg, Eindhoven en Roosendaal avondlycea. alle na de Tweede Wereldoorlog
gesticht: en tenslotte tot 1975 drie middelbare handelsavondscholen: te
Helmond, Eindhoven en Roosendaal.

Het totale aantalleerlingen bedraagt op 1 januari 1966 op de dagscholen
16.478 met 1173 leraren en 140 overige medewerkers; voor de vier
avondlycea zijn dat er respectievelijk: 840,139 en 14 en voor de middelbare handelsavondscholen: 557,64 en 3.
Tot 1966 groeit het leerlingenbestand van de Vereniging jaarlijks met
enkele honderden. Vanaf 1966 stijgt (le aanwas zelfs tot ver boven de
duizend (een enkel jaar zelfs royaal boven de drieduizend!), zodat al in
1968 de totale populatie meer dan 21.000 beloopt. In dat jaar ontvangt

de Vereniging aan rijkssubsidie f.41.429.565,40. Dat is f.2.287,- per
leerling.
In 1968 vinden er nieuwe uitbreidingen plaats door de verzelfstandiging van de dependances van het Pauluslyceum tot het nieuwe Cobbenhagencollege te Tilburg met als eerste rector W.J. Deckers en van het
Van der Puttlyceum tot het nieuwe Eckartcollege te Eindhoven met als
eerste rector P.J.C. van der Grinten.
Veelzeggend is het dat al in dat jaar de avondlycea een MAVO-afdeling
integreren. Tot de invoering van de Mammoetwet in 1968 beheert de
Vereniging VHMO-scholen: combinaties van gymnasium, HBS en MMS,
lycea; een enkele keer deze schoolsoorten afzonderlijk. Op dat moment
komt het MAVO in het vizier. Ook bij de dagscholen is dat het geval. Op 1
augustus 1970 fuseert in Eindhoven, als eerste OMO-school, het St.Jorislyceum met de 'Eikenburg-MAVO'. Er zijn dat jaar voor die school
325 eerste-klassers. Rector dr. M. van den Hout ontwerpt met zijn staf
voor deze brugklassers het zogenoemde 'dakpannensysteem': op grond
van de uitslagen behaald bij de landelijke 'cito-toets' groepeert de school
leerlingen in klassen met een opklimmende en een afdalende moeilijkheidsgraad, zodat 'overlappingen' ontstaan. Als consequentie van deze
opzet volgen er na een eerste of tweede rapport overplaatsingen van leerlingen naar een andere groep. Dat stuit op den duur op bezwaren. De
school kiest uiteindelijk voor een homogene groepering: VWO-, HAVOen MAVO-leerlingen in afzonderlijke klassen.
In 1971 fuseren in Eindhoven het Eckarteollege met de Thomas van
Aquino-MAVO. Maar liefst 619 leerlingen melden zich dat jaar voor de
brugklas aan, van wie er 360 geplaatst worden en de overigen verdeeld
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over andere scholen in Eindhoven. In's-Hertogenbosch fuseren in 1971
het St.Jans-lyceum met de H.-Hart-MAVO en het Jeroen Boschcollege
met de St.-Ignatius-MAVO. De uitbreidingen met MAVO-afdelingen zorgen, zeker in die periode, voor een verhoogde toeloop. In het schooljaar
1971 zijn aan vijf scholen van de Vereniging MAVO-scholen verbonden.
Behalve de vier genoemde is intussen ook het Roncallicollege te Bergen
op Zoom gefuseerd met de protestants-christelijke Juliana-MAVO. Het
wordt een samenwerkingsschool binnen OMO. 81
Het valt op, dat fusies met MAVO-scholen in de volgende vijftien jaar
niet meer plaatsvinden. Ook ten aanzien van het MAVO voert de Vereniging terecht geen centraal beleid. Dat gebeurt alleen als er een redelijke
mate van overeenstemming bestaat. Plaatselijke besturen beslissen zelf
in dit soort aangelegenheden. Soms geschiedt fusie, omdat de bezetting
van een groot gebouw onvoldoende is, soms omdat daardoor een gewenste atheneum-afdeling binnen het verschiet komt, soms onder de indruk van juiste of vermeen(le onderwijskundige motieven. Slechts zes
OMO-scholen, - alle rond 1970 en een in 1975 - fuseren met een MAVO en pas in 1988 wordt de reeks fusies hervat. Een verklaring voor deze stagnatie is de weigering van de docenten van het Van der Puttlyceum
in Eindhoven om een voorgenomen fusie met een MAVO-school te aanvaarden. Als compromis wordt bereikt, dat deze fusie niet de 'moederschool' zal betreffen, maar de op stapel staande verzelfstandiging van de
dependance: het Bisschop Bekkerscollege. Vanaf dat moment roeren docenten zich binnen de Vereniging krachtig tegen mogelijke fusieplannen.
Een bedreiging van de eigen rechtspositie, statusverlies van de school en
verlaging van het niveau zijn de aangevoerde en mede door vertegenwoordigers van het NGL (Nederlands Genootschap van Leraren) breed

uitgesponnen argumenten.
Het verloop van die eerste fusies verschilt van school tot school. Een
enkele keer gaat het niet van harte. De docenten van het St.-Janslyceum
te's-Hertogenbosch nemen met algemene stemmen een motie aan, waarin zij het hoofdbestuur verzoeken "aan elk der leraren een schriftelijke
garantie te doen toekomen, dat de toevoeging van een MAVO voor de betrokken leraar nu en in de toekomst geen enkel nadelig gevolg voor zijn
rechtspositie zal hebben".82 Bepaald pacifiek geschiedt zulks echter bij
het Jeroen Boschcollege in Den Bosch. Als de openingsvergadering van
het schooljaar 1971-1972 al aan de rondvraag toe is, herinnert een van
81)

OA Tilburg, Jaarverslag 1971-1972.21 en 67.
lerarenvergadering, 21 december 1970.

82) SA St.-Janslyceum, Verslag
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27. Cobbenhagencollege, Tilburg, atheneum-gymnasium en HAVO.

Schoolleiding: Drs. H.M.H. Verkoulen. G.H.J.J. Roumen, C.A.G. Derwig, A.T.J. Putman en
Drs. D.R.A. Prinsen-Neve.
87 medewerkers; 1110 leerlingen: 531 vr en 579 man.

tekenen op HAVO.
j--i-Willi-j
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de conrectoren drs.J.Laseroms, fluisterend de rector van de school, mevrouw drs.C.Driessen, aan het bestuursbesluit, dat zij nog wel even aan
de leraren moet meedelen. Zij - "een van de meest geemancipeerde
neemt het woord en deelt de vergadering mee, dat het
vrouwen"
bestuur tijdens de afgelopen vakantie een fusie met de MAVO van de
Postelstraat is aangegaan. Over enkele ogenblikken zullen de docenten
van die MAVO-school kennis komen maken. De opwekking "een beetje
aardig voor al die nieuwe collega's te zijn" tekent de onbevangen en informele sfeer, maar ook de onbetwiste autoriteit van de rector.
Het Bisschop Bekkerscollege te Eindhoven (eerste rector A.J.V.M.
-

Adang). uit het Van der Puttlyceum in 1974 voortgekomen, verbindt in
1975 de Augustinus-MAVO aan zijn instelling; het in 1975 gestichte Rodenborchcollege te Rosmalen (eerste rector drs.J.C.M. van Stratum) fuseert met de Sparrenburg-MAVO echter pas in 1988. Het Mollerlyceum
te Bergen op Zoom vormt op 1 augustus 1988 een bredere scholengemeenschap met de beide MAVO-scholen (H.Geest en St.Antonius), die
reeds lang onder beheer van de Vereniging vallen. De rector van het Mollerlyceum, drs.J. van Aalzum, heeft zich daarvoor sterk gemaakt. Op 1
augustus 1989 doet dat het Mill-Hillcollege in Goirle met de MAVO
St.Jan en het Maaslandcollege te Oss een jaar later met de Pelgrim-

MAVO.
Wel gaan er scholen naar OMO over, die al over een MAVO-afdeling
beschikken zoals het Merletcollege te Cuijk (eerste rector T.A.M. van den
Beld), dat zich in 1974 bij OMO aansluit. In 1952 als jongens-ULO
gesticht en in 1967 met een bestaande meisjes-ULO gefuseerd, krijgt het
in 1974 een HAVO-afdeling (als dependance van het Elzendaalcollege te
Boxmeer) en in 1976 na verzelfstandiging een atheneum. En tenslotte de
scholengemeenschap Durendael te Oisterwijk, in 1987 bij OMO gevoegd
(eerste rector L.J.A. van der Pijll), die op dat moment uit de afdelingen
LHNO, MAVO en HAVO is samengesteld. In datzelfde jaar wordt deze
gecompleteerd door een atheneum.
Ook scharen zich enkele zelfstandige MAVO-scholen onder het bestuur
van de Vereniging: per 1 augustus 1972 de MAVO-school H.Geest en de
Antonius-MAVO te Bergen op Zoom; de r.-k. MAVO-school'De Mere' te
Boxmeer in 1978; de Aloysius-MAVO in Tilburg in 1980; in Dongen de
MAVO-school St. Jozef in 1983, en de MAVO Titus Brandsma in 1984
en intussen gefuseerd in 1988 tot Laurentius-MAVO; tenslotte de r.-k.
MAVO-school "t Ruiven' te Berkel-Enschot in 1987. Aansluiting van categoriale MAVO-scholen overweegt het bestuur nooit. Waar het wel ge294

beurt, geschiedt dit onder de uitdrukkelijke conditie, dat een fusie met
een VWO-HAVO-school dan binnen afzienbare tijd in de rede moet liggen. Maar wanneer een school eenmaal onder het beheer van de Vereniging staat, blijken docenten zich soms tegen een beoogde fusie te verzetten, zoals in Bergen op Zoom. Pas jaren later komt het er toch van. Hoewel het hoofdbestuur over de situatie van de MAVO-scholen dicussieert,
neemt het geen centraal standpunt in over een bepaaide koers ten aanzien van deze

scholen.

83

In 1972 sluit de Maria Mediatrix-HAVO te Veldhoven zich bij de Vereniging aan, aanvankelijk een MMS onder leiding van de zusters van
Moerdijk en in 1971 al uitgebreid met een afdeling atheneum. De nieuwe naam, bij die gelegenheid gewijzigd in 'Anton Van Duinkerken-col-lege', is bedoeld als hulde aan een belangrijk emancipator van Brabantse
herkomst.84 W.J.K8rver is de eerste rector.
Ook het bestuur van het Mill-Hillcollege in Tilburg, oorspronkelijk een
klein-seminarie, voegt zich bij OMO. Daarmee participeert de school in
de regionale voorziening Tilburg als vijfde katholieke school, maar vestigt
zich in Goirle. Het breidt zijn gymnasium-opleiding later uit met een
atheneum, HAVO en MAVO. Als eerste rector treedt op drs.C.J. Eestermans.

Het Peellandcollege in Deurne maakt in 1973 de stichting van het
'Bouwens Van der Boye-college' mogelijk in het Limburgse Helden-Panningen onder beheer van het MOL (Middelbaar Onderwijs Limburg). In
1974 sticht het bestuur van het Peellandcollege de HAVO-school 'college Asten-Someren', in 1985 uitgebreid met een atheneum-afdeling.

Uit het Dr.-Mollercollege te Waalwijk sticht OMO in 1976 het College
'De Naulande' te Drunen als afdeling HAVO, in 1986 aangevuld met
een atheneum. Drs. F.A.M.Besselink is de eerste rector.
In 1974 verzoekt het bestuur van het bisdom 's-Hertogenbosch aan de
Vereniging het bestuur van het gymnasium 'Beekvliet' te Sint-Michielsgestel over te nemen "wegens de omstandigheid dat het betrokken gymnasium de functie van seminarie geheel heeft verloren".85 Dat gebeurt
op 1 augustus 1975. Die overgang verloopt moeizaam. Het bisdom wil
van de jaarlijkse zware lasten van het gebouw af, ongeveer een half miljoen. De school is intussen een 'open' school onder leiding van drs. A.
81) OA Tilburg, Notulen hoofdbestuur. 30-5-1983.

84) OA Tilburg, Jaarverslag 1971-1972,20.
85) OA Tilburg, Jaarverslag 1973-1974,20.
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Wintjes. Maar het departement weigert. Bisschop Bluyssen wordt door
zijn staf fors aangespoord flink met de vuist op tafel te slaan, wanneer de
departementale vertegenwoordigers, staatssecretaris Veerman en referendaris De Haas, zich op de Bossche Parade, helemaal nog in de sfeer
van die dagen. bij de bisschop vervoegen. Die pleit wel, maar doet dat z6
vriendelijk en innemend, dat er vooral geen zaken worden gedaan. Onderweg naar Den Haag beraden Veerman en De Haas zich nog eens. Ze
besluiten (le episcopale aimabiliteit met departementale welwillendheid

te beantwoorden onder de voorwaarde, dat de school zich bij OMO zal
aansluiten. Dat heeft nog wel enige voeten in de aarde, maar het gebeurt

toch. wanneer Molkenboer, ontwapenend als altijd, de gevreesde curatele door het bestuur van het St.-Janslyceum uitdrukkelijk niet eist. 86
In 1977 sticht OMO te Oss de 'Vincent van Gogh-HAVO: waarvan
drs.A.A.M. Wouters de eerste directeur wordt. Het is curieus, dat praktisch steeds schoolleidingen zich verzetten tegen vestiging van nieuwe
scholen in hun onmiddellijke omgeving. Het centrale bestuur van OMO
in Tilburg toont (lan vaak de afstand, ook in emotionele zin, die het zich
kan veroorloven bij de beoordeling van de juistheid van zo'n nieuwe
vestiging.

Op 1 september 1975 beheert OMO vier en dertig dagscholen. die
34.611 leerlingen tellen en vijf avondscholen met 4242 leerlingen. Ten
opzichte van de vorige cursus groeit het leerlingenbestand nog met 151 ]
leerlingen. respectievelijk 151. Sinds 1966 blijkt het leerlingental meer
dan verdubbeld. De rijkssubsidie bedraagt dat jaar f. 151.237.810,-.
(f.4.300,- per dag- en f. 1.906,- per avondschoolleerling), bijna een ver-

viervoudiging sinds 1968. In dat jaar bedragen de investeringen in de
bouw van scholen nog eens f. 12.650.000.-. OMO sticht in 1975 65
noodlokalen en heeft vij f nieuwe scholen in aanbouw. Negentien scholen
tellen meer dan duizend leerlingen en nog eens zes tussen de negenhonderd en duizend met als koplopers het Eckartcollege in Eindhoven met
1888, het St.-Janslyceum in Den Bosch met 1851 en het St.-Jorislyceum
in Eindhoven met 1656 leerlingen.
Dit is enigszins merkwaardig. Bij herhaling verkondigt het bestuur de
stelling, dat het zijn gedragslijn is VWO-HAVO-scholen niet te laten groeien tot boven de duizend, en VWO-HAVO-MAVO-scholen niet boven de
1250 leerlingen o.a. "wegens de problemen die de grote school en de
daarmee gepaard gaande verschijnselen van massaliteit met zich mee86)

Mondelinge mededeling van Joosten.
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brengen".87 De stichting van een 'tweede' school is uiteraard pas mogelijk bij een aanzienlijke 'overschrijding' van deze aantallen leerlingen.
Bij de avondscholen doen zich opzienbarende ontwikkelingen voor. De
overgangswet WVO bepaalt. dat de middelbare handelsavondscholen
per 1 augustus 1975 worden opgeheven. Er zal geen 'omzettingsprocedure' worden gevolgd zoals in 1968 bij de dagscholen. Wel vindt via de
planprocedure de herstructurering van het avondonderwijs plaats. De
Vereniging toont zich in deze jaren uiterst actief en tracht in het algemeen
met succes de bestaande handelsavondscholen in avond-MAVO's om te
zetten, als de vereiste tachtig leerlingen aanwezig zijn. Verder breidt zij huisvesting van avondscholen buiten de grenzen van de eigen gemeente
is sinds 1976 mogelijk - de avondscholengemeenschap Eindhoven MAVO/MEAO uit met een filiaal in Veghel; het Eindhovens Avondcollege
(atheneum-HAVO-MAVO) met een filiaal in Helmond met de afdelingen

HAVO/MAVO; het avondcollege 's-Hertogenbosch (atheneum-HAVO-MAVO) beschikt over filialen in Oss en Waalwijk beide met een MAVO-afdeling. Het Westbrabants Avondcollege Roosen(laal/Bergen op
Zoom kent een MAVO-HAVO en MEAO-afdeling en het Tilburgs Avondcollege een atheneum-HAVO en MAVO-afdeling.
Een tweede belangrijke ontwikkeling is de spectaculaire groei van het
avondonderwijs 'overdag': de zogenoemde 'moeder-MAVO's'. Die zijn in
1975 al gevestigd in Roosendaal, Bergen op Zoom, Tilburg, 's-Hertogenbosch, Schijndel, Waalwijk, Oss, Veghel. Eindhoven, Best, Eersel en
Deurne. De naam 'moeder-MAVO' is in twee opzichten ontoereikend.
Dat nieuwe onderwijs is immers bedoeld voor alle categorielin volwassenen. Bovendien beperkt het zich niet tot het MAVO-niveau. Van meet af
aan zijn er ook HAVO- en atheneum-afdelingen gesticht. Dat onderwijs is
van grote sociale betekenis. Het biedt alsnog gelegenheid aan volwassenen achterstanden in te lopen. Het heeft een emancipatorische taak en
het speelt een belangrijke rol als bducation permanente. Daar komt bij,
dat het enthousiasme in het algemeen groot is en het verloop gering. Als
tweede-kans-onderwijs heeft het, vooral door de mogelijkheid overdag
naar school le gaan, een uiterst nuttige functie. De avondscholen hebben
zich lang achtergesteld gevoeld, terwijl hun emancipatorische functie
voor iedereen buiten kijf staat en de kosten buitengewoon gering zijn.
Een avondschool telt meer dan duizend leerlingen en twee tussen de

Hp OA Tilburg. o.a.in Jaarverslag 1970-1971.22 en Jaarverslag 1972-1973.17.
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negenhonderd en duizend. Het bestuur heeft al eerder het 'Convent van
het Avondonderwijs' in het leven geroepen om de communicatie tussen
de scholen en de diverse geledingen te vergemakkelijken88. Daarin nemen vertegenwoordigers van het hoofdbestuur, de plaatselijke besturen
en de directies van de scholen zitting. Belangrijk in dit verband is een
voor intern gebruik geschreven rapport, aangeboden aan het hoofdbestuur in 1980. Het behandelt ontwikkelingen in het dagavondonder89
wijs voor volwassenen.

In 1975 stelt het bestuur op grond van de te verwachten (lemografische
ontwikkelingen vast, dat de stichting van nieuwe scholen in het algemeen
repercussies zal hebben voor bestaande.90 Er is daarom een gemengde
commissie ingesteld van bestuursleden en rectoren ter bestudering van
vraagstukken, die verband houden met de stichting van nieuwe scholen.
Het departement en de deelorganisaties hebben prognoses berekend tot
het jaar 1985. Hoewel het aantal toegelaten brugklassers in 1974 ten opzichte van 1973 met 210 leerlingen is teruggelopen op een totaal van
6037, herstelt zich die daling in 1975. Het bestuur bericht de scholen,
dat vooruitberekeningen van het Centraal Bureau voor het Katholiek Onderwijs in Den Haag na 1980 op een lichte stijging van het aantal leerlingen wijzen ten opziehte van de situatie per 1 september 1974. Deze stijging zou over de gehele provincie genomen ongeveer 6% bedragen. Na
1985 zal het aantal leerlingen echter met 4% afnemen ten opzichte van
1974.91

Sinds een flink aantal jaren is de aanwas van leerlingen per 1 september 1978 voor het eerst gedaald onder de duizend leerlingen (846), althans bij de dagscholen: de avondscholen stijgen nog met 1.151.92
In 1980 telt de Vereniging 38 dagscholen met 39.075 leerlingen en
negen avondscholen met 10.702 leerlingen. In vijfjaar tijd is het leerlingental van de avondscholen meer dan verdubbeld; het aantal leerlingen
op de dagscholen stijgt met 13%. Drie en twintig scholen tellen meer dan
duizend leerlingen; twee tussen de negenhonderd en de duizend. De koplopers blijken opnieuw het Eckartcollege met 1897; het St.-Janslyceum
met 1602 en het St.-Jorislyceum met 1590 leerlingen. Ook het aantal

88)

89)
90)
91)
92)

OA Tilburg, Jaarverslag 1973-1974,12.
OA Tilburg. M.A.Toll, drs.J.Mennen, C. Maas. Toekomst Dag/Avondonderwijs.
OA Tilburg, Jaarverslag 1974-1975.19.

OA Tilburg, Jaarverslag 1975-1976,16.
OA Tilburg, Jaarverslag 1977-1978.16.
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brugklassers stijgt nog tot 6907. Het rijkssubsidie bedraagt dat jaar fl.
235.594.690,- (f. 471 7,-per leerling).
De Vereniging toont zich wrevelig en pessimistisch ten aanzien van de
bezuinigingen, die binnen drie jaar 12% minder werkgelegenheid zullen
veroorzaken. Dat betekent, dat een op de acht docenten zijn baan zal verliezen. Daarbij wordt nog uitgegaan van 30% minder leerlingen op grond
van demografische factoren.93 Nieuwe berekeningen tonen aan, dat het
deelnemingspercentage sterker stijgt dan aanvankelijk is aangenomen.
Er vindt vooral een verschuiving in de schoolkeuze door ouders en leerlingen plaats naar hogere (VWO-HAVO)onderwijsniveaus ten koste van
lagere.94

Er valt stabilisatie te constateren. In 1990 telt de Vereniging in totaal
bijna vijftigduizend leerlingen (49.609), van wie er 38.799 op de dag-

scholen zitten en 10.810 op de dag/avondscholen voor volwassenen. Het
aantal docenten beloopt bijna drie duizend (2928), van wie 847 vrouwen, dat is 28.9%. Zowel het aantal dagscholen als het aantal leerlingen
op de dag/avondcolleges is de afgelopen tien jaar niet veranderd. Wel is
het zo, dat ten aanzien van het vorige jaar het aantal leerlingen op de dagscholen met 1.407 leerlingen (3,5%) en op de dag/avondscholen met

173 (1.6%) is gedaald.
De voorziene vermindering van het leerlingental door de geboortedaling is praktisch volledig gecompenseerd door de verschuiving in de
schoolkeuze en de aansluiting van enkele scholen zoals het Durendaelcollege te Oisterwijk en drie MAVO-scholen.
De verscheidenheid in structuur van de 38 dagscholen is groot: veertien scholengemeenschappen lyceum-HAVO; zes lycea-HAVO-MAVO;
zes athenea-HAVO; vijf athenea-HAVO-MAVO; een lyceum, een gymnasium, een atheneum-HAVO-MAVO-LHNO en vier MAVO-scholen.
Bij de avondscholen, a]le omgezet in dagavondcolleges is er wel een
forse verandering te zien, niet in leerlingenaantallen, maar in organisatie
en opzet. De acht dag-/avondcolleges in 's-Hertogenbosch, Eindhoven,
Eindhoven-Woensel, Roosendaal-Bergen op Zoom, Oss, Helmond, Tilburg en Waalwijk kennen op een na, nevenvestigingen in andere gemeenten, waarvan het Dagavondcollege Noordoost Brabant er zelfs zeOA Tilburg, Jaarverslag 1982-1983, 7.
94) OA Tilburg, Nota 86.213, dd.7-7-86 van G.C. Janssen aan Dagelijks Bestuur. Hieruit
blijkt. dat het leerlingental na 1986 (41.800) terugloopt tot 38.000 in ]991, maar zich dan
op dat aantal tenminste tot 1993 stabiliseert. Zie ook OMO-cahier XXVIII, 'OMO in cijfers'
1981-1982. Aansluiting van nieuwe scholen bij de Vereniging vertekenen uiteraard het
beeld. Zie ook : Schelen op Maat 1 en II. Eindhoven 1990, advies AVO-scholen.
93)

299

ven telt. Deze colleges hebben altijd een dag/avond MAVO-opleiding,
vaak ook een HAVO- en VWO-afdeling en soms een MEAO.
Het ontvangen rijkssubsidie beloopt in 1990 bijna 240 miljoen gulden
(fl. 239.439.000,-) of 11. 4846,- per leerling.
g.

Interne democratisering: kritiek op het stelsel

De Eindhovense

advocaat en lid van het plaatselijk schoolbestuur,

mr.G.Depla, bepleit in 1973 om "personen in dienstbetrekking bij OMO
niet langer van het verenigingslidmaatschap uit te sluiten". Dat is een
voorstel van de statutencommissie, die het met de grootst mogelijke
meerderheid van stemmen aanneemt. Die statutencommissie bestaat uit
de voorzitter. de secretaris, een lid van het hoofdbestuur, een rector en
Depla zelf.95
Maar in zijn juni-vergadering besluit het bestuur het voorstel van de statutencommissie juist niet over te nemen onder het motief, dat het personeel van de Vereniging het bevoegd gezag op de algemene ledenvergaderingen of de rayonvergaderingen niet ter verantwoording kan roepen.
Ook toont het vrees, dat een lidmaatschap van de docenten op vergaderingen zal leiden tot polarisatie tussen ouders en docenten, die deskundiger zijn en meer betrokken bij het onderwijs dan de ouders, wier bijdrage
daardoor geminimaliseerd zou kunnen worden. Wel meent het hoofdbestuur, dat er op de scholen organen moeten komen, waarin docenten
hun ideeen en - eventuele - bezwaren kunnen ventileren, zodat de
schoolleidingen deze ideeen en bezwaren ter kennis van het bestuur kunnen brengen. Het bestuur denkt liever aan een interscolaire docenten96
raad die nauwe contacten onderhoudt met het hoofdbestuur.
Het hoofdbestuur legt uiteraard, buiten de eigen kring, op jaar- en rayonvergaderingen verantwoording af over het gevoerde beleid. Maar
daarvan uitgerekend docenten, de medewerkers van het bureau en het
onderwijs-ondersteunend personeel uitsluiten, riekt al te sterk naar paternalistische fraseologie en het creeren van ventilatie-organen naar de
mottenballen uit een ouderwetse kleerkast. Waarschijnlijk stoelt een dergelijk besluit op de belegen filosofie, dat personen in dienstbetrekking
'ondergeschikten' zijn en dat zo iets ideologisch niet te rijmen valt met
het feit, dat de 'bovengeschikten' zich mede tegenover hen eenmaal per
jaar verantwoorden. Bijna zeker speelt in deze kwestie ook de vrees van
95) Depla. het hoofdbestuur en de democratie in Omologie, V (1973), 18-19.
96) OA Tilburg, brief aan statutencommissie van 14-6-1973.
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het hoofdbestuur mee, dat docenten op de door groot absenteisme geteisterde rayon- en jaarvergaderingen van de Vereniging de meerderheid
zullen vormen en door hun deskundigheid de vergaderingen kunnen domineren. Het is eigenlijk ongerijmd, dat de reden van uitsluiting juist in
de deskundigheid van docenten en hun grotere geengageerdheid is gelegen. Het gaat hier nog niet om de vraag of docenten deel kunnen uitmaken van het plaatselijk of het hoofdbestuur. Daartegen heeft ook de statutencommissie uit 1973 zich verzet. Zie daarvoor § 2 i.
In een eerder stadium, in 1967, heeft het bestuur de statuten
gewijzigd,97 waardoor ouders van leerlingen niet meer automatisch lid zijn
van de Vereniging. Dit lidmaatschap is bij die gelegenheid beperkt tot

personen, die een bewuste keuze maken en een symbolische contributie
per jaar betalen (f.2,50.-). Het aantal leden zal
9,
weliswaar kleiner worden, maar de reele betekenis van het lidmaatschap wordt zeker groter. Een persoon in dienst van de Vereniging kan
geen lid zijn".98
De wet verhindert dat nog. Het bestuur vertrouwt erop, dat de leden, die
bewust voor een lidmaatschap kiezen, werkelijke invloed zullen uitoefenen op het beleid. Zij kunnen ook een aantal bestuurszetels in de plaatselijke besturen bezetten.

h. Het optreden van 'de kritiese leraren'
In het voorjaar van 1969 begint de beweging van 'de Kritiese leraren' in
het voortgezet onderwijs, achteraf gezien relatief laat. Er zijn immers al
jaren van sociale en culturele opstandigheid aan voorafgegaan. De provo's zijn op hun retour. Het is bijna een jaar geleden dat in Parijs de Verbeelding op een haartje na de macht grijpt. De Kritiese universiteiten
houden met hun zomer-seminars ook in vakantietijd honderden studenten actief. In menige stad schalt het tegen de winkelpuien en in (le oren
van een verbaasd en kooplustig publiek, dat de Amerikaanse president
Johnson een moordenaar is. Het koninklijk huis heeft kennis gemaakt
met rookbommen en traangas, uiteraard vanaf een koninklijke distantie.
En wie de wondere wereld van stuff en LSD nog niet betreden heeft, telt
in jeugdige, intellectuele kring niet mee.
In onderwijsland en zeker ook binnen de geledingen van de Vereniging
roepen acties en geschriften van de kritische leraren grote weerstanden
97

)

98)

OA Tilburg. De (gewijzigde) statuten zijn goedgekeurd bij KB van 21-11-1967.
OA Tilburg. Jaarverslag 1969.9.
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op. Angstvisioenen van rebellie en chaos overheersen. "Lege klassen,
massaal drugsgebruik, seksuele bandeloosheid, dat zouden die kritische
leraren op hun geweten hebben":9
Nijmegen, net over de provinciegrens, is de bakermat van het kritische
onderwijs in Brabant. De Alma Mater daar levert al jaren veel doctorandi
aan de Brabantse middelbare scholen. De katholieke universiteit verschiet aan het einde van de jaren zestig totaal van kleur: van een inktzwarte, clericale, Roomse onderwijsburcht naar een rood bolwerk. De
studentenvakbond (SVB) is er ontstaan en de kritiese universiteit beleeft
er haar hoogtijdagen. In de schaduw van dit rode bastion ontstaan de
zuidelijke kritische lerarenbewegingen, aanzienlijk radicaler dan haar
westerse pendant en zeer overtuigd van Marcuses uitgangspunt van de
100
repressieve tolerantie.
De oppositie tegen de Mammoetwet bevindt zich, zoals altijd, in twee
kampen: het behoudende vreest uitholling, nivellering, aantasting van de

betonnen rechtspositie en taakverzwaring. Dat beschuldigt Cals bestaat
er wel een braver politicus ? - van afl}raak van normen zelfs van stiekeme ondermijning van het zuilenstelsel. Het progressieve kamp veroor-

deelt de wet als een volledig gemiste kans, als stroomlijning van een
marktgericht onderwijssysteem, als uitverkoop aan het kapitalistische bedrijfsleven. Maar de voornaamste klacht luidt: het onderwijssysteem is
autoritair, op macroniveau geregeld in de nationale wetgeving en op microniveau bepaald door het autoritaire gedrag van de man of de vrouw
voor de klas. 101
De eerste acties van kritische leraren, in de lente van 1969, zijn dan
ook gericht op de bevrijding van de leerling. En omdat de leraar in het
schoolsysteem wordt gezien zowel als onderdrukker, maar ook als slachtoffer ervan, neemt men in de bevrijdingsstrijd en passant zichzelf mee.
De volgende eisen worden o.a. verwoord:
binnen de klas moet een sfeer van samenwerking komen. In zo'n
' ,

sfeer passen geen strafmaatregelen . Er moet veel gelegenheid zijn

voor het uiten van kritiek I...1. Binnen de school moet het bestuur gevormd worden door een schoolraad. Leerlingen, leraren, schoolleiding
en ouders beslissen I...1. Er dient veel ruimte te komen voor ontspanning, expressie, discussie, sport en kunstbeoefening. Het verdient aanbeveling de leraarskamer op te heffen". 1...1
9 Offermans, De Toekomst van gisteren, in Brabantia XXXVI II (1989), nr. 7, 7.
100) t.a.p.,7.
101)
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28. Dr.-Knippenbergcollege, Helmond, atheneum en HAVO.
schoolleiding: Dr. M.W.J. Thijssen, drs. A.W.J. van Loon, drs. B.H.A. Jansen en drs. C.P.M.

Luijkx.
57 medewerkers; 728 leerlingen; 402 vr. en 326 man.
Latiin op atheneum; tekenen en muziek op HAVO.
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29. Westbrabants Dag- en Avondcollege. Roosendaal, atheneum. HAVO. MAVO. MEAO.
schoolleiding: A. Jimkes, drs. A. Vooghden. C. Suijkerbuijk. W. Clausing-van Dorsser, R.
Burger.

1651 leerlingen: 1152 vr. en 499 man.
Spaans op HAVO, MAVO, MEAO. Russisch op HAVO.
-
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De roep om projectonderwijs, het collegesysteem voor het voortgezet onderwijs en de afschaffing van cijfers, zittenblijven. eindexamens vormen
eveneens prominente eisen, "maar alles staat ter discussie", er is dus
geen sprake van een diktaat.'02 Er ontstaan tientallen actie- kern- en
sympathisantengroepen, die onrust zaaien van kleuter- tot hogeschool.
Kritische leraren zijn graag geziene gastsprekers in de talloze vormingsen congrescentra. Het Rode Boekje voor scholieren, een publikatie van de
kritische leraren, verschijnt in meer dan 150.000 exemplaren.'03 Over
belangstelling van de media hebben zij absoluut niet te klagen.
In een televisie-uitzending over de kritiese leraren van de KRO in
1972 vertellen enkele informele kopstukken ronduit wat de beweging
nastreeft, waarna de theorie in praktijk wordt gebracht: een kritiese leraren-les ! Dan valt ook weldenkend links Nederland over de vernieuwers
heen. Want tijdens die geensceneerde les komt de zwaar links georienteerde kritische docent in aanvaring met zijn leerlingen,
"
een stel vrije vogels, voor die gelegenheid geleend van een van de
weinige progressieve middelbare scholen van toen. Die jongelui voelden alles voor demotivatie tijdens het lesgebeuren, en voor stuff en interne democratie en afbraak van machtsstructuren, maar aan socialistische oplossingen en aanverwante artikelen hadden ze goed de pest;
dus botste het op de beeldbuis, en van 14ij Nederland tot De Niettive
Limburger werd er schande van gesproken".104
Er leeft echter ook op bedaagde scholen grote onvrede met het onderwijssysteem, waarbinnen docenten moeten functioneren zonder reele
zeggenschap. Er gaat een stakingsactie uit van het Twickelcollege in Hengelo: een uiting van verontrusting omtrent de onderwijspolitiek van de regering en met name gericht tegen de omstandigheid dat door dit beleid
de Mammoetwet niet naar behoren zou worden uitgevoerd. Bovendien
kunnen leraren vrijwel geen invloed uitoefenen op dat onderwijsbeleid.
Maar de Twentse onvrede spitst zich vooral toe op kwesties als leraarlessen en rechtspositie. En van die gevolgen liggen de kritische leraren nu
juist niet wakker, maar zij ruiken wel instinctief hun kans. Zij grijpen het
unieke feit aan, dat leraren voor het eerst bereid zijn tot stakingsadies.
Zij springen erin en mede door hun toedoen wordt de staking een succes.

102) Nieuwsbrief van de Landelijke Werkgroep Kritische Leraren, van 28-6.1969.
103)

Het Rode Boekie voor Scholieren"is in voortdurend overleg met leerlingen samengesteld

door een werkgroep van kritische leraren, bestaande uit Claartje Hulsenbeck. Jan Louman en
Anton Oskamp" en in 1970 uitgekomen bij A.W.Bruna en Zoon te Utrecht.
104) Offermans, t.a.p. 8-9.
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Een OMO-school, het Maaslandcollege in Oss, maakt zich op om na
een brede discussie te gaan staken, zelfs voor een doel dat allesbehalve
revolutionair is. De traditionele gezagsgetrouwheid blokkeert wellicht op
de overige Brabantse scholen de actiebereidheid met misschien een lichte uitzondering voor het Elzendaalcollege te Boxmeer en het Knippenbergcollege te Helmond. Onder de rook van Nijmegen is in Oss de actie-

bereidheid groot. De beslissing om te staken moet nog wel even in Tilburg worden meegedeeld.105 Voorzitter en secretaris horen de
opstandigen welwillend aan, verklaren zich "eens met doelstellingen en
uitgangspunten, maar ja de middelen... zo oud als de wereld".106 De leraren in Oss nemen intussen in groten getale deel aan de staking op 12
september 1969, met de aantekening, dat zij wel op school aanwezig
zijn, maar geen les geven. Het bestuur keurt de actie niet goed en deelt
dit standpunt schriftelijk aan (le betrokken delegatie mee, maar doet er
verder het zwijgen toe. 107
Er speelt in dit kader wel een geruchtmakende ontslagkwestie op het
Knippenbergcollege te Helmond. Beide partijen, het hoofdbestuur en de
kritische leraren hebben zich, juridisch tot de tanden gewapend, ingegraven en zich begeven in een prestigeslag, waarbij het in feite niet meer
gaat om de persoon, maar om het verhinderen c.q. het bevechten van kritische onderwijsactiviteiten, wat die ook wezen mogen. Het bestuur spitst
de zaak echter toe op een persoonlijke ontslaggrond - "het is ontoelaatbaar dat individuele medewerkers in hun optreden zodanig afwijken van
de gangbare conceptie van de school, dat van medewerking geen sprake
meer is",108 zodat alle politieke hete hangijzers buiten beschouwing
blijven. Daarin vindt het de commissie van beroep aan zijn zijde. Voor de
school een verlossing van de onrust, voor de betrokkene een gunstige afdoeungsregeling en voor de kritische leraren meer dan louter gezichtsverlies. Het is symbolisch, dat het dagelijks bestuur voor het eerst van
zijn hoge troon afstapt en voltallig naar Helmond afreist ter afhandeling
van deze kwestie en niet de representanten van de school naar Tilburg
laat komen.
In de loop van de jaren zeventig brokkelt de maatschappelijke oppositie af en vindt ook onder de kritische leraren een scheiding der geesten
-

105) OA Tilburg, brief leraren Maaslandcollege te Oss aan hoofdbestuur van 23-6-1969. Op
26 juni vindt het gesprek plaats tussen een delegatie van het Maaslandcollege met Molkenboer, Joosten en G.Delen, lid van hoofd- en plaatselijk bestuur Oss.
106) Offermans, t.a·p·.9
107) OA Tilburg, Jaarverslag 1969, 25
108) OA Tilburg, Jaarversiag 1970-1971,35.
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3()111 aasiandcollege. Oss, atheneum. HAVO en MAVO.

schoolleiding: drs. N.J.J. Creyghton, A. van den Boom. J. Janssen. drs. J. Sillekens. B. Strooper-van Dulmen. W. de Waele en J. Willemen.
104 medewerkers; 1254 leerlingen: 696 vr. en 558 man.
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plaats. Een deel vindt zijn weg, merkwaardigerwijs, juist in de bestaande
instituties en zij vallen op door hun reactionaire pleidooien voor rust in
het onderwijs en behoud van verworven rechten. Een ander deel van de
activisten gaat precies de tegenoverliggende weg op, de allersmalste en
vindt aansluiting bij of sticht zelf radicale arbeidersorganisaties en voorhoedebewegingen. Die leraren vergeten alle eigenbelang en gaan de havens en de fabrieken in om het lot en de cultuur van de arbeidersklasse te
delen. Een laatste groep lost op in het normale onderwijsbestand. De samenleving is intussen gewend aan actie en verzet en die zijn zelfs geYnstitutionaliseerd.109 De strijd om interne democratie is wel voortgezet,
maar dat gebeurt nu ook door tal van andere groepen in de samenleving.
De onvrede is op tal van punten gebleven en zelfs versterkt, maar het elan
voor vernieuwing in die kring ebt snel weg.

i. Realisering van interne democratisering
Op de scholen begint zich de democratisering - "in 1969 en 1970 leek
het erop, dat dit proces een lawine-achtig karakter zou krijgen "110 -in
tal van organen te institutionaliseren. Maar in alle gevallen gaat het hier
om verbetering van de communicatie tussen de geledingen en het scheppen van mogelijkheden tot participatie van brede groepen aan de leiding
van de scholen. De Vereniging publiceert een lange lijst van overlegorganen voor inspraak en overleg binnen de scholen. Het juist gelanceerde
'ontwikkelingsplan' vindt het bestuur uitstekend passen in het verlangen
naar democratisering.111 Op een eerder gedaan en ook ingewilligd verzoek van de rectoren om de vergaderingen van het hoofdbestuur bij te
wonen, komt dat gezelschap in een later stadium met grote meerderheid
terug. Een heel vreemde gang van zaken. Het bestuurslid mr. J.J.G. van
Roosmalen te Roosendaal 'bewerkt' zijn rectoren dr.J.Crijns en
J. Plasmans. Het zou geen pas geven, dat collega-rectoren in het hoofdbestuur een oordeel over collega's uitspreken. Het is de beproefde argumentatie en voldoende om op de bereidheid van het bestuur niet in te
gaan. Het is tegelijk een teken, dat men veel vertrouwen wil uitspreken in
112
het bestuur, maar vooral in rustiger vaarwater wenst te koersen.
Het bestuur geraakt enigszins in verlegenheid, wanneer leerlingen zich
'09) Offermans, t.a.p.. 9.
It()

) OA Tilburg. Jaan·erslag 1971-1972,29.
111) OA Tilburg, Jaarverslag 1969,25-31.
112) OA Tilburg. Jaarverslag 1970-1971.33.
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aanmelden als lid van de vereniging. De afwijzing.is in het licht van de
blokkade voor leraren begrijpelijk; leerlingen kunnen - veel hebben niet
de leeftijd voor een lidmaatschap - hun invloed beter via leerlingenraden
doen gelden en, voorzover het de besturen betreft, via hun ouders. 113
Docenten van het St.-Janslyceum te 's-Hertogenbosch spreken zich in
een brief aan het hoofdbestuur later vragen zij toelating tot de rayonvergadering - uit voor de wenselijkheid van een interscolaire docentenraad. Hoewel het bestuur daarop positief reageert en een gesprek wil beleggen over de vraag, hoe vertegenwoordigers via zulk een raad te betrekken bij het vooroverleg over te nemen besluiten, geven de briefschrijvers
er daarna voorlopig toch de voorkeur aan hun eerder begonnen informele contacten tot een aantal docenten te beperken. 114
Twee jaar later ontstaat een korte vertrouwenscrisis naar aanleiding
van een zonder overleg met docenten genomen besluit voor enkele scholen een middenschool-experiment aan te vragen. Hieruit blijkt, merkt het
bestuur zelf-beschuldigend op,
'9
dat het bestuur inzake zijn relatie tot de docenten a.h.w. 'in het luchtledige hangt'. Hoewel er met de rectoren een zeer goede verstandhouding is, acht de voorzitter het van groot belang, dat de communicatie
met de docenten verbeterd wordt. De vertrouwensbasis om goed te
kunnen functioneren, blijkt te ontbreken. Destijds is er wel een suggestie geweest om een interscolaire docentenraad in het leven te roepen, maar vreemd genoeg bestond er toen van docentenzijde geen belangstelling. De voorzitter speelt met de gedachte vertegenwoordigers
van docentencorpora uit te nodigen om te praten met het bestuur".
Van der Hart en Joosten achten zich de hoofdschuldigen. Zij hebben buiten het bestuur en de docentenraden van de scholen om gehandeld. Een
procedurefout. Hun verweer: wij hebben ruime (financiele) faciliteiten
voor de scholen willen bewerkstelligen en blijven graag op de hoogte met
landelijke ontwikkelingen.115 In de 'proefscholen' van OMO gebeuren
tal van zaken, die nu landelijk aandacht krijgen. Van der Hart en Joosten
verschijnen 'rouwmoedig' op alle betrokken scholen voor de vierschaar
van docenten. Het NGL heeft in deze affaire een prominente rol gespeeld
met voor de Vereniging omineuze gevolgen. De vernieuwingen zijn op
dat moment zeker ernstig vertraagd mede ook door de traumatische erva-

0) OA Tilburg, Jaarverslag 1970-1971,34.
OA Tilburg, brief van de docenten van het St.-Janslyceum te 's-Hertogenbosch,
3-11-1971; uitnodiging bestuur aan docentenraden 7-12-1971.
115) OA Tilburg, Notulen hoofdbestuur, 26-11-1973.
1

114)
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ringen met het NPI (zie § 3.), maar kort daarop toch weer op gang gekomen.
Docentenraden geven uiting aan hun verlangen naar democratisering,
maar ook ouders en leerlingen wensen invloed. Er is in ieder geval wijziging gekomen in de manier waarop besluiten tot stand komen en op de
tweede plaats is er zoals elders in de samenleving sprake van controle
op c.q. kritische begeleiding van het gezag. Het bestuur acht deze ontwikkeling gezond, maar merkt op dat democratisering hoge eisen stelt
aan de bereidheid zich in de voorliggende problematiek te verdiepen en
aan het vermogen goede menselijke verhoudingen te bewaren bij verschil
van inzicht. In alle gevallen leidt democratisering tot uitbreiding van
werkzaamheden. Dit is echter de tol die mensen moeten betalen voor een
hoger niveau van mondigheid in verschillende werksituaties. 116 De leraren van het Carolus Borromeuscollege te Helmond nemen opnieuw het
initiatief tot oprichting van een interscolaire docentenraad als tegenhan-

-

117
ger van de rectorenvergadering.
Leraren van andere scholen, tevens bestuursleden van het Nederlands
Genootschap van Leraren, willen een centrale ondernemingsraad. Het
bestuur ziet liever ondernemingsraden per school - 66n centrale ondernemingsraad is in strijd met de structuur van de Vereniging -, omdat
daar de feitelijke beslissingen worden genomen over het personeelsbe-

leid, de financien en de inrichting van het onderwijs. In overleg met de
initiatiefnemers legt het bestuur echter de vraag over een ondernemingsraad, plaatselijk dan wel centraal, voor aan de Algemene Bedrijfscommissie in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden,118 die het
bestuur in het gelijk stelt.119
De minister van Onderwijs en Wetenschappen verzoekt zijn ambtge-

116)

OA Tilburg. Jaarverslag 1974-1975,23.

17) Idem, 23·
OA Till) trg, J aarverslag 1974-1975,24.
119
van beide partijen behandeld
) Deze kwestie is op 18 september 1975 in aanwezigheid
door de Algemene Bedrijfscommissie tot uitvoering van de Wet op de Ondernemingsraden
(WOR). Deze stelt op 22 oktober 1975 het bestuur in het gelijk. Hetzelfde doet de Minister
van Sociale Zaken op 12 juli 1976, waarbij hij het beroep van de docenten tegen de uitspraak
van de Algemene Bedrijfscommissie ongegrond verklaart. Intussen heeft de Minister van 0.
en W. bij brief van 23 oktober 1975 aan zijn ambtgenoot van Sociale Zaken verzocht het onderwijs vrij te stellen van toepassing van de WOR. De minister grondt dit verzoek op de overweging, dat deze Wet minder geschikt is voor toepassing in het onderwijs. Bij besluit van 29
maart 1976 wijst (le minister van Sociale Zaken dit verzoek af. Dit betekent dat voor scholen
met 100 of meer werknemers de verplichting bestaat ondernemingsraden in te stellen. In
OMO-verband geldt deze verplichting - op dat moment - voor zes dag- en vier avondscholen.
118)
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onderwijs vrij te stellen van de wet
op de Ondernemingsraden, maar deze zal de instelling daarvan niet urgeren, op voorwaarde dat de minister van Onderwijs en Wetenschappen
binnen twee jaar met een eigen regeling komt. Voor de leden van zulk
een ondernemingsraad dienen echter ook faciliteiten in taakuren en geld
beschikbaar te zijn. Het geduld van de docenten raakt echter op. Zij verwijten het bestuur te weinig bereidheid te tonen, vragen tevergeefs bemiddeling aan de Algemene Bedrijfscommissie, waarop een viertal van
hen de kantonrechter in Tilburg verzoekt de Vereniging de instelling van
ondernemingsraden op te leggen.120 Die blijkt van oordeel, dat de WOR
op zich genomen van toepassing is op het bijzonder onderwijs, maar dat
in de hiervoor genoemde situatie het bestuur van OMO niet verplicht is
de ondernemingsraden thans in te stellen. 121
Intussen is er wel een centraal overlegorgaan (COO) in het leven geroepen met een vertegenwoordiger van de docenten van elke school, twee
representanten van het niet-onderwijzend personeel en uit elke vijf regio's een conrector. De eerste vergadering vindt plaats op 22 februari
1978 met Jan van der Hart als technisch voorzitter in het Mill-Hillcollege
te Goirle. Op het einde van het jaar is tot eerste voorzitter van het centraal
overlegorgaan gekozen: drs. W. Zijp, docent aan het Roncallicollege te
Bergen op Zoom. Vertegenwoordigers van het hoofdbestuur wonen de
acht tot tien keer per jaar te houden vergaderingen bij.122
De medezeggenschap in het onderwijs blijkt een weerbarstige materie.
In een zevental stellingen van de rectorenvergadering zijn de uitkomsten
van een breed beraad samengevat. Het is nodig dat ouders zitting hebben in het schoolbestuur en mogelijk ook geleidelijk aan medewerkers,
maar wel zonder last of ruggespraak. Dat geldt ook voor personen met
bepaalde deskundigheden en representanten van relevante maatschappelijke sectoren. Vertegenwoordigers aangewezen door de medewerkers
zouden een minderheid moeten vormen. Het medezeggenschapsmodel
zou in hoofdlijnen dienen te stoelen op wettelijke regelingen met zoveel
mogelijk vrijheid voor de eigen school. De positie van de schoolleiding
verdient een duidelijke regeling. Die is ook vereist bij het nemen van
besluiten waarvoor overeenstemming ontbreekt. 123 Allerlei modellen
voor medezeggenschap doen inmiddels de ronde, maar het uitgangspunt
noot van Sociale Zaken tevergeefs het

Tilburg, Jaarverslag 1976-1977,14-15.
OA Tilburg, uitspraak kantonrechter te Tilburg van 6-7-1978.
OA Tilburg. Jaarverslag 1977-1978.20-21.
OA Tilburg, Jaarverslag 1978-1979,10-11.

120) OA
121)
122)
123)
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blijft steeds dat scholen met hun plaatselijke besturen de inrichting van
het onderwijs zo veel mogelijk zelf moeten bepalen. Dat geldt ook voor de
vormgeving van de medezeggenschap. Daarover stelt het bestuur een nota samen. waarin het medewerkers van de scholen zitting willaten nemen
in de besturen. hetgeen wettelijk nog niet mogelijk is.124 Maar de landelijke ontwikkelingen achterhalen het voornemen van het bestuur om deze
in twee fasen ter discussie te stellen.
Op 1 februari 1982 is de wet medezeggenschap ondenvijs van kracht
geworden: voor 1 augustus van dat jaar dient een voorlopige medezeggenschapsraad in het leven te worden geroepen met een voor 1 februari
1984 vast te stellen reglement. De Vereniging volgt hier het modelreglement van de bond van besturen, ouder- en personeelsorganisaties met de
uitdrukkelijke opdracht ook leerlingen zonder leeftijdsgrens in die raad
op te nemen. Het Centraal Overlegorgaan adviseert het bestuur geen gemeenschappelijke medezeggenschapsraad in te stellen.
Sinds 1978 kunnen docenten statutair lid van de Vereniging zijn en lid
van het bestuur. Het voorstel van het hoofdbestuur, tien jaar later, om
een derde van de plaatselijke besturen uit de eigen mededewerkers en
een derde uit ouders te laten kiezen is door een allerongelukkigste juridische vergissing binnen de eigen kring gefrusteerd. De juristen van de
Vereniging. mr. M.L.Sloet-van Cranenburgh en mr.Th.Weijers, waren
op dat cruciale moment van oordeel, dat de noodzakelijke statutenwijziging een tweederde meerderheid behoeft. Later blijkt slechts een gewone
meerderheid vereist en die is ter vergadering ruimschoots gehaald. Het
bestuur heeft, wijs genoeg, nadien zijn uiteindelijke gelijk niet meer willen halen. 125 De Vereniging blijkt met haar beleid op dat punt progressief en loopt soms voor op de inzichten van de plaatselijke besturen. Verdijk heeft zich voor de democratisering zeer ingespannen.
Wat ontnuchterend lijkt in 1990 daarom de vaststelling, dat de feitelijke
activiteiten van het Centraal Overlegorgaan (COO) ondanks de heldere
doelstelling "in de praktijk toch wel eens heel 'dun' zijn". De betrokkenheid van het eigen personeel blijkt gering en het COO heeft weinig macht
en mogelijkheden.126 Die constatering is echter veel te mager en te nega-

124) OA Tilburg. Lritgangspunten en grenzen betreffende democratisering binnen de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Deze nota van het hoofdbestuur uit 1979 zou in twee fasen
binnen alle geledingen voorwerp van discussie zijn.
123) OA Tilburg. Jaarverslag 1987-1988,16-18.
126) Grielen/Spamer. Geheim Genootschap in Omologie, XXII (1990.1991), 6-7.
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I

tief. Essentieel immers is de gestructureerde communicatie met alle geledingen. Voor ieder bestuursbesluit vindt discussie met de eerst betrokkenen en belanghebbenden plaats: hoe denken zij erover en tegelijk peilt

het bestuur, hoe mensen tegen eventueel nieuw beleid aankijken. Het
COO is de tastbare uitdrukking van een vertrouwensrelatie van het
bestuur met zijn medewerkers, vooral door Verdijk als voorzitter bevorderd. En dat is van eminent belang. Tal van bestuursvoornemens, tevoren in dat gremium en in dat van de rectorenvergadering getoetst, zijn op
die manier soms beter geaccepteerd, soms geamendeerd, soms ingrijpend gewijzigd en een enkele keer zelfs teruggenomen. Wellicht kan het
COO zich spiegelen aan de ervaringen van de ondernemingsraden in de
bedrijven. Die hebben ook zeker tien jaar nodig gehad om adequaat te
kunnen functioneren en een volwassen participatie bij alle betrokkenen
te bereiken. Daarbij komt. dat de lerarenvergadering in de afzonderlijke
school van ouds her het beleid daar al goeddeels bepaalt.
§ 3. Een ontwikkelingsplan voorde Vereniging 1967-1976

a. Aanleiding en voorgeschiedenis
De secretaris van het plaatselijk bestuur te Deurne, J. van de Mortel, verzoekt in 1966 het hoofdbestuur om deskundige hulp en suggereert die te
zoeken in de aanstelling van „ een pedagoog-didacticus-statisticus
". Hij
stelt in zijn brief bovendien voor een eventueel te benoemen functionaris,
indien het rijk deze niet betaalt, ten laste te brengen van de gezamenlijke
scholen.127 De brief noemt: onderzoek naar de effecten van doubleren,
de juistheid van adviezen aan leerlingen van het derde leerjaar, evaluatie
van de resultaten in de 'coachings-groepen', hulp bij HAVO-en athe-

neum-kwesties, de basistabellen, rendementskwesties, de verschraling
van de HAVO-opleiding in vergelijking met de MMS en de programmaschool. 128 Joosten acht het voorstel belangrijk. "Het bestuur moet gevoe-

lig zijn voor dit soort suggesties". Voorlopig komt er echter "geen speciale kracht". Research kan immers door bestaande instituten gebeuren.
Het bestuur legt de inhoud van de brief voor aan het Katholiek Pedago127)

SA

Peellandcollege Deurne.

Brief plaatselijk schoolbestuur aan hoofdbestuur.

20-1-1966.
128) Kleine groepjes leerlingen, die in de brugklas onvoldoende resultaten boeken. Zij worden voor zes weken in een 'coachingsgroep' geplaatst gedurende een lesuur per week. Voldoende leerlingen werken aan speciale taken.Dankers, Hoogbergen.Parent. Op de brug. I-IV

en Over de brug helpen.
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gisch Bureau (KPB) in Den Haag,129 dat vijf maanden later antwoordt:
9,
de bezetting van ons bureau laat niet toe aan de principiele bereidheid
op korte termijn enigermate effectieve uitvoering te geven". Wel stelt het
KPB voor per leerling een hoofdelijke omslag te heffen. Op "ons bureau
zou dan de mankracht kunnen worden uitgebreid juist ten profijte van de
OMO-scholen".130 Het is bovendien van belang een soort werkcomit6 te

formeren.
Het bestuur neemt de zaak serieus, bespreekt de onderwijsbegeleiding
op alle OMO-scholen in een vergadering met de rectoren. Molkenboer
merkt op, dat
"hier een centrale opgave ligt voor de Vereniging". Niet de behartiging
van de materiele belangen van de scholen is wezenlijk voor het
bestaansrecht van het bijzonder onderwils, maar de vraag of (le bijzondere scholen zich ook onderscheiden door hun geestelijke signatuur.

Een optimaal functioneren van de scholen is van het grootste belang.
Het bestuur van OMO is ontvankelijk voor initiatieven in dit vlak".131

Intussen vormen de rectoren de zogenoemde 'Mammoetcommissie'
(commissie voorbereiding invoering Mammoetwet).132 Het bestuur oppert de gedachte dat het bij de voorbereiding tot de uitvoering van de
Mammoetwet graag betrokken wil worden, hetgeen leidt tot toetreding
van Molkenboer en Joosten. In het voorjaar van 1969 breidt de commissie zich andermaal uit. 133 Voorlopig stelt de commissie zich tot taak:

het infurmeren van de rectoren over allerlei kwesties rond de Mammoetwet;

- de cotirdinatie tussen de OMO-scholen;
- herziening van de statuten in samenwerking met het hoofdbestuur.

129) OA Tilburg, Notulen, 23-8-1966.
130) OA Tilburg. Notulen, 20-1-1967.
131) OA Tilburg, Notulen, 27-2-1969.
132) OA Tilburg. Brief Mammoetcie aan hoofdbestuur, 6-3-1967. De rectoren, rekening
houdend met de spreiding van de scholen over de provincie. kiezen als leden: Van der Hart
als voorzitter, drs J.W. Hoes (zuster Mediatrix), rectrix Theresialyceum Till,urg, Th. Hoogbergen, rector Peellandeollege Deurne, drs. Th. Noorman van der Dussen, rector Dr.-Mollercollege Waalwijk en J.A.J. Pedroli. rector van het Roncallicollege te Bergen op Zoom.
133) Met drs. J.B.A. van Haperen, rector St.-Janslyceum, 's-Hertogenbosch, drs. A.J.M. van
Roessel, rector Carolus Borromeuscollege Helmond en dr. M.P.J. van den Hout, rector St.-Joriscollege, Eindhoven. In het najaar van 1969 treedt zuster Mediatrix af wegens verkiezing tot

provinciaal overste van de zusters van Liefde.
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31. Tilburgs Avondcollege, Tilburg, atheneum, HAVO en MAVO.
schoolleiding: C.H.J. Povel-Rutter, H.O.A.S.M. Duijvestijn-Schalck,

A.J.A. Leijten, drs. F.H.M. van Limpt, J.B.M. Verwiel.
68 medewerkers: 1483 leerlingen; 1061 vr. en 422 man.
Latijn en filosofie op VWO: Spaans en tekenen op VWO. HAVO en MAVO.
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Met ingang van het nieuwe schooljaar 1967-1968 bereidt de Mammoetcommissie voortaan de maandelijkse rectorenvergaderingen voor. Het
bestuur dient de middelen ter beschikking te stellen om de invoering van
de wet op het voortgezet onderwijs optimaal te doen geschieden. De commissie pleit voor oprichting van 'een documentatie-centrum'. De observatie van de leerlingen in de brugklas met de verwerking van allerlei gegevens en de beschikking over objectieve studietoetsen maken zo'n centrum noodzakelijk. 134
Het bestuur benoemt met deze opdracht in parttime dienst per 1 september 1967 drs. I. Cuppens, psycholoog. Zijn salaris wordt niet door
het departement gesubsidieerd, maar bekostigd uit de exploitatiegelden.
Hij komt in mei 1968 met het voorstel een psychologische dienst op te
richten. De Mammoetcommissie voelt hier echter niet voor. Hulp aan individuele leerlingen vanuit OMO is niet gewenst, wel een pedagogisch-didaktische begeleiding van de scholen.135 Het bestuursbureau in Tilburg
krijgt een uitbreiding met een afdeling 'documentatie en onderwijsresearch', het begin van wat in 1970 'het onderwijsbureau' gaat heten.
Zuster Mediatrix, van 1964-1969 rectrix van het Theresialyceum in
Tilburg en lid van de Mammoetcommissie, neemt in september 1967
deel aan een conferentie 'samenwerking en conflict in de school', gehouden door het Nederlands Pedagogisch Instituut in Zeist (NPI).136 Joosten
is ervan overtuigd, "dat in deze sfeer een groot terrein braak ligt, dat
door de voortrekkers uit het onderwijs nadwelijks is betreden".137 Mediatrix brengt over deze conferentie in de commissie enthousiast verslag
uit. Min of meer tegelijkertijd neemt een "proefzending" van rectoren
deel aan een praktikum 'Organisation development', georganiseerd door
mr.P.Kuypers, directeur van het Provinciaal Opbouworgaan te Tilburg,

OA Tilburg. Verslag Mammoetcommissie, 2-5-1967.
OA Tilburg. OMO-cahier XXIII (1978), 7.
136) Het Nederlands Pedagogisch Instituut (NPI) te Zeist is een adviesbureau. Het wil "hulp
bieden bij de ontwikkeling van mensen en organisaties". Lievegoed, Het denken in open ontwikketinodoelen, afscheidscollege aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. 28 maart
1974. Het instituut werkt vanuit een antroposofische levensbeschouwing. Centraal begrip is
'ontwikkeling'. Ontwikkeling betekent "een groei die structuurverandering van het gehele
systeem oproept". Lievegoed, Organisaties in ontwikkeling, zicht op de toekonist. 45. Ontwikkeling is "een proces van kwantitatieve groei. gepaard gaande met discontinue. sprongsgewijze structuurwijzigingen". Het proces eindigt nooit. Structuurwijzigingen van een organisatie
impliceren een verandering in waarden, een mentaliteitsverandering van de leden, die bij het
134)

135)

ontwikkelingsproces betrokken zijn. aw., 161.
137) OA Tilburg, Brief hoofdbestuur aan Mammoetcommissie, 22-8-1967.
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waarmee de Mammoetcommissie niet verder in zee wil. Samenwerking
sluit zij echter niet uit. 138

b. Contact met het NPI

Mediatrix neemt in december contact op met het NPI voor nadere informatie. Dat doet ook Joosten. Het hoofdbestuur besluit op advies van de
Mammoetcommissie het NPI te vragen een cursus 'sociale vaardigheid'
van een week voor rectoren te organiseren.139 Op korte termijn blijkt dit
niet mogelijk. Het komt het NPI ook weinig zinvol voor. Dat ziet alleen
heil in een meerjaren-plan met als voornaamste doel de rector/leraar tot
creativiteit te brengen. Scholen zullen pas kunnen veranderen in een
richting die beter aansluit bij de ontwikkeling van de leerling en die van
de maatschappij, als iedereen aan zulk een proces deelneemt. Elke
school dient daarvoor een eigen 'ontwikkelingsplan' te ontwerpen, dat intensieve begeleiding vereist. Daartoe stuurt het instituut een uitgewerkt
en uitgebreid overzicht toe van allerlei activiteiten (interviews met rectoren ter peiling van behoeften en ter inventarisering van problemen, reeksen conferenties, trainingen en cursussen).
Een stuurgroep met leden van het hoofdbestuur, de Mammoetcommissie en adviseurs van het NPI, moet daarbij als accelerator fungeren. 140
In ieder geval zal deze stuurgroep een ontwikkelingsplan voor OMO
opste]len. Daarna volgt een cursus voor de andere rectoren 'met hun
tweede man' met als voornaamste onderwerpen 'sociale vaardigheid' en
'management'. In volgende fases zu]len stafdocenten en specialisten in
training komen en tenslotte vindt binnen iedere school het vernieuwingsproces plaats met alle docenten. Het is immers nodig de 'geatomiseerde' school om te vormen tot een 'geYntegreerd' instituut. 141 Intussen
is een stuurgroep gevormd.142 Het NPI houdt interviews met de rectoren
van zes scholen.

143

OA Tilburg, Verslag Mammoetcommissie. 27-11-1967.
Tilburg, Brief hoofdbestuur aan NPI 3-1-1968.
140) OA Tilburg, OMO-cahier XXIII (19781,9-10.
141) OA Tilburg. Meyling-Stom. Het OMO-ontwikkelingsplan. onuitgegeven doctoraal scrip138)

139) OA

tie. 50
142) De stuurgroep bestaat uit gekozen leden: Van der Hart, Hoogbergen, Mediatrix, Noorman van der Dussen, Pedroli. Joosten, Cuppens, G.M.H.J.Kirkels (lid van het hoofdbestuur),
mr.H.J.M. Megens. rector van het Elzendaalcollege in Boxmeer. van den Hout. en C.A.A. de
Gouw. rector van het Knippenbergcollege te Helmond.

113) OA

Till)urg, Meyling-Stom, t.a.p.. 51
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De problemen die de geYnterviewde rectoren noemen, hebben betrekking op de school als organisatie, de taakverdeling, problemen van pedagogisch-didaktische aard, beoordeling en administratie van leerresultaten, de brugklas en beleidsproblemen. Het valt op, dat - een aantal punten dook al eerder op 144 - alle rectoren een mentaliteitsverandering bij
de leraren noodzakelijk achten, wil de Mammoetwet werkelijk vernieuwing brengen. Bovendien is de communicatie voor verbetering vatbaar.
Vooral commissies van docenten kunnen de onderlinge communicatie
bevorderen.145 De school als organisatie blijkt bij alle rectoren een heel
nieuwe uitdaging. Zij zien immers binnen enkele jaren hun instituten uitgroeien tot ver boven de duizend leerlingen, een voor Nederland tot nu
toe ongekende en ook door geen enkele prognose voorziene situatie.
Al heel snel valt het besluit voor een conferentie van een week voor de
Stuurgroep in een voormalig klooster te Heeze (van 16-21 september

1968)
tbv het overdragen van inzichten in wetmatigheden en methoden van
'social change' en het op basis hiervan opzetten van een ontwikkelingsplan voor de komende twee, drie jaar en het uitwerken van een
aantal voorstellen hiertoe".146
Onmiddellijk daarna zal er een conferentie plaatsvinden van een anderhalve dag voor zoveel mogelijk bestuursleden, schoolleiders, stafdocenten en eventueel andere sleutelfiguren met het doel de resultaten van de
vijfdaagse conferentie "over te dragen, te bespreken en toe te lichten".
Dat gebeurt in het conferentie-oord 'De Gulden Berg' in Helvoirt. Het
hoofdbestuur gaat met (le voorstellen akkoord en stelt de nodige geldmiddelen (f. 15.000,-) ter beschikking. 147
',

c. De achterliggende filosofie
De achterliggende gedachte van het 'Ontwikkelingsplan' is er een van
openheid en van differentiatie voor iedere school afzon(lerlijk. Veranderingen en aanpassingen zijn te allen tijde mogelijk, maar die dienen georganiseerd te worden en systematisch te geschieden. Het plan gaat uit van
de eigen situatie van een school en daarom zal het in zijn uitwerking ook

144) zie noot 1.

145) OA Tilburg. OMO-cahier XXIII (1978). 11.
146

) OA Tilburg, Brief NPI aan hoofdbestuur. 9-5-1969.

147)
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OA Tilburg, Notulen hoofdbestuur, 27-5-1968.

voor de ene school moeten en kunnen versehillen van de andere. 148 Dat
vraagt geduld om nieuwe ideeen in mensen en situaties tot rijpheid te laten
komen. Ieder ontwikkelingsplan is afhankelijk van de inzet van de mensen die deze veranderingen in zichzelf en in hun omgeving moeten voltrekken, van de beschikbare middelen en van de organisatiestructuur
van de school. Het accent ligt daarom op creatieve innovatie: mensen leren hun eigen situatie te analyseren en te veranderen. Het doel is iedere
school zo te organiseren, dat het ontwikkelingsproces van een leerling
zich zowel richt op 'individualisatie' als op 'socialisatie:149 De. eigen behoefte van leerlingen en hun functioneren in groepsverband zijn beide
150
voonverp in deze ontwikkeling.
De school zal zich daarom moeten inspannen om op grond van een
hoeveelheid leerstof door een persoonlijke begeleiding bij leerlingen verantwoordelijkheidsbesef aan te kweken, zodat zij zich optimaal ontplooien. Tegelijkertijd zal de school in en buiten de lessen een klimaat scheppen voor sociale vaardigheden door samenwerking en communicatie binnen groepen leerlingen: de basisgedachte van de Vrije School.
Niet onmiddellijk in het begin, maar wel spoedig wreekt zich de wolligheid van het plan. Het blijkt zo fiexibel, dat de mensen uit de praktijk ieder houvast verliezen. Het 'plan' suggereert een kader, maar mede door
de uiterst agogische opstelling van de begeleiders en de verregaande
openheid en flexibiliteit ervan valt er nauwelijks mee te werken. De verheven toon en de hooggestemde idealen hebben in het begin verleidelijk,
bedwelmend, maar ook inspirerend gewerkt.
Het NPI introduceert al heel snel het begrip 'geintegreerde school', die
het met een groot aantal schema's en karakteristieken schetst als een na
te streven ideaal in plaats van het huidige instituut, waarin iedere leraar
zijn eigen vak geeft en geen rekening houdt met zijn collega. Leerlingen
worden nu per les volgegoten met kennis, die in geen enkel opzicht is
geintegreerd. Dat is de geatomiseerde school. Leraar en leerling stellen
daarentegen in de nieuwe situatie in onderling overleg een 'werkplan' samen. 151 Er is dan geen sprake meer van een leerdoel voor alle, maar van
onderscheiden leerdoelen op verschillende niveaus voor afzonderlijke
OA Tilburg. Ontwikkelingsplan OMO-scholen. Tilburg, 82.
OA Tilburg, Discussie-nota OMO-Ontwikkelingsplan, 16.
isO) OA Tilburg. Ontwikkelingsplan OMO-scholen. Tilburg, 87.
151) OA Tilburg, discussiepapier Heeze: Lemson definieert 'werkplan' als "het plannen en
organiseren van de activiteiten van een bepaalde groep leraren en leerlingen voor een periode
van bijvoorbeeld twee maanden. De planning wordt door de docenten zeif opgezet zo mogelijk met inspraak van de leerlingen, waarin de tijdsspanne afhankelijk is van de leerling".
148)

149)
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leerlingen. 152 Dat betekent niet meer en niet minder: een overgang van
klassikaal onderwijs naar groepsleren, waarbinnen de docent tot het in-

zicht geraakt, dat hij daarin niet alleen het 'socialisatieproces' ondersteunt, maar dat ook het leerproces van de individuele leerling beter
tot zijn recht komt. 153 Iedere leergroep beschikt over een leraar-begeleider voor de sociaal-pedagogische aspecten. De leraar-begeleiders van
een leeftijdsgroep organiseren zich tot een jaarteam, terwijl de staf van de
school dan bestaat uit jaarteam-leiders en de leiding. De hierarchische
structuur van een school wijzigt zich in een horizontale, terwijl de school
zelf het karakter krijgt van een proces-organisatie, waardoor zij soepel
kan inspelen op alle veranderingen. Leraren zullen zich in zo'n school
verantwoordelijker voelen. De leiding bevindt zich niet meer in de top
van de piramide, maar vormt het hart van een levende organisatie. 154
Het NPI verwacht juist van de scholen de onderwijskundige invulling.
Die moet zeker niet van het NPI komen. Dat zou het karakter krijgen van
het opleggen van een bepaalde visie.

d. De uitvoering van het ontwikkelingsplan

Het hoofdbestuur besluit op uitdrukkelijke aanbeveling van de Mammoetcommissie met het NPI in zee te gaan.155 De vergadering is met (le
voorzitter van mining, dat dit initiatief van de rectoren moet worden
toegejuicht en derhalve gehonoreerd". Op een rectorenvergadering
noemt dr.E.Pelosi, directeur van het Katholiek Pedagogisch Bureau
VHMO, "de activiteiten in deze richting, die evenwel dienen te beginnen
156
bij de schoolleiders, van zeer groot belang".
Interessant is de chronologische opzet van het ontwikkelingsplan. Het
NPI stelt van meet af aan - in consequente overeenstemming met de eigen filosofie - dat de openheid van het plan niet alleen voortdurend om
.,

sturing vraagt, maar dat ook de voortgang steeds aan nieuwe besluiten is
onderworpen. Dit betekent voor de Vereniging ook een gering financieel
risico. Na iedere fase kan het plan immers gestopt worden.
152) OA Tilburg. Ontwikkelingsplan OMO-scholen, Tilburg, 89.
153) OA Tilburg. Discussie-nota OMO-Ontwikkelingsplan. 20.
154) Lievegoed. Organisaties in Ontwikkeling. 55. Interessant in dit verband is de opmerking
van Lemson, dat Molkenboei de laatste voorzitter van OMO zou zijn. De organisatie zal zich
immers vanuit de scholen en de docenten zelf verder ontwikkelen en die hebben dan geen
bestuur meer nodig !
55) OA Tilburg, Notulen hoofdbestuur. 27-5-1968.
la) OA Tilburg. Verslag rectorenvergadering. 14-5-1968.
1
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32. Bisschop Bekkerscollege Eindho;·en. atheneum, HAVO en MAVO.

schoolleiding: A.J,V,M. Adang, P, Kuyken, drs. E.Th.E. van Rossum. drs. A,I..H,C, van de
Staak en J.Th.C. van de Weij.

70 medewerkers: 1116 leerlingen: 567 vr. en 549 man.
rekenen en handvaardigheid op HAVO en MAVO.
-
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Het bestuur heeft vijf besluiten genomen: in september 1968 (na de
conferentie in Heeze); in oktober 1968 om de ideeen van het ontwikkelingsplan over te dragen aan alle 'sleutelfiguren' binnen de scholen - het
bestuur fourneert voor vier conferenties f.36.500,- - ; in mei 1969 om
'vier proefscholen' aan te wijzen; in april 1970 om de experimenten uit te
breiden over alle scholen van OMO; en in maart 1971 voor de planning
van het komende jaar.
Met name tijdens en na de conferentie in Heeze (september 1968) ontstaat er een ware euforie bij de deelnemers. Een enkeling spreekt van
een 'historisch moment' in de geschiedenis van OMO, omdat nu de onderwijskundige ontwikkelingen van de Mammoetwet parallel lopen met
een ingrijpend transformatieproces binnen alle scholen van OMO en alle
leraren daaraan deelnemen. Die stemming is opmerkelijk. Van meet af
aan immers is er in alle geledingen ook forse kritiek uitgeoefend. Binnen
de Mammoetcommissie leven al heel vroeg bedenkingen. Het NPI had
een nauwkeurige dagindeling voor de conferentie bekend moeten maken
en vooral concreter moeten stellen wat de bedoelingen zijn van het ont157

wikkelingsplan.
De voorzitter acht bezinning nodig; de scholen moeten wel bij de tijd
blijven, maar er moet rustig een besluit worden genomen.158 De vergadering van rectoren acht de uiteenzetting van D.Lemson, de voornaamste
adviseur van het NPI, niet sterk en een lid vraagt of het mogelijk is dit alles te concretiseren.159 De Mammoetcommisie uit zich in gelijke zin. 160
De stuurgroep heeft het idee, dat vooral de kleinere
scholen het plan
moeilijk kunnen verwerken. Sommigen maken zich zorgen over de
kosten en Joosten bespeurt bij sommige rectoren angst voor centralisatie. 161 Lemson pareert alle bezwaren met een bijna metafysisch geduld,
zegt begrip te hebben voor de onvrede, constateert, dat de officiele reacties altijd verschillen van die in de wandelgangen en herkent de oppositie
als essentieel te behoren tot de processen rond een 'open plan'.
Een volgende keer verontschuldigt hij zich hoffelijk, als toegezegde
conferentie-verslagen opnieuw niet geschreven zijn, blijft uiterst kalm,
als de aanwezigen aandringen op grotere snelheid, wijst er intussen op,
dat dit inderdaad een moeilijk punt is, maar dat het absoluut niet sneller
OA Tilburg, Cuppens en Hoogbergen in verslag Mammoetcommissie, 26-8-1968.
Till}urg. Notulen hoofdbestuur. 8-10-1968.
verslag rectorenverga159 OA Tilburg, Klinkhamer, rector van het Pauluslyceum Till)urg in
11-10-1968.
dering,
160) OA Tilburg, Verslag Mammoetcommissie, 16-10-1968.
161) OA Tilburg, Verslag stuurgroep, 11-11-1968.
157)

158) OA
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I

kan. De 'werkplangedachte' dient wel unaniem aanvaard te worden. Men
moet zo lang mogelijk gezamenlijk optrekken, maar het tempo bepaalt iedere school voor zich

zelf. 162

Het hoofdbestuur betoogt bij monde van zijn voorzitter: de groei van de
vereniging en de vernieuwing in het onderwijs vragen om adequate maatregelen. De Mammoetwet betekent natuurlijk niet alleen een wijziging in
de namen van schoolsoorten en structuren. Dat is duidelijk te zien aan
het intensieve overleg tussen de rectoren van onze scholen. Ons bestuur
moet nu voldoende visie ontwikkelen om aan deze veranderingen leiding
te geven. Daarvoor zijn ook organisatorische veranderingen van ons bureau nodig. Dr.P.J.Gathier, directeur AVO van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, intussen geYnformeerd, betuigt hartelijke instemming met het plan, wil graag op de hoogte blijven en verklaart alle
kosten via de exploitatie-rekening subsidiabel. 163 Later zal het departement met 125 taakuren per jaar de opzet daadwerkelijk ondersteunen.
Dat is een zeer fors bedrag, ongeveer het equivalent van een half miljoen.
Toch blijven ook daarna twijfels bestaan, maar die gaan juist de andere
kant op. Een rector vreest namelijk, dat de collega's teveel willen concretiseren en het ontwikkelingsplan te snel toepassen op hun eigen
school.164 Ook in het hoofdbestuur uiten sommige leden kritiek: de conferenties dienen te worden bijgesteld; er is sprake van "overtollige ballast".165
Geprikkelheid en zorg binnen de Mammoetcommissie. Het hoofdbezwaar van alle groeperingen is het vrijblijvende karakter, de onzekerheid
bij een open doelstelling en de afwezigheid van concrete, onderwijskundige thema's. De Mammoetcommissie besluit daarom het bestuur voor te
stellen het ontwikkelingsplan door een rector te laten coilrdineren en deze daarvoor gedurende een jaar twee dagen per week vrij te stellen. Daarna zal hij zijn functie als rector weer geheel uitoefenen. Drs. Jan van der
Hart wordt als zodanig aangesteld. Het Rythoviuscollege te Eerstel ontvangt twaalf taakuren als compensatie.166 Dat betekent uitdrukkelijk een
uitbreiding van de afdeling 'onderwijsresearch en documentatie', te integreren in het geheel van het bureau.

Tilburg, Verslag stuurgroep, 16-12-1968.
Tilburg. Notulen hoofdbestuur. 23-12-1968.
Tilburg, Mediatrix in verslag stuurgroep, 20-1-1969.
Tilburg, Kirkels en Van Roosmalen, Notulen hoofdbestuur, 24-2-1969.
166) OA Tilburg. Verslag Mammoeteommissie. 21-3-1969.
OA
OA
16') OA
165) OA
162)
163)
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1

e. Informatie aan alle docenten
De Vereniging richt zich in twee brieven tot alle leraren.167 De eerste nodigt hen uit deel te nemen "aan de gedachtenvorming over de veranderingen en ontwikkelingen op onze scholen". Ze wijst op de Mammoetwet
die intensief contact tussen de rectoren bevorderd heeft, het ontstaan van
de Mammoetcommissie, het vruchtbare contact tussen de brugklaslei-

ders van de scholen, het bescheiden begin met de afdeling 'onderwijsresearch en documentatie', het nieuwe overleg tussen vaksecties, de bijdrage aan de bezinning op het godsdienstonderwijs en op de taak van de moderator en tenslotte op de goede samenspraak met ons bestuur over het te
voeren onderwijskundige beleid.
Een systematische aanpak bleek nodig en daarom heeft het bestuur
contact gezoeht met gespecialiseerde instituten als het NPI en het Provinciaal Opbouworgaan. Dan volgen een beschrijving van de activiteiten tot
nu toe, gehouden conferenties in Heeze en Helvoirt. Het bestuur wijst op
de ingrijpende maatschappelijke en kerkelijke veranderingen en wil
nieuwe vormen van samenwerking zoeken en vinden in het belang van

leerlingen en docenten. Het gaat om een drietal punten: bezinning op de
doelstelling van ons onderwijs en op de interne organisatie van de school;
realisering van de mogelijkheden voor de mensen en de organisatie binnen deze gewijzigde omstandigheden en concretisering van ons plan in
een aantal werkzaamheden voor de komende jaren.
Het bestuur noemt het ontwikkelingsplan niet nieuw. Er gebeurt immers al veel binnen de scholen en daarop sluit het aan. Het zal echter wel
steun kunnen geven bij de oplossing van problemen, visie op het onderwijs ontwikkelen en enthousiasme funderen om te komen tot een school
waarin het lesgeven en het volgen van lessen attractiever en dus vruchtdragender wordt. Het algemene ontwikkelingsplan (van OMO) bedoelt
alleen voorwaarden te scheppen voor iedere school. die verder zelf haar
168

eigen ontwikkelingsplan ontwerpt.
De tweede brief van het hoofdbestuur stelt 'een gedrukte discussienota' aan het begin van het nieuwe schooljaar in het vooruitzicht. Die nota
wordt voorbereid in een conferentie van docenten, eind augustus. De
brief schildert verder de drie fasen die een school en eigenlijk iedere or167) OA Tilburg, beide brieven zon opgenomen in de discussienota Ontwikkelingsplan OMOschoten, 33-39. De eerste van 20 mei 1969, ondertekend door Molkenboer en Joosten: de
tweede van 14 augustus 1969. door Molkenboer en Van der Hart, als voorzitter van de stuurgroep.
168)

OA Tilburg. discussienota Ontwikketingsplan OMO-scholen, 36-39.
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1

achtereenvolgens moet doorlopen: de pioniersfase, de
differentiatie- of organisatiefase en de integratiefase. Er volgt de aankondiging van een opleiding van drie soorten 'specialisten', te werven uit de
eigen docenten voor 'werkplannen', 'sociale vaardigheid' en 'ontwikkeganisatie

ling'.
f. Vier 'proefscholen'
De tweede brief aan alle docenten van de Vereniging vermeldt de keuze
"na aanmelding en in goede harmonie" van vier 'proefscholen' op basis
van bepaalde criteria: het Norbertuslyceum te Roosendaal, het Odulpphuslyceum te Tilburg, het Van der Puttlyceum te Eindhoven en het Rythoviuscollege te Eersel. Op deze scholen - het departement kent op 10

juli 1969 via het Katholiek Pedagogisch Bureau twaalf taakuren per
school toe - is het ontwikkelingsplan nader geintroduceerd en door de leraren aanvaard. Als doel van de 'proefschool' noemen de onderteke9.
9.
naars b) het streven naar systematische veranderingen vooropgaan .
ervaringen opdoen, opleidingsmogelijkheden scheppen voor enkele docenten, die ten goede kunnen komen aan andere scholen. De communicatie kan het best plaatsvinden vanuit iedere 'proefschool' naar haar vijf
'volgscholen' binnen hetzelfde rayon. Alle vier en twintig OMO-scholen
zijn op die manier onmiddellijk bij het 'plan' betrokken.
Dan worden maar liefst zes conferenties aangekondigd en de samenstelling van een centrale stuurgroep.169 Van der Hart is voorlopig in
parttime functie als cordinator van de 'onderwijsafdeling' benoemd. Als
adviseurs treden op D.Lemson en mr.H. van Asbeck medewerkers van
het NPI te Zeist en mr.P.Kuypers, direkteur van het Provinciaal Opbouworgaan te Tilburg.

Ter voortdurende informatie van bestuur, docenten, beambten en oudercomit6's geeft de Vereniging met ingang van september 1969 een
maandblad Omologie uit. Dat zal aandacht besteden aan het Ontwikkelingsplan, maar het "zal ook fungeren als mededelingenblad met betrek-

'62 Leden van de centrale stuurgroep: Molkenboer, Kirkels, Joosten. Van der Hart, Hoes
(Mediatrix), Hoogbergen. Pedroli. de conreetoren J.Noor (Odulphuslyceum) en A. van den
Hurk (St.-Joriscollege). Aangekondigd werd dat nog enkele docenten benoemd zullen
worden.
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king tot alle OMO-aktiviteiten". Bovendien verschijnen er artikelen in

"die aktuele onderwijskwesties zullen behandelen".170
De discussienota gedateerd 12 september 1969, ontvangen alle leden
van hoofd- en plaatselijk bestuur, docenten, beambten en oudercommissies in de loop van die maand op hun huisadres. Zij bevat een 'ten geleide', zes korte hoofdstukken en als bijlagen de twee reeds toegestuurde
brieven aan de docenten.
In het schooljaar 1969-1970 worden de scholen daadwerkelijk bij het
plan betrokken en daarop voorbereid door conferenties, waaraan steeds

45 personen deelnemen. Ofschoon er in het algemeen enthousiasme is 9,
"
besluit de stuurgroep toch tot
men voelt er zich door meegesleept
het schrijven van een kritische brief: de indruk bestaat dat het NPI te weinig tijd in het ontwikkelingsplan steekt en niet in staat is deugdelijke verslagen te schrijven. De organisatie van de conferenties en de begeleiding
van de 'proefscholen' vertonen onvolkomenheden. 171
Een moeilijk punt blijkt de plaats van de moderatoren binnen het ontwikkelingsplan. Het hoofdbestuur vraagt de bisschoppen opnieuw de relatie school-pastoraat te willen bezien en daartoe initiatieven te nemen.
Het wil grotere duidelijkheid over de functie van de moderator. Er volgen
gesprekken tussen de bisschoppelijke inspecteurs, Joosten en het NPI en
er komt een conferentie die het wezen van de katholieke school tot onderwerp heeft. Lemson stelt intussen wel enigszins ontnuchterend vast, dat
het ontwikkelingsplan een "puur technisch plan is", maar dat de onderstroom van een bepaald mensbeeld dit tot een ontwikkelingsplan voor
een katholieke school maakt. 172 De resultaten van de moderatorenconferentie en van tal van besprekingen daarna stemmen niet tot vrolijkheid.
-

Een formulering van de levensbeschouwelijke grondslag van de school
binnen het ontwikkelingsplan hebben die niet opgeleverd. Wel verschaffen de discussies een zekere achtergrondinformatie voor de organisatie
van het katecheseproject. Deze ontmoetingen leiden eveneens tot versterking van de onderlinge contacten tussen moderatoren en godsdienstleraren. 173
De conferenties op de proefscholen en voor de drie soorten specialisten zijn ambivalent beoordeeld. Leraren en rectoren blijken bereid

) In deze voorlopige redactie hebben zitting: de rectoren Crijns en Hoogbergen. en
Joosten. Vanaf de tweede jaargang maken ook docenten deel uit van de redactie.
171) OA Tilburg. Verslag stuurgroep. 22-8-1969.
172) OA Tilburg, Verslag stuurgroep, 14-10-1969.
170

173)

OA Tilburg, OMO-cahier XXII (1978), 36.
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veel te investeren in het lieht van maatschappelijke en onderwijskun
dige
ontwikkelingen, maar storen zich aan de vaagheid van de inhoud. het
etherische karakier en het ontbreken van concrete oplossingen voor de
onderwijsproblemen, waarmee zij dagelijks te kampen hebben. Een cruciaal moment wordt bereikt, als de meningen van hoofdbestuur over de
functie van co8rdinator en zijn plaats binnen het bureau van OMO, de visie op de Vereniging als geheel en de denkbeelden van de adviseurs van
het NPI niet parallel lopen. Van der Hart deelt het bestuur mee, dat hij
voorlopig wil afzien van zijn functie als coiirdinator, ook al omdat de combinatie met het rectoraat bezwaarlijk is. 174 De verwikkelingen krijgen een
zekere afronding in de rectorenvergadering van februari 1970. De aanwezigen achten het essentieel dat er een aantal zekerheden op onderwijskundig gebied geformuleerd wordt. Streven naar de noodzakelijke mentaliteitsverandering is zowel te ambitieus als te weinig concreet. Het NPI
zet de mensen aan het denken en stipuleert zeker de verplichting de vernieuwing zelf aan te pakken, maar houdt te weinig rekening met de realiteit. 175

g. OMO neemt het initiatief in handen

Het hoofdbestuur stelt voor een functionaris, voortkomend uit het onderwijs, aan het bureau te verbinden met als taak de behartiging van alle on-

derwijskundige zaken. De functie van coBrdinator - in een volledige dagtaak - zal gewijzigd worden in 'hoofd van de afdeling onderwijs'. Er komt
een open advertentie.176 Het bestuur gaat akkoord met het voorstel dat
de benoeming in overleg met de rectoren zal geschieden. De Mammoetcommissie behandelt de binnen gekomen sollicitaties en kiest Van der
Hart unaniem tot directeur van de afdeling onderwijs. ]77
Het onbehagen over de vaagheid van het ontwikkelingsplan, de te agogische opzet, het hoge tempo en de geringe onderwijskundige inhoud zijn
onderwerpen van gesprek op een bijeenkomst van de begeleidingsgroep
met enkele leden van de rectorenvergadering. Er wordt veel te veel van
illusies uitgegaan.178 Molkenboer moet tot zijn spijt constateren, dat het
ontwikkelingsplan moeilijk loopt. De stemming onder de rectoren is
enigszins negatief. Het plan heeft onvoldoende ondenvijskundige in174) t.a.p.. 40.
175) OA Tilburg, Verslag rectorenvergadering, 17-2-1970.
176) OA Tilburg, Notulen hoofdbestuur. 23-2-1970.
177
) OA Tilburg. Verslag Mammoetcommissie, 11-4-1970.
178 OA Tilburg, Verslag rectorenvergadering. 27-2-1970.
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houd.179 De aanstelling van vier 'superspecialisten' uit de leraren maakt
het plan in de toekomst misschien minder afhankelijk van de adviseurs
van het NPI. De stuurgroep beperkt het ontwikkelingsplan voor het
schooljaar 1970-1971 tot de vier proefscholen. 180
De start van het onderwijsbureau met ingang van het nieuwe schooljaar
1970-1971 is de reden, dat de Mammoetcommissie, de begeleidingsgroep en de stuurgroep zichzelf opheffen om ruimte te scheppen voor

een nieuw te vormen 'onderwijscommissie', bestaande uit een lid van het
181
hoofdbestuur, drie rectoren, twee conrectoren en twee docenten.
Bestuur. onderwijscommissie en rectoren besluiten het 'ontwikkelingsplan' te vervangen door een 'ondenvijsplan', dat verder onder de
hoede valt van het onderwijsbureau van OMO. Bas Cartigny heeft dit met
grote inventiviteit verder uitgewerkt. Het contract met het NPI wordt

beeindigd.
Het 'onderwijsplan' functioneert overigens nog maar op drie proefscholen. omdat het Rythoviuscollege per 1 augustus 1973 afhaakt. Het departement stelt intussen als waarborg voor een goede besteding van de
verstrekte taakuren een wetenschappelijke begeleiding als eis. Daardoor
ontstaan contacten met prof. E. Velema van de Katholieke Universiteit te
Nijmegen. De stagiaire B. Cartigny zorgt voor de nodige verbindingen.
Als punten waarop de 'proefscholen' hun aandacht richten, noemt het
'onderwijsplan' de samenwerking tussen leraren in vaksecties, de formulering van concrete lesdoelen, de opzet en evaluatie van lessen. Het Norbertuslyceum in Roosendaal werpt zich op deze taak met als titel 'curriculum-verbetering'; de ontwikkeling van nieuwe werkwijzen in cle klas
onder het hoofd 'groepsonderwijs' is het thema van het Van der Puttlyceum in Eindhoven en het Odulphuslyceum te Tilburg houdt zich intensief bezig met de 'vormingsdoelen' van de school.
In 1976 eindigt officieel het onderwijsplan. Het departement heeft,
ruim tevoren aangekondigd, de verstrekking van de 125 taakuren in drie
jaar gestaakt, met een 'afl)ouw'-regeling na 1973 met dertig per jaar.
Een aantal activiteiten heeft op een enkele school nog voortgang gevonden.

Het valt moeilijk vast te stellen, wat beide plannen voor de Vereniging
en de scholen hebben opgeleverd. Het onderwijsbureau en de drie
179) OA Tilburg. Notulen hoofdbestuur. 20-4-1970.
180) OA Tilburg, Verslag stuurgroep, 21-4-1970.
181) OA Tilburg, Verslag rectorenvergadering, 11-9-1970.
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33. Odulphuslyceum Till)urg, atheneum-gymnasium. HAVO.
schoolleiding: drs. A.J. van

Velzen. drs. G.H.J.M. Olthof. drs. S.C. Wilhelm. drs. A.M.A.J.Nl
Vriens en mr. C.M.A. Luijsterburg.
1033 leerlingen; 495 vr en 538 man.
tekenen en handvaardigheid op HAVO. maatschappiileer op VWO.
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proefscholen schrijven uitgebreide verslagen van hun werkzaamheden,
waarin opvalt, dat de 'geest van het NPI' nog voortdurend waait waar hij
wil. Het doel van het'onderwijsplan' zou een nieuwe school voor HAVOVWO moeten opleveren, waarin het 'didaktisch handelen' van een leraar
zich zou hebben ontwikkeld door een betere onderlinge samenwerking,
door de mogelijkheid van trainingen van nieuwe vaardigheden, door een
soepeler communicatie en een deskundiger introductie van nieuwe docenten in de school. 182 Zeker is, dat de inspanningen van docenten en de
investeringen in tijd binnen de drie proefscholen enorm zijn geweest. Die
hebben vaak geleid tot grote cohesie binnen een corps, maar soms ook tot
spanningen en conflicten. De uitstraling naar de 9,andere OMO-scholen is
in ieder geval heel gering. Het bestuur noemt de resultaten nogal aan de
" 183
magere kant met name nu hier zoveel tijd en geld in gestoken is .
De scholen van OMO hebben de uitdaging zelf voor een heel andere
onderwijskundige invulling zorg le dragen niet willen aannemen, maar ze
kunnen dat ook niet. Daarvoor is er op onderwijskundig terrein ook te
weinig consensus. Missehien heeft het aan fantasie en durf ontbroken en
wellicht is er ook de vrees geweest stappen in het ongewisse te zetten.

§ 4. De katholieke identiteit van de scholen
a. De katholieke identiteit als distinctief
De noodzaak in Noord-Brabant katholieke middelbare scholen te stichten en in stand te houden - de primaire doelstelling van de Vereniging staat tot in de jaren zestig in het algemeen onwankelbaar vast en is dan
nog vrijwel onomstreden. Deze scholen gelden immers als belangrijke
factoren in de vorming van toekomstige inte]lectuelen, broodnodig voor

individuele emancipatie, maar ook voor die van een zich nog achtergesteld voelende katholieke Brabantse gemeenschap. Die emancipatie
kan zich ook naar veler oordeel het gunstigst voltrekken binnen een
gesloten kerkelijk kader, dat daardoor politiek, cultureel en religieus een
krachtige eenheid vormt. Eveneens blijken er zowel van de zijde van het
bestuur behoefte aan ondersteuning door de officiele Kerk als van haar
kant de wenselijkheid van een stevige invloed op die scholen. De Kerk wil
een koesterende controle uitoefenen. Katholieke scholen in Brabant on-

182)

OA Tilburg, Onderwijsplan OMO. verslag 1974-1975,9.
Tilburg, Notulen dagelijks bestuur. 15-9-1975.

183) OA
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derscheiden zich daarom heel duidelijk en in tal van opzichten van openbare.
De Vereniging kent immers bisschoppelijke inspecteurs, die zich
rechtstreeks en onrechtstreeks intensief met de gang van zaken op een
school bemoeien. In die zin is het heel gedenkwaardig, dat de tweede
priester voor het Bossche bisdom in die functie na Goossens: mgr. dr.
J.P.G. Bannenberg, tot aan zijn plotselinge dood in 1969 - op weg naar
huis een uur na een vergadering met bestuur en rectoren in het Theresialyeeum te Tilburg - de laatste is, die tenminste een keer per jaar alle
scholen bezoekt en tijdens vergaderingen met de schoolleidingen zich op
de hoogte houdt. Zijn opvolgers die zich nu eens inspecteur, dan weer
commissaris of gedelegeerde noemen, laten zich nooit meer op scholen
zien, hebben geen contact met schoolleidingen, laat staan met docenten
en beperken hun activiteit tot incidentele aanwezigheid op de vergaderingen van het hoofdbestuur en enigerlei presentie in commissievergaderingen en gremia van godsdienstleraren, met uitzondering van dr.J.Janssen,
gedelegeerde van het bisdom Breda, die in het bestuur een levendig aandeel levert aan de discussies en daar ook waardering geniet. De plaatselijke besturen behouden ook tot die tijd in het algemeen hun geestelijk
adviseur en de scholen hun moderator. Die laatste functionaris is echter
op sommige scholen al in het begin van die tumultueuze jaren verdwenen, hoewel het bestuur in 1968 nog gewaagt van een "moderator die als
behartiger van het schoolpastoraat veelal in de staf van de scholen is op,.
genomen .184 Als algemene uitspraak voor alle scholen van de Vereniging gaat die constatering op dat moment te ver.
Ongeveer tot de jaren zestig dwingt een bisschoppelijk gebod alle scholen zich nog tegen coeducatie te verzetten. Scholen geven godsdienstlessen, helemaal opgezet als verlengstuk van de in 1964 afgeschafte katechismus; ze kennen liturgische vieringen aan het begin en het einde van
het schooljaar, bij bijzondere gelegenheden en ook op iedere eerste vrijdag van de maand. Er zijn 'typische' katholieke feestdagen, waarop scholen vrijaf geven: 2 februari, Maria Lichtmis; 29 juni, Petrus en Paulus; 8
december, Maria Onbevlekt Ontvangenis; vaak ook Sacramentsdag en
zeker de patroonheilige van de school. In ieder klaslokaal hangt een door het rijk gesubsidieerd - crucifix. Tot in de jaren zestig verrijzen er
bij tal van nieuwe schoolgebouwen fraaie kapellen, geheel uit de ouder-

184)

OA Tilburg, Jaan·erslag 1968.16.
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bijdragen bekostigd.185 Het gebed voor en na de les blijft lang in stand.
Schoolretraites, zeker voor de eindexamenleerlingen, staan op het programma. Bij vrijwel alle docenten blijkt een ruime mate van daadwerkelijke kerkelijke participatie aanwezig. De akte van benoeming van leraren
bij het katholiek voortgezet onderwijs bevat als eerste bepaling, dat zij
zich verplichten als overtuigd katholiek te leven. De meesten kost dit ook
weinig moeite, omdat twijfel omtrent de geloofswaarheden nauwelijks
aanwezig is en de kerkelijke wetten heldere regels bevatten omtrent de levenswijze van de gelovigen. Leerlingen, leraren en schoolleidingen noemen zich katholiek en dat geloof weet zich lang redelijk uniform te manifesteren ook door zijn onnavolgbaar ritueel.186 De Kerk betekent voor
veel mensen bovendien een levendige, culturele waarde. Uiteraard zijn
er verschillen in kerkelijke beleving, maar het verschijnsel op zichzelf
blijft tot het begin van de jaren zestig behouden en aanvaard.
Een tamelijk onbetekenend voorval markeert het sluitstuk van dit tijdperk. Einde jaren zestig legt een aantal scholen zijn religieuze naam af:
het St.-Chrysostomuscollege in Boxmeer noemt zich voortaan Elzendaalcollege; het Maria Mundicollege in Oss wordt Maaslandcollege, het
St.-Catharinalyceum te Eindhoven gaat Van Maerlant-scholengemeenschap heten en het Marialyceum te 's-Hertogenbosch tooit zich met de
naam Jeroen Boschcollege; het Pius XII-college te Deurne heet sindsdien Peellandcollege en de Maria Mediatrix MMS te Veldhoven: Anton
van Duinkerkencollege. Halfslachtig en opportunistisch lijkt de minuscule wijziging van de naam Mgr. Zwijsencollege te Veghel in Zwijsencollege. Het verdwijnen van de episcopale titulatuur honoreert de secularisatie blijkbaar genoegzaam, omdat historische onbekendheid met de negentiende eeuwse bisschop verondersteld wordt. Dat geldt evenzeer voor
het St.-Theresialyceum en het St.-Pauluslyceum in Tilburg, die verder
liever ongecanoniseerd door het leven wensen te gaan. De voluit gekozen
nieuwe naam 'Bisschop Bekkerscollege' in Eindhoven vermag het evenwicht in dit seculariseringsproces nauwelijks te herstellen.
De vanzelfsprekendheid van de katholieke identiteit gedurende vijf de185
) In het Theresialyceum. het Odulphuslyceum, het Pauluslyceum alle te Tilburg. het Hertog-Jancollege te Valkenswaard, het Dr.-Mollercollege te Waalwijk, het St.-Janslyceum te
's-Hertogenbosch. Voor een mechanisch pijporgel in deaula vanhet Peellandcollege te Deurne

is de medewerking van ouders en bestuur mede verkregen door de suggestie, dat het dienstig
kon zijn voor liturgische vieringen.
186) Dat geldt voor de plechtigheden van de Goede Week, het Gregoriaans, de meerstemmige koorpraktijk, processies en Omgang. Die laatste krijgen nog in de jaren zestig zowel in Tilburg als Den Bosch een artistieke uitmonstering.
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cennia slaat op een feitelijke aanwezigheid, op een reeks van gewoonten
en gebruiken, vooronderstellingen en achtergronden, die de Vereniging.
als een kostbaar erfstuk uit het verleden naar het heden heeft meegenomen en gekoesterd. Die drukken een bepaald stempel op de wijze, waarop docenten lesgeven en waarop het onderwijs zich organiseert en naar
buiten toe presenteert. In het algemeen gesproken staat niemand buiten
de opvattingen zoals de katechismus die de gelovigen voorhoudt. Dat betekent dat de school en ieder die daar werkt, leeft vanuit een massieve zekerheid. Vrijwel alle medewerkers op school en zeker degenen die in een
leidinggevende positie daar zijn geplaatst, leven met een duidelijk verticale oriEntatie. Buiten de Kerk en haar organisaties immers bevindt zich
de boze wereld met al haar verleidingen en gevaren voor het zieleheil van
de gelovigen en zeker voor de jonge mens.
Het isolationisme blijkt in de verzuiling tot levensbeginsel te zijn verheven. De leden van de groepen binnen deze zuilen dienen beschermd te
worden, waarbij de eigen levensbeschouwing als een alles doordesemend criterium functioneert. Voor katholieke en protestantse minderheden geldt, dat men zich om defensieve redenen in de zuil verschanst om
met gebundelde kracht het groepsbelang te beveiligen en te versterken.
Bij alle bezwaren die wij natuurlijk achteraf tegen een dergelijk isolement kunnen ontwikkelen, past zeker de constatering dat het succes van
deze strategie voor katholieken en protestanten tot een stabiel machtsevenwicht heeft geleid en tot een bezinning op de eigen identiteit. Maar
het betekent ook, dat als kenmerk van iedere verzuiling de tendentie beklemmend aanwezig is naar overwoekering van de ideele waarden door
de organisatie en tot een voortdurend ideologisch rechtvaardigen van het
organisatorische bestel.
Zo heeft in het onderwijs de verzuiling weinig of niets te maken met het
streven naar goed onderwijs voor iedereen, maar alles met de behoefte
aan confessioneel onderwijs tegenover de openbare school, waarin het
kind 'in alle christelijke en maatschappelijke deugden' zou worden onderwezen. Geplaaist voor de keuze tussen beter onderwijs en confessioneel onderwijs kiezen de confessionelen voor het laatste. Dat zelf gekozen isolement binnen de zuil biedt alleen voor de (intellectuele) top de
mogelijkheid contacten te leggen met de (vijandige) buitenwacht. Voor
alle anderen beweegt het leven zich binnen de zuil. Slechts daarbinnen is
sociale mobiliteit mogelijk.
9,
De opvatting dat er waarheid is buiten de Kerk - en bijgevolg ook
buiten de katholieke school -. was weinig verbreid om niet te zeggen niet
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aanwezig".187 Dat is de passende vormgeving van de katholieke identiteit op alle katholieke scholen, die ongeveer een halve eeuw, tamelijk onwrikbaar, heeft kunnen voortduren. Tot het midden van de jaren zestig
ligt die katholieke identiteit in tal van vaststaande patronen en gedragsschema's opgeslagen en heeft zij vorm gekregen, soms heldhaftig, soms
triomfalistisch en soms benauwend. Alle OMO-scholen vertonen dat uniforme, praktiserend-katholieke beeld en dat blijft een indrukwekkend getuigenis.

b. De aard van de crisis
De sprekende overeenkomsten tussen scholen lijken lange tijd onwankelbaar en niet omstreden, gegrondvest immers op een eenheid in denken
en handelen van al degenen, die er onderwijzen en leren. Dat gelijkge-

richt denken en doen, die unanieme opvattingen over opvoeding en onderwijs vinden een schielijk einde. Maar hardnekkig heeft de Kerk eenkennig haar territorium nog lang krampachtig weten af te palen door er
hoge hekken rond te plaatsen en van de gebouwen de ramen angstvallig
gesloten te houden. Binnen roepen de mensen meestal dan wat harder,
dat het daarbuiten waarschijnlijk niet en in ieder geval minder begerenswaardig aantrekkelijk kan zijn.
Want die andere, geseculariseerde wereld, is onstuitbaar binnengedrongen in dat eigen religieuze domein. Die voelt aan een metafysisch
bestaan geen duidelijke behoefte meer, verklaart dit overbodig en kan
daaraan ook geen boodschap meer ontlenen. Die geseculariseerde wereld heeft voorlopig genoeg aan zichzelf en weet zich in een voldane welvaartsstaat geinspireerd door tal van nieuwe ontdekkingen op technologisch gebied. Voor de confessionaliteit van de scholen zou die wereld niet
zo bedreigend zijn, als jonge generaties haar monopolie niet zo hartstochtelijk belijden. Voor deze jonge mensen existeert er immers maar 66n wereld. De confessionele school stond sterk bij de erkenning van twee sferen: de paradijselijke, bereikbaar na veel zwoegen en ontberingen, de
troostende en de belonende en die andere die met veel bloed en tranen
weliswaar te verdragen viel, maar tijdelijk is en materieel en eigenlijk ook
187) Joosten, Hoe bijzonder is het bijzonder onderwijs in Zoeken naar bijzonderheid, een
overzicht van de discussies over katholiek onderwijs in de periode 1977-1987, in opdracht
van de bisschoppelijke commissie voor Onderwijs en Opvoeding, W.A. van Walstijn, 28. Deze
tekst is eerder uitgesproken tijdens het lustrumcongres op 17-18 maart 1977 bij het 65-jarig
bestaan van de Katholieke Leergangen te Tilburg en ook gepubliceerd in het congresboek van

die instelling.
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34. Mill-Hillcollege Tilburg, atheneum-gymnasium, HAVO en MAVO.
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niet de werkelijke wereld. Wie sinds de jaren zestig nog het rijk Gods
zoekt, wil dat hier en nu vinden en binnen de aardse horizon. Daarop
richt zich ieders aandacht. En naarmate het afwijzen van die metafysische wereld krachtiger geschiedt, vervreemdt ook wat ouderen zo dierbaar is van wat jongeren bezielt en enthousiasmeert. 188

Bij de verwerping van de bestaande machtsstructuren in maatschappij en
Kerk spreekt waarschijnlijk nog het meest tot de verbeelding het onverhoedse karakter, de abruptheid, het radicalisme en de liefdeloosheid van
de omwenteling, die binnen zeer korte tijd enkele jaren of luttele maanden ? - al die uiterlijke tekenen doen verdwijnen en handhaving van de
oorspronkelijke identiteit tot een hersenschim maken. Het zijn de typische kenmerken van een revolutie. In de geseculariseerde samenleving,
ook die van de school, bezorgen de definitieve ontmaskering van een onredelijk bevoogdend kerkelijk gezag tal van mensen enorme frustraties.
Dat strekt zich uit tot in details, ook tot profane zaken als ridicule kledingvoorschriften. De overrompelend snelle breuk met vrijwel alle traditionele zekerheden verontrusten gelovigen. Maar op heel velen hebben die gebeurtenissen ook bevrijdend gewerkt. Wat de moderne media - voor het
eerst in de geschiedenis van de mensheid - aan ongecensureerde informatie onder het oog van miljoenen brengen, roept zowel verbazing als
boosheid op over een verleden, dat grote aantallen mensen belemmerd
heeft in hun persoonlijke ontplooiing.
Het kon iedereen niet snel genoeg gaan en zelfs de historie lijkt haar
louterend geduld verloren te hebben en er op uit te zijn haar bedachtzame tred door zevenmijlslaarzen te vervangen. De crisis is ongekend hevig
en schokkend en, hoewel onbloedig, heeft zij alles van een revolutie, die
haar weerga in de geschiedenis niet kent.
Priesters, ook sommigen van hen die binnen de school tot nu toe het
zichtbaarste teken van die katholieke identiteit vormen, verlaten het
ambt. Velen verkeren in de opperste verwarring over de authenticiteit
van hun geloven. Het is een verschijnsel, dat de Kerk in het hele Westen
treft. In het Bossche bisdom daalt tussen 1966 en 1982 het aantal werkzame priesters van 669 naar 389. Meer dan honderd seculiere geestelijken vragen ontheffing van de celibaatsverplichting en in diezelfde periode daalt het kerkbezoek van 70 naar 25%.189 De vier diocesane seminaries in Brabant en ook alle reguliere seminaries verdwijnen. De
-

188) Hoogbergen, Het einde van de confessionele school, in School XV, 38-49.
189

) Peijnenburg, Zij maakten Brabant katholiek, II, 177
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bisschoppelijk gedelegeerde van beide bisdommen en lid van het hoofdbestuur vraagt - in een wel heel traumatische episode van de Vereniging
- ontheffing van zijn celibaatsverplichting. maar wil zijn functie toch blijven uitoefenen. Ernst, bisschop van Breda, steunt hem daarin en doet
een dringend beroep op OMO hem in die functie te handhaven. Joosten
wil hem, nu Ernst geen bezwaar maakt, voor het bestuur behouden.
Maar die staat met zijn pleidooi alleen. Ook de rectoren
wijzen een eventueel aanblijven met zeer grote meerderheid af. Voor het Bossche bis190
dom wil Bluyssen hem eveneens niet gecontinueerd
zien.
Het huwelijk heeft de status van contract-voor-het-leven verloren. In
1965 eindigt 11.3% van het aantal huwelijken in een scheiding; in 1983
is dat aantal al ruim verdrievoudigd: 35%. Dat is ook het eerstejaar dat
het aantal echtscheidingen het aantal huwelijken overtreft.191 Autoriteit
en traditie verdwijnen ten gunste van een intensivering van het onderlinge overleg. De kwaliteit van de relaties wordt belangrijker geacht, waarbij
termen vallen als wederzijds respect, begrip en verdraag
zaamheid. Onderlinge afstemming van godsdienstige en politieke opvattingen wordt
vrijwel nergens nog voor een partnership van wezenlijk belang gevonden.
Mensen tonen zich zelfstandiger, mondiger en autonomer in hun denken
over de zin en de onzin van de samenleving en
van het geloof. Het isolement - voorwaarde voor confessionaliteit - blijkt
vrijwel overal radicaal
doorbroken en wat sterker spreekt: pluriformiteit geldt
nu in brede kring,
ook binnen de school, als een nastrevenswaardig en
pedagogisch goed.
De stringente bepaling uit de akte van benoem
ing wordt gewijzigd: docenten dienen zich voortaan loyaal op te stellen ten opzichte van de
doelstelling van de school. En daarvan luidt de vage formulering, dat deze het geven van onderwijs op katholieke grondslag inhoudt.192 Dat geeft
aanleiding tot verwarring binnen scholen en vooral tot eindeloze reeksen
van bijeenkomsten, conferenties, artikelen en
uitspraken zonder dat
mensen ooit zelfs maar de schijn van een aanvaardbare consensus bereiken. Vaak leiden deze discussies tot spanningen en in sommige gevallen
tot algehele uitputting. Het gevolg is, dat het onderwerp op de meeste
IE) OA Tilburg, Notulen hoofdbestuur, 16-12-1971.
Provinciaal Opbouworgaan (PON), Anders denken anders handelen,
16.
192) OA Tilburg. De tekst uit 1970 van de nieuwe benoemingsakte luidt: "De leraar zal bij
de vervulling van zijn taak loyaal meewerken aan de doelstelling van de school. De leraar
zal
in dit verband moeten voldoen aan alle eisen, die hem.
gezien deze doelstelling van de school.
ook voorzover die doelstelling gebaseerd is op de levensbeseh
ouwelijke grondslag, de aard en
het milieu van de school, terzake van onderwijs en gedragingen redelijkerwijs kunnen worden
gesteld"
191)

337

scholen wordt gemeden.193 De eigen identiteit van de confessionele
school leidt slechts een ondergronds en schriftelijk bestaan. In geschreven taal valt er weliswaar van alles over te melden, maar in de lerarenkamer is het onderwerp onbespreekbaar. Het is het best geconserveerde
194
verbale taboe, dat wij in onze samenleving kennen.
Parent constateert dat het hem bij studieconferenties en binnenschoolse bezinningsactiviteiten her en der in het land opvalt, hoe moeilijk het is
tot eenstemmigheid te geraken over de uitgangspunten voor een te voeren pedagogisch-didaktisch beleid, maar bij het streven naar overeenstemming over de godsdienstige en levensbeschouwelijke grondslag
over het beleid van de eigen school, treden de breedte en de diepte van
de tegenstellingen pas in hun volle omvang aan het licht. De existentiele
geladenheid van de religieuze en ideologische aspecten roept bij beleidsbepalende besprekingen binnen een docentencorps zeker sterke gevoelens van bedreiging op. Hier stuiten we zonder twijfel op een werkzame
impuls tot verafstandelijking in het geestelijk verkeer tussen leraren. De
conclusie lijkt onafwendbaar: door de vergrote pluriformiteit in de opvattingen van leraren en de daarmee verbonden 'tolerante', afstandelijke
houding constateert men aan veel scholen toenemende onbespreekbaar-

heid van het essentiele in de katholieke school: de grote vragen van religie en ideologie. De sferen van geloof en levensbeschouwing zullen het
langst ontoegankelijk blijven voor gemeenschappelijke koersbepaling
binnen de school. 195
Wie er echter wel over praten, zetelen op afstand en in de top van de piramide: de 'koepels', organisaties, hoofdbesturen. Naarmate het bouwwerk zich verbreedt, verstommen de gesprekken. Verstandige schoolleidingen beseffen dat ook en tonen zich keer op keer wat verlegen met de
obligate, maar goedbedoelde aansporingen van besturen. De papieren
identiteit van scholen dreigt bij explicitering immers een gemeenschap te
verscheuren. En dat willen scholen niet. Het heeft alles te maken met opvattingen over tolerantie, de erkenning van te leven in een pluriforme samenleving en te werken in een veelkleurige school. En mensen waarderen die geschakeerdheid heel positief. Ze is een afspiegeling van de gedifferentieerde maatschappelijke verhoudingen en ze inspireert tal van

docenten.
Confessionele scholen wachten zich er intussen wel voor hun identiteit
193) Joosten, t.a.p., 30.
194
) Hoogbergen. t.a.p., 40.
195) Parent, Deonbespreekbaarheid. 130-131.
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al te opzichtig te concretiseren, want dan treedt eerst goed de scheiding
der geesten aan het licht. En die zou tot onaanvaardbare cesuren leiden
tussen mensen binnen een school. Wie desondanks naar een gemeenschappelijke noemer zoekt, geraakt op een zo hoog abstractieniveau, dat
mensen er verwarrend veel kanten mee uit kunnen. In ideologisch opzicht hebben scholen niet veel meer dan lege dozen te bieden. Sommigen
menen, dat het nieuwe kenmerk van de confessionele school gelegen zou
kunnen zijn in het enigszins tarten van de gangbare smaak of wat af te wijken van de door allerlei modieuze trends en invloeden gedieteerde
grondtekst. Maar welke school kan dat ? Ze staat immers onder de dwingende dominantie van het aantal leerlingen - en dat slinkt in de jaren
tachtig overal, soms in existentieel bedreigende zin -, van uniforme
schoolprogramma's en van een afsluiting door eindexamens die weinig
creativiteit toelaat.

Wat op grond van stevige uitwendigheden: (le kwantitatieve gegevens,
de 'koepels', de zwaar bezette, landelijke bureaus en de belegen organisaties nog onaangetast en ongebroken lijkt, is soms al in de afzonderlijke
scholen in scherven uiteen geva]len. Karakteristieke kenmerken zijn verdwenen en confessionele scholen gedragen zich goeddeels als openbare.
Want geen mens kan staande houden, dat confessionele scholen zoveel
beter dan andere hun conficten op basis van het evangelie bijleggen of
zich in solidariteit onderseheiden. Confessionele scholen zeggen wel niet
meer, dat zij beter onderwijs geven, voortreffelijker resultaten behalen,
maar wel dat zij onderwijs geven vanuit een evangelisch perspectief.
Maar ook dat is een pretentie, die zulke scholen niet of uiterst marginaal
kunnen waarmaken.
Wanneer een leerling bij zijn verzoek om toelating op grond van afwijkende gezindte geweigerd wordt, - en dit gebeurt bij hoge uitzondering wekt zo'n handelwijze verbazing en bevreemding. Soms zelfs grijpt de
rechter corrigerend in. Merkwaardigerwijs treden dezelfde gevoelens
ook op, als scholen die zich op hun identiteit laten voorstaan, niemand
weigeren en daarom dus feitelijk geen aanspraak meer mogen maken op
een specifieke bevolkingsgroep, die zich ook in gezamenlijke specifiteit
geborgen weet.
Joosten wijst·nog op drie begeleidende verschijnselen: veel medewerkers uit de scholen verzetten zich ertegen, dat de school telkens opnieuw
wordt opgezadeld met taken die elders in de samenleving thuishoren,
maar gemakshalve naar de school worden toegeschoven. Daartoe rekenen zij ook de verheldering en verdieping van geloofszaken. Op de tweede plaats mijden nogal wat mensen uit de scholen het spreken over de re339

latie school-katholiciteit, omdat zij met betrekking tot hun persoonlijk geloof in verwarring verkeren. Tenslotte doet zich terzake een zekere
schuwheid voor, omdat niet weinigen bevreesd zijn, dat wat zij als bevrijding van juk hebben ervaren, wel eens zou kunnen verkeren in nieuwe
belasting. Elk geloof is immers gericht op verlossing, maar het is mogelijk
zo beklemd te raken in situaties, waarin mensen verlossing zoeken, dat
Fortmann kan spreken van 'ecclesiogene neurose'.196 Deze docenten
hebben de overtuiging, dat het niet mogelijk is binnen de katholieke
school op dit punt de eerlijkheid te betrachten die hun geweten hun voorschrijft, omdat zij zich in wezen met de doelstelling van de katholieke
school in traditionele zin niet kunnen verenigen.
Daarom beperkt de katholieke school zich tot het terrein van het onderwijs zonder de vraagstelling van de levensbeschouwing daarbij te betrekken. Het betekent, dat in het hart van de zaak, in de klas bij de confrontatie van leraar en leerling in veel gevallen de relatie met de katholiciciteit
van het onderwijs niet (meer) wordt gelegd. 197

De invoering van de Mammoetwet op 1 augustus 1968 vormt voor velen
ook een welkome vluchtweg, een alibi, voor het probleem van de identiteit. Er zijn op dat moment tal van onderwijskundige kwesties het hoofd te
bieden. Daarop richt zich ook ieders aandacht. De verwachting van het
hoofdbestuur en zeker van zijn voorzitter Molkenboer, dat het nieuwe onderwijskundige elan uit die dagen ook tot een grondige herijking zou leiden van de katholieke identiteit van de OMO-scholen, vindt onvoldoende
weerklank bij rectoren en docenten.
Hoewel de Mammoetwet naar structuur en inhoud en bijvoorbeeld
door de vrijstelling van het vak handelswetenschappen en economie op
HAVO-scholen, die uitsluitend meisjes wensen toe te laten, zich stevig
traditioneel opstelt, zorgt deze wel voor een stroomversnelling bij het uitbannen van tot nu toe typisch zuidelijk 'katholieke' kenmerken, zoals het
verbod op coeducatie. Op de kortst mogelijke termijn worden alle OMOscholen gemengde instituten. Gezamenlijk onderricht aan meisjes en jongens in dezelfde klas vindt al voor 1970 op alle katholieke scholen plaats.
Daarvoor blijkt geen enkele discussie meer nodig. Plotseling is dat feit
aanwezig en niemand heeft behoefte aan verantwoording aan wie dan
ook. Scholen schaffen alle katholieke feestdagen af en wegen onbeschroomd de waarde van het godsdienstonderricht in de brugklas af te196

) Fortmann, Heet de mens. 69.
197) Joosten, t. a.p., 31.
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gen het belang van studielessen. Niet als oorzaak, maar als een toevallige
aanleiding daarvoor fungeert de Mammoetwet. Een aantal verschijnselen
verdwijnt dan ogenschijnlijk plotseling, maar de geesten zijn daar al lang

rijp voor.
De externe democratisering van het gehele voortgezet onderwijs in Nederland en vooral zijn onstuimige groei zorgen intussen in de jaren zestig
en zeventig voor massale leerlingenaantallen ook en juist bij de scholen
van OMO. Dat vraagt niet alleen buitengewoon veel inventiviteit van
besturen en schoolleidingen, maar het verschaft tegelijkertijd een bijzonder merkwaardig gevoel: de crisis van de katholieke identiteit gaat niet
gepaard met een verlies aan leerlingen. Het tegendeel blijkt eerder het
geval. Van Kemenade verwacht in 1968 niet, dat "de geringe gehechtheid aan het katholiek onderwijs versneld in een daling van de feitelijke
deelname zal resulteren". Wel vermoedt hij, dat het bezwaar tegen de
beslotenheid van het katholiek onderwijs nog in omvang en intensiteit belangrijk zal toenemen.198 Maar dat bezwaar hebben katholieke scholen
in het algemeen en de OMO-scholen in het bijzonder in ieder opzicht
keurig weten te ondervangen door een mengeling van een principiele
keuze voor uiterste openheid en een handig inspelen op de krimpende
leerlingenmarkt. Wel blijft in al deze scholen een omvangrijke hoeveelheid imponderabilia waarneembaar. Want belangrijke dingen in het
menselijk bestaan zijn inderdaad niet te wegen of te meten: woordkeus,
spraakgebruik, intonatie, gewoonten, sfeer, manier van denken en handelen, reminiscensies, kortom een katholieke cultuur.
Daarom bloeit het confessionele onderwijs, getalsmatig, als nooit tevoren. De katholieke school heeft weliswaar haar tijd gehad, maar uitsluitend in de ideologische betekenis van het woord. De 'lege' confessionele
school wordt opvallend druk bezocht. Ze bezit zelfs grote aantrekkingskracht. De hoop en de verwachting dat openbare scholen in tai en last
zullen groeien, worden voorlopig nog niet bewaarheid.
Een parallel met de Volkskrant, die op 25 september 1965 haar ondertitel 'dagblad voor katholiek Nederland', voor vervallen verklaart en
daardoor een groter publiek kan bereiken en zich ruimer van opvatting,
pluriformer en vooral deskundiger toerust, dringt zich enigermate op.
Maar de Volkskrant heeft op dat moment de katholieke lezers geenszins
van zich vervreemd. Want de toenmalige hoofdredacteur Jan van der
Pluijm verklaart in datzelfde nummer, dat er juist geen koerswijziging
zou komen: "wij blijven een katholieke krant en zullen dat niet camoufle198)

Van Kemenade, De Kathotieken en hun onderwijs, 238.
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9,
ren .199 In tegenstelling tot het katholieke dagblad De Tijd - als de krant
niet behoudend katholiek zou blijven, moest die maar verdwijnen, aldus
Max de Bok, voorzitter van de NVJ (Nederlandse Vereniging van journalisten)200 - weet de Volkskrant al na een korte periode een sterke marktpositie te veroveren als toonaangevend ochtendblad.
Weliswaar verhangt geen enkele school haar bordje, maar de verduistering van de katholieke identiteit op de scholen sluit naadloos aan
bij wat zich in talrijke gezinnen afspeelt. In dat opzicht is de 'lege' katholieke school een verlengstuk van het 'lege' katholieke gezin. Ze is en blijft
nog heel lang 'sociologisch katholiek'. Weliswaar wordt de katholiciteit
van een school niet afgemeten aan die van de ouders, maar wel aan die
van de docenten. Daarom kan ook een school nooit 'katholieker' zijn dan
haar leraren.

c. Het machtsbolwerk van de verzuilde structuur

Het bijzonder onderwijs neemt van oudsher in vergelijking met het openbaar onderwijs een buitengewoon dominante plaats in: ongeveer tweederde van alle scholen is bijzonder.
verdeling van leerlingen naar richting (%) 1980-1981 201
schooltype

richting

openbaar
protestant-christelijk
rooms-katholiek

algemeen-bijzonder

kleuter

basis

30,1

31,4

28,3

28,1

24,8

36,3

37,9

36,8

voortgezet (AVO)
20,7

5,3 2,6 17,7

Dat is uiteraard een sterke machtspositie, die tot de jaren negentig niet
zal verzwakken. De bijzondere school wordt privaatrechtelijk door een
vereniging of stichting bestuurd. Zij kan ook de levensbeschouwelijke of
pedagogische richting formuleren en zij heeft bovendien middelen tot
haar beschikking om die richting gestalte te geven door het recht van benoeming van docenten, de keuze van de leermiddelen en het recht van
99 Van der Pluijm. in de Vot/cskrant, 25 september 1965.
200) G0ddijn, in NRCHandelsblad. 1 augustus 1990.
201) Centraal Bureau voor de statistiek, Statistisch Jaarboek, 1980.
1
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toelating van leerlingen. Maar op nog een andere, voor velen onvermoet
de wijze, springt haar krachtige positie in het oog. 202
De grondwet geeft in artikel 23 de burgers vrijheid van onderwijs. Deze behelst het recht van particulieren om een eigen school te stichten en
het recht de richting en de inrichting van hun onderwijs zelf te bepalen.
Bovendien is er de grondwettelijke gelijkstelling sinds 1917 tussen openbaar en bijzonder onderwijs. In ruil voor financiele gelijkberechtiging
verklaart de overheid de deugdelijkheidseisen van het openbaar onderwijs ook van toepassing op het bijzonder. Ons onderwijs kent dus twee
componenten. Maar de echte macht is geconcentreerd in (le verticale zuilen of de 'onderwijskoepels'. Het bijzonder onderwijs kent er drie:

- de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR);
- de Nederlandse Protestants-Christelijke Schoolraad (NPCS);
- de Nederlandse Algemeen Bijzondere Schoolraad (NABS).
Deze organisaties bezitten rechtspersoonlijkheid, hetgeen niet het geval
is bij de vertegenwoordigende organisaties van het openbaar onderwijs.
Daar is sprake van een samenwerkingsverband tussen de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG-schoolbesturen) en het Contactcentrum
Bevordering Openbaar Onderwijs (CBOO, ouders en personeel). Het
overleg binnen het Nederlandse onderwijs is grotendeels gebouwd rond
deze vier'koepels', waarvan het CCOO (De Centrale Commissie van Onderwijs-Overleg) als een soort van spinneweb over alle onderwijs is heengespannen. In 1972 heeft minister Van Veen dit CCOO ingesteld om het
overleg tussen minister en 'het veld' te formaliseren. De algemene, grote
onderwijsproblemen uit het basis- en voortgezet onderwijs komen er aan
de orde. Het is duidelijk, dat bij overeenstemming binnen het CCOO het
parlement feitelijk buiten spel staat. Het heeft slechts de voorstellen en
de wetsontwerpen die de minister met de koepels is overeengekomen, te
203

legitimeren.
Maar meer tot de verbeelding van een argeloze docent, ouder of leerling spreekt het buitengewoon hechte bouwwerk van instituten en
diensten voor onderzoek en begeleiding van het onderwijs. We praten
dan over de verzorgingsstructuur. Het totale personeelsbestand van de
verzorgingsinstellingen omvat ruim drieduizend fulltime formatieplaatsen. Dat betreft:
202) Hoogbergen, t.a.p., 33.
203) Van Schoten-Wansink, Knelpunten en con/Zicten, 12-13.
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1. de stichting voor Onderzoek van het Onderwijs (SVO);
2. de stichting voor Leerplanontwikkeling te Enschede (SLO);
3. het centraal Instituut voor Toetsontwikkeling te Arnhem (CITO);
4. de landelijke pedagogische centra:
- het Katholiek Pedagogisch Centrum (KPC) te 'sHertogenbosch;
- het Christelijk Pedagogisch Studiecentrum (CPS) te Hoevelaken;
- Het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum (APS) te Amsterdam.
De minister benoemt, behalve bij de pedagogische centra, een groot deel
van de leden in de besturen van deze instellingen, maar op bindende

voordracht van het CCOO. Ieder die deze mastodont nauwkeurig beziet,
mag best spreken van een buitengewoon hecht doortimmerd verzuild
bouwwerk, als hij maar weet dan een eufemisme te bezigen: het is vooral
een kolos van gewapend beton!
Wie een nieuwe school wil stichten, heeft weliswaar daartoe de grondwettelijke vrijheid, maar raakt toch verzeild en niet zelden verstrikt in een
ingewikkeld mechanisme van toedeling, dat er feitelijk voor zorgdraagt
dat de bestaande verhouding tussen de verschillende 'denominaties' gehandhaafd blijft. De zogenoemde 'planprocedure' regelt alles wat ligt
tussen het indienen van een aanvraag voor een school tot aan de beslissing van de minister om een school voor bekostiging door het rijk in aanmerking te laten komen. De vier 'koepels' bundelen daartoe niet alleen
de aanvragen voor hun eigen sector, zij treden daarnaast ook op als
scheidsrechter bij conflicterende aanvragen uit het eigen kamp. De minister stelt uit de uiteindelijk voorgedragen scholen een plan van scholen
vast. Wie buiten de organisaties om aan de bak wil komen, maakt veel
minder kans. Hij valt immers buiten het verzuilde circuit.
De resultaten van het overleg zijn zelden een gevolg van een gefundeerde onderwijskundige visie, maar veel meer van een - soms

zelfs or-

dinaire koehandel tussen organisaties om de precieze, bestaande balans tussen de verzuilde kwantiteiten veilig te stellen. Een uitzondering
op deze regel betreffen de 'witte aanvragen' (buiten de koepelorganisaties om). Besturen wenden zich dan rechtstreeks tot de minister. Het is
curieus, dat juist in Brabant drie scholen op deze (moeizame) wijze tot
stand zijn gekomen: het Macropediuscollege in Gemert, het Heerbeeck
college in Best en het Durendaelcollege te Oisterwijk. Weliswaar maakt
De Haas, referendaris ten departemente, geen onderscheid tussen
deelplan- en 'witte' aanvragen. Maar de procedures voor scholenplanning blijven goeddeels gebaseerd op de veronderstelling dat ouders een
bepaalde levensbeschouwelijke richting wensen.
-
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35. Eindhovens Dag-/Avondcollege Eindhoven, atheneum-gymnasium, HAVO en MAVO.
schoolleiding: H.M. van der Linden, E.H.M. van Galen-Bosma,
drs. P.M. Heemskerk, P.J.C. Michielsen en drs. M.H. Nieuwenburg.
106 medewerkers: 2021 leerlingen: 1292 vr. en 729 man.
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Die voorkeur van ouders voor een confessionele school mag dan kwantitatief ongewijzigd lijken, ideologisch is deze na 1966 ingrijpend veranderd. Om allerlei motieven kiezen ouders nu voor een confessionele
school: de status van het soort onderwijs, de afstand tussen school en
huis, de kwaliteit van onderwijs, hoe moeilijk die ook te beoordelen valt
en hoe meerduidig dat begrip ook is, de roep van zorgvuldigheid en ordelijkheid, hoe vaag die kenmerken ook zijn, de faam van docenten, het disciplinair en didaktisch regiem, velerlei activiteiten. de staat van het gebouw, de eindexamenresultaten en ook de 'denominatie'. Het valt moeilijk vast te stellen of ouders een confessionele school verkiezen
bijvoorbeeld om de kwaliteit van het gods(lienstonderricht.
Er heersen ook allerlei gekleurde oordelen. Soms speelt daarin een
verlangen mee de uit de traditie vertrouwde, religieuze nestgeur. al verwaaid uit het gezin, daar nog te kunnen snuiven. Soms komt die keuze
voort uit een pijnlijk gevoel van onmacht: misschien kan de school nog
iets recht houden. van wat ouders zelf niet meer geloofwaardig kunnen.
Wellicht is er zelfs sprake van een heimelijk schuldgevoel. En al die impliciete en onduidelijke gevoelens bepalen de kwantitatieve sterkte van
de confessionele school, maar ideologisch is de onttakeling onloochenbaar.
In sollicitatiegesprekken van docenten bij de scholen van OMO komt
de identiteit van te benoemen leraren aanvankelijk zelden en later bedekt
aan de orde, voorzover zij bereidheid tonen de doelstelling van de school
te onderschrijven. Alleen al uit een oogpunt van tolerantie, hoffelijkheid
en welbegrepen eigenbelang zijn er vrijwel geen referenten die op deze
uitnodiging negatief reageren. Ook voor bewindvoerders geldt, dat er
statutair geen bezwaar is tegen het aantrekken van niet-katholieke
bestuursleden, mits de kandidaat de doelstelling van de vereniging onderschrijft".204 Zowel de hooggeprezen openheid als het praktische motief van de schaarste aan leraren zijn voor het bestuur van OMO steeds
aanleiding geweest zonder bezwaar niet-katholieke docenten aan zijn
scholen te verbinden. Ook benoemt het hoofdbestuur buiten de katholieke-protestants-christelijke samenwerkingsschool Roncalli in Bergen op
Zoom - een niet-katholieke rector.
Het lijkt opmerkelijk, dat alle dag-/avondscholen van OMO niet de katholieke signatuur, maar de algemeen-bijzondere bezitten. Dat heeft in
het verleden wel lot wrevel geleid binnen de algemeen-bijzondere koe4.

-

204)
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AO Tilburg. Notulen hoofdbestuur. 23-2-1970.

pel. Maar toen zelfs al voor de Tweede Wereldoorlog dat onderwijs. geheel kosteloos, door de Vereniging is behartigd, heeft de algemeen-bijzondere koepel

zijn

vermeende aanspraken daarop

nooit tot gelding gebracht.

juist omdat zij in het AVO-avondonderwijs in
monopolie
het
Brabant
bezit en dat ondenvijs uitsluitend bestemd is voor
volwassenen, aan de algemeen-bijzondere status de voorkeur gegeven.
Het is intrigerend enerzijds de gevecliten waar te nemen voor de stichting van scholen op grond van de eigen identiteit en anderzijds te constateren, dat de grondwettelijk gegeven vrijheid voor de inhoud van het onderwijs tenminste aan fundamentele twijfel onderhevig is. In het katholieke kamp betoogt in 1966 de priester-augustijn Modestus van Straaten, na zijn rectoraat aan het Triniteitslyceum in Haarlem benoemd tot hoogleraar in de Antieke Filosofie te Nijmegen - dat niet de inhoud van het
onderwijs, noch de aanwezigheid van godsdienstonderricht essentieel
zijn voor de katholiciteit van een school, maar het levende besef bij onderwijsgevenden, dat zij werken vanuit een duidelijke bestemming van
de mens op een hiernamaals. De overdracht van kennis doet scholen niet
verschillen, wel de overtuiging van docenten dat zij die overdracht willen
realiseren in een perspectief dat gericht is op de eeuwigheid. Wanneer
dat geloof niet meer levend aanwezig is, ontvalt het fundament aan eigen
confessioneel onderwijs. 205
Die vrijheid van onderwijs valt voor een juist inzicht te onderscheiden
De.- Vereniging heeft,

ln:

- de vrijheid van richting: personen kunnen onderwijs geven van uit een
bepaalde religieuze, zedelijke of maatschappelijke overtuiging;
- de vrijheid van oprichting: de vrijheid om scholen voor gelijkgezinden
te stichten en

- de vrijheid van inrichting op grond waarvan particulieren zelf het leerplan, de lessentabel, de leerstof en de leermiddelen bepalen en bovendien de docenten benoemen.

205) Bezinning na vijftig jaar katholiek middelhaar Onderwijs in Waalwijk. Deze rede,
gehouden bij het vijftigiarig bestaan van het Dr.-Mollercollege te Waalwijk, schildert de wijziging
van de onderscheiden motieven voor een kathotieke school. Tot de zekere en onaangevochten
argumenten tot de jaren zestig rekent hij de 'milieutheorie': gezin en school dienen ali een
leefmilieu van de katholieke geest doortrokken te zijn. Dat was een eis. Onderwijs in katholieke scholen zou nu (1966) moeten uitgaan van een katholieke visie op de totale werkelijkheid.
Die visie "zal thans gefundeerd moeten zijn in de gemeenschappelijke fundamentele inspiratie, die aan de gehele schoolgemeenschap. docenten en leerlingen. eigen is en van waaruit de

verschillende vakken in onderlinge samenhang worden gedoceerd". Van Straaten, in Bonat,entura XXX (1966), 36,994.
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d. De 'lege' katholieke school

De vrijheid van oprichting van scholen - volledig gegarandeerd - gaat
absurde trekken vertonen. De vrijheid van inrichting en daarmee voor
een belangrijk deel ook de vrijheid van richting is al geruime tijd aan een
aanzienlijke erosie onderhevig. De wetgever bepaalt immers sinds jaar
en dag voor iedere schoolsoort afzonderlijke deugdelijkheidseisen en
subsidievoorwaarden. Die bevatten uitvoerige voorschriften met betrekking tot de verplichte vakken en de daaraan te besteden uren. De kans
die het bijzonder onderwijs nog heeft om een eigen inhoud te geven aan
de vakken en eventueel andere vakken toe te voegen, bestaat feitelijk
nauwelijks meer door de omvangrijke en concrete eindexameneisen. Ook
het feit dat de som van de verplicht te geven vakken en een enkel uur voor
godsdienstonderwijs de effectieve ruimte van de lessen volledig vult, verhindert een eigen beleid.
Heel merkwaardig en zelfs tragisch is bovendien de constatering, dat
scholen bij zelfs heel geringe kansen hun vrijheid te expliciteren, voortdurend om meer centrale voorschriften vragen. 206 Schoolleidingen en
docenten willen in het algemeen eigenlijk zo min mogelijk bewegingsruimte. Soms komt die rigiditeit voort uit rechtpositionele starheid, mentale luiheid. gemakzucht, onvermogen eigen oplossingen le bedenken,
maar stellig ook uit een streven naar gelijkvormigheid van alle scholen
om concurrentie te vermijden. Die vreemde discrepantie tussen de geboden vrijheid en de bereidheid er gebruik van te maken ligt in het verlengde van de historische afstand tussen de strijd om het principiele recht uit
het verleden en de toepassing van een verworvenheid in de hedendaagse

praktijk van de scholen, waar die beginselvastheid inmiddels is verbleekt.
Een intrigerend voorbeeld vormt een circulaire van staatssecretaris
K.de Jong Ozn. uit 1980. Wanneer een ten tijde van de Mammoetwet
door staatssecretaris J.H. Grosheide genomen besluit alle eindexamenvakken van centraal schriftelijke opgaven te voorzien, successievelijk tot
uitvoering komt, rest uiteindelijk alleen nog het vak geschiedenis. Docenten verzetten zich om allerlei redenen met hand en tand tegen een schriftelijk eindexamen geschiedenis. Staatssecretaris De Jong weet de bezwaren goeddeels te bezweren, maar lijkt toch te aarzelen, als met name zijn
eigen kring, het protestants-christelijk onderwijs, het zware geschut van
de vrijheid van onderwijs in stelling brengt. Het vak geschiedenis, zo heet
206
)

Hoogbergen, t.a.p..34.
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het. is zo 'identiteitsgevoelig'. dat een centraal schriftelijk gedeelte daar
ernstig afbreuk aan doet. De Jong richt zich daarop per circulaire tot alle
besturen met de uitnodiging, dat scholen die om hun identiteit bezwaar
maken tegen centrale opgaven geschiedenis, zelf schriftelijke opgaven
mogen samenstellen, uiteraard wel gebaseerd op dezelfde onderwerpen
als de rijksopgaven.207
Ook het bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs legt die kwestie aan
208
Maar het moet na enige maanden
zijn geschiedenisleraren voor.
constateren,
'9

dat scholen geen belangstelling hebben een eigen eindexamen geschiedenis op te stellen. Leraren zijn van mening dat het niet mogelijk
c.q. zeer moeilijk is de eigen katholieke signatuur uit le drukken in een
eigen eindexamen geschiedenis. Het hoofdbestuur is dezelfde mening
toegedaan".209
En ook landelijk voelt geen enkele school zich geroepen 'identiteitsgevoelige' opgaven gesehiedenis te ontwerpen. Een schriftelijk eindexamen geschiedenis is daarna zonder slag of stoot ingevoerd en geen mens bekreunt zich nu nog om de 'ideologische' inhoud.
Dat komt minder vreemd voor aan wie ervan op de hoogte is, dat bijzondere scholen weliswaar hun eigen leerplannen mogen vaststellen,
maar dat geen school van dat recht ooit gebruik maakt. Integendeel, alle
scholen schrijven het rijksleerplan, op tittel en jota nauwkeurig, over,
conformeren daarmee de inhoud van hun vakken aan die van het openbaar onderwijs en kijken verder nooit meer naar dat document om.
Het is duidelijk: OMO-scholen zien geen kans in leerplan en eindexamenprogramma's hun eigen identiteit te expliciteren. Misschien zijn
scholen er geestelijk ook wel te vadsig voor. Hoe individualistisch zij zich
wensen te gedragen, enige gemakkelijke grijsheid in gezamenlijke richtlijnen en voorschriften achten zij daarmee toch niet in strijd. Het is niet
de mantel der liefde, eerder de schaamlap der verlegenheid, waarmee zij
haar ideologische naaktheid maar liever bedekken.

e. Worsteling om de katholieke identiteit

De Vereniging wil de katholieke grondslag betrekken in het ontwikke-

207)
208)
209)

OA Tilburg, Circulaire ministerie O. en W., 28-3-1980.
OA Tilburg. Notulen hoofdbestuur. 19-5-1980.
OA Tilburg, Notulen hoofdbestuur. 29-11-1980.
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lingsplan.210 Van meet af aan is het beleid, heen en weer geslingerd tussen behoud en vernieuwing, er op gericht geen discriminatie toe te passen tussen gewezen priesters en andere kandidaten, indien "de ambtsverlating op reglementaire wijze met goedkeuring van de bisschop is
geschied".211 Ook voor uitgetreden priesters die godsdienstleraar aan
dezelfde school willen blijven, neemt het bestuur een menselijk en royaal
standpunt in. Op het Roncallicollege in Bergen op Zoom, waar zich een
eerste geval voordoet, enqueteert het bestuur leraren en ouders, als Ernst,
de bisschop van Breda, zich akkoord verklaart met de continuering van
de functionaris. Een overweldigende meerderheid van docenten en ouders ondersteunt het bestuursstandpunt. 212

Een jaar later heet het, dat de Vereniging aan de levensbeschouwelijke
grondslag passende aandacht zal besteden.213 Wanneer er stemmen opgaan die het bestaansrecht van de confessionele school en de zin van het
godsdienstonderwijs in twijfel trekken, richt het bestuur zich in een brief
tot alle medewerkers met de boodschap "dat het confessionele karakter
behouden moet blijven en dat wij het godsdienstonderwijs moeten verbeteren". Niet zonder trots vermeldt het hoofdbestuur, "dat de nieuwe katechesecursus overal in de wereld de aandacht trekt". (zie hfdst. VI, § 2)
Het noemt ook een aantal landelijke initiatieven van institutionele aard,
maar de brief concentreert zich toch vooral op het toegenomen overleg
tussen de katecheten van de scholen en deze wijst op de instemming,
waarmee het bestuur het initiatief van de moderatoren tot het vervaardi214
gen van een nieuwe cursus heeft gehonoreerd.
Voor de grote meerderheid der docenten is de katholieke signatuur van
de scholen moeilijk te benoemen. Er bestaat ook weinig belangstelling
zich met deze kwestie bezig te houden. Molkenboer voorziet "een afl)rokkeling, als er niet gestimuleerd wordt".215 Joosten acht het praten over
de katholieke identiteit een zeer precaire zaak.216 Hij vindt de structuren
die het ministerie voor de scholen ontwerpt geen gevaar. De bedreiging
van het bijzonder onderwijs komt van binnen, omdat het immers zelf de
Tilburg, Jaarverslag 1968, 5.
OA Till,urg, Jaarverslag 1968, 9.
212) OA Tilburg, Jaarverslag 1968, 9. Er zijn 317 ouders geenqueteerd, van wie 270 katholieke. 214 antwoorden kwamen binnen: 22 (10%) maakten bezwaar; 186 (86.9%) geen be219 OA
211)

zwaar; 6 (2.8%) geen mening.
OA Tilburg, Notulen hoofdbestuur, 4-7-1969.
214) OA Till}urg, Jaarverslag 1977-1978,12.
215) OA Till)urg, Notulen hoofdbestuur, 25-3-1974.
216) OA Tilburg, Notulen hoofdbestuur, 26-8-1974.
213)
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inhoud bepaalt, die het aan een bepaald aspect wil geven.217 Wanneer
het plaatselijk bestuur van de katholieke en protestants-christelijke samenwerkingsschool, het Roncallicollege een kandidaat als rector voordraagt, die "werkzaam is in het bedrijfsleven, niet kerkelijk en zonder
onderwijservaring" en verder stelt, dat het de kwaliteiten van een goed
manager belangrijker acht dan een godsdienstige overtuiging, volgt er
een stevige discussie in het hoofdbestuur met als uiteindelijk resultaat
een nieuwe oproep. "Volgt men de voordracht. dan wordt naar buiten
uitdrukking gegeven aan de malaise op dit principiele punt".218
Omdat er voor de vacature op het Carolus Borromeuscollege in Helmond geen priester-godsdienstleraren meer beschikbaar zijn, volgt de
benoeming van twee leken-katecheten, "die niet alleen a]le uren zullen
verzorgen, maar ook het schoolpastoraat".219. De benoeming van een
zich atheistisch noemende sollicitant aan het Mill-Hillcollege wordt aan
de goedkeuring van de docenten onderworpen, waarna aanstelling
Volgt.220

Bedekt suggereert het bestuur dat de bisschoppelijke brief uit 1977
een teleurste]ling is. Niet omdat er verwachtingen leven dat het episcopaat een aantal praktische oplossingen voor de katholieke identiteit aan
de hand zou doen, maar wel dat het een nieuw ideologische kader zou
schetsen. Het bestuur stelt onomwonden, dat het waarmaken van de katholieke signatuur een moeilijke kwestie is. Het acht het
',
zelfs onjuist ernaar te streven dat onze scholen zich tastbaar moeten
onderscheiden van andere. Er zijn mensen in ons midden die de opvatting huldigen, dat dit onderscheid op zich niet nastrevenswaard is. Als
het zich voordoet, moet het een gevolg zijn van de inhoud die aan het
begrip katholiciteit in iedere school afzonderlijk wordt gegeven. In elk
geval is duidelijk dat een formele doelstelling niet toereikend is".
Er valt een opmerkelijke verschuiving te constateren: niet langer vormt
de katholieke identiteit een gemeenschappelijke zaak, maar zij wordt een
verantwoordelijkheid van elke afzonderlijke school. Het vervagende onderscheid tussen katholieke en niet-katholieke scholen lijkt ook aanvaard. Wel vraagt het hoofdbestuur aan tenminste twee punten aandacht
te schenken: een aantal mensen in de school zou zich bereid moeten verklaren zich met vragen van levensbeschouwing bezig te houden. Tegelij-

Tilburg,
Tilburg,
OA Tilburg,
OA Tilburg,

217) OA

218) OA
219)

220)
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hoofdbestuur,
hoofdbestuur,
hoofdbestuur,
hoofdbestuur,

25-11-1974.
24-3-1975.
23-6-1975.
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kertijd zal de confessionele signatuur uit enkele uiterlijke verschijnselen
moeten blijken. Het bestuur acht de eigen identiteit van iedere school
meer dan een ideologisch gegeven. Ze moet ook blijken uit de aanpak
van vele andere zaken die zich in het onderwijs voordoen. Tezamen bepalen zij het klimaat en het gezicht van de school. De diversiteit tussen
scholen acht het zelfs wenselijk. Het beveelt de scholen aan "liever de
hand aan de ploeg te slaan dan te blijven steken in eindeloze - vaak onvruchtbare gedachtenwisselingen". Het wil alle initiatieven steunen.221
Het is een uiterste poging de basis te mobiliseren, het vuur aan te blazen
of tenminste de rokende vlaswiek niet te doven.
Molkenboer houdt staande, dat "het predikaat 'katholiek' op enigerlei
wijze moet worden ingevuld. Wanneer dit niet meer mogelijk is, heeft het
verder weinig zin meer". Het bestuurslid Sloet stelt in diezelfde vergadering, dat "de katholieke identiteit tot uitdrukking kan komen als onbaatzuchtige beschikbaarheid voor de gemeenschap".222
In het profiel van de nieuwe voorzitter blijkt zijn expliciete katholieke
overtuiging een voorwaarde. De nieuwbenoemde Verdijk zegt "in de
voetsporen van zijn voorganger te willen treden voor wat betreft het toedragen van een warm hart aan de katholieke identiteit".223
Bij herhaling komt de identiteit in het bestuur ter sprake, maar voortdurend in de sfeer van grote bezorgdheid en onmacht.
"Kan OMO zich nog langer katholiek noemen ? We leven in een zeer
moeilijke periode, omdat er heel verschillend wordt gedacht over de
toekomst van de katholieke school. Misschien moeten we niet uitgaan
van de populatie, maar van de intentie".224 b-1 "In de praktijk zijn er
op onze scholen vele niet-katholieke docenten, maar enkele leerlingen
die kerkelijk zijn en vele ouders die niet meer praktiserend gelo-

ven".225
Het hoofdbestuur besteedt verder aandacht aan een uitvoerige notitie
van Van Montfoort, de bisschoppelijk commissaris, die weliswaar een
aantal facetten van identiteit onderscheidt, maar geen bijdrage levert
voor praktisch beleid.
Wanneer het bestuur een speciale functionaris als 'identiteitsmedewerker' uit 44 sollicitanten benoemt in de persoon van G. Schlatman, tonen
de moderatoren zich enthousiast. Een bestuurslid merkt op, dat "deze
221)

OA Tilburg. Jaarverslag 1977-1978,12.

222) OA Till)urg, Notulen hoofdbestuur, 29-9-1976.
223) OA Till,urg, Notulen hoofdbestuur, 23-1-1978.
224)
225)
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OA Tilburg. Notulen hoofdbestuur. 25-4-1983.
OA Tilburg, Notulen hoofdbestuur, 30-5-1983.

laatste kans om de identiteit vorm te geven niet mag verzanden in procedures".226 Na vier jaar - de termijn van de benoeming kiest de betrokken functionaris voor de VUT. De discussies over de opvolging laten het
bestuur nauwelijks keuze. Alle geledingen verzetten zich met hand en
tand tegen benoeming van een opvolger met uitzondering van de katecheten, die met teleurstelling kennis nemen van de afwijzende standpunten. Aanvankelijk lijkt het bestuur te volharden in zijn standpunt desalniettemin tot een nieuwe benoeming te besluiten, maar uiteindelijk legt
het zich neer bij een beslissing, waaraan het zelf niet de voorkeur geeft.
-

f. Verandering van signatuur
In het midden van de jaren tachtig krijgt de Vereniging te maken met
nieuwe bedreigingen van haar identiteit. Het bestuur beseft heel goed,
dat het huidige scholenbestand een gevolg is van een historische ontwikkeling. Er is geen sprake meer van homogene groeperingen binnen de eigen scholen. In een multiculturele samenleving hebben leerlingen ook
recht op informatie over die verschillende culturen, zeker als de scholen
pretenderen zo open mogelijk te zijn. Het gaat er dan om leerlingen te
helpen een keuze te maken. 227
Het bestuur wordt bovendien geconfronteerd met een nieuw verschijnsel, dat de bestaande balans in de verdeling van de denominaties verstoort: 'de directe meting'. Een onafhankelijke instantie enqueteert de
betrokken ouders in een wijk, stad of regio naar hun voorkeur voor een
school van een bepaalde richting. Op grond daarvan kan een nieuwe
school de 'kleur' krijgen van de meerderheid van de ouders. Van meet af
aan wijst het bestuur op een tweetal bezwaren van deze methode, die
strikt objectief lijkt. Uit de praktijk blijkt, dat de werkelijke aanmelding
van leerlingen voor een niet-confessionele school altijd lager ligt dan wat
ouders in eerste instantie, kennelijk als theoretische mogelijkheid, bij de
enquete opgeven.
Bovendien kan de stichting van een school met een andere signatuur
op grond van 'directe meting' een rechtstreekse bedreiging inhouden van
bestaande katholieke scholen, zeker bij stabiliserende of dalende leerlingenaantallen. In het laatste geval zullen medewerkers uit allerlei overwegingen, soms uit een oogpunt van rechtvaardiger toedeling, maar vaker
uit behoud van hun werkgelegenheid kiezen voor wijziging van de signa226)
227)

OA Tilburg. Notulen hoofdbestuur, 26-3-1984: 28-1-1985.
OA Tilburg, Notulen hoofdbestuur, 17-3-1986.
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tuur. In het bestuur ontspint zich een principiele en een praktische discussie, die onder druk staat van ontwikkelingen in Oss en Tilburg.
In Oss verzorgt de 'scholengemeenschap Titus Brandsma' onder beheer van de Carmelstichting: HAVO-, atheneum en gymnasium-onderwijs. Onder beheer van Ons Middelbaar Onderwijs opereren daar het
Maaslandcollege (HAVO-atheneum) en de in 1977 gestichte categoriale
Vincent van Gogh-HAVO. De schending door het bestuur van de 'scholengemeenschap Titus Brandsma' van een duidelijke, met OMO gemaakte afspraak, - door de Vereniging niet zonder bitterheid vastgesteld - het
leerlingental tot twaa]fhonderd te beperken, brengt de toekomst van
de Vincent Van Gogh-HAVO in onmiddellijk gevaar. Immers zonder
atheneum-afdeling heeft deze school geen toekomst. Pogingen om met het
Maaslandcollege tot een fusie te geraken, lopen uiteindelijk op niets uit.
Docenten van die school verzetten zich. Er blijven dan in feite maar twee
mogelijkheden over: voortbestaan als een noodlijdende categoriale HAVO-school met geringe overlevingskansen of overdracht aan de gemeente en omzetting in een openbare school, hetgeen gebeurt krachtens artikel 75, lid 2 en artikel 98, lid 2 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs.
De nieuwe (gemeentelijke) school komt inderdaad tot stand en gaat -in
1990 bovendien fuserend met de tot 1978 enige katholieke meisjes-MAVO Maria Immaculata, later Imac-MAVO, - Mondriaancollege heten. Deze gemeentelijke (openbare) school bestaat nu uit atheneum-HAVOMAVO.228

In de regio Tilburg blijkt de aanmelding voor de vijf scholen van Ons
Middelbaar Onderwijs: het Odulphuslyceum, het Theresialyceum, het
Pauluslyceum, het Cobbenhagencollege en het Mill-Hillcollege zowel te
stagneren als al jaren onevenwichtig te geschieden. Wel slaagt het plaatselijk bestuur er jarenlang in de aanta]len leerlingen redelijk over zijn vijf
scholen te verdelen, maar op den duur blijkt dat moeilijk uitvoerbaar.
Binnen een van de scholen is de keuze voor een mogelijk andere identiteit al

eerder ter sprake gekomen. Bovendien bestaat er gevaar voor de

stichting van een tweede openbare school naast de Willem-II-rijksscholengemeenschap. Het Pauluslyceum, met de geringste werfkracht,
besluit in goed overleg de 'algemeen bijzondere' signatuur aan te nemen.
De statuten van OMO zouden het beheer van algemeen-bijzondere dagscholen niet toelaten. Toch lijkt het een doordacht en ook een verstandig
besluit, maar het zou "binnen en buiten de Vereniging verwijten oproepen van opportunisme op het vlak van de identiteit en cynisme in
228)
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OA Tilburg. Notulen hoofdbestuur, 29-4-1985; 13-1-1986.

bestuursaangelegenheden".229 De school zelf wil als 'algemeen-bijzondere school' onder beheer van OMO blijven, een soort van omgekeerd 'paulinisch voorrecht'.230
De Vereniging besluit haar eerste doelstelling het verzorgen van onderwijs op katholieke grondslag onverkort te handhaven. Het streven zal er
dan ook op gericht zijn katholieke scholen in stand te houden. Aan de
stichting van openbare scholen kan de Vereniging grondwettelijk en statutair geen medewerking verlenen. Dat is het alleenrecht van de gemeenten of het rijk. Wel acht het bestuur het in overeenstemming met het doel
van de Vereniging een katholieke school aan een gemeentebestuur over
te dragen, als "de noodzaak en de billijkheid daartoe overtuigend zijn
aangetoond". OMO kan wel het beheer voeren over interconfessionele
scholen, hetgeen met het Roncallicollege in Bergen op Zoom het geval is
en over algemeen-bijzondere scholen, zoals van oudsher gebeurt met de
avondscholen. 231
Een hele reeks van overwegingen en mogelijkheden passeert de revue
met daarbinnen opnieuw de vraag naar de werkelijke identiteit van de
scholen, de verhouding tussen een school met christelijke waarden en
een katholieke school, de positie van het godsdienstonderwijs, de vrijstelling daarvan voor niet-katholieke leerlingen, de aard van dat onderwijs,
informatief of getuigend, en de zorg voor de eigen identiteit als een actueel thema. Op dat laatste punt vindt het bestuur het niet aanvaardbaar,
dat anderen het de maat nemen. Als een school met een rooms-katholieke signatuur niet mogelijk blijkt, geeft OMO de voorkeur, in volgorde,
aan een samenwerkingsverband met een protestants-christelijke school,
een samenwerkingsverband met een algemeen-bijzondere, of een school
op algemeen-bijzondere grondslag.232 De Vereniging vindt uiteraard,
dat zij zelf niet het initiatief moet nemen voor een 'directe meting'.233
De verruiming van de zorgbreedte van OMO als katholieke onderwijsinstelling is volgens het bestuur geenszins laakbaar; zij past in de ontworsteling aan een verkokerd denken, parallel aan ontwikkelingen in an229 Wintjes, Sint Paulus buiten de muren, in Omologie, XX (1989-1990), 231-232.
230
) Het zogenoemde 'paulinische voorrecht of privilege' is een oude kerkrechtelijke uitzonderingsbepaling, waardoor het huwelijk van een niet-gedoopte onder omstandigheden kan
worden ontbon(len. wanneer deze, Christen geworden, met een Christen wil huwen. De bepaling is genoemd naar Paulus, de apostel der heidenen...
231
) Het algemeen-bijzonder onderwijs beklaagt zich over het feit, dat de Vereniging zich bij
het beheer van algemeen-bijzondere scholen niet aansluit bij zijn zuil.
232) OA Tilburg, Notulen hoofdbestuur, 27-1-1986.
233
) OA Tilburg, Notulen hoofdbestuur, 22-12-1986.
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dere sectoren van het maatschappelijk leven, zonder vrees daardoor het

eigene te schaden. Statutaire formuleringen behoeven bovendien niet als
een strikte begrenzing te worden opgevat. Dat standpunt bezit juridisch
zeker enige spitsvondigheid, maar overtuigt toch weinig. Het wordt ook
door de NKSR afgewezen. Er bestaat tenslotte het voornemen de statuten
ook naar de letter in dit opzicht te wijzigen. 234
De jongste ontwikkelingen wijzen op een soort van 'godsvrede' tussen
de beide Brabantse bisschoppen en OMO. De eersten stellen zich op het
standpunt, dat de 'trend' van de afgelopen twintig jaar zich kan wijzigen
en dat een algehele 'uitverkoop' thans derhalve ongewenst is. Zij willen
daarom een vinger in de pap blijven houden, die de statuten hen ook garandeert. OMO zou bovendien 66n gezicht moeten tonen. Het ware gelaat willen zij echter wel'gedogen', zodat scholen met een afwijkende signatuur toch onder beheer van OMO kunnen blijven.
g. Emancipatie tegenover

kerkelijke bemoeienis

In 1966 hebben de Nederlandse bisschoppen, geheel te goeder trouw,
hun bevoegdheden, ook in profane kwesties, verregaand overgedragen
aan de NKSR (Nederlandse Katholieke Schoolraad). Op grond daarvan
meet de NKSR zich de status aan van een 'superbevoegd gezag', dat alle
besturen van katholieke scholen onder zijn voogdij wil zien geplaatst. Deze intentie bestrijdt de Vereniging van meet af aan met alle middelen,
omdat daarmee niet alleen principieel ieder bevoegd gezag feitelijk wordt
ontkracht, maar ook omdat afhankelijkheid van zulk een oppermachtig
schoolbestuur, zeker als dat zijn opvatting over de katholiciteit van de
scholen benauwend eng formuleert, verregaande gevolgen heeft voor alle
medewerkers in de scholen. Talrijke commissies laten hun licht over deze juridische aangelegenheid schijnen. Maar uiteindelijk weten de Vereniging en andere een overweldigende meerderheid v,an katholieke
schoolbesturen uit de AVO-sector (92%) voor dit standpunt te winnen en
daarmee slaakt zij feitelijk de laatste kluisters van kerkelijke bemoeienis.
De vice-voorzitter van OMO, mevrouw M.Th. Sprenkels-Liebrand, heeft
zich, als voorzitter van de bond VWO/AVO, voor deze overtuigende
meerderheid grote inspanningen getroost.
OMO bereikt daarmee de status van een Vereniging van volwassen katholieken, die zelf uitmaken op welke wijze de katholieke identiteit gestalte moet krijgen en vooral wat op dit punt de consequenties zijn voor alle
234)
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Sloet-Van Cranenburgh, in Omologie, XX (1989-1990), 294.

--I
1

I

I,S

4

»: 441/P
.- -

1

r

1

.

.·

/
I.

..

r-

v

'

/1-

/

-/

f

I...M...c:,2. -

=1

1

2»--

'r
V

)j

"

a
.

. .../A.. < A1

M

1

,». 4,

14

'An##

'1

4

'/P'l
«1'.,
:,1<It

..,99''J,-Tr '7.·FILSS

ric

.42

1, 1 01 . '11 11<,1 Ire
#

\

-Al'

A

1.I-. .

.

4

-1.-)
---

« - 31"
23-

4
-*-Nt

-

/1. 1

4

SY

1

36. R.-k. MAVO

",
t

Ruiven", Berkel-Enschot, MAVO.

schoolleiding: Th. de Brouwer, A. van Cool en C.Clarijs
30 medewerkers; 317 leerlingen; 163 w en 154 man.

357

medewerkers in een snel veranderend tijdsgewricht. Het siert de Vereniging, dat zij in haar beleid structuren, ook kerkelijke, voortdurend ondergeschikt acht aan het belang van haar mensen.
Verdijk verbaast zich over het feit, dat bisschoppen nog zeggenschap
zouden hebben over profane kwesties (fusies, stichting en opheffing van
scholen, benoeming en ontslag van docenten) en hij vraagt zich af, welke
bevoegdheden precies zijn gemandateerd. OMO wil geen regelgevende
bevoegdheden overdragen ook niet aan de Bond van Schoolbesturen, die
deze trouwens ook niet wil hebben. Deze ontzegt zulke bevoegdheden
aan de NKSR. Bovendien mag de NKSR zijn goedkeuringsrecht van de
Statuten niet misbruiken - het gaat a]leen om een marginale toetsing om van schoolbesturen onderwerping te vragen. De besluitvorming binnen de NKSR moet alleen op basis van consensus geschieden. 235
De interpretatie van de commissie 'Van der Grinten', ingesteld door de
NKSR, van het canoniek recht en de daaruit voortvloeiende formulering
van 'het reglement voor het katholiek onderwijs' vormen een groot gevaar
voor de autonomie van de schoolbesturen. Die commissie stelt de kerkelijke goedkeuring van een school afhankelijk van de bisschoppen. Dezen
6n de NKSR kunnen scholen die kerkelijke goedkeuring ook ontnemen,
maar de school zelf kan de relatie met de Kerk niet verbreken. De bisschoppen zouden bovendien kunnen bepalen of een (locent in zijn of
haar levenswandel voldoet aan de richtlijnen van de Kerk (echtscheiding,
samenwonen, homofiele en lesbische geaardheid). Tenslotte zou iedere
wijziging van de statuten de goedkeuring behoeven van de NKSR.
Interessant is de mogelijkheid - en het recht ! - die de Nederlandse
grondwet haar burgers geeft. Iedereen kan een katholieke school stichten. Dat zou perspectief openen op twee soorten katholieke scholen: kerkelijk goedgekeurde en dezulke die deze kwalificatie missen. Het hoofdbestuur is verder van opvatting, dat bij meningsverschillen de bisschoppen zelf dan maar het predicaat 'katholiek' aan de scholen moeten
ontnemen, liever dan dat OMO, zich losmaakt van de r.-k. Kerk. De Vereniging bestrijdt ten principale de rechtskracht van het 'nieuwe reglement', omdat het gebaseerd is op door de bisschoppen aan de NKSR
overgedragen bevoegdheden, die de bisschoppen nooit hadden kunnen
delegeren. Tenslotte vindt het bestuur, dat het voor zijn medewerkers
moet opkomen. Eventueel ontslag komt alleen aan het bevoegd gezag
toe. Het bestuur acht de commissie 'Van der Grinten' de meest restaura-

OA Tilburg, Notulen hoofdbestuur, 13-5-1980.
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tieve poging katholieke scholen onder curatele van de NKSR te stellen.236 Het is daarom juist, dat een bestuur zijn eigen verantwoordelijkheid neemt in de regeling van kwesties, die bij wet aan ieder bevoegd gezag toekomt en die elementaire waarborgen biedt voor de positie van zijn
medewerkers en bescherming van hun persoonlijke levenssfeer.
Intussen formuleert de door de NKSR ingestelde commissie 'Van Lieshout', voorstellen over de organisatiestructuur van de Raad. Die voorstellen verleggen de verantwoordelijkheid voor de inhoud van de doelstellingen van een katholieke school en de realisering ervan van de school naar
de NKSR en de Regionale Schoolraad. Bovendien koerst deze commissie
aan op een strakke profilering van een katholieke school als een instelling
die centraal vastgestelde doelstellingen nastreeft. Ook deze voorstellen
worden door de 'Bond van Schoolbesturen' afgewezen. In november
1987 uit de ledenvergadering van de 'Bond van Schoolbesturen' haar
grote bezorgdheid over de regelgevende bevoegdheden die bepaalde
kringen binnen de NKSR opeisen op grond van een delegeren door de
bisschoppen. Nieuwe commissies, conferenties en vergaderingen buigen
zich alle over de competentiekwestie van de NKSR.237
Uiteindelijk besluiten bisschoppen en 'Bond van Schoolbesturen' tot
het instellen van de commissie 'Hirsch Ballin'. De bisschoppen vragen

prof.mr.E.M.H.Hirsch Ballin als voorzitter op te treden; namens de
besturenbonden neemt prof.dr.P.Huizing zitting in de commissie en die
beide verzoeken dr.Th.J.C. van Bilzen het gezelschap te completeren.
De commissie komt tot de volgende uitspraken:

- het stichten en opheffen van scholen behoort niet tot de bevoegdheden van de bisschoppen evenmin de inhoud van de akte van benoeming
met uitzondering van die voor godsdienstleraren;
- er is sprake van feitelijk katholieke scholen die als zodanig niet va]len
onder het kerkelijk recht;
- er bestaat geen kerkelijke rechtsplicht de naam 'katholiek' aan te
vragen;

- het is voor de commissie de vraag of kerkrechtelijk de statuten het verbreken van de 'erkenningsrelatie' kunnen uitsluiten; naar burgerlijk
recht zal dit in een concreet geval moeten worden beoordeeld. 238
Besturenbonden en bisschoppelijke commissie worden het eens over het

236

) OA Tilburg. Notulen hoofdbestuur, 25-5-1987 met daaraan toegevoegd een uitvoerig

memorandum.
237

238

) Idem.

) Idem.
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feit dat kerkrechtelijk de overdracht van bevoegdheden door de bisschoppen aan de NKSR in het verleden niet juist is geweest. De bisschoppen zullen de NKSR belasten met de 'uitvoering' van een aantal taken,
die in een nieuw document worden vastgelegd; het begrip 'katholieke
school' behoeft een nadere omschrijving, zodanig dat niet meer formuleringen nodig zijn voor de onderscheiden katholieke scholen. Beide instanties stemmen in met de interpretatie van de commissie 'Hirsch Ballin' van de bepalingen van het kerkelijk recht over de katholieke school.
Een nieuwe commissie 'Van der Grinten' moet vervolgens in opdracht
van de NKSR het begrip 'katholieke school' formuleren en het door de
bisschoppenconferentie te verlenen mandaat aan de NKSR. De uitkomsten van deze commissie zetten de klok opnieuw een halve eeuw terug: alle katholieke scholen worden geacht aan hun diocesane bisschop
officieel erkenning als katholieke school te hebben gevraagd en deze ook
verkregen (waardoor de erkenningsrelatie de school wordt opgedrongen); alleen officieel erkende katholieke scholen kunnen tot het katholiek
onderwijs worden toegelaten. Een eenmaal erkende school kan die erkenningsrelatie niet verbreken. De erkende school is aan de bisschoppelijke richtlijnen onderworpen. Die strekken zich ook uit tot profane zaken. Benoeming en ontslag van docenten dienen volgens bisschoppelijke
criteria te geschieden. De NKSR heeft regelgevende bevoegdheid ten
aanzien van medezeggenschap en democratisering. De NKSR heeft het
recht Statuten of wijzigingen daarvan goed te keuren of te verwerpen.
Het resultaat van de commissie wordt - ook als volstrekt strijdig met
wat de commissie Hirsch Ballin had geformuleerd - door de 'Bond van
Schoolbsturen' en ook de Vereniging verworpen. 239
Twee bestuursleden van de Vereniging: mevrouw M.Th. Sprenkels-Liebrand en mevrouw mr. M.L. Sloet-van Cranenburgh gaan deel uitmaken
van een kleine commissie, die een 'pre-advies' moet opstellen voor de algemene ledenvergadering van de 'Bond van besturen van katholieke
scholen VWO-AVO'. Dat 'pre-advies' stelt onomwonden, dat de relatie
tussen Kerk en school wordt aangegaan op basis van wederzijdse vrijwilligheid en dat die door elk van beide partijen kan worden beeindigd. Een
delegeren van bisschoppelijke bevoegdheden t.a.v. de katholieke school
met uitzondering van die van pastoraal en katechese aan de NKSR in het
verleden, "is kerkrechtelijk niet mogelijk en derhalve nietig". Het op deze basis door de NKSR opgestelde en door de bisschoppen bekrachtigde
',
'Algemeen reglement voor het katholiek onderwijs
mist bijgevolg
239

) Idem.
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rechtskracht". Aan de bevoegde gezagsorganen is dus ook ten onrechte
de verplichting opgelegd om in hun statuten op te nemen, dat zij dit 'algemeen reglement voor het katholiek onderwijs' in acht zullen nemen. Er is
in dwaling gehandeld. Dus "het vastleggen van de statutaire relatie tussen het bevoegd kerkelijk gezag en de bevoegde gezagsorganen van de
scholen dient ab ovo te worden hernomen".M..240
Ter verkrijging van volstrekte duidelijkheid dient niet alleen dit 'algemeen reglement voor het katholiek onderwijs' te worden teruggetrokken.
maar er moet ook niet langer van een 'nieuw algemeen reglement voor
het katholiek onderwijs' worden gesproken, gezien de juridische onzuiverheid en de verwarring die deze benaming tot gevolg heeft. Beter
ware het te spreken van 'bisschoppelijke richtlijnen' met betrekking tot
erkenning als r.-k. school. Het pre-advies leidt tot besluitvorming met
zeer grote meerderheid in instemmende zin.241 Het verdient wel vermelding, dat al het andere katholiek onderwijs het standpunt 'van der Grinten' inneemt; de katholieke bond van besturen VWO-AVO kiest voor een
singuliere opstelling.

242

h. De ontbrekende visie

Al in 1952 wijst de priester-psycholoog Han Fortmann op de potentiele
onkerkelijkheid onder de katholieke jeugd:
9,
het christelijk bewustzijn verkeert thans opnieuw in een crisis-situatie, zich hierin uitend, dat vele jongeren, ook al praktiseren zij nog en al
geven zij aan de statistici nog geen reden tot onrust, zich binnen de
kerk niet meer thuis voelen . Er is een potentiele onkerkelijkheid, die
ieder ogenblik in een actuele kan overgaan. Ik zie geen enkele reden
om aan te nemen, dat nu al, nu de vernieuwing pas aarzelend heeft ingezet, het proces der ontkerkelijking tot stilstand is gekomen. Wie nu
nog meedoet, onder sociale pressie of onnadenkendheid of omwille
van vader en moeder, kan morgen, als van hem een persoonlijke
beslissing wordt gevraagd, zijn verdwenen".243
In 1963 verschijnt een lijvige studie onder de titel Welvaart, Welzijn en
Geluk met bijdragen van een groot aantal katholieken, die tezamen het
gehele terrein van wetenschap en maatschappij bestrijken. Over het on-

240

) Idem.

241)

OA Tilburg, pre-advies voor de Bond van Schoolbesturen 29-6-1987.

242) Van der Grinten, De rebellie van Joosten, in Omotogie XIX, 93-95.
243) Joosten, Hoe bijzonder is het bijzonder onderwijs. 26.
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derwijs schrijft dr. E. Pelosi, jezuYet en directeur van het katholiek pedagogisch bureau VHMO. Hij stelt kritische vragen over het bijzonder onderwijs en met name over het katholieke. Hij geeft bovendien duidelijk te
kennen, dat hij de openbare school verre prefereert, die immers bezocht
wordt door kinderen van alle gezindten en daardoor ook in positieve zin
van karakter zou veranderen. Die bijdrage wekt grote beroering, omdat
een katholiek priester het bestaansrecht van de katholieke school openlijk in twijfel trekt en zijn voorkeur uitspreekt voor de openbare.
De dissertatie van Van Kemenade De Katholieken en hun onderwvs uit
1968 blijkt andermaal een steen in de vijver. Uit zijn onderzoek blijkt,
dat 25% van de katholieke ouders maar een heel geringe voorkeur toont
voor katholiek onderwijs.244 In 1972 wekt staatssecretaris C.E. Schelfhout, de vroegere directeur van het Centraal Bureau van het katholiek

onderwijs, verbazing met zijn pleidooi om naast openbare en bijzondere
scholen voor een derde mogelijkheid te kiezen: een vorm van samengaan
tussen beide. Hij lanceert dat voorstel onder de naam 'tertium'. maar zal
245
moeten ervaren, dat 'tertium non datur' ook voor zijn idee geldt.
In opdracht van de dagelijkse besturen van de Nederlandse Katholieke
Schoolraad en Sint Bonaventura brengt in 1972 de commissie 'Haarsma'
een rapport uit over de katholiciteit van de katholieke school, waarin deze
wijst op de verwarrende situatie in het godsdienstonderwijs. Zij legt de
verantwoordelijkheid van de katholieke identiteit bij de school zelf als
een gezamenlijk aanvaard ideaal. Maar diezelfde school staat niet borg
voor een bepaalde confessie. Van haar moet een inspirerende en kritische functie uitgaan en ruimte zijn voor godsdienstig vormende en kerkelijke aangelegenheden. De vele, voornamelijk kritische reacties richten
246

zich op het feit dat het rapport in vage omschrijvingen blijft steken.
Een 'herderlijk schrijven' over het ondenvijs is in ons land en waarschijnlijk ook in het buitenland, een opmerkelijk feit. In Nederland verschijnt het eerste in 1868 als het mandement van de Nederlandse bisschoppen over het onderwijs. Het heeft (le uitwerking van een klaroenstoot, omdat het buitengewoon overtuigend de strijd aankondigt voor
een eigen organisatiepatroon, waarbinnen katholieke scholen mede zorgdragen voor de emancipatie van een achtergestelde katholieke bevolking.
Na een interval van ruim honderd jaar moet een tweede publikatie in
1977: de brief van de Nederlandse bisschoppen over het onderwijs de afVan Kemenade. De Kathotieken en hun onderwijs, passim.
Schelfhout, Handelingen van de Eerste Kamer 596. 21 maart 1972.
246) Haarsma. De Katholiciteit van de school, in Het Schoolbestuur. VI (1972). 186-187.
244)
215

)
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brc,kkeling vaststellen van dat organisatiepatroon. Die constateert bovendien de principiele twijfel over de katholieke school en de afwijzing ervan. Bij sommigen is zelfs sprake van een emotionele afkeer van allerlei
katholieke verbanclen en dus van de katholieke school. Een voltooide
emancipatie tast de affinititeit met katholieke organisaties en scholen
aan.247

De brief van het episcopaat uit 1977 is geinspireerd248 op ideeen door
het algemeen secretariaat voor het katholiek onderwijs in Frankrijk ontwikkeld in Propositions de recherche de v6ritt pour une Ecole catholique uit
1976.24" De vijf daar genoemde doelstellingen vat het Nederlandse episcopaat samen in drie punten. De katholieke school moet bijdragen aan
een grotere rechtvaardigheid, belangstelling voor minder begaafden en
het uitbannen van standenonderscheid - we verkeren nog volop in de
discussies rond de 'Contourennota' van Van Kemenade -;de katholieke
school zou als tweede doelstelling een plaats dienen te zijn voor 'zuivere
verhoudingen' tussen mensen zonder naijver, maar met waardering voor
elkaar, zonder prestatiezucht, maar met onderlinge verbondenheid en
niet alleen overdracht van kennis in haar vaandel moeten schrijven, maar
ook belangstelling voor de mens als persoon. Tenslotte wil een katholieke
school hulp bieden bij het ontdekken van de zin van het leven en het aanleren van een fundamentele eerbied voor alles wat bestaat. Daarvoor is
essentieel een vertrouwensrelatie lussen leraren en leerlingen.
Over de katechese schrijven de bisschoppen, dat zij de school niet ka-

tholiek maakt, maar wel wezenlijk is. De passage, waarin de bisschoppen
vragen, waar mogelijk, katholieke scholen op te richten,
niet omdat op andere scholen leerlingen geen goede vorming kunnen
krijgen, maar in de overtuiging, dat katholiciteit een belangrijke factor
"
is in het onderwijs aan jonge mensen ,
geeft in ieder geval een heel achterhaalde en restauratieve indruk.250 Bij
velen leeft immers juist de opvatting, dat het aantal scholen voor (katholiek) voortgezet onderwijs in Nederland in het algemeen te omvangrijk is.
De brief van de bisschoppen heeft van vele kanten kritiek uitgelokt,
omdat ook deze een indringend antwoord op de vraag, wat katholiek onderwijs wezenlijk is, schuldig blijft. Uiteraard behoeven bisschoppen dit
99

247)

Van Walstijn, Zoeken naar bijzonderheid. 12.

248) BA 's-Hertogenbosch, Anatecta januari 1977,1-25.
249) De Nederlandse vertaling is gepubliceerd in Het Schootbestuur, XLIV (1976), 7-8.
250
)

BA 's-Hertogenbosch, brief over het katholiek onderwijs van de bisschoppen van Neder-

land, 1977.22.
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antwoord in praktisch opzicht niet te geven, maar het wekt verbazing, dat
zij in zoveel bladzijden niet een overtuigende schets kunnen geven m
ideele zin. De crisis van de katholieke school, is de crisis van de katholieke Kerk en zo lang de vragen rond de Kerk geen duidelijk antwoord krijgen, kan ook een helder antwoord op vragen rond de katholieke school
niet worden gegeven. 251
In vroeger tijd immers formuleerde de Kerk een leer of een codex. Nu
zwijgt zij of spreekt in verhullende taal. De tijd voor kerkelijke uitspraken
is er ook niet rijp voor. Er wacht nog een groeiproces. Ook de encycliek
'Rerum Novarum' kende zo'n langzaam groeiproces vanaf 1848 via Von
Ketteler en Von Vogelsang naar de uiteindelijke publikatie in 1891. Individualisering, secularisering en pluriformiteit verhinderen de kerken
waarschijnlijk om tot een nieuwe visie te geraken, zowel op sociaal, politiek als onderwijskundig terrein. Van de pauselijke encyclieken 'Rerum
Novarum' en 'Quadragesimo anno' geldt dat die een heel specifieke
christelijke sociale leer als een derde weg tussen marxisme en liberalisme
uitstippelden. Met deze opstelling wordt gebroken in de apostolische
brief'Octogesima Adveniens' uit 1971. Voor het eerst wordt hierin geen
eigen christelijke sociale leer ten aanzien van de arbeid meer verkondigd. De economie wordt als feitelijk referentiekader buiten gesloten.
Paus Paulus VI stelt zich, tachtig jaar na'Rerum Novarum' op een min of
meer filosofisch-antropologisch standpunt. Hij vermijdt een analyse van
de concrete sociaal-economische werkelijkheid. Hij durft geen economisch standpunt meer aan.252 Hetzelfde geldt voor de brief over het onderwijs uit 1977. Geen duidelijk standpunt over de gewenste structuur
van het katholiek onderwijs, de specifieke inhoud en de plaats van het
vak godsdienst. Wanneer de bisschoppen spreken over grote rechtvaardigheid, 'zuivere verhoudingen' en 'fundamentele eerbied voor het leven' sluiten zij aan bij algemeen aanvaarde doelstellingen, die iedere
school nastreeft.
In de scholen is de oproep van de bisschoppen tot bezinning mogelijk
wel gehoord, maar levendige discussies over identiteitsvragen heeft deze
niet uitgelokt. Ook na uitdrukkelijke verzoeken aan scholen van het
hoofdbestuur en van de 'identiteitsmedewerker' om aan dit onderwerp
aandacht te besteden, blijkt
,'
na een reeks van gesprekken, waarin we opnieuw de ervaring opdeden, hoe klein de groep van rechtstreeks geinteresseerden is en hoe ieJ0osten, t.a.p., 37.
252) Dekker en Van den Eerenbeemt. Levensloop, cultuur en mentaliteit, 252-253. Zie ook
25 9

Archiefvan de kerken (1971), 508 en 713.
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dere discussie weer

leidt tot steeds

mislukkende pogingen om voor ie-

dereen aanvaardbare formuleringen te vinden".... "In dat overleg werd
66n zaak erg duidelijk: vrij eenstemmig bleken de vergaderenden gerichte activiteiten een haalbare concretisering van de identiteit te achten, mits die ontdaan werden van expliciete religieuze zingeving. Zo
gauw er sprake is van christelijke, laat staan van katholieke identiteit,
blijken er reserves en blokkades te ontstaan".253
Over een nummer dat de redactie van Omologie wijdt aan de katholieke
identiteit van de school schrijft Van Binnebeke, leraar aan het St.-Janslyceum te 's-Hertogenbosch, dat
.,
de meeste auteurs spreken met het hoofd onder de korenmaat. Hun
uiteenzettingen kenmerken zich door obligate formuleringen, door
wollig taalgebruik. kortom door wat ik niet aarzel verbalisme te
,.
noemen .

Hij zegt teleurgesteld te zijn

als moet worden vastgesteld. dat zij - eigenlijk zonder uitzondering blijken te schuwen de levensbeschouwelijke identiteit kort en goed te
9,
definieren9..... Het spreken over identiteit gaat over zeer zinvolle zaken, maar slechts zelden over identiteit, die wezenlijk weinig te maken
heeft met confessionele gezindheid. De onderwerpen die ter discussie
worden gesteld, ter overweging gegeven, zijn van algemeen humanitaire
aard, bespreekbaar en hanteerbaar, onafhankelijk van en ondanks religieus-confessionele opvattingen".254
I.

Bij gelegenheid van het zestigjarig bestaan van het Centraal Bureau voor
het Katholiek Onderwijs in 1980 heeft het met de zogenaamde 'Delphimethode' bij een aantal deskundigen verwachtingen gepeild, die leven
ten aanzien van de pluralisering. de democratisering en de regionalisering/professionalisering. Pluralisering in het katholiek onderwijs is wenselijk voorzover deze uitdrukking is van de binnen de katholieke geloofsgemeenschap levende aanwezige pluriformiteit, waarbij de verbondenheid met de Kerk en de geloofsgemeenschap aanwezig moet blijven.
Ongewenst wordt pluriformiteit, wanneer deze leidt tot een zekere neutralisering, vervaging of desintegratie, zodat niet meer gesproken kan
worden van een herkenbare katholieke identiteit. Het Centraal Bureau

253) De Wit, identiteit, in 0mologie, XVIll (1986-1987) 1718. De Wit was conrector aan het
Hertog-Jancollege te Valkenswaard.

254) Van Binnebeke. Met het hoofd onder de korenmaat. in Omologie. XVIII (1986-1987),

87-88.
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zegt er voorstander van te zijn deze herkenbaarheid van de identiteit te

toetsen aan een drietal randvoorwaarden:
- respectering van de grondslag en instemming met het schoolwerkplan
door de ouders;
- daadwerkelijke uitvoering van de grondslag door het schoolbestuur en

onderwijsteam en
- een zelfstandige plaats van de katechese. 255
Afgezien van de vaagheid en de rekbaarheid van deze drie randvoorwaarden zijn de verwachtingen eerder aan de optimistische kant geweest.
De pluriformiteit heeft zich, waarschijnlijk overal, maar zeker ook in de
scholen van OMO, veel verder ontwikkeld in de richting van neutralisering, vervaging en desintegratie dan tien jaar geleden verwacht werd en

wenselijk geacht.
De statutenwijziging, die het hoofdbestuur aan de algemene ledenvergadering van 25 september en 23 oktober 1989 voorlegt, bevat een voorstel tot verruiming van de doelomschrijving van de Vereniging: medewer-

king aan de oprichting en instandhouding van dagscholen op algemene grondslag. Maar de vereiste goedkeuring hebben de bisschoppen van
Breda en 's-Hertogenbosch niet gegeven, omdat zij van oordeel zijn, dat
vele katholieke dagscholen van de Vereniging hun katholieke signatuur
zouden kunnen ruilen voor de algemeen-bijzondere. Per brief hebben de
bisschoppen hun bezwaren gehandhaafd. Het hoofdbestuur heeft daarom dit voorstel tot statutenwijziging ingetrokken. De algemene ledenvergadering heeft met ruime meerderheid een motie aangenomen nadere
voorstellen te ontwikkelen. die het beoogde doel alsnog kunnen verwezenlijken.256

Als de katholieke school geen echt levensbeschouwelijke aspecten meer
weet toe te voegen aan de praktijk van ieder vak en zelfs niet aan het
godsdienstonderricht, als de overtuiging van leraren in een eeuwige lotsbestemming tenminste aan twijfel onderhevig is, dan heeft zij daarmee
essentieel de eigen identiteit ondergraven. Wat overblijft, is een soort van
oersentiment: herinnering aan een zekerheid, die sommigen van geluk
heeft vervuld en die anderen vol schrik en afgrijzen memoreren. Het
blijkt telkenmale een heel kwetsbaar sentiment, dat het aftegt tegen een
onontkoombare werkelijkheid. En die is onbekommerd geseculari253

) Van Walstijn. Waamemingen voor dejaren tachtig, 95.

256) OA Tilburg. Jaarverslag 1989-1990, 11. Brief van de bisschoppen aan het hoofd-

bestuur, 6 oktober 1989.
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seerd.257 Wat aan sfeer soms ook rest, leeft voort bij de gratie van een
oud geloof, bij een ritme, dat zelfs in een geseculariseerde maatschappij
in haar week- en jaarindeling nog steeds pulseert en bij de herinnering
aan een isolement, dat ook sociale en politieke problemen het liefst op
veilige afstand hield. In die afgeslotenheid heeft de confessionele school,
zegenrijk of niet, op miljoenen haar stempel gedrukt en ze heeft onstuimig gebloeid. Voor zich emanciperende bevolkingsgroepen is zij van buitengewoon importante betekenis geweest.

§ 5. Nabeschouwing

Tegelijk met een intensieve dynamisering van de onderwijskundige discussie in het midden van de jaren zestig onder invloed van de Mammoetwet, voltrekt zich de erosie van de katholieke identiteit. De onttakeling
van het katholieke karakter van de scholen en van de Vereniging is uiteraard wel veel eerder begonnen, maar nooit zo manifest voor het voetlicht
getreden. Min of meer van de ene op de andere (lag stort het ogenschijnlijk voor de eeuwigheid opgetrokken bouwwerk van gewoonten en gebruiken in elkaar. OMO staat niet los van Kerk en maatschappij en de ingrijpende veranderingen daar hebben hun onmiddellijke weerslag op de
scholen.
De Vereniging entameert een groots opgezet 'Ontwikkelingsplan' onder leiding van het Nederlands Pedagogisch Instituut, dat voor iedere
school op geheel eigen wijze tot gelding zou moeten komen. Daarmee beoogt het bestuur in nauwe samenwerking met de rectoren een nieuwe visie op de school, de leraar en de leerling te ontwikkelen. Het bestuur
heeft bovendien de gedachte, dat deze 'nieuwe' school - niet meer de
geUtomiseerde, maar de geintegreerde tegelijkertijd een inspirerend
antwoord zou kunnen geven op de essentiele betekenis van de katholieke
school. Het plan, dat zeker aanvankelijk groot enthousiasme wekt, mensen van alle geledingen binnen de school intensief bij elkaar brengt en
veel initiatieven van de grond krijgt, blijkt uiteindelijk toch te ambitieus
om te beklijven. De irritatie die ontstaat, komt bijna zeker voort uit het ge-

) Vroemen, op dat moment rector van het Rythoviuscollege te Eersel, op een vraag
of hij zelf nog katholiek is; "lk denk eigenlijk van niet. Een grote hang naar de culturele
context van de religie heb ik nog wel, maar intellectueel ben ik er helemaal van af. Ik geloof er
257

eigentijk geen pest meer van. In die zin ben ik helemaal gemoderniseerd", in De Optoging
van Brabant, 121. Deze uitspraak lokt een reactie van het hoofdbestuur uit in een gesprek
met Vroemen. Zulk een uitspraak, aldus het hoofdbestuur, uit de mond van de voorzitter van
OMO zou tot zijn aftreden nopen. (mondelinge mededeling van Joosten).
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brek aan fantasie, durf en inventiviteit bij de deelnemers, maar ook uit
een geheel ander verwachtingspatroon. De medewerkers van de scholen
verwachten van het NPI, waaraan zij zich in een wat eufore stemming
hebben toevertrouwd, een heel concrete invulling van een onderwijskundige visie, die zij bij wijze van spreken morgen in de klas kunnen aanwenden voor beter en vruchtdragender onderricht. Maar dat instituut kaatst
de bal terug. Scholen dienen de instrumenten en de werkwijze van 'verandering' goed te kennen en te doorgronden, maar de mensen zelf dienen de nieuwe inhoud van hun onderwijs te creEren.
De enorme energie die in en door scholen vrijkomt bij het realiseren
van tal van aspecten van de Mammoetwet, lijkt een soort alibi om de duidelijke erosie van de katholieke identiteit te verhullen. Het bestuur, en
zeker zijn beide voorzitters, is heel intensief in de weer om mensen en
scholen te overtuigen van de waarde de eigen identiteit te expliciteren,
maar alle concrete uitingen, in vroeger dagen vanzelfsprekend, blijken
vervaagd: karakteristieke gebruiken verdwijnen, de naamgeving van
scholen verandert, moderatoren, die tot nu toe het zichtbaarste teken van
die katholiciteit representeren, verkeren zelf soms in de opperste verwarring omtrent de authenticiteit van hun geloof. De opwekkingen van het
bestuur lijken aan dovemansoren gezegd. Scholen kunnen nu eenmaal
niet katholieker zijn dan hun docenten en die vormen een deel van de
kerk, die ondanks concilies in een ernstige crisis verkeert.
Schoolleidingen en leraren zien zich bovendien geplaatst voor verschijnselen die het onderwijs nooit eerder kende: een sterk wassende
stroom leerlingen, ook uit milieus, waarin langdurig studeren uitzondering en zeldzaamheid is; explosieve groei van scholen, zorg voor huisvesting, benoeming van nieuwe docenten, schaarste aan bevoegde leraren en een andere inrichting van hun onderwijs. Het optreden van de
'kritiese leraren' vervult menige schoolleiding met schrik en afschuw.
De Vereniging staat voor een ingrijpende modernisering van haar kantoor en wil door middel van een eigen onderwijskundig bureau activiteiten niet alleen kanaliseren maar ook stimuleren. En daarin blijkt zij niet
zonder succes.
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HOOFDSTUK VI
EEN KWART EEUW ONDERWIJSKUNDIGE BEVLOGENHEID
1966-1991

§ 1. De synergie der samenwerkende OMO-scholen
De onderwijskundige ontwikkelingen in Nederland sinds de jaren zestig,
in het zicht en in het kielzog van de Mammoetwet, zijn de onmiddellijke
aanleiding tot een frequent contact tussen rectoren van OMO-scholen,
tussen rectoren en hoofdbestuur en later tussen tal van andere medewerkers. Al deze groeperingen komen, voor het eerst in de geschiedenis van
de Vereniging, - vijftig jaar na haar ontstaan! - regelmatig bij elkaar,
aanvankelijk alleen beperkt tot enkele rectoren in Zuidoost-Brabant,
daarna in het bredere OMO-verband en later ook nog in zes 'kringen' van
geografisch bij elkaar gelegen scholen. Maar de maandelijkse rectorenvergadering, soms in een school van de Vereniging, vaker in een etablissement in Tilburg en later in het eigen kantoor aan de Apennijnenweg, al-

tijd bijgewoond door de voorzitter, Molkenboer (later Verdijk) en de secretaris, Joosten, vormen na 1966 het brandpunt van de Vereniging en
de katalysator bij het ontwikkelen van initiatieven en activiteiten.
Andere representanten van scholen vinden elkaar dan eveneens: conrectoren, schooldekanen, brugklasleiders, mentoren, coBrdinatoren en
zeker niet op de laatste plaats de moderatoren en de godsdienstleraren.
Ook al vrij vroeg zoeken docenten van vaksecties elkaar op. Zij treffen in
de Vereniging een logistieke organisatie aan, platform en podium, nodig
voor gemakkelijke contacten naar andere scholen. OMO wordt van een
paraplu, waaronder een bonte verzameling los van elkaar opererende
scholen zich schuilhoudt, in korte tijd een levendig, kleurrijk en vooral
open speelveld voor alle geledingen. De Vereniging bezit daarvoor de infrastructuur, schept een cultuur voor samenwerking en biedt faciliteiten.
De in die jaren opgezette onderwijsafdeling, later het onderwijsbureau, is
daarvan de tastbare uitdrukking.
In dit kader geldt ook het 'Ontwikkelingsplan' als een belangrijke stimulans, ondanks zijn tekorten en zijn 'zweverigheid'. Het wordt weliswaar centraal voor de Vereniging ontwikkeld, maar met de bedoeling het
in een eigen 'vertaling' door de praktische uitwerking op vier 'proefscholen' toe te spitsen op iedere school. Op voorstel van het Nederlands Pedagogisch Instituut (NPI) organiseert OMO immers reeksen van bijeen369

komsten, conferenties en voordrachten, waar mensen van gedachten wisselen over 'de nieuwe school', over een schoolleiding niet aan de top
maar in het hart van de organisatie, over de andere docent en over een
actievere en mondiger leerling. Het gaat er daarbij ook om te leren hoe in
grote groepen te vergaderen en te discussieren. Gesprekstechniek blijkt
dan de concrete vaardigheid, die ter oefening in brede kring voortdurend
op de agenda prijkt. Toch draagt het NPI vooral de onderliggende filosofie van de nieuwe mondiale mentaliteit uit, die wars is van paternalisme
en regenteske bekokstoverij. Op de conferenties luidt het adagium: mensen voortdurend serieus nemen. Het NPI verbindt daaraan de praktische
vaardigheid van het non-manipulatief vergaderen. Die invloed, een verrijking, op de mentaliteit van docenten, conrectoren en rectoren valt, ook
achteraf en jammer voor het NPI, nauwelijks te meten.
Maar de krachtigste bijdrage tot die nieuwe cultuur leveren de regelmatige enige tijd zelfs tweewekelijkse bijeenkomsten van rectoren,
soms ook bezocht door conrectoren en specifieke groeperingen uit de
scholen, om over tal van aspecten van de in te voeren Mammoetwet te
spreken. De voortrekkersrol van een enkele experimenteerschool binnen
de Vereniging sinds 1964, verdient nauwelijks extra relief. Tezamen
met vijf andere experimenten in het land loopt deze immers uitsluitend in
de tijd voorop. Maar met zulk een school in haar midden kan wel eerder
een klimaat van alertheid ontstaan en tenminste een gevoel van verwachting: er vallen binnen ieders vizier en handbereik nieuwe dingen te signaleren. Scholen willen daarop tijdig inspelen, al was het maar uit puur eigenbelang. Het is in dit verband bijvoorbeeld opvallend, hoe na aanne-

-

1

ming van de Wet op het Voortgezet Onderwijs in 1963 en de vaststelling,
dat deze op 1 augustus 1968 op alle scholen van start gaat, ook binnen de
kring van OMO reeel levende bezwaren tegen deze wet vaker gelden als
problemen, waarvoor scholen zelf oplossingen moeten zoeken dan als
obstakels waartegen men zich afzet.
Tegelijkertijd zien rectoren en bestuur de nieuwe wet ook als een verkwikkende uitdaging in tijden, waarin leerlingen uit andere milieus in
grote aantallen de scholen binnenstromen. Die vragen tenminste om een
specifieke, tot nu toe nog niet waargenomen en geregistreerde tonaliteit.
') De overheid wijst als voorbereiding op de Wet op het Voortgezet onderwijs met ingang van
1968, in 1964 zes scholen, volgens de bestaande 'denominaties', aan als 'experimenteerscholen'. Het Peellandcollege in Deurne behoort daartoe. Het woord 'experiment' kan misverstand wekken. Het is beslist niet zo, dat bepaalde onderwijskundige concepties empirisch
zijn beproefd en daarna aanvaard of afgewezen. Uiteraard hebben publikaties soms tot ge.
dachtenvorming elders geleid.
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Daarom wordt de Marnmoetwet in de kring van OMO vooral gezien
als
een kans om voor hen interessante, onderwijskundige oplossingen te bedenken.

Rectoren buigen zich gezamenlijk over voor die tijd nagelnieuwe verschijnselen als studielessen, observatie en determinatie van leerlingen in
de brugklas, 'dakpansgewijze' groepering van leerlingen, lessentabellen,
verlengde brugperiode, gezamenlijke proefwerken, instelling van vakseeties, de plaats van het vak katechese en in een iets later stadium de samenstelling van vakkenpakketten met een vrije of gebonden vakkenkeuze en de daarbij behorende roostertechniek. Het heeft er een
ogenblik
zelfs naar uitgezien, dat op initiatief van een vaksectie voor alle scholen
het gebruik van eenzelf(le leerboek overwogen is ter vergelijking van studieprestaties. Gemeenschappelijke proefwerken voor de gehele Vereniging zouden tot een valider determinatie van leerlingen een bijdrage kunnen leveren. En dit alles gebeurt in een tijd, dat de omvang van scholen
jaarlijks explosief toeneemt, groepen nieuwe docenten aantreden en de
huisvesting van leerlingen vaak improviserende maatregelen vergt.
Voor het eerst in de geschiedenis van het onderwijs besteden leraren
professioneel aandacht aan het fenomeen van cijfers en beslissingen bij
het selectieproces in hun school. Vijven en Zessen van A.D. de Groot, verschijnt in 1966 (!) en ligt op sommige scholen in enkele exemplaren voor
docenten beschikbaar. Het werk vat levendig en Op toegankelijke wijze
samen, wat daarover bijvoorbeeld Posthumus, Brouwer en Van den Ende al veel eerder publiceerden.2 Dat boek treft de achilleshiel van ons
onderwijssysteem: hoe
"leerlingen wor(len beoordeeld - met behulp van cijfers: vijven en zessen - en worden geselecteerd: weg-geselecteerd of 'overgehouden:
De wijze waarop dit geschiedt, is in veel
opzichten willekeurig, ondemocratisch en inefficient".
Het boek heeft een nogal opruiende, zelfs provocere
nde strekking. Maar
2I Vooral het artikel van Posthumus, Middelbaar Onderwijs en schifting in De Cids, CIV, 2,
24-42 uit 1940, waaruit later de 'wet van Posthumus' is
afgeleid: leraren beoordelen in lengte van jaren steeds een kwart van een klas als goed, de helft als voldoende en een kwart als onvoldoende. Ook W.H.Brouwer, Selectie en Schoolsucces, in Mededelingen
van hEt Nutsseminarium voor Pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam, nr. 50, Croningen 1951 en J.
van den Ende, Cijfers op de middelbare School en Bevordering zonder doublure. in Pedagogische Studien, XXXI (1954), 69-129 en 265-278. Vijven en Zessen. De Groot. heeft deze
materie geactualiseerd. Iedere zichzelf respecterende (OMO)-school heeft daarover studiedagen belegd. Op enkele OMO-scholen leidde dit tot het tijdelijk opheffen van het zittenblijven
na het eerste leerjaar of na het vierde leerjaar HAVO.
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protest alleen is natuurlijk niet voldoende: constructief denken en werken zijn noodzakelijk.3 De Groots publikatie verschijnt op een uitgelezen
moment en wekt beroering en instemming.
Ook het schooldekanaat binnen de Vereniging wint dan pas werkelijk
aan betekenis en gewicht. In een vroeg stadium poogt het onderwijsbureau een gemeenschappelijke club van schooldekanen te formeren met
toekenning van faciliteiten. Voor de oprichting van de Nederlandse Vereniging van Schooldecanen in 1965 zijn er op verschillende OMO-scholen
dekanen aangesteld. De midden-Brabantse schooldekanen stellen al in
het schooljaar 1969/1970, het tweede jaar van de Mammoetwet, de pakketkeuze aan de orde. Zij ontvangen advies en hulp van de juist-benoemde Cuppens. onderwijspsycholoog, die in een eerste vergadering het plan
voorlegt voor een serie lessen, die leerlingen vertrouwd moet maken met
de keuze-problematiek en die tegelijk informatie verschaft over diverse
studie- en beroepsmogelijkheden. Leerlingen krogen tests: een niveautest (DAT), een interesse-test (KUDER) en een motivatie-test PMT-K). Zij
maken ook een proefkeuze. Het project start in september van dat jaar.4
Het hoofdbestuur is in het dekanaat geynteresseerd. Dat blijkt uit een
brief aan de rectoren van zijn scholen, waarin het aandacht vraagt voor
een serie TV-programma's.5
Het prille vak maatschappijleer - binnen de Vereniging smeltkroes van
verschillende opvattingen verheugt zich over intensieve aandacht.6 De
nieuwe kansen voor de kunstzinnige vakken als eindexamenvak vormen,
althans voor een aantal scholen, aanleiding tot fundamentele bezinning
op de meerwaarde, die deze lang verwaarloosde disciplines bezitten,
eenmaal voorbij vriendelijke meewarigheid en opgetild naar een niveau
van respect en ondenvijskundig vakmanschap. Uiteraard van gewicht
voor individuele leerlingen, maar ook voor de hele gemeenschap van een
-

3) De Groot, a.w., V.VI.
*) Vercauteren, Een verborgen jubileum. De Ontwikkeling van het schooldecanaat in Mid.
den-Brabant en OMO, in Omologie, XX11 (1990-1991). Overzicht van de activiteiten van dekanen in Midden-Brabant en OMO. Op de eerste vergadering, 23 april 1970, zijn Tilburgse
en Waalwijkse dekanen aanwezig: H.Belien, J.Bogaerts, J.Coerwinkel, F. van Boekel en
Fr.Vercauteren. In de volgende besprekingen sluiten zich aan G.Jansen (Jacob-Roelandscollege in Boxtel) en G.Sebregts (Rythoviuscollege te Eersel).
5) OA Tilburg. Brief hoofdbestuur aan de rectoren, 3 januari 1971. Van 1970 af zendt Teleac een TV-cursus uit onder de titel 'Studeren: De regisseur, Leen Timp, heeft er, gedurende drie jaar voor in totaal 24 uitzendingen de formule voor bedacht: een discussie tussen een
hoogleraar. een student in hetzelfde vak en een persoon. die het vak in de praktijk uitoefent.
De presentator. Th. Hoogbergen, vervult daarbij de rol van de vragende leerling of ouder.

9 Zie par.3.f.
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school.7 Opvattingen over zelfwerkzaamheid van leerlingen leiden tot
ontwikkeling van een eigen-tempo-werkwijze op het Roncallicollege in
Bergen op Zoom, dat daarmee landelijk de aandacht trekt.8
Nieuwe ideeen over het praktikuin bij de natuurwetenschappelijke vakken leiden, min of meer toevallig, tot een andere methode voor scheikunde.9 Die ontstaat uit een amanuensis-cursus aan de Technische Hogeschool te Eindhoven opgezet. Het is de enige en eerste professionele leergang in Zuid-Nederland, naast de al langer bestaande Noordnederlandse
cursussen.i Het 'Ongedeeld VWO', in eigen kring geboren, ondervindt
er instemming en tegenspraak.11 De aktiviteiten met 'de computer op
school' gaan de eigen scholen ver te buiten, trekken landelijk aandacht
en binden vele docenten.12 Het in 1969 gestichte maandblad Omologie
en de OMO-cahiers geven van deze werkzaamheden verslag en gelegenheid tot discussie. 13
De culturele tournooien tussen een aantal scholen van OMO in de jaren
vijftig, bron van aanstekelijk enthousiasme bij de deelnemers, resulteren
uiteindelijk niet in vormen van blijvende en voortgaande samenwerking.
Die evenementen worden immers nog niet geschraagd door de algemeen
aanvaarde noodzaak om in zulke ontwikkelingen te participeren op straffe van laakbare achterlijkheid. Ze staan ook feitelijk buiten de dagelijkse
klassepraktijk en spelen zich nog af in de sfeer van vriendelijke vrijblij-

vendheid.
De contacten echter van tien jaar later, meestentijds rond praktische
onderwerpen, bij wijze van spreken 'volgend jaar' al in de eigen school
aan de orde van de dag, leiden niet alleen tot onderlinge waardering,
maar ook tot de ontdekking, dat op veel scholen interessante en verstan7) Zie par.3.g·
8) Zie par.3.c,d,e.
') Zie par.3.i.
'0) Zie par.3.h.

") Zie par.3.j.
Zie par.3.k.
) Zie par.4.b,c. Twee verschijnselen vallen op. De forse investering in tijd van vele medewerkers in een klimaat van ontspanning en de kritiek, soms fundamenteel soms ludiek. Dat
laatste in het eabareteske optreden van rectoren tijdens de jaarlijkse samenkomst met het voltallige bestuur. De rector van het Carolus Borromeuscollege in Helmond. drs. A. van Roessel.
12)

13

stal keer op keer de show met optredens als: 'Miet en het ontwikkelingsplan' en vele andere.
Het afscheid van mevrouw drs. J.Hoes. rectrix van het Theresialyceum en mevrouw drs. C.
Driessen. rectrix van het Jeroen Boschcollege, kreeg er glans door. De bijeenkomsten in conferentie-oorden ten tijde van het'ontwikkelingsplan' hebben soms tot nachtelijke escapades
geleid: processies met kaarsen en liederen: 'lumen VWO-nis indivisae, Theo gratias'.
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dige dingen gebeuren. Men neemt met gretigheid deel aan een langdurig
en vruchtbaar leerproces, waar de ouderen het primaat van jongere collega's erkennen.
Zelden laat iemand op een rectorenvergadering verstek gaan. Molkenboer (later Verdijk) en Joosten tonen zich bij de discussies niet onbetuigd, maar ook de adviseur van OMO, oud-inspecteur Van der Weijst, is
van de partij. Er heerst algemeen het gevoel, dat het bestuur redelijke
voorstellen zal honoreren en dat prikkelt op zijn beurt tot initiatieven.
Rectoren, conrectoren en docenten, houden voordrachten voor elkaar.
toegespitst op de praktijk, met een duidelijke wisselwerking en uitstraling
naar de scholen. Tussen top en basis groeit onderlinge verstandhouding.
Er ontstaat een cultuur om het talent in iedere school te exploreren ten
dienste van het geheel. En dat is niet eerder en ook nog nergens vertoond.

Dit alles valt weIlicht het best te omschrijven met het begrip 'synergie':
samen kunnen scholen en bestuur meer dan ieder apart. Het bestuur
toont een voorkeur voor bepaalde ontwikkelingen. Die preferentie loopt
parallel met opvattingen binnen de rectorenvergadering. Het frequente
overleg bevordert een efficiente communicatie, waarbij competentiekwesties geen rol spelen. Dat overleg reikt verder dan de maandelijkse
besprekingen en het beperkt zich niet louter tot vormen van samenwerking. Tegelijkertijd immers richten de gelijkgestemde krachten binnen
bestuur en medewerkers zich op (:le toekomst van de scholen. Ze werken
bevruchtend op elkaar in.
De voorbereiding en de uitvoering van de Mammoetwet met haar specifieke problemen nemen voor jaren de functie over, die aanvankelijk
leek voorbestemd voor het 'ontwikkelingsplan'. Rectoren en conrectoren
gaan er prat op rector en conrector van een OMO-school te zijn en zij ervaren in hun contacten met collega's buiten de Vereniging, vaak solitair
opererende schoolleiders, een belangrijke informatie-voorsprong. Tot op
zekere hoogte is dit uniek. Zo blijken andere schoolbesturen in het land
hun scholen nauwelijks te prikkelen en nemen ook rectoren daar geen
opmerkelijke initiatieven.
Een bloeiende activiteit zijn de bijscholingsdagen voor docenten binnen het kader van hun vaksectie. De deelname op basis van vrijwi]ligheid
tussen de 85 en 90% steekt gunstig af tegen de landelijke van rond de
vijf. Dat vindt zijn oorzaak in de historie van OMO van de laatste 25 jaar,
in de gemakkelijke bereikbaarheid binnen een provincie en de beschikbaarheid van een kantoor, dat ook uitdrukkelijk met het oog op scholing
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is geoutilleerd. Dat geldt eveneens voor de 'bijscholing' van administratrices en concierges.
De laatste loot vormt de informatica: in 1990 werken docenten van 32
scholen met mensen van het bureau aan de vervaardiging van educatieve
software, onmiddellijk ten dienste van de scholen. De Vereniging verkoopt een brugklasprogramma aan 550 scholen in het gehele land. 14
OMO opereert vanuit Tilburg als een facilitair bedrijf.
Het geldt, in de jaren tachtig, voor praktische kwesties, die zeker aanvankelijk moeilijk liggen: de uitwerking van het HOS-akkoord (herziening onderwijssalarissen) en de door geboortedaling veroorzaakle repercussies voor de werkgelegenheid van leraren, waaraan het departement
zich niet zelden aan de binnen de Vereniging gevonden oplossingen spiegelt. Talent en vindingrijkheid van bureau en scholen scheppen nieuwe
plaatsingsmogelijkheden binnen de Vereniging. Het is karakteristiek, dat
een automatische aanstelling van docenten, met hun instemming, op een
andere OMO-school - door sommigen met schrik tegemoet gezien - niet
alleen is geaccepteerd, maar ook gewaardeerd. Het heeft het sociale gezicht van OMO in benarde tijden mede getekend.15
Al die activiteiten, in een stroomversnelling geraakt, leiden binnen de
Vereniging zeker niet tot onderlinge, kritiekloze aanvaarding van nieuwigheden. In vergelijking met landelijke ontwikkelingen bijten de scholen
van de Vereniging ook niet het spits af: er blijven tussen de scholen verschillen: zo stagneert de fusie met MAVO-scholen na 1973; een discussie over een vrijwillige keuze voor het ongedeeld VWO, is op een enkele
school van de Vereniging nog eind jaren tachtig serieus (!) gevoerd; de
eindexamenstatus van de kunstzinnige vakken leidt op sommige scholen
tot bijvoorbeeld een openbaar schoolonderzoek, toegankelijk voor iedereen, terwijl andere scholen aan die nieuwe mogelijkheden lauw voorbijgaan. De bezwaren die in het prille begin tegen het 'ontwikkelingsplan'
rijzen, zijn breed en soms heftig uitgemeten. Ook op andere punten blijven er verschi]]en van mening, maar het gesprek blijft voortdurend gaande, zelfs als die kritiek ook buiten het kader van de Vereniging voor het
voetlicht treedt. 16
De nieuwe cultuur binnen de Vereniging: het synergetisch r.:rmogen,
14) Ahlers, Wat moeten de Batavieren met een stofzuiger. interview met Bas Cartigny over
het gebruik van computers in het onderwijs. in School.XVIII < 1990). 3.32-35.
15) Zie hfdst.V. par.2.g.
16
) Zie par. 3.k.
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staat bloot aan eroderende verschijnselen. Er zijn er voor de jaren tachtig
stellig vier te noemen: in de eerste plaats een zekere ontgoocheling of tenminste vermoeidheid, dat voorgenomen departementaal beleid in talrijke
nota's en circulaires uitgedragen, niet in een consistent plan tot uitvoering komt en telkenmale als water verdampt. Sommige van die voorne-

mens blijken ook omstreden en vaak alleen ingegeven door geringere beschikbaarheid van financiele middelen. Vervolgens treffen rigoureuze
bezuinigingen - en nog meer de no-nonsense filosofie van achtereenvolgende CDA-VVD-kabinetten - scholen niet alleen in hun armslag en.
met name beginnende docenten ook in hun salaris. In de derde plaats
verhogen de stagnatie van groei en zelfs terugloop van leerlingen met de
bezuinigingen de druk op docenten en verzwaren zij hun onderwijslast.
Al deze factoren doen ernstig afbreuk aan het maatschappelijk aanzien
van het leraarsvak. De aandacht binnen scholen moet zich in die omstandigheden wel bijna exclusief richten op de gevolgen van demografische
ontwikkelingen in het zicht van de jaren negentig en dus op de existentiele nooddruft van scholen. Die brengt collega's enigszins in de sfeer van
argwanende concurrentie, tuk om de eigen instelling vooral met de modieuze middelen van marketing aan de man te brengen. Er is tenslotte de
soms agressieve afweer, mede opgeroepen door polariserende acties tegen voorgenomen ministerieel beleid in de overwegend HAVOVWO-cultuur van sommige vakorganisaties.
De landelijke trend weerspiegelt zich eveneens in de Vereniging. Vertegenwoordigers van lerarenorganisaties blokkeren, als voorlopers van
medezeggenschapsraden, sommige ontwikkelingen. meer uit angst voor
de eigen bedreigde positie dan om onderwijskundige redenen: in Den
Bosch aanvaarden docenten een fusie met een MAVO-school uitsluitend
na het afdwingen van formele garanties: in Eindhoven wijzen zij die in
1 973 af. Meer dan mogelijke bedenkingen tegen de onderwijskundige
consequenties zijn het uitingen van verzet tegen gevreesde veranderingen van hun status. Rechtspositioneel rigorisme is beslist niet de enige
oorzaak. Er lijkt zich eerder een klimaat van beduchtheid te ontwikkelen,
zodat een 'faux pas' van Van der Hart en Joosten wordt afgestraft. 17 Op
zichzelf is het voorval onbeduidend en alleen uit te leggen als een goed
bedoelde poging om scholen extra middelen in taakuren te bezorgen en
onderwijskundig ook bij de tijd te blijven. Maar wel een procedurefout:
noodzakelijk overleg met docenten heeft ontbroken.18 Leune is van oor") Zie hfdst.V, par.2.i.
18) Zie hfdst.V. par.2.g.
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deel. dat het bijna tot de cultuur van sommige lerarenorganisaties hehoort het verzet tegen vernieuwingen te mobiliseren. Uit dc· geschic·denis
van het Nederlandse onderwijsbeleid blijkt. dat de weerstanden hiertegen op het terrein van het voortgezet onderwijs "telkenmale v(,oral afkomstig waren van de lerarenverenigingen bij het VHMO. vanaf 1968 bij
het VWO en HAVO".'9
Dit alles heeft aan de nieuwe c'll|tuur van samenwerking en gelijkgestemdheid binnen de Vereniging ongetwijfeld afbreuk gedaan en zelfs
schade berokkend. maar deze zeker niet vernietigd. Er blijven veel ac·tiviteiten en initiatieven. die in dat klimaat van OMO wortelen. En er zijn
tekenen. dat het dieptepunt voorbij is. Sterker: het beleid van de laatste
tien jaar binnen de Vereniging, vooral door Verdijk. heeft niet zonder
succes ten aanzien van cle lerarenorganisaties en hun vertegenwoordigers geleid tot een serener klimaat en een volwassen vorm van medezeg20
genschap voor docenten.
Het mag geen verwondering wekken. dat de energie. die in een sfeer
van samenwerking sinds 1966 tussen alle geledingen van de Vereniging
vrij baan krijgt en zich aanvankelijk uitsluitend op onderwijskundige zaken richt. in benarde omstandigheden noodzakelijkerwijs ook van koers
verandert en zelfs gedeeltelijk wegstroomt. Mensen, vooral in de leiding
van de school, moeten zich met zoveel kwesties bezighouden, gericht op
primaire overleving, bezuinigingen, behoud van werkgelegenheid. boekhoudkundige futiliteiten, exegese van duistere voorschriften en aanverwante zaken, dat inspirerender activiteiten tenminste onder hevige druk
komen te staan.
Bijna zeker is de filosofie van OMO: de diversiteit tussen de scholen
aanmoedigen en bevorderen, de voornaamste reden van die samenwerking in al die jaren. Verscheidenheid verrijkt immers het geheel. 'Kleurrijke vogels' dienen kansen te krijgen en scholen moeten ruimhartig bij
elkaar de zon in het water kunnen zien schijnen. Geen school behoeft
zich beducht te voelen in een maalstroom te worden meegesleept, waarir.
zij niet wenst te geraken. Naast verscheidenheid in struetuur, is er ook
"3) 1.eune. Ondent·Osbeleid onder druk, 375.
21') Bij het afscheid van Molkenboerin 1978 verse·hontereen artikel in het Weekblad ian l.eraren. afdeling Bonaventura, waarin de auteurs kwaadaardig suggereren. dat de scheidende

voorzitter alleen maar'OMO-konijnen' uit zijn hoed loverde zonder met belanghebbenden rekening te houden. Op de afseheidszitting protesteren de rijksinspecteurs J.Groen en H.Verhaak tegen deze voorstelling van zaken. Twee jaar

later

wordt Verdijk. onder een nieim

bestuur. uitgenodigd. Hij verdeelt. onder algemeen applaus, een meegebracht chocolade-konijn onder de bestu,irsleden, waarmee een nieuwe sfeer is geschapen.
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verschil in de mate. waarin scholen aan onderwijskundige ontwikkelingen participeren. Maar binnen de Vereniging zijn tal van activiteiten en
opvattingen voorhanden en geldig. Scholen ontlenen allure aan die werkdadigheid. In die cultuur passen ook het streven naar grotere autonomie
voor iedere school, versterking van de bevoegdheden van de plaatselijke
besturen en waardering voor een systeem van financieren, dat uitdaagt
tot vindingrijkheid en aan het eigen initiatief ruimte laat voor verbetering
van de kwaliteit van het onderwijs.
§2. Het Katechese-projekt 1968-1974(1980)
a. Njeuwe cursus voor het godsdienstonderwijs

Rond de priester L.de Bonth, in 1964 aangesteld als moderator en godsdienstleraar aan het Theresialyceum te Tilburg, verzamelt zich een groep
gelijkgestemde collega's, die zich aanvankelijk bezorgd tonen over de impasse. waarin de 'pastoraal', de liturgie op school, de retraites en de bezinningsdagen verkeren. Zij delen een gevoel van grote ontevredenheid
over het godsdienstonderwijs. Zij constateren een ernstige geloofscrisis
bij jonge mensen.
Godsdienstleraren moeten het in hun lessen immers doen met volstrekt
verouder(le handboeken, die nauwelijks aansluiting vinden bij het denken in een snel veranderende tijd. Er ontbreekt een heldere doelstelling
van het vak. Er is geen samenhang tussen de leerplannen. voorzover die
al bestaan. Zij zien ook weinig of geen didaktische structurering binnen
het vak en constateren een ongericht en fragmentarisch opereren van collega's. Een moderne cursus tenslotte kan het streven van de godsdientleraren naar een nieuwe en eigen identiteit van hun vak en van henzelf wellicht meer relief geven.
Er bestaat ontegenzeglijk op alle katholieke scholen een schrijnende
behoefte aan een leergang, die fundamenteel vernieuwing en uniformering beoogt en aan hoge eisen van vakmanschap voldoet. Vrijwel alle problemen rond het godsdienstonderricht passeren tijdens die infurmele
contacten de revue: onderwijs gericht op informatie, op 'kerugma'(verkondiging) of vorming; welke onderwerpen passen bij welke leeftijdsfase;
wat voor didaktische werkvormen zijn het geschiktst; is vrijblijvende informatie voldoende; zijn godsdienstleraren niet verplicht tot overdracht
van een zekere 'geestelijke bagage'? Die behoefte is ook een reactie op
het vrijblijvende geleuter - 'zeg maar waarover jullie het willen hebben'

-, dat vooral in de jaren zestig en vogue is.
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82 medewerkers: I t 42 leerlingen: 627,·r en 515 man.
muziek op HAVO en textiele werkvormen op VWO en HAVO.
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Vrij snel bercikt men overeenstemming over het voornemen zelf een
cursus te schrijven. die heldere informatie verschaft en sterk aansluit bij
de eigentijdse vragen van de jeugd. Het programma vraagt bovendien
een behoorlijke distantie van strikt persoonlijke problematiek en een
grondig inzicht in cle ontwikkeling van de theologie, de geschiedenis en
de literatuur. De leergang zal zich moeten toespitsen op "goede informatie en kritisch leren denken op het gebied van het geloof'.2' en op cir
verdieping van inzicht als hulp bij een persoonlijke geloofskeuze.
..
Het persoonlijk ovenvogen. kritische standpunt wordt steeds belangrijker. Onwetendheid en onkunde blijven de bron van onvrijheid en
verkeerde beslissingen. De katechese zal de jeugd juiste en rijke,
christelijke informatie moeten verschaffen en haar leren deze kritisch
te hanteren. Hoe een persoonlijke beslissing op grond hiervan uitvalt.
ligt buiten het bestek van de les".22
Er blijkt nog een andere, heel uitwendige omstandigheid, die godsdienstleraren als het ware naar elkaar toedrijft en samenbindt. De naderende
Mammoetwet. te financieren door inkorting van de lesweek van 34 i 36
tot 32 uur en invoering van de vijfdaagse werkweek. zien zij als een
rechtstreekse bedreiging van het vak katechese. Zowel de studielessen in
de brugklas (vier tijdens de experimenteerperiode) als de godsdiensturen
staan door die maatregel onder hevige druk. Op 27 november 1967 pleiten de moderatoren daarom voor een vastliggende lessentabel voor het
..
vak godsdienstleer van twee uur per cursusjaar. Met 6#n uur per week
valt niets te bereiken. Voorwaarde is wel, dat er een goed programma
moet komen". Op 7 oktober 1968 overlegt het bestuur met een delegatie
van moderatoren en rectoren over een nieuw - twee lessen per cursusjaar blijkt onacceptabel

-

voorstel van de moderatoren: negen uur op het

VWO en zeven uur op het HAVO. met de uitdrukkelijke wens de twee of
drie hoogste leerjaren iecler van twee lessen te voorzien. Het compromis
wordt zeven lessen voor beide schoolsoorten, door het bestuur centraal
vast te leggen. Die tabel is echter voor de rectorenvergadering in meerderheid onaanvaardbaar. In een nieuwe vergadering blijft het compromis van zeven lessen voor beide schoolsoorten gehandhaafd.23

21) Vorstermans. De plaats vaii de katechese in de hele opvoeding, in (hnologie I
{1969-1970). 76.
221 OA Tilburg. Jaarverslag 1968.42.
23) OA Tilburg. a.w.. 43. Molkenboer. Joosten. de moderatoren Van Bakel. de Bonth. Raaymaakers. Vorstermans en de rectoren Hoogbergen en Klinkhamer. Vergadering van 22 no\ember 1968.
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Het l,cstullr neemt (|at bc·sluit ind,·rdaa<1. maar vourt(luirricl vinclt (·(·n
minderheid van cle Mc·hole·n 'motic·vc·n' om zic·h (|aar nic·t aan tc· hi,ucic·n.

h<·tgren ditiden kan (,li e('11 gi·ring vertrouwc·n in het programma, in (1,·

positie van het vak c.n/c,f de kwalite.it van (Ic· doc·(·nt. Anclc·rc· vakk,·n ( efenen bovendien druk uit op (le gering(· marge· in dr label, zek,·r wan,ir,·r

ern tweede bezuiniging cir lessental,el tot dertig uur recitic·rert. Het vtilt
nirt te ontkennen, clat de 'zorg' voor cir katec·hes€· op ec·n aantal sc·holen
alleen met de mond beleden is.
Met een eerste ontwerp voor ren nic:uwe godsdienst(·ursus, bestemd
voor de hoogste klassen HAVO-VWO, wenden vier mo(leratoren: C. van
Bavel, 1.. de Bonth. P.H. Raaymaakers c·n J. Vorstermans zirh tot het
hoofdbest,iur. Zij pleiten voor een kritische verantwoorcling en voor ern
praktische uitwerking in c·en reeks lessen met ec·n handleicling. Deskundigen dienen de kwaliteit van (le cursus te garanderen. Op rigen gelegenheid is een groep godsdienstleraren al geruime tijcl aan het werk
geslagen.

Het hoofdbest,iur reageert positief en stemt in met het uitgebreide ontwerp, dat die kritische verantwoording schildert. "vlucht in actuele onderwerpen" afwijst, een fundamentele oplossing voor alle problemen
zoekt in een "bijbels geloven" en naast het geven van een uitgebreid en
gedetailleerd programma ook aandacht schenkt aan de praktische uitvoering ervan. Daarvoor noemen de godsdienstleraren zeven punten:
- een volledig schema van lessen;

- een zorgvuldige uitwerking;
voorlopige beperking tot de bovenbouw van het HAVO-VWO;
- beoordeling door deskundigen: "exegeten van het Oude en Nieuwe
Testament, en theologen";
- bijstand van een pedagoog en "vooral een didacticus":
-

- evaluatie aan de hand van criteria. door deze deskundigen op te
stellen:
24

- proefneming in de praktijk van de les.
Het bestuur juicht het 'experiment' toe in de -overtuiging. dat het godsdienstonderwijs de grootst mogelijke aandacht behoeft", neemt de financiale lasten op zich en stelt zestien taakuren voor de gevraagde 'cotirdinator' beschikbaar. Het heeft al besprekingen gevoerd met vertegenwoordigers van de twee Brabantse bisdommen en de beoogde deskundigen. 23
241 OA Tilburg, Brief van de moderatoren 24-5-1968. Het ontwerp dmagt de goedkeuring
van 26 van (le 30 moderatoren. Rectoren hel)ben er hun instemming mee betuigcl
23) OA Tilburg, Brief hoofdbestuur aan moderatoren. 31-7-1968.
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Het arrangeert in een later stadium op het Van der Puttlyceum in Eindhoven een ontmoeting tussen de auteurs en de uitgever L.C.G. Malmberg
bv voor een definitieve uitgave in vier delen met honderd vijftig lessen,
voor 1 augustus 1972 te verschijnen met als titel: 'Experimentele Uitgave
van een cursus Katechese voor de drie hoogste klassen van het HAVO en
VWO'.26 Voor het bestuur van OMO zijn de financien nooit bepalend
voor het beleid geweest.
De Vereniging koestert stille hoop op een wijde, landelijke verspreiding van de cursus. De uitgave in 1966 van De Nieuwe Katechismus immers heeft in korte tijd een record-hoogte van ruim 200.000 exemplaren
bereikt.
b. Opzet en inhoud van de cursus
Tien godsdienstleraren schrijven de 'eerste' teksten. De moderator-godsdienstleraar van het Hertog-Jancollege te Valkenswaard, drs. J. Vorstermans, fungeert als co8rdinator. In een later samengestelde begeleidingscommissie nemen zitting: de codrdinator J.Vorstermans, de voorzitter
van de Vereniging, mr. J. Molkenboer, de vicaris van het Bossche bisdom drs. J.J.Th.M. Thuis en de bisschoppelijk inspecteur van het bisdom Breda dr. J.W.C. Janssen, beiden als vertegenwoordigers van de
bisschoppen en drs. J. van Haperen namens de rectorenvergadering.
De godsdienstleraren van de Vereniging ontvangen alle lessen ter kritische evaluatie, eenmaal per trimester.27 Midden augustus 1968 moet de
coBrdinator de scholen berichten, dat op 1 september onmogelijk alle
lessen voor de hoogste leerjaren gereed kunnen zijn, maar wel dertig. Die
dienen nog door de deskundigen te worden bekeken. Voor de lagere
klassen beveelt hij de methode Avonturen met het Woord aan. die hij een
goede voorbereiding tot de cursus acht, omdat "deze leerlingen nog niet
in staat zijn tot expliciete reflectie, maar meer ingesteld op het concrete,
feitelijke verhaal".28 In het najaar van 1968 blijkt eensgezindheid van
opvatting tussen hoofdbestuur, vertegenwoordigers van de bissehoppen,
moderatoren en enkele rectoren over de koers en de inhoud van de katechesecursus. Daarvoor "geldt de inhoud van De Nieuwe Katechismus als
kader, omdat de bisschoppen zich hier achter hebben geplaatst". Maar
26) OA Tilburg, Notulen hoofdbestuur, 22-9-1970.
27) OA Tilburg, Brief hoofdbestuur aan moderatoren, 31-7-1968.
28
dr.P.Post. OA Tilburg,
) De methode Avonturen met het 1Foord is van drs. W. Graafland en

jaarverslag 1968,43.
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ook dan "blijft de vraag hoe de theologische inhoud kan worden gegoten
in een programma voor het godsdienstonderwijs op middelbare scholen".29
Sinds mei 1969 hebben de deskundigen: prof. dr. E. Corn6lis voor
deel I (Algemene Religie), drs. J.T. Nelis voor deel II, (Oudtestamentische geschriften). dr. B. van lersel voor deel III (Nieuwtestamentische
geschriften) en dr. B.Willems en dr.L.H.Grollenberg voor deel IV (Geloof en Levensbeschouwing) zich verantwoordelijk gesteld voor de uiteindelijke teksten. Prof. dr. A.M.P. Knoers verleent als didaktisch deskundige zijn medewerking. Deze betoogt van meet af aan, dat katechese altijd een vreemd element in de school blijft, zolang zij geen vak wordt.
Alleen vakmanschap bezorgt katechese een erkende plaats in een onderwijssituatie.
Ook voor het schooljaar 1969-1970 is de cursus nog niet volledig afgerond. Twee delen zijn in druk verschenen; werkgroepen houden zich bezig met de resterende. Er is daarvan wel gestencild lesmateriaal beschikbaar en een voorlopige docenten-handleiding. Toch starten op dat moment negen scholen bij wijze van experiment. Maar in het schooljaar
1970-1971 voeren 33 scholen de nieuwe cursus in, waaronder alle 25
scholen van de Vereniging.
De auteurs en deskundigen, inmiddels acht en twintig personen, hebben zich over vier werkgroepen verdeeld, die corresponderen met de
vier delen van de cursus.
Het commentaar van de deskundigen verwerken de auteurs in hun lessen, waarna in driemaandelijkse bijeenkomsten in beginsel alle collega's
de in de praktijk beproefde lessen gezamenlijk bespreken. Al die activiteiten leiden tot frequente vergaderingen, zowel van (le auteurs onderling, van de auteurs met de deskundigen als van de begeleidingscommissie die contact legt met het Hoger Katechetisch Instituut. In het schooljaar 1970-1971 verschijnt bovendien een gestencilde docentengids. De
vierdelige uitgave - in multoband - wordt gedrukt bij L.C.G. Malmberg
b.v. te 's-Hertogenbosch en is losbladig en sober opgezet om wijzigingen
gemakkelijk te verwerken.30
Elk deel opent met hetzelfde 'voorwoord' ondertekend - "mede namens mijn collega-bisschop van Breda H.Ernst" - door J.Bluyssen. bis29) OA Tilburg, Verslag bespreking, 7 oktober 1968 van Molkenboer, Joosten. de bissehoppelijke vertegenwoordigers Thuis en Janssen, de moderatoren Vorstermans en de Bonth en
de rectoren Hoogbergen en Klinkhamer.
30) OA Tilburg, Katechese-cursus woor VWO en HAVO, experimentele uitgave van en cursus kateche.ie van de drie hoogste klassen van het HA 1/0 en FIFO. I-IV.
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schop van 's-Hertogenbosch en gedateerd: 5 mei 1969 met de wens "dat

dit belangrijke initiatief. I...1 een vruchtbare bijdrage mag zijn voor de
vernieuwing van de schoolkatechese in het middelbaar ondenvijs".31
Dat voorwoord is geschreven door de Bossche vicaris J.Thuis op verzoek
van Molkenboer.
Anders dan voor De Nieuwe Katechismus "samengesteld in opdracht
van de bisschoppen van Nederland door het Hoger Katechetisch Instituut te Nijmegen in samenwerking met vele anderen" die in oktober
1966 in een eerste oplage van honderdduizend exemplaren verschijnt en
bovendien het 'imprimatur' draagt van Bernard kardinaal Alfrink,32 is
het voorwoord op de OMO-katechesecursus natuurlijk geen formele aanbeveling. Toch hebben velen het als zodanig beschouwd. Dat onderscheid en het ontbreken van het 'kardinale' gewicht breken de cursus fataal op tijdens de 'Nederlandse' en 'Romeinse' aanvallen, die spoedig
volgen en die de hele onderneming feitelijk vogelvrij verklaren. dat is.
buiten bescherming van de wet en blootgesteld aan ieders vervolging.
In het schooljaar 1970-1971 volgen alle katecheten van de Vereniging in
Tilburg op verscheidene dagen een korte cursus, die de achtergronden
schildert als waarborg voor een goede introductie in de scholen. Er zijn
middagbijeenkomsten met hetzelfde doel en een werkweek in Berg en
Dal, gewijd aan het Nieuwe Testament. Op het mgr.-Bekkersinstituut te
Nijmegen is er tenslotte een conferentie in sociale vaardigheden, didaktiek en andere kwesties. Scholen organiseren contactavonden tussen
godsdienstleraren en ouders over opzet en inhoud van de cursus. Ter
voorlichting verschijnen er publikaties in de Brabantse en nationale pers.
in de Analecta van beide Brabantse bisdommen en in Omologie. 33
Een veIschil van inzicht over de taak van de cordinator tussen hem, het
bestuur en de rectorenvergadering over het daarvoor beschikbare aantal
taak,iren leidt tot het aftreden van J.M.J. Vorstermans.34 Drs.J.W. Tibosch, leraar godsdienstleer ook aan het Hertog-Jancollege te Valkenswaard, is met ingang van 1 september 1971 zijn opvolger op voordracht
31) Voorwoord katiehese-cursus.
) De Nieuwe Katechismus,Geloofsverkondiging voor volwassenen, in opdracht van de Bisschoppen van Nederland, Hilversum-Antwerpen, 's-Hertogenbosch, Roermond-Maaseik,
1966. Met een imprimatur van Bernardus Kardinaal Alfrink
32

33) Omologie I (1969-1970), 75-76, Omologie 11 (1970), 10-12, 108-111, 134-136,
174-176. OA Till)urg, Jaarverslag 1968,42-44.
34) OA Tilburg. Notulen hoofdbestuur, 17-9-1971. Vorstermans beschouwt ten onrechte de
begeleiding van de katecheten ook tot zijn taak. Het bestuur betreurt zijn heengaan.
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1
van de moderatoren en godsdienstleraren.35 Hij ontvangt daarvoor tien
in plaats van zestien taakuren. Daarnaast geeft hij zestien lessen. Hij
besteedt veel aandacht aan de 'katecheten-groepen' in Helmond. Den
Bosch, Eindhoven en Tilburg. Er ontstaan eveneens 'kringen', waar de

deelnemers gezamenlijk lessen voorbereiden. Ook de nietiwe co(irdinator bereidt vergaderingen voor en verricht, nu tezamen met de afdeling
'Onderwijs' van OMO. het nodige organisatorische en administratieve
werk. Dr.J.Weenen, rector van het Hertog-Jancollege, heeft gedurende
het gehele projekt zijn volle medewerking gegeven, niet alleen in mankracht, maar ook in administratief opzicht.
Het gestarte katecheseproject is vooral ook onderwijskundig een fraaie
onderneming. Moderatoren en godsdienstleraren zijn door succes en
geestdrift aangeraakt. Hun onderlinge verbondenheid en hun zin voor
samenwerking nemen toe. Ze kijken kritisch naar het eigen werk en dat
van collega's. Ze overleggen samen. ontvangen aanwijzingen van de universitaire deskundigen, beproeven in hun eigen lessen de eerste uitkomsten van het gemeenschappelijk beraad en tonen zich bereid en van
zins voortdurend nieuwe paden te bewandelen. Allerwegen heerst het gevoel, dat men aan een gemeenschappelijke onderneming werkt. waar
veel van afhangt, maar waarvoor zij samen de sleutel voor de uiteindelijke oplossing in handen hebben. De mensen werken onder de beschuttende steun van het bestuur, de rectoren en de bisschoppen.

c. De 'Nederlandse' aanval en de reactie

In februari 1971 verschijnen in eerste instantie in Waarheid en Leven en
ongeveer tegelijkertijd in Conf;ontatie beide bladen zijn de spreekbuis
van een groepering conservatieve katholieken - buitengewoon kritische
besprekingen van de delen I en II door prof.dr.J. van der Ploeg 04.,
oud-testamenticus sinds 1951 opvolger van Alfrink aan de Katholieke
Universiteit van Nijmegen -, van deel III door dr. H. van Dijk, eveneens
oud-testamenticus en van deel IV door dr.P.den Ottolander. Hun kritiek
- in een brochure 'Kritische Aantekeningen inzake Katechese' integraal
afgedrukt - is ronduit vernietigend en betekent een totale afwijzing van
de cursus. De bovennatuurlijke oorsprong van het christendom wordt
ontkend. de cursus ademt een horizontalistische tendens en de bekwaamheid van de auteurs achten zij betrekkelijk. De cursus betekent
-

-

.9 OA Till)urg. ,Votulen hoofdbestuur. 20-10- 1971.
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V
een breuk met het traditionele r.-k. geloof. De tot nu toe gepubliceerde
tekst is

"niets anders dan modernisme in Reinkultur". Het verschijnen van
deze cursus 'katechese' (van het ongeloof) is een der schrikbarendste
feiten, die zich op dat gebied voordoen".
Van Dijk noemt het deel over het Nieuwe Testament een
'.
mishandeling I...] Wie 86n geloofsgeheim bewust ontkent en het eigen inzicht stelt boven het geloof en de traditie der Kerk, heeft 'geen
enkele reden' niet ook alle andere mysteries te venverpen. Dit is hier
gebeurd met een doortastendheid, die verbijsterend is".
Van der Ploeg noemt de cursus
"een dodelijk gevaar voor de katholiciteit van de leerlingen die ermee
wor(len geYndoctrineerd, omdat alle fundamentele geloofswaarheden
van de Katholieke Kerk naar het rijk van legende, fabel, mythe en magie worden verwezen".
En over het aanmoedigend 'woord vooraf (van de bisschoppen), gedateerd 5 mei 1969:
9,
Slapen dan de Herders en Leraars van 't Geloof ? Het zal niet lang
meer duren - of het is al zover - dat alleen een grondige Contra-Reformatie in Nederland nog wat zal kunnen redden van het authentieke ka-

tholieke geloof'.
P. den Ottolander spreekt van een "fabel-achtig katechetisch experiment
(met de beste wensen van twee bisschoppen)". Zijn kritiek richt zich op
"de 'Entfabulierung' van het dogma van de Onfeilbaarheid, van onze
hemelse Vader en van Maria's tenhemelopneming en van de zogenaamd katholieke schoolkatechese". I....1 "Als men geen rooms-katholiek
onderwijs wil geven, laat men het dan openlijk zeggen, en een ontkerstende. normloze chaos niet camoufleren met mooie woorden, als

openheid of pluriformiteit. Enige 'Entfabulierung' is hier wel op haar
plaats, met 'pastorale' zoethoudertjes kan men ons niet blijven afschepen".36
Lijkt een afwijzende reactie uit deze hoek voorspelbaar, het bestuur is
uiterst ongelukkig met de actie van mevrouw Raymakers-Verhoeven, die
alle plaatselijke schoolbesturen, directies en godsdienstleraren van de
OMO-scholen de brochure van Con#ontatie toestuurt. In een begeleidend schrijven rechtvaardigt zij haar handelwijze. Zij meent "vanuit de
oprechte overtuiging van de belangrijklieid van een rechtzinnige kateche36

) Kritische Aantekeningen inzake katechese. uitgave van de Stichting Confrontatie. 1.2, 14,

17.17,18,26,31.
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se op de katholieke scholen een plicht te hebben vervuld door deze confrontatie aan alle instanties". Ook de Bossche bisschop en het hoofdbestitur ontvangen afschriften.·37
De Vereniging reageert hierop met een verklaring van de drie verantwoordelijke deskundigen - een is in het buitenland - . die zich allerminst
verrast tonen.
..

in het verleden hebben schrijvers van Con#Dntatie reeds herhaalde-

lijk soms zeer persoonlijke aanvallen gedaan op leden van de katholieke faculteit van Nijmegen. Ondanks de nu geuite kritiek, die in het
voorbijgaan ook 'zes-zevende van ons tegenwoordig episcopaat' in een
kwaad daglicht stelt, blijven ondergetekenden van mening, dat datgene
wat in de cursus geboden wordt. verantwoord is". 38
In oktober 1971 verschijnt een 'memorandum betreffende het katecheseprojekt VWO-HAVO', ondertekend door Molkenboer en Joosten:w
Daarin schetst het hoofdbestuur het ontstaan en de doelstelling van de
cursus, de opzet van de begeleiding. de werkwijze, het experiment, de
evaluatie en de introductie. De opzet van de cursus noemt het bestuur
een kostbare zaak. De initiale kosten, gedragen door OMO. belopen tot
het moment van uitgave van de cursus bijna f.200.000, =. "OMO beschouwt dat als een erezaak".40 De scholen hebben jaarlijks zestien taakuren voor de courdinator ter beschikking gesteld. Het 'memorandum'
vermeldt "de betrekkelijk grote belangstelling". Zowel bij OMO als bij
de uitgever zijn "vele aanvragen binnen van scholen die de cursus eveneens wensen te gebruiken". De handelseditie zal op 1 augustus 1972
verschijnen. Ook noemt het bestuur in zijn 'memorandum' de kritische
brief van mevrouw L.F.M.Raymakers-Verhoeven uit Helmond naar aanleiding van drie uiterst belastende artikelen in het tijdschrift Confrontatie. die zowel liet bestuur als de deskundigen nopen tot een korte reactie.

17)

OA Tilburg, Brief mrvrouw L.F.M. Raymakers-Verhoeven uit Helmond aan de scholen

van OMO, 13-4-1971.

38) OA Tilburg. Reactie van de deskundigen, 22 april 1971: dr.B.M.F. van lersel smm,
voorzitter van de theologische faculteit in Nijmegen. drs. J.T. Nelis +ss en dr. B.A. Willems
op, beide als lector aan diezelfde faculteit verbonden.
1"l OA Tilburg. Het 'memorandum betreffende katecheseprojekt vw()/havo' tell vijf pagina's. Daaraan zijn toegevoegd de brief van Mevrouw L.M.F. Raymakers-Verhoeven aan het
hoofdbestuur. de reactir claarop van de deskundigen. het antwoord van het bestitur aan Mevrouw Raymakers en een brief van het bestuur aan de plaatselijke besturen en de rectoren.
Het stuk is gedateerd oktober 1971 en is zeker geschreven naar aanleiding van de ferste negatieve reacties.

'°) OA Till)urg Notulen vergadering hoofdbestuur, 17-9-1971.
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Deze stukken zijn aan het 'memorandum' gehecht. Het bestuur stuurt
het geheel aan alle plaatselijke besturen en rectoren toe.
Het hoofdbestuur betuigt in een brief aan al zijn scholen overduidelijk
zijn adhesie met de cursus en noemt vijf redenen, waarom het er zich niet
van distantieert: alle teksten zijn immers voorgelegd aan deskundigen
van de theologische faculteit te Nijmegen. Dat is een waarborg voor een
verantwoorde inhoud. De begeleidingscommissie zorgt voor de noodzakelijke communicatie met de verantwoordelijke bestuurlijke instanties.
waarin de bisschoppen vertegenwoordigd zijn. De cursus is losbladig verschenen. juist met het oog op eventuele tekstwijzigingen. Bovendien is
niet een leerboek een garantie voor goed onderwijs. maar de wijze, waarop lerai-en het materiaal hanteren. Tenslotte blijven de auteurs bereicl
kritisch commentaar te bestuderen en zo gewenst in een volgende uitgave
te verwerken. Naam en adres van de coisrdinator worden vermeld.41
d. De 'Romeinse' aanval en de reactie
Toch raakt de kwestie niet alleen in een stroomversnelling; ze neemt ook
hectische vormen aan, wanneer Molkenboer en Joosten zich op 9 november 1971 tot het voltallige hoofdbestuur. auteurs en deskundigen wenden met de mededeling, dat al op 30 september van dat jaar twee kardinalen: F.Seper, prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer en J.
Wright, prefect van de Congregatie voor de Clerus in een gezamenlijke
brief aan Bluyssen en Ernst fundamentele bezwaren hebben aangetekend tegen de cursus. Zij noemen daarin een reeks 'fouten'. Het geheel

acliten zij 'levensgevaarlijk: Zij eisen een herschrijving in een geheet
nietiwe geest en een buitengebruikstelling al met ingang van de Cursils
1971-1972. (!) Er moet een andere tekst komen. geheel in overeenstemming met de katholieke leer. De kardinalen staan op een spoedig. eerste
antwoord en willen uiterlijk in november van dat jaar van de bisschoppen
vernemen welke maatregelen zij hebben getroffen. 42
Dezen willen daarvoor eerst discreet overleg met bestuur. auteurs en
deskundigen. Dat vindt plaats op 17 november 1971 in Tilburg.
"Al deze personen beloven geheimhouding, maar door de betreurens-

" 1 OA Tilburg. Brief hoofdbestitur aan alle plaatselijk,• besturen en rectoren. 7 mei 1971.
Brief van de kai·dinalen F.Seper eli J.Wright. 30 september

121 BA ':-Hertogrnbosch.
1971.

388

f

r .1
1

«-11

'

11

'

3'

''

11.

Ti

.

-=-

:

-

r
-

.

./

%
-

4
A
-

.---=-I
\--

6

Al \/,

013

f

J

ril

'>

-41 Vt,
F , -:)*e»
.\

7 4 1-4

1.71'4 .1 3

i

.

i.

*'» ,

, d i )i

2 - --

'< '.' / '

-

15-

--

/-

I

t:*., d »

'-.p
21; i'Zifrit' 1 174
1 IM
1 . 1 1.
.

-

3
-4*r - . . 7-=--

16
,

'- -2 -i» -

1,"

:.34
'1'

'

.pr'.13\F »\1'.s

I .t t=*41

-

AC011
1 n''t1
; '1611

£2#A(* *

1

...

- 'i-6 3£ rj

11.Fr r-4

4

C-Ir -SNC -

P=10

=e.

4

2 =«»
7*-4
fy-,-=1
C

4

\

A

38. Gimnasium Bf·rk,liet. Sint-Jlic·hiel,gi·+Ic·l. g mna.ium.
schoolleiding: (Irs. A.A.J. lT'intji·.. clrs. J.P.C. zan Rijn.<„·ver ,·n cir. J.A.(:.hm„ icli·i...
37 mt·clewerkers. 7191,-erling,·n: 3 17 \r. en 372 man.

389

waardige indiscretie van een priester in Rome raakt de inhoud van het
schrijven van de Congregatie aan de pers bekend".43
Op eigen initiatief (een brief van beide bisschoppen van 28 en 29 oktober bevat een verzoek voor een gesprek met beide kardinalen die daartoe
"onmiddellijk bereid waren" - en niet ontboden. zoals hardnekkig in de
pers wordt beweerd - reizen de bisschoppen Bluyssen en Ernst naar Rome. Ernst verhaalt in een uitvoerige brief aan Alfrink en de andere bis9.
'9
schoppen in overleg met mgr. Bluyssen over dat langdurig onderhoud". op 26 november 1971 met beide kardinalen. Die tonen zich ontstemd
over het bericht, dat in de pers gecirculeerd heeft, dat wij naar Rome
zouden zijn ontboden en omdat in Nederland geschreven was, dat in
romeinse ogen een andere dan in hun kring gangbare theologie, ketters
was. Beide kardinalen hebben niet willen toegeven, wat mgr. J. Damen
in een 'Pro memoria' aan kardinaal Wright op 17 november 1971 bericht had, dat de publiciteit afkomstig was van een priester te Rome
'dell'ambiente clericale della curia di Roma' ".
De twee Brabantse bisschoppen laten bij dit onderhoud een 'memorandum' achter, waarin zij het ontstaan, de bedoeling, opzet en uitwerking
van de cursus schetsen en ook de moeilijkheden schilderen bij het gods. '

. ,

dienstonderricht,
doordat de traditionele handboeken zoveel aversie opwekten bij de
leerlingen dat hiermee in feite geen overdracht van de boodschap van
het geloof kon geschieden". I...1 "Aan de bisschoppen werd gevraagd
,.

dit initiatief te ondersteunen .
9,

De bisschoppen hebben alle betrokkenen aangemoedigd dit werk te ondernemen. maar "wij hebben ons niet uitgesproken over de inhoud van
het werk, dat pas in een aanvangsstadium verkeerde". De bisschoppen
noemen de cursus katechetisch en stellen dat de opzet overeenkomt
'9
met de conclusies van het Internationaal Katechetisch Congres dat -

43) BA 's-Hertogenbosch, Brief van bisschop Ernst. mede namens Bluyssen aan kardinaal
Alfrink en de bisschoppen van Nederland. 29 november 1971. Daaraan is toegevoegd het

'memorandum'. 27 november 1971 dat heide bisschoppen in Rome opstelden. Bovendien
het 'pro memoria'. dat zij de paus overhandigden en waarin zij verklaren, dat het hen onmogelijk is in dit schooljaar de cursus uit de roulatie te doen nemen. Diezelfde verklaring staat in
een brief van 27 november 1971 van beide bisschoppen aan de 'Romeinse' kardinalen naar
aanleiding van hun gesprek. Zij delen de kardinalen mee. dat Bluyssen die zelfde morgen
{'stamattina') de kwestie bij de paus ter sprake heeft gebracht. Die heeft beloofd er met de
kardinalen over te spreken. De bisschoppen hebben tijd nodig. Ze willen eerst met de auteurs, de deskundigen en het bestuur spreken. Tenslotte is een persbericht toegevoegd.
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bijeengeroepen door de Congregatio pro Clero - te Rome van 20 lot
25 september 1971 werd gehouden".
De bissehoppen volgen in hun memorandum gedeeltelijk het gelijknamige stuk van het hoofdbestuur van oktober 1971.44
De brief van 30 september 1971, ondertekend door beide kardinalen,
zeggen de bisschoppen half oktober te hebben ontvangen. Daarin delen
de prefecten mee. dat zij de cursus aan een grondig onderzoek hebben
onderworpen "naar aanleiding van de protesten uit Nederland". Hoewel
de kardinalen van enige waardering voor de cursus blijk geven. opperen
zij ernstige bezwaren tegen de delen III (Nieuw-testamentisch geschriften) en IV (Geloof en levensbeschouwing).
Ook de bisschoppen hebben de cursus aan enkele theologen. onder
wie dr. J.F. Lescrauwaet mse ter beoordeling voorgelegd. Ook die koesteren bezwaren.
..

Enerzijds waarderen zij de cursus als poging lot integratie van de geloofsinhoud in de bestaanservaring van de mens en achten zij de aandacht voor de historische en anthropologische elementen in de uiteenzetting van het geloofsgetuigenis waardevol. maar anderzijds menen
zij. dat de cursus te kort schiet in het uiteenzetten van het transcendente, dat eigen is aan de inhoud en de totstandkoming van het christelijk
geloofsgetuigenis".
De bisschoppen deponeren vier voorstellen om uit de impasse le geraken, maar deze "werden door de kardinalen niet geaccepteerd". De bisschoppen geven als redenen op, dat de godsdienstleraren " met een veroordeling zouden worden gedemoraliseerd" en dat de polarisatie in de
Kerk, "die reeds onrustbarende vormen heeft aangenomen, nog zou
worden verergerd .
Bisschop Ernst memoreert de toezegging van paus Paulus VI in een
priv6-audientie van 25 november aan hem gedaan, "te willen helpen als
de kardinalen te streng zouden zijn". Bisschop Bluyssen heeft aan de
paus in een priv6-audi8ntie van 27 november een 'Pro memoria' overhandigd, door beide bisschoppen ondertekend. "De paus heeft toegezegd dit met de kardinalen te zullen bespreken". Daarin staat dat de bisschoppen de cursus nu onmogelijk uit de circulatie kunnen nemen.
Tenslotte kondigen (le bisschoppen aan
met behulp van eigen deskundigen onze bezwaren betreffende de
,.

.,

''i) Idem.
45) BA 's-Hertogenbosch, Brief van de kardinalen Seper en Wright aan Bluyssen van 30 sep-

te,ilber 1971.
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cursus te formuleren en wijziging te vragen aan de auteurs. de deskundigen en het hoofdbestuur van Ons Middelbaar Onderwijs om deze bezwaren weg le nemen".46
Ook de bisschoppen koesteren dus bezwaren. maar in tegenstelling tot de
Romeinse kardinalen achten zij de cursus heel wel voor verbetering valbaar. De voorzitter. Molkenboer, verklaart dat
"OMO rustig wacht op de resultaten van het gesprek van de bisschoppen in Rome". I...1 "De cursus is geschreven om uit de impasse van
het godsdienstonderricht te komen. Dat was teveel afgedwaald naar

eindeloze gesprekken in de klas over maatschappelijke problemen als
sexualiteit en druggebruik".47
Maar drie dagen later bericht Het Nieuwsblad van het Zuiden.
"dat de theologen van de Congregatie van de Geloofsleer de cursus radicaler en gevaarlijker voor geloof en zeden achten dan de veelomstreden Nederlandse Katechismus".48
Al op 13 januari 1972 formuleren de bisschoppen Bluyssen en Ernst
hun vragen en wensen in een 'gespreksnota. ten diensle van betrokkenen
bij katechesecursus VWO en HAVO voor OMO-scholen samengesteld.'
Zij uiten in dit stuk van zes pagina's
"
grote waardering voor de cursus als poging tot integratie van de geloofsinhoud in de bestaanservaring van de mens. Zij tracht, origineel
en inspirerend. de kloof tussen kerk en wereld te dempen en de maatschappelijke relevantie van de Christelijke heilsgeheimen te verhelderen".
Dan volgen nog een aantal waarderende zinsneden over de opzet.
.,
Uitgaande van het experimentele karakter van de cursus en de bedoeling de cursus voor zover nodig of wenselijk te herschrijven, willen
ook de bisschoppen met het oog hierop vragen en desiderata formuleren. Vanuit het katechetisch uitgangspunt van de cursus. dat zij met de
auteurs delen, vragen zij zich af of geen nadere introductie in de geloofsbelijdenis van de Kerk mogelijk is en zouden zij, ter vermijding
van misverstand of eenzijdigheid herschrijving van teksten wensen ter

konkretisering hiervan".
Voor wat de delen III en IV betreft leggen zij zeven punten ter bespreking
voor met een duidelijke wens deel III te herschrijven. "met name de passages over de persoon van Jezus Christus, zijn Verrijzenis en Zijn Geest".
16) BA 's-Hertogenbosch. Brief van Ernst aan Alfrink 29-1 1 -1971.
'1) Nieuwsblad van het Zuiden, 24 november 1971. interview met Molkenboer.
18) Nieuwsblad van het Zuiden, 27 november 1971.
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|

De bisschoppen formuleren als samenvatting van hun twee eerste wensen

-een onvoldoende evenwicht tussen 'orthopraxie' en 'orthodoxie'.

De balans slaat teveel door naar de 'orthopraxie' en de mysterievolle
implicaties komen te weinig aan bod". (...1 -Aan de 'leer' over de werkelijke
tegenwoordigheid van de Heer wordt tekort gedaan, omdat ze niet wordt
besproken in het licht van het geloofsgeheim van de persoonlijk verrezen
'.
Heer en diens aanwezigheid . .19
Alle wensen en desiderata zijn opvallend welwillend geformuleerd met
ook voortdurend respect en waardering voor de teksten van de auteurs.
Hoe vaag en algemeen sommige opmerkingen zijn, moge blijken uit punt
zes:
.9

Naast waardering voor deze hoofdstukken over de kerk voelen wij het
als een gemis, dat het geloofsdenken ten acliter blijft bij het empirischsociologische spreken. Juist op het punt van een gelovige benadering
van de kerk heeft Vaticanum Il impulsen gegeven. die in de cursus te
weinig tot hun recht komen"."

diezelfde maand vraagt het hoofdbestuur van OMO schriftelijk en telefonisch een onderhoud aan bij de nuntius in Den Haag, mgr.A.Felici.
voor een mondelinge toelichting op de geschiedenis van de cursus en ter
verduidelijking van de goede bedoelingen van auteurs en bestuur. Dat
wordt echter bot geweigerd door mgr. Dyba, secretaris van de nuntiatuur, met de mededeling "dat die goede bedoeling het beste blijkt door
de cursus in te trekken".51
Een verdere complicatie ontstaat. wanneer de bisschoppelijk gedelegeerde van Breda en lid van de begeleidingscommissie van de katechesecursus ontlieffing vraagt van zijn celibaatsverplichting. De bisschop van
Breda. Ernst, wil hem in beide functies handhaven en verzoekt OMO uitdrukkelijk dit ook te doen. Maar een overgrote meerderheid van zowel
het hoofdbestuur als de moderatoren 6n de rectoren verzetten zich tegen
zijn aanblijven. Ook de bisschop van Den Bosch wenst hem niet meer als
gedelegeerde in het hoofdbestuur namens het bisdom 's-Hertogenbosch.
Joosten pleit. min of meer als enige, tevergeefs voor handhaving - hij
1n

'91

OA Tilburg. 'gespreksnota' van de bisschoppen, 13 januari 1972.

50)

t.a.p..In Euangelie zonder masker. Keeft een groot aantal theologen. onder wie Van Iersel

en Grollenberg hun visie op de bekende bijbelverhalen. Zij willen daarin het evangelie alle
recht doen door het masker van onze vooringenomenheid, van 'ons menen te weten' af te zetten". In feite treffen we hier alle misverstanden en vooroordelen over de bijbelse uitleg aan.
die bij de opponenten van de cursus voortdurend opduiken.
" 1 OA Tilburg, Brief hoofdbestuur aan Felici. 26-1-72 en telefonische notitie van Joosten.
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acht dit een zwarte bladzijde in het beleid van OMO -, omdat ook de ei52
gen bisschop zich uitdrukkelijk voor handhaving heeft uitgesproken.
Als opvolger wordt dr. J.F.Lescrauwaet als bisschoppelijk gedelegeerde
benoemd met ingang van 1 juni. 53
Een tweede brief van beide kardinalen aan de Brabantse bisschoppen
van 7 augustus 1972, ontvangt Ernst door bemiddeling van de nuntius
op 28 augustus en Bluyssen op 13 september (!). Daarin eisen de Ro,.

meinse prelaten dat de bissehoppen zo spoedig mogelijk openlijk en publiek verklaren, dat voornoemde katechesecursus niet meer kan worden
gebruikt bij het katholiek godsdienstonderricht". Voor de bisschoppen
valt het besluit tot intrekking in september 1972.54
Tijdens een vergadering van de bisschoppen met het hoofdbestuur op
19 september 1972 verzoeken deze de cursus buiten gebruik te stellen.
Molkenboer en Joosten verklaren, dat het bestuur weliswaar in verbondenheid met de bisschoppen wil handelen. maar dat de primaire verantwoordelijkheid voor de katecheten bij het bestuur ligt. Er zal grote
frustratie ontstaan bij een verbod. Gewekte hoop en enthousiasme worden te niet gedaan en daarmee wordt uiteindelijk beslist over het lot van
de katechese en de katecheten.
Al de volgende dag vindt er een gesprek plaats in een uitgebreid gezelschap: leden van het hoofdbestuur, de bisschoppen, de begeleidingscommissie. auteurs en deskundigen. De bisschoppen zeggen de cursus
te willen blijven ondersteunen, nadat een nieuw handboek is samengesteld. Zij delen het onherroepelijke besluit van de kardinalen mee en
handhaven hun verzoek de delen III en IV uit de roulatie te nemen, ook
.9
als verscheidene aanwezigen inwilliging daarvan een ramp noemen.
De bisschoppen verklaren vooral zorg te hebben voor de lacune, die ontstaat na intrekking van de twee delen op de scholen en voor de katecheI.

ten.55

Op 22 september ontraden 56 van de 60 katecheten (zonder tegenstemmers, maar met vier onthoudingen) het bestuur met klem de gewraakte delen in te trekken. Maar de Vaticaanse eis is duidelijk: "de cur52) OA Tilburg. Notulen hoofdbestuur. 14-4-1972.
53) OA Tilburg, Brief van Bluyssen aan hoofdbestuur. 31-5- 1972.

54) BA 's-Hertogenbosch. In een 'memorandum' van de 'Sacra Congregatio pro Clericis'
wordt augustus 1972 genoemd als de maand waarin de eis tot intrekking is gesteld. De tekst
uit het 'memorandum' luidt: "Dopo l'intervento dei due Dicasteri competenti nell' agosto
1972, i due Ece.mi Ordinari di 's-Hertogenbosch e d i Breda hanno retirato la 3 e 4 parte, in
quanto i respettivi fascicoli nel frattempo erano stati esauriti".
ss) OA Tilburg. Verslag vergadering van 19 en 20 september 1972.
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'

mod onverwijld worden teruggetrokken". Enkele dagen later vraagt
het hoofdbestuur van OMO aan de bisschoppen hun verzoek in te trekken. In een uitvoerige en bewogen brief van vijf pagina's - "wij moeten
U dringend vragen af te zien van Uw voornemen de cursus uit onze scholen te verwijderen" - somt het bestuur maar liefst zestien argumenten op
56
voor handhaving van de cursus.
"
Een van de gebruikers van de cursus ziet in de jongste ontwikkeling
een belemmering van een stuk geestelijke vrijheid. Hij zegt dat de bisschoppen niet voorbij hadden moeten gaan aan de zware argumenten
van de gebruikers, die praktisch unaniem handhaving van de cursus
hebben bepleit. De bisschoppen hadden eventueel een conlict met Rome en een aftreden moeten riskeren".57
Intussen stuurt OMO begin oktober het gehele dossier over de cursus met
een forse argumentatie naar kardinaal J.Wright, ter voorbereiding van
een gesprek, dat Molkenboer in Rome met de kardinaal zal voeren. Op 9
november volgt een Engelse vertaling. Op 2 november heeft kardinaal
Alfrink een gesprek met kardinaal Wright. Hij verdedigt de eursus, maar
stelt OMO voor enkele bekritiseerde lessen te schrappen: "zo schept men
sfeer voor een gesprek met de Romeinse Congregaties".58 De bisschoppen dringen er andermaal bij OMO op aan een definitief besluit te nemen. Dat antwoord zal wel even op zich laten wachten, deelt OMO aan de
bisschoppen mee, omdat Molkenboer nog geen bericht heeft ontvangen
op zijn verzoek voor een gesprek in Rome.
Op 10 november legt Molkenboer alle hoofdrolspelers van de Vereniging: hoofdbestuur, deskundigen, auteurs, moderatoren en rectoren acht
overwegingen' voor. Rome heeft nog geen antwoord gegeven op een verzoek tot gesprek; de bisschoppen dringen aan op een definitief besluit;
Rome zal zeker insisteren op een verbod, nu de bisschoppen verzocht
hebben de delen III en IV uit de roulatie te nemen: de Vereniging moet
de katechese, de samenstellers van de cursus en de docenten redden. De
tekst is daarbij van secundair belang. Het gaat om veel gewichtiger zaken. De voorzitter dringt aan op eenheid. Als we die verliezen, zijn we
machteloos: verscheidenheid van standpunt moeten we in ons midden
aanvaarden en respecteren. Bij een veroordeling zullen altijd mensen in
gewetensnood komen; een 'politieke' oplossing "lessen uit de roulatie
sus

56) OA Tilburg, Brief van het hoofdhestuur aan de bisschoppen. 29 september 1972.
3-) De Tijd, 5 oktober 1972. commentaar van Hoogbergen.
w) OA Tilburg. Notulen hoofdbestuur. 8 oktober 1972 naar aanleiding van een gesprek van
Molkenboer. mevrouw Derksen-Dielen. Joosten en Kirkels met Alfrink.
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nemen en toch behandelen" is voor het bestuur niet aanvaardbaar. Het
voorstel van het hoofdbestuur luidt: we nemen de gewraakte lessen uit de
roulatie om een nieuwe weg tot gesprek te openen.
De vergadering reageert bewogen, maar waardig: Van lersel heeft
geen vertrouwen in de steun die de bisschoppen hebben toegezegd. Zij
zullen steeds opnieuw redenen hebben die deze steun onmogelijk maken. Bisschop Ernst krijgt kritiek. Hij heeft er zich te gemakkelijk van afgemaakt en toont weinig engagement. De aanwezigen willen niet ingaan
op het vt·rzc,ek van de bisschoppen. Op 24 november - dan vindt de verga{lei·i,ig met beide bisschoppen op hun verzoek plaats - zal OMO "het
beeii clus stij f moeten houden". Dit "neen" tegen de bissehoppen betreft
\ „(„:11 cir zorg \ oor de voortgang van een goede katechese. Men karaktei ist·,i·t het beleid van de bisschoppen als 'le salaire de la peur'. Ze kenti,·i, .illeen angst. Ook het gebaar enkele gewraakte lessen uit de cursus te
#,·1·Wij deren. ondervindt nauwelijks instemming. Daarmee wordt de cur:tls ongeloofwaardig en zo'n politieke zet beschouwt Rome zeker als oni oicloende voor een nieuw gesprek. 59
Op de bijeenkomst van 24 november kan Molkenboer in het bijzijn van
cle i,isschoppen inlussen verslag uitbrengen van zijn ontmoeting met kardinaal Wright in Rome. De bezwaren ricliten zich vooral op het (verond,·rstelde) verlies van het geloof in Nederland. De oppositie tegen de katechesecursus vormt slechts een onderdeel van een veel ingrijpender offensief. Maar de cursus is intussen een niet minder dankbaar, want
kwetsbaar doelwit. De 'Romeinse' grieven richten zich immers vooral op
de theologie van de Nijmeegse faculteit en van de Nieuwe Katechismus.
Naar ieders overtuiging is de actie van Rome vooral gericht tegen de beide Brabantse bisschoppen in het bijzonder en tegen het gehele Nederlandse epicopaat in het algemeen.
Molkenboer zegt welwillendheid bij Wright te hebben aangetroffen.
Hij heeft de Engelse vertaling gebruikt van de brief aan de bisschoppen
op 27 september, waarin het bestuur zestien argumenten noemt voor
handhaving van de cursus. Dit gesprek heeft nauwelijks gevolgen. De
kou is wel uit de lucht. Het beoogt ook een frequenter contact tussen de
Nederlandse en de 'Romeinse' katecheten.
De bisschoppen op hun beurt verklaren achter de cursus te blijven
staan, indien de samenstellers de bezwaren in hun 'gespreksnota' genoemd. serieus verwerken. Hoe staan de bisschoppen tegenover de 'Romeinse' zienswijze dat de cursus de katholieke leer niet overdraagt ?
59) OA Tilburg. Verslag vergadering. 22 november 1972.
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Bluyssen antwoordt ontwijkend. dat er voor het project Keen goed alternatief bestaat. Tegen de argumeiiten van OMO heeft hij geen verweer.
De Romeinse instanties laten niet voldoende tijd voor het herschrijven.
De bisschoppen moeten dus wei gehoorzamen. Daarom handhaven zij
hun verzoek. Het zal een zegen zijn voor de Kerk. als OMO clit inwilligt.
Dit ingrijpen geschiedt juist om cle c·ursus te redden.
Van lersel vraagt zich af of hersc·hrijving haalbaar is. De Nijmeegse'
thc.ologie is immers belastend voor de cursus. Maar wil men niet Rome
tot een vergelijk komen, aldus bisschop Ernst. clan zal men rekening
moeten houden met het verzoek van de bisschoppen. Bij een negatieve
reactie daarop, oppert Joosten. kan gewezen worden op het verlangen
naar een beter contact tussen de katecheten hier en in Rome. Tijclens
zo'n gesprek behoeft men waarschijnlijk geen ingrijpen uit Rome te verwachten. Daarmee is een halfjaar gewonnen en ontkomen we aan de onaalivaardbare situatie in onze scholen. Ancleren pleiten er voor een soort
Henry Kissinger naar Rome te Sturen. Hiermee winnen we tijd om de
Clirsits le herschrijven. Maar Ernst werpt tegen. dat over de tekst met Rome niet kali worden onderhandeld. De bisschoppen kunnen niet op hun
verzoek terugkomen.60
I.

. .

Op 29 november 1972 neemt het hoofdbestuur de delen III en IV uit cle
roulatie. De moderatoren en godsdienstleraren willen onder bepaalde
voorwaarden met het herschrijven beginnen: sommige deskundigen trekken zich terug; anderen wensen alleen door te gaan op uitdrukkelijk verzoek van het bestuur en de ouders. Zij willen niet vastzitten aan de huidige juridische binding met de bisschoppen. Het hoofdbestuur staat in
ieder geval een opzet voor die ruimte biedt voor de hehandeling van geloofsmysteries en die de goedkeuring van de kerkelijke autoriteiten wegdraagt. Joosten wijst op de inschakeling van de Nationale Raad voor Katechese (NKR). Vanaf 1973 vallen ook de werkgroepen van katecheten
uit elkaar en resteert slechts een codrdinator die in feite niet meer het
werk van de katecheten coiirdineert. maar. wanhopig, telkens nieuwe initiatieven onderneemt. De fut is er uit en de mensen in de scholen hebben
Keen vertrouwen meer in het vak katechese. Het bestuur bereiken immers voortdufend verzoeken de minimumtabel katechese te verlagen. In
het hoofdbestuur stelt Joosten de vraag "of er van een ontgoochelende
ervaring met betrekking tot de praktijk van het katechese-onderricht
sprake is".61
c") OA Tilbiirg, Verslag vergadering, 24 november 1972.
"11 0,4 Tilburg. Notulen hoofdbestuur. 20 april 1973.
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Als veelzeggend sluitstuk ontvangen de bisschoppen een 'memorandum'. afkomstig van de 'Sacra Congregatio Pro Clericis", waarin sprake
is van een interventie "dei due Dicasteri competenti" in augustus 1972
op grond waarvan de bissehoppen de "catechismo (!) sperimentale" hebben ingetrokken. De Nationale Raad voor de Katechese heeft de verantwoordelijkheid op 13 april 1973 op zich genomen. Bij een herschrijving
moet er nauw contact worden onderhouden met deze Raad. De bisschoppen hebben op 8 juni 1973 enkele voorwaarden vastgesteld over het verloop van de herschrijving van de cursus. Tegelijk zullen zij de Romeinse
autoriteiten op de hoogle houden. Een eventueel nieuwe cursus kan niet
worden goedgekeurd door de bisschoppen, zelfs niet experimenteel. zonder toetsing vooraf door de beide kardinalen !62
Moderatoren en godsdienstleraren van de scholen zijn daarna zeker
niet bij de pakken gaan neerzitten. al is er sprake van veel frustratie en leleurstelling. De oorspronkelijke opzet: een nieuwe en moderne cursus
schrijven onder supervisie van deskundigen met overtuigende bestuurlij-

ke steun, is verlaten. Wel komen godsdienstleraren nog regelmatig bij elkaar, maar hun bijeenkomsten zijn veel vrijblijvender. Het bestuur staat
ten aanzien van de werkzaamheden van godsdienstleraren belangstellend. maar zonder directe voeling en op afstand. Wie dat wenst, kan zich
geheel terugtrekken en op eigen kracht werken.
Ofschoon het bestuur het katecheseprojekt in 1974 officieel mede
door ziekte van de colirdinator J.Tibosch beeindigt, wil het daarmee eerder een streep zetten onder de psychische belasting van velen en zeker
ook van de bisschoppen63 dan onder het project zelf. Het bestuur deelt
dit besluit ook aan de bissehoppen mee.64 In jaarverslagen maakt het
bestuur voortdurend melding van het herschrijven van sommige onder-

62) BA 's-Hertogenbosch. 'Memorandum' van de 'Romeinse' kardinalen van 6 oktober
1973. "Attesa la situazione generale nelle catechesi. tenuti presenti del catechismo sperimentale OMO. sembrerebbe non solo utile. ma necessario che la nuova e rifatta edizione non ven-

ga approvata dai Vescovi. nemmeno 'ad experimentum', senza un prerio esame da page dei
Dirasteri competenti."... Op 9 november 1973 heeft Bluyssen opnieuw een gesprek met kardinaal Wright in het bijzijn van mgr.Romero. Deze begon met het voorlezen van het memorandum van 6 oktober 1973. Waarom willen de congregaties de nieuwe teksten eerst zien
voor de bisschoppen die mogen goedkeuren? De problemen rond katechese zijn geen Neder"
lands probleem maar een mondiale kwestie. Overal in de wereld bestaat op dit punt verwarring en chaos". Het gaat om de autorisatie van officiele teksten d.w.z. teksten die door de hierarchie zijn goedgekeurd.
63) De Nederlandse bisschoppen hebben in september 1967 wijzigingsvoorstellen te Rome
moeten indienen op de tekst van De Nieuwe Katechismus.
64) OA Tilburg Brief hoofdbestuur aan bisschoppen, 29 september 1972.

398

delen. Een raad van deskundigen dient de godsdienstleraren van advies.
Als coUrdinatoren treden achtereenvolgens op: P.Thoonsen, A.Keeman.

L. de Bonth en L. van de Braken. In het schooljaar 1978-1979 nemen
zelfs 68 scholen deel aan het project. waarvan 29 OMO-scholen.65 Dan
wordt ook melding gemaakt van een 'nieuw raamleerplan katechese'. dat
als een nationaal leerplan katechese zou moeten dienen. Aan de hand
daarvan is een experimenteerplan opgesteld. dat eehter "noch door de
rectoren noch door de docenten met enthousiasme is ontvangen . 66 De
summiere vermelding "het huidige katecheseproject is in het verslagiaar
voortgezet" doet noch aan de feitelijkheid noch aan de soberheid afbreuk. 67
..

e. Beoordeling van de situatie
Het verzet tegen de OMO-katechese-cursus is overwegend van dogmatische aard en ontspruit aan een heel anders geaarde theologische visie.
De cursus verschijnt kort na de uitgave van De Nieuwe Katechismus,
waarop Confrontatie eveneens fundamentele kritiek levert. Ook de 'Romeinse' kritiek op De /Vieuwe Katechismus bevat identieke thema's.68 Ze
ademt dezelfde geest. De brochure van Confrontatie: Kritische aantekeningen inzake Katechese karakteriseert de 'OMO-cursus' als "een der
schrikbarendste feiten" op het gebied van het godsdienstonderricht. De
cursus
,..

is het tegendeel van een vruchtbare bijdrage tot vernieuwing. Hij
neemt het bovennatuurlijk geloof uit de harten van de kinderen weg".
..
Met elke gedachte aan een bovennatuurlijke oorsprong van het
christendom is helemaal gebroken". "Met de traditie die het geloof be-

zit, wordt geen rekening gehouden".
In Nederland wordt het katholieke geloof afgebroken en er komt niets
voor in de plaats. De cursus werkt "vervreemdend". Deel I begint met de
"archaische religies". Alles speelt zich af op het menselijke vlak en op
dat van de menselijke verklaring van de geschiedenis en van de feiten.
'.
Een persoonlijke, zich openbarende en de mensen met zijn bovennatuurlijke kracht helpende God is voor de samenstellers van de cursus

1978-1979.35.
66) OATilburg. Jaarverslag 1979-1980.42.
69 OA Tilburg, Jaarverslag 1980-1981,16.
68) Confrontatie, Kritische Aantekeningen inzake Katechese, 16.
65) OA Tilburg. Jaarverslag
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mythologische voorstelling, die 'ontmythologiseerd' moet
worden".69
De toon van de brochure is er een van grote onverzoenlijkheid, ingegeven door angst. De twee brieven van de Romeinse kardinalen erkennen
nog tenminste de goede intentie, maar vinden de uitwerking z6 verderfelijk, dat het werk van de grond af aan opnieuw moet worden aangepakt.
De brochure van Confrontatie en de Romeinse brieven wijzen heide de
cursus radicaal af.
De kritiek in de correspondentie van de Romeinse prefecten is zeker
lot in details ingegeven door de brochure van Confrontatie. immers de
vermelding van de lessen. compleet met de aanduiding van de pagina's.
stemt vrijwel overeen met de gedetailleerde opgave in de brochure.
De 'gespreksnota' van de bisschoppen. als reactie op de talrijke bezwaren. formuleert kritische kanttekeningen en wensen. Maar ze ademt een
geest van verzoening en poogt de polarisatie te verminderen. Ze spreekt
over gewenste aanvullingen. De bisschoppelijke nota wil de weg openhouden naar het volwassen geloof dat door vroegere geslachten is geformuleerd. De 'Nederlandse en de Romeinse oppositie' wijzen de cursus
volstrekt af. omdat deze niet de leer van de Kerk zou weergeven; de bisschoppen zijn van oordeel dat de katechese-cursus deze leer niet voldoende naar haar aard voorhoudt. maar kan worden verbeterd.
een

De bezwaren. die (le Vereniging van de kant van de ouders ontvangt, zijn
gering. Tegen 66n afwijzing staan talloze adhesiebetuigingen. 7(, Binnen
de kring van de katecheten veroorzaakt de 'affaire' niet alleen grote commotie. maar deze luidt ook het einde in van een veelbelovende vernicuwing van het godsdienstonderricht. Ook de intensieve onderlinge contacten op basis van een langzaam gegroeide, maar inspirerende samenwerking aan een gemeenschappelijk project verwateren geleidelijk. Het
hoofdbestuur steunt de cursus van meet af aan krachtig en onbekrompen. De kritische toetsing door theologische deskundigen waarborgt de
deugdelijkheid van de inhoud en een begeleidingscommissie met twee
bisschoppelijke vertegenwoordigers houdt de communicatie open. Aan
alle voorwaarden voor het welslagen van een katechetische cursus. zo
lijkt het, is voldaan.
Het is voor ingewijden van het begin af aan duidelijk. dat de bezwaren te69

1. ldem.

m) OA
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Tilburg, Jaarverslag 1973-1974.37.

gen de katechesecursus van OMO in feite de koers betreft van het toenmalige Nederlandse episcopaat, de theologische opvattingen van een
goed deel van de Nijmeegse universiteit en het open klimaat van discussie en dialoog tijdens het Nederlands Pastoraal Concilie. Bij het verschijnen van De Nederianise Katechismas treden die bezwaren al aan het
licht. De positie en het gezag van kardinaal Alfrink - collega's onder elkaar juist op dat niveau betrachten de nodige terughoudendheid - hebben op dat moment een hard optre(len nog voorkomen. Maar twee onbekende Brabantse bisschoppen vormen natuurlijk een welkom en weerloos doelwit voor een felle aanval, die tegelijk aa,1 de hele Nederlandse
kerkprovincie duidelijk wil maken hoe benauwend gering curiale prelaten in Rome de bewegingsruimte wensen vast te stellen voor een eigen

beleid.
Voor de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs geldt de afweging tussen haar bestuurlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van het godsdienstonderricht en de katecheten enerzijds en haar uiteindelijke onderworpenheid aan de bisschoppen en Rome anderzijds. Feitelijk, misschien zelfs begrijpelijk, heeft de Vereniging haar verantwoordelijkheid
niet waargemaakt en (le katecheten in de kou laten staan. Dat is zowel tegen haar gewoonte als vreemd in haar gedrag.
f. Katechese: speerpunt van de katholieke identiteit ?

De Vereniging heeft zich enthousiast en offervaardig toegelegd op de samenstelling van een nieuwe katechesecursus voor haar scholen, "per 1
augstus 1970 in te voeren". Zij ziet daarin van meet af aan een speerpunt
voor haar identiteit. Die acht zij in gevaar, als tijdens lessen voor godsdienstonderricht de behandeling van allerlei urgente maatschappelijke
problemen als alcohol. drugs en seksualiteit soms overmatig en ondes-

kundig prioriteit krijgt. Molkenboer noemt ook de bij rectoren le constateren "wrevel tegen het vak, omdat allerlei problemen in het systeem van
de school op de godsdienstleraren worden afgewenteld". Bovendien is er
van enkele godsdienstdocenten een verzoek tot ontslag binnengekomen

"in verband met onduidelijkheid over het vak bij de bewuste leraren".71
OMO stelt in de derde kwart eeuw van zijn bestaan werkelijk allerlei
pogingen in het werk om een moderne katholieke identiteit in de katecheselessen te expliciteren en gestalte te geven. "Door deze cursus zal het

r') OA Tilburg. Notulen hoofdbestuur. 23-2-1970.
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vak weer gelijkwaardig aan alle andere vakken beschouwd gaan worden".72 Voortdurend zoekt de Vereniging naar welks beeld en gelijkenis
zij die katholieke identiteit kan modelleren. Maar zij slaagt daarin niet.

Weinigen hebben zich in de eerste vijftig jaar van de Vereniging veel illusies gemaakt over de kwaliteit van het godsdienstonderwijs. Het fungeerde toen immers bij de gratie van een eenvormige geloofsopvatting en een
dominante kerkelijke autoriteit. De geloofswaarheden liggen er in al hun
absoluutheid, massief en onomstreden, opgetast en ze bieden zekerheden. Talloos velen hebben zich wel moeite getroost om het vak tot een inspirerend kernpunt in de katholieke school te maken. Maar de strijdvragen rond het katechetisch onderricht sinds de jaren zestig zijn talrijker
dan de zandkorrels aan het strand van de zee; de artikelen over die materie werkelijk overdadig en de voorstellen tot verbetering een bewijs van
ongelooflijke vasthoudendheid. De Vereniging heeft nergens zoveel ijver,
bekwaamheid, overtuigingskracht, geld en menskracht gefnvesteerd als
in het vak godsdienstleer. Ondanks de traumatische ingreep van Vaticaanse zijde in 1972 is getracht dat onderwijs bij de tijd te brengen. Katechesedocenten hebben tijdens dieptepunten in hun bestaan bemoediging ontvangen en hun zelfbewustzijn is daardoor zeker geprikkeld.
Bij een regulerend optreden door het bestuur: centrale vaststelling van
het aantal uren godsdienst, trachten schoolleidingen dat voorschrift soms
te ontduiken. Te constateren valt, dat het bestuur voortdurend verzoeken
van scholen ontvangt voor dispensatie van dat minimum. Soms handelen
scholen in strijd daarmee zonder verantwoording af te leggen; soms is er
sprake van een vacature, waarin de school zegt niet te kunnen voorzien;
soms blijkt de weerzin van leerlingen zo groot, dat men geen uitweg weet
ensoms willen scholen het vak facultatief stellen. Een enkele keer is men
schijnbaar genereus. Groepen in de hogere leerjaren worden gehalveerd
maar met het gevolg, dat leerlingen slechts de helft van het verplichte
aantal lessen volgen. Vaker moet men raden naar de werkelijke oorzaken: weinig of geen vertrouwen in de docent of in de inhoud van het vak,
agressieve tegenstand van leerlingen, opgave van onkerkelijkheid als
voorwendsel om de lessen niet te volgen en wrevel over het geboden programma.
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79 OA Tilburg, Notulen hoofdbestuur, 20-4-1970.

OA Tilburg, Notulen hoofdbestuur, 25-1-1971, 15-3-1972, 26-6-1972, 19-7-1979,
20-10-1979, 28-1-1980, 31-1-1980, 29-11-1980, 30-11-1981, 21-11-1983, 27-2-1984,
26-3-1984, 29-1-1984, 24-6-1985, 23-6-1986.
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Pauluslyceum Tilburg. atheneum-gymnasium en HAVO.
scho„lleiding: drs. F.J.M. Horsten. drs. F.J.V.M. Claassens. cirs. P.M.J.M. Maa•i. (Irs.
A.C.J.C.H. Kolen en Th.W.J. van Hal.

73 medewerker:, 895 leerlingen, 439 vr. en 456 man.
tekenen op VWO en HAVC): handvaardigheid op HAVO.
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Een eerste onderzoek naar de naleving van de verplichte minimumtabel voor katechese geeft een ontmoedigende uitslag: zes gymnasiale afdelingen van de 17: negen atheneum-afdelingen van de 26 en elf HAVO-afdelingen van de 24 blijken niet aan die norm te voldoen, terwijl vier scho-

len helemaal geen opgave insturen.74 Het bestuur handhaaft zijn
oorspronkelijk besluit evenwel tot 1984. Dan verlaagt het de tabel van
het HAVO naar zes lessen (cursusduur + 66n): het VWO blijft op zeven
staan. ledere school moet bovendien jaarlijks verantwoording afleggen.
De MAVO-afdelingen volstaan met vier lesuren en soms met drie.75
Beroering binnen het hoofdbestuur ontstaat, wanneer in 1984 het Pauluslyceum te Tilburg na grondig beraad tussen katecheten, schoolleiding.
docenten en plaatselijk bestuur voor alle leerlingen na het derde leerjaar
het volgen van godsdienstlessen facultatief stelt. Een groot aantal andere
docenten verklaart zich bereid godsdienstige noties in hun vak te integreren. Het experiment komt voort uit bezorgdheid voor het vak. Het heeft
ook de steun van de geestelijk adviseur, die bij 15% keuze "al meer bereikt vindt dan nu". Na veel discussie overwint het hoofdbestuur zijn
scepsis en staat het experiment toe, alleen op het Pauluslyceum en voor
vier jaar met de verplichting van een grondige evaluatie. Mocht het experiment mislukken, dan treedt de oude toestand weer in werking. Na vier
jaar blijkt de opzet allerminst een succes. Weliswaar lijkt er sprake van
een beter curriculum voor het vak, maar op vrijwillige basis blijken ternauwernood leerlingen geinteresseerd in het volgen van godsdienstlessen. Het bestuur herstelt de oude toestand. 76
Het vak blijft op scholen intussen geteisterd en verscheurd door uiteenlopende opvattingen afhankelijk van de toevallig aanwezige decent, die
veel meer dan zijn collega's in andere vakken op een uiterste vorm van
individualisme staal. Sterker dan voor de andere vakken geldt voor katechese de feitelijke autonomie van iedere school. Die kan leiden tot een
bijzonder soort creativiteit. tot waardevolle oplossingen en tot een inspirerende didaktiek. Maar wie ondenvijskundige kwesties in hoofdlijnen
niet centraal regelt, moet ook beducht zijn voor inconsistentie, vakmatige
beunhazerij en al te individualistische wildgroei. Het vak blijft bij zoveel
particulier initiatief te zeer gebonden aan een ter plekke opererende docent. En dat maakt de inhoud van diens onderwijs en de persoon die het
74) OA Tilburg. Notule,i hoofdbestuur. 24-4-1972.

rs) OA Tilburg, Notulen hoofdbestuur. 27-2-1984.
76) OA Tilburg, Notulen hoofribestuur, 28-1-1984.
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geeft, buitengewoon kwetsbaar. De verdediging die ook geengageerde c·n
bekwame docenten in die omstandigheden voor hun vak moeten voeren.
blijft zo een voortdurende opgave en is daarom alleen al weinig overtuigend.77

De oorzaken van de verwarring rond het vak en de katecheet kennen
traditie. Al in de eerste eeuwen van zijn bestaan kent het
Christendom maar liefst drie vormen van verkondiging. die de moderne
katecheet parten spelen. Hij is niet alleen leraar in de klas. het leerhuis
voor de kleinere groep. maar mensen verwachten van hem traditioneel
ook de functie van voorganger en geloofsverkondiger voor de gehele
scholengemeenschap en ook nog die van parakleet of trooster bij toevallig
lief en leed. Dat kan in een tijd. dat hij als representant geldt van de Kerk
en daaraan zijn gezag ontleent. De nauwe binding met clat institutit blijkt
in de huidige tijd echter eerder ondermijnend voor het vak. Noch bestuur
noch katecheten hebben zich echter van die verbondenheid willen en
kunnen losmaken. Soms kiest men voor een opvatting van katechese als
een typisch bij de school passende vorm van pastorale begelei(ling. Zelfs
pleit de bisschoppelijk gedelegeerde van het bisdom Bre(la. dr. J. Janssen in het bestuur voor samenwerking tussen de vaksecties maatschappijleer en katechese. Van der Hart wil echter eerst duidelijk de grenzen tussen beide vakken afbakenen.78 In ieder geval blijft er onhelderheid. Kaeen lange

techese is voor de meesten weliswaar een vak. maar ook nog irts
onduidelijks meer. Het kan volgens velen niet opereren zonder relatie
met de identiteit en het schoolpastoraat.
Pas in 1987 pleit de bisschoppelijk commissaris Th. van Montfoort ervoor "de kerkelijke katechese terug te brengen naar waar zij hoort: cle
..
parochie .79 Over de consequenties van een dergelijk voorstel met I,etrekking tot continuiteit. bereikbaarheid van mensen en het te kiezen iiiveau verneemt de lezer niets.
Een voorstel van de Nederlandse Vereniging van Katechesc·d ,c·,·,iten
in 1980 om godsdienstonderwijs tot eindexamelivak. excltisic·1' i O(,r het
VWO, te verheffen8 en eveneens een pleidooi uit eigen kring. maar soor
alle schoolsoorten, kunnen niet op instemming rekenen.81 Ook het

hoofdbestuur slaagt er niet in een duidelijke uitspraak te formulc·ten. Bij

-) Hoogbergc'll, Katechese als eindexam<,ripak 7 iii Om,itt,gie XII. ( 1980-1981 ). 140.
78) OA Tilburg. Notulen h„ofdbestuur. 16-12-1971.

r") OA Tilburg. Notulen hi,ofdbc·stuur. 21 -1- 1987.
8"1 Kontakiblad,·an de 1/KD (Vere,iigi,ig Katrc·hes,·-d„c·ente,11. (1980). nr.83.
811 Hoogbergen. t.a.p..142.
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een uitvoerige discussie over de plaats van het vak in de 'basisvorming'
voert Verdijk, voorzitter van OMO, een aantal argumenten aan om katechese als een 'gewoon schoolvak' naast de overige vakken te behandelen
- "wel zingeving. maar geen kerkelijk element" - met ook de status van

eindexamenvak, te plaatsen in het verplichte curriculum en niet in de
'vrije ruimte'. Bij een stemming over dit punt verklaren elf bestuursleden
zich voor. maar tien tegen. 82
§ 3.
a.

Ondenvijskundige ontwikkeling

Maatschappelijke veranderingen in de scholen

Intern krijgen alle scholen sinds 1966 op korte termijn te maken met drie
tot nu toe heel nieuwe. maar sterk met elkaar samenhangende verschijnselen: de externe democratisering van het ondenvijs: hoge deelneming
van leerlingen aan het AVO, ongekende omvang van de scholen en de invoering van de Mammoetwet.
De toeloop van massale aantallen leerlingen naar het middelbaar onderwijs is een direct gevolg van een twintig jaar durende extreem hoge
geboortegolf. Maar ook van een overal gretige en toenemende belangstelling voor met name HAVO-VWO-onderwijs met een duidelijke inhaalmanoeuvre bij groepen die tot nu toe onvoldoende aan hun trekken zijn gekomen: meisjes en kinderen van arbeiders. Versnelde industrialisering,
zeker in Brabant, vraagt om goed geschoolde arbeidskrachten. Er valt in
deze provincie een omslag waar te nemen van een alfa- naar een beta-cultuur, gesymboliseerd in de stichting van de tweede Technische Hogeschool in 1956 in Eindhoven.
De omvang van de scholen dijt uit tot aantallen. die niemand in Nederland tot voor kort voor mogelijk hield. Pas eind van de jaren vijftig slaat
ook het departement, geschrokken van de plotseling onstuimig wassende
vloed leerlingen, een andere koers in: scholen kunnen nu wel tot achthonderd (!) leerlingen groeien, voordat het een nieuwe stichting overweegt. En met die massale aanmelding komen ook andersoortige kinderen de scholen binnen. Die jeugdigen vragen om een nieuw, toegespitst
onderwijskundig beleid met meer begeleiding en een heel eigen tonaliteit.

Een derde verschijnsel van doorslaggevende betekenis, met de externe

82) OA Tilburg. Notulen hoofdbestuur, 26-1-1986.
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40. Anton van Duinkerkencollege Veldhoven. atheneum en HAVO.
schoolleiding: drs. P.J.J. Hendrikse. J.A.J. van den Bos ·h. ir. A.M. E.delhroek en ir. W.N.J.
Berden.

73 medewerkers: 966 leerlingen: 467 vr. en 499 man.
atheneum. tekenen.
muziek en handvaardigheid op VWO en HAVO.
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1

democratisering niet alleen samenhangend, maar deze zeker ook stimulerend - oorzaak en gevolg ineen -, vormt de Mammoetwet. Binnen de
Vereniging starten in 1964 het Peellandcollege in Deurne en in 1965 het
St.-Jorislyceum te Eindhoven met een HAVO-experiment, vooruitiopend
op de algemene invoering van de Wet in 1968. Die wet en vooral de voorbereiding erop werken als katalysatoren in een proces van dynamisering
van de onderwijskundige discussie in het land. maar zeker ook binnen de
Vereniging. De wet drijft schoolleidingen als het ware naar elkaar toe.
Daarvoor blijkt wel een kleine coup nodig om het uit ovenvegingen van
anciiinniteit zittende bestuur van de rectorenvergadering te vervangen en
om aan die bijeenkomsten naar frequentie en inhoud een geheel ander
karakler toe te kennen. Op die samenkomsten met alle collega's, een enkele keer per jaar, kwamen slechts ondergeschikte administratieve kwesties aan de orde. De benoeming van Joosten. eind 1964. met de opdracht
onderwijskundige ontwikkelingen in de scholen te stimuleren. de keuze
van een nieuwe voorzitter en het ontstaan van een 'rectorale cultuur' binnen de Vereniging uit een duidelijke behoefte aan een eigentijdse onderwijskundige inhoud en vormgeving, noodzakelijk voor de oplossing van
de problemen in een nieuwe periode, zullen de volgende vijf en twintig
jaar het gezicht en de activiteiten van OMO bepalen.
Daartussen door voltrekt zich de langzame. maar gestage erosie van de
katholieke identiteit. De zorg om het behoud ervan blijft als een rode
draad voortdurend zichtbaar in het beleid van het bestuur en vooral in
dat van zijn twee voorzitters Molkenboer en Verdijk.
De invoering van de Mammoetwet loopt eveneens parallel met die derde kwart eeuw in de historie van de Vereniging, die daaraan nieuw elan
ontleent. Er ontstaat een uitgesproken onderwijskundige motivering, die
lot tal van initiatieven leidt, het duidelijkst gearticuleerd in de stichting
van een eigen onderwijsbureau ten dienste van de scholen. In 1990 zal
dan de opheffing van dat bureau ook het einde representeren van een gezamenlijk en in grote solidariteit ontketend elan. Die neergang staat ook
symbool voor de lamentabele situatie, waarin het gehele voortgezet onderwijs in Nederland terecht komt door een drastische geboortedaling
van 25% en een economische recessie. Die kondigt zich in de jaren zeventig aan met als reactie daarop forse bezuinigingen in de jaren tachtig.
Het no-nonsense beleid treft vooral de non-profitsector meedogenloos.
Tenslotte ontbreekt het aan politieke en onderwijskundige slagvaardigheid om de problemen aan te pakken. Zelfs buitenlandse waarnemers
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valt deze besliiiteloosheid
maal 'to agree to disagree

. . .

op, "Binnen het onderwijsbeleid is het nor83

Na de incliening van het eerste Betsvoorstel van mr.J.Cals in november
1958 aanvaarden in 1962 en 1963 Tweede en Eerste Kamer de WA.t op
het Voortgezet Onderwijs (WVO). Ze wordt in 1968 ingevoerd. De minister slaagt erin alle voortgezet onderwijs in 6*n wet te regelen: de brugklas
heet er essentieel. een systeem van doorstroming van lagere naar hogere
onderwijsniveaus belangrijk en de vrije keuze van de meeste vakken in
de hoogste leerjaren nieuw. De voorbereiding tot de universiteit is in een
zesjarig schooltype: het VWO (atheneum en gymnasium) met zeven vakken als eindexamen, geregeld.
De nieuwe schoolsoort Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO) is voortgekomen uit de MMS, de handelsdagschool en dat deel van
de vroegere HBS, dat toegang verstrekte tot maatschappelijke functies op
middelbaar niveau, waarvoor geen verder onderwijs nodig was. Dit blijft
ook de eerste doelstelling van het nieuwe HAVO naast de tweede: voorbereiding op het hoger beroepsonderwijs. Het HAVO heeft een Cursusduur van vijfjaar en kent zes eindexamenvakken. Algemeen vindt men.
dat het nieuwe schooltype een eigen identiteit ontbeert. vastgekoppeld
als het voor 90% zit aan het VWO.
Het MAVO (Middelbaar Algemeen Voortgezet Onclerwijs) met eveneens
zes eindexamenvakken eii in het algemeen een vierjarige cursusduur,
maar aanvankelijk ook met een driejarige. komt in de plaats van ULO en
MULO. Het wordt uit de lager onderwijswet getild. Dat geldt ook voor het
lager beroepsonderwijs, dat vijf soorten omvat, vier jaar duurt en eindexamens kent op drie niveaus. Alle 'uitgebreid beroepsonderwijs' krijgt
de naam 'middelbaar' (MTO, MEAO, MMO. MDGO enz).
De langdurige ontstaansgeschiedenis van de Mammoetwet, het compromis-karakter en de snelle maatschappelijke ontwikkelingen zijn er de
oorzaak van, dat velen de nieuwe wet al bij de invoering als verouderd
beschouwen vooral in haar meest 'revolutionaire' onderdeel: de brugklas
met als doel de selectie naar schooltype met 66n jaar (!) uit te stellen op
83

) Review van het onderu,Osbeteid in Nedertand, OESO-rapportage, 17. De rapporteurs wa.
ren: mr. I.ennart Bodstriim, voormalig minister van onderwijs in Zwe(len en momenteel ambassadeur vour Zweden in Noorwegen, dr. Ulrich Teichler. centrum voor onderzoek naar ho-

ger onderwijs en arbeid, universiteit van Kassel, Duitsland. dr. Karen Seashore Louis. ·rapporteur universiteit van Minnesota. Minneapolis, Verenigde Staten.
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basis van een uniforme lessentabel. Door de ijverige amendeerarbeid
van de Tweede Kamer geldt deze echter niet voor leerlingen van het
LBO. Daar vigeren een afwijkende lessentabel en het niet verplicht zijn
van het vak Frans. Het onbevredigende driejarig MAVO is na enkele jaren afgeschaft. Het volledig verdwijnen en de uitholling van de eerste
doelstelling van de HAVO: 'opleiding tot functies op middelbaar niveau',
waarvoor geen verdere studie nodig is, betekenen dat voor alle leerlingen
alleen de tweede doelstelling overblijft: voorbereiding tot het HBO. Die
zal voor velen echter te zwaar blijken. Al in 1975 zijn er klachten over de
gebrekkige aansluiting en ook sedert die tijd zijn er zonder succes op
invoering - tal van corrigerende maatregelen voorgesteld. In plaats van
het aanvankelijk gestructureerde vakkenpakket op het VWO: vier sets
van vijf vakken en twee ter vrije keuze, blijken na heftige polemieken
praktisch alle scholen ook daar geporteerd voor een vrije vakkenkeuze:
het 'ongedeeld VWO'. De aanvankelijk vier gescheiden VWO-afdelingen
vloeien in een ongedeelde structuur ineen. De vakken Nederlands en een
vreemde taal blijven voor alle leerlingen verplicht en voor de leerlingen
die een gymnasium(-afdeling) volgen bovendien nog een klassieke taal.84
Maar de ingrijpendste discussie - heftig, langdurig en polariserend geldt de inrichting van de eerste fase, alle onderwijs voor leerlingen tussen 12 en 15/16 jaar met het fenomeen van de 'middenschool' als ideologische en didaktische steen des aanstoots. Ruim twintig jaar overleg
-

heeft wel een groot aantal voorstellen voor een herschikking naar inhoud
en structuur van het eerste-faseonderwijs opgeleverd, maar geen besluit.
Het jongste wetsvoorstel 'basisvorming', mede naar aanleiding van een
uitvoerig rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, lijkt kans van slagen te hebben. Tegelijk is het beleid van het ministerie gericht op de vorming van zeer brede scholengemeenschappen
(VWO-HAVO-MAVO-LBO), een streven dat door de categoriale opzet
van de Wet op het Voortgezet Onderwijs en door een aantal andere oorzaken kwantitatief tot nu toe zelfs niet tot een begin van succes heeft geleid. De horizontalisering die de wetgever hiermee beoogt, heeft tot doel
een betere aansluiting voor alle schoolsoorten te bereiken.
De discussies over een andere inrichting van de eerste fase van het
voortgezet onderwijs, vooral sinds 1975 door Van Kemenade aangezwengeld: middenschool. het OPVO, voortgezet basisonderwijs en de
wet op de basisvorming, verlopen binnen de Vereniging enigszins afstan-

delijk.
84) Hoogbergen. Ongedeeld 1/WO, passim.

410

Wel is er aandacht voor het management van de scholen. De rectorenvergadering publiceert daarover een uitgebreide brochure:'Kunnen wij
de leiding de baas'. waarin versterking van het management, vooral in de
persoon van de rector, met een merkwaardig opgepoetst, glanzend aure001 prijkt. Het begrip 'schoolleiding'. rector tezamen met conrectoren.
doet niet alleen meer recht aan een al lang gegroeide praktijk, maar komt
ook tegemoet aan de gevarieerde capaciteiten binnen een team, dat door
zijn rijkere schakering van talent beter in staat is moderne ontwikkelingen in een school de baas te kunnen. In een laatste "proces van herorientatie" beseffen rectoren en conrectoren, dat zij tezamen dienen op te
trekken.
De positie van de vrouw binnen de Vereniging krijgt in de jaren tachtig
extra accent. Er verschijnen overzichten van het aantal vrouwen, die in
de scholen werkzaam zijn. In het begin van de jaren tachtig kent OMO
geen enkele vrouw als rector aan een van haar scholen. Dat is een merkwaardige afwijking van een goede traditie. Immers reeds voor de Tweede
Wereldoorlog fungeren op de negen scholen van de Vereniging twee rectrices: dr.A.Kuijer, rectrix aan het St.Gertrudislyceum te Roosendaal en
drs. M.van Mackelenbergh, rectrix aan het Bossche Marialyceum. Bij de
conrectoren blijken vrouwen zwaar ondervertegenwoordigd. Allerlei acties: het stimuleren van vrouwen tot deelneming aan schoolmanagementcursussen, advertenties die tot het solliciteren door vrouwen uitdrukkelijk uitnodigen en een voorkeursbeleid bij benoemingen leiden weliswaar
tot een lichte verbetering, maar zelfs de vooroorlogse verhoudingen wor(len bij lange niet gehaald met de aanwezigheid per 1 januari 1991 op 38
dagscholen van mevrouw drs. J.W.M. Buijs, rector van het St.-Janslyceum in 's-Hertogenbosch, mevrouw drs.F.D. Weijmans-Franken, rector van het Van der Puttlyceum te Eindhoven en van mevrouw A.C.M.
Schwartzmans, rector van het Durendaelcollege in Oisterwijk. Op de acht
dag/avondscholen fungeren twee vrouwen als rector: mevrouw A. van de
Horst-Braks, directeur van de dag/avond-MAVO in Waalwijk en mevrouw T. Povel-Rutten, rector van het Tilburgse Avondcollege.

b. Onderwijsvernieuwing
Uit de hele onderwijshistorie blijkt eigenlijk de machteloosheid van de
wetgever. Die cre8ert soms wel andere schoolsoorten, extra leerjaren en
nieuwe vakken, maar het onderwijs volgt in het algemeen nauwelijks of
met grote vertraging, als het pedagogisch-didaktische hervormingen betreft. Scholen beschikken immers over een formidabel vermogen tot mi411

nimalisering van allerlei maatregelen of tot het gieten van oude wijn in
nieuwe zakken. Onderwijspolitiek en scholen bestrijden elkaar over en
weer in een voortdurend gevecht over vernieuwing van de structuur of de
inhoud van het ondenvils. Terwijl regeerakkoorden noodzakelijke wijzigingen in de structuur blokkeren, loopt de verandering van de inhoud
van het onderwijs vast op de starheid van het stelsel.
In de eerste decennia van de twintigste eeuw introduceert de 'nieuwe
schoolbeweging' alternatieven voor het traditionele onderwijs, die zich
alle onderscheiden door een bijzondere pedagogische methode. De vitale behoeften van kinderen in al hun levensfasen staan op de eerste plaats
en winnen het in belang van de lesstof. 'Leerlinggericht onderwijs' is de
nieuwe leuze. Uit de Verenigde Staten komt het 'Dalton'-onderwijs. dat
zich vooral in de jaren twintig over heel Europa verspreidt tot in de Sovjet
Unie toe. 85

'Daltononderwijs' vindt in Nederland voor het eerst plaats op de gemeentelijke 'Daltonschool' te 's-Gravenhage, opgericht op 1 september
1926 als HBS, en later uitgegroeid tot lyceum. De methode dankt haar
naam aan het plaatsje 'Dalton' (Massachussets, USA). waar Helen Parkhurst aan de highschool voor jongens en meisjes meer vrijheid aan de
leerling geeft, omdat zij daardoor beter rekening kan houden met aard,
werktempo, spontaneiteit. concentratie- en assimilatievermogen. Door
zelfwerkzaamheid, zelf zoeken. ondervinden en doen, moet de leerling
een opgegeven taak binnen een bepaalde tijd verrichten. Het klasseverband is wel losser, maar wordt zeker niet opgeheven. 86
De Haagse school geeft gedurende de eerste twee lesuren klassikaal
les. Dan volgen twee vrije werkuren, waarin de leerling aan taken werkt.
Het rooster vermeldt tenslotte opnieuw twee klassikale lessen, waarin gebleken moeilijkheden opnieuw aandacht krijgen. De ervaring leert. dat
leerlingen onafhankelijker wor(len van boek en leraar, meer macht krijgen over hun tijd en beter rekening houden met andere leerlingen. De
contacten tussen leraar en leerling en tussen leerlingen onderling verlopen soepeler. Het onderwijs is minder vermoeiend en gaat geanimeerder
voort, omdat vrije 'Dalton'-werkuren de kiassikale lessen voortdurend afwisselen. In het gebouw vallen de buitenstaander de brede gangen met
werknissen onmiddellijk op. In Nederland werken enkele scholen volgens deze methode en voor de oorlog al de r.-k. MMS 'Regina Coeli' te
Vught.87
85)
86
1

87)

Idenburg, Schets van het Nedertandse Schootu,ezen, 563.
Noordam, M.Montessori, in Gesrhiedenis van Opvoeding en Ondent,ijs, 253.
Van Kemenade. Onderwijs: Bestel en Beleid. 418.
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Vrijheid, zelfstandigheid, samenwerking en verantwoordelijkheidsgevoel zijn belangrijke uitgangspunten. In de klassikaal gegeven lessen
komt uitsluitend leerstof aan de orde, die een leraar aan alle of een grote
meerderheid van de leerlingen moet uitleggen en ook het gedeelte van de
schooltaak. dat zich het best leent voor mondelinge en klassikale behandeling. De rest van de leerstof bestuderen leerlingen aan de hand van wekelijkse of maandelijkse taken. die zij deels op school in de zogenoemde
'dalton'-uren, deels thuis moeten afwerken. Aanmoediging tot zelfwerkzaamheid en ontwikkeling van verantwoordelijkheidsgevoel zijn belangrijke doelstellingen. Bij het ontwerpen van taken streven leraren naar
ruimte voor eigen initiatief van de leerlingen: de taken dragen dan ook
een ander karakter dan het huiswerk van de klassikale school. Omdat
leerlingen gedurende de 'dalton'-uren de vrije beschikking hebben over
hun tijd, kunnen zij meer aandacht besteden aan voor hen moeilijke
vakken. 88

Het is de 'Maatschappij tot Nut van 't Algemeen'. die in 1924 de resultaten bestudeert van enkele Daltonscholen in Engeland. Het begin van

het 'dalton'- onderwijs in Nederland is een onmiddellijk gevolg van dat
initiatief.89 In de volgende paragraaf komt aan de orde. hoe de 'Dalton'-gedachte binnen de Vereniging gestalte krijgt.

c. Geschiedenis van het Roncallicollege
Na de oorlog vestigen de 'Zusters van Moerdijk' hun internaat met een
MMS tijdelijk in 'Ruytershove' te Bergen op Zoom. Het gebouw in Moerdijk is tijdens het laalste oorlogsjaar verwoest en de zusters wachteii
eigenlijk op overplaatsing naar Veldhoven. Dat gebeurt in 1952. Op (l.it
moment verbindt de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs een afcleling
MMS aan haar oudste school: het Mollerlyceum te Bergen op Zoom. Die
afdeling wordt weliswaar in 1957 zelfstandig, maar blijft daai· ri ,g gehuisvest tot in het vroege voorjaar van 1961 een nieuw gebouw gi·reed
komt. J.A.J. Pedroli is dan al de eerste directeur. Het bestuur noemt de
school 'Roncalli-MMS', naar de familienaam van de tornmaligc· pdlls Johannes XXIII. Daarmee wil het zijn sympathie tot uitdrukkitig brengen
met diens oecumenische opvattingen.
Aan de fusie met de protestants-christelijke Juliana-MAVO in 1971 tot
een rooms-katholieke/protestants-christelijke 'samenwerkingsschool' lig88) Bartels. Een Eeuu· 11idde/baar Onderu·il:, 186,9-/96.3.61 -62.
84) Bokhcirst. Het Daltoriste6el. passim.
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gen stellig diezelfde opvattingen ten grondslag, maar de fusie biedt vooral ook een aantrekkelijk uitzicht op een sneller verwerven van een atheneum-afdeling. Dat schooltype is in Bergen op Zoom ruimschoots aanwezig in het katholieke Mollerlyceum en de (openbare) rijksscholengemeen-

schap. Het protestants-christelijke volksdeel heeft nu weliswaar een eigen voorziening,90 waarmee een zuilair evenwicht bereikt lijkt, maar dat
blijkt uitermate wankel. De aantallen leerlingen blijven voor het nieuwe
Roncallicollege lange tijd buitengewoon zorgelijk. De fusie met de MAVO-school veroorzaakt in 1971 even een stijging van 418 naar 656.
maar in 1974 volgt een daling tot 439 met een oververtegenwoordiging

van 'MAVO-leerlingen'.
Een eerste gedachte in de stad is geweest de katholieke MAVO-scholen
te koppelen aan het Mollerlyceum en het Roncallicollege, maar door verzet uit de scholen lukt dit niet. Daarna heeft niet zonder reden het plaatselijk bestuur van de beide katholieke scholen een fusie tot stand trachten
te brengen tussen de Ronca]li-MMS en het Juvenaat van de Paters van
het H.Hart. dat aanvankelijk als gesloten seminarie functioneerde. Dat
heeft zich in het begin van de jaren zestig voor jongens en meisjes opengesteld. Daarmee wringt het zich, geheel overbodig, in het wervingsgebied van de bestaande scholen in de stad. Ook de jarenlange onderhandelingen daarna tussen het Mollerlyceum en het Juvenaat voor een fusie
tussen deze scholen lopen op niets uit. De besprekingen worden eindeloos gerekt. terwijl de mislukking voor de gesprekspartners bij voorbaat

en al heel lang vaststaat.

d. De onderwijsfilosofie op het Roncallicollege

Al snel na het zelfstandig worden van de aan het Mollerlyceum verbonden MMS in 1957 en zeker na de vestiging in een eigen gebouw in 1961
legt deze school zich toe op vormen van 'Daltononderwijs'. De pedagogische opvattingen over vrijheid. zelfstandigheid, samenwerking en verantwoordelijksgevoel, die de schoolleiding in het gemeentelijk Daltonlyceum in Den Haag aantreft, vormen het richtsnoer voor een nieuwe aanpak. In de loop van de volgende jaren komt daarin een belangrijke
wijziging, niet naar uitgangspunten en principes, wel naar praktische uitwerking. Als bezwaar tegen het geldende 'Dalton-systeem' noemt de
schoolleiding het 'verbalisme' en een gebrekkige aandacht voor de socia-

le ontwikkeling van de leerlingen. Men wil ook af van het wekelijks 'ge'M))

Verhage, Roncalli 25 jaar. in Gedenkboek. 26.

414

lijktrekken' van de leerlingen in het Dalton-onderwijs. Roncalli kiest heel
bewust voor een ononderbroken voortgang van het leerproces: de 'vrijetempo-werkwijze'.91
,'
Aan de MMS is men bezig met een schoolexperiment, dat iets verder
gaat als het daltoniseren". Het hoofdbestuur realiseert zich overigens
wel, dat een en ander "een grote belasting van de docenten vergt". Het
vraagt een kostenopgave van de school.92
Om verschillen tussen leerlingen tot hun recht te laten komen, treffen
scholen van ouds allerlei maatregelen van pedagogische, didaktische en
organisatorische aard. Vormen van differentiatie dus: institutionele in afzonderlijke, categoriale scholen; externe in homogene groepering van
leerlingen met vaste parallelklassen naar schoolsoort en interne differentiatie. Bij interne differentiatie zijn heterogene groepen van leerlingen
uitgangspunt, maar ook dan kan een school zich nog richten op differentiatie in leerstof, leertempo, leerweg, leerniveau en belangstelling.

De 'Roncalli-werkwijze' is een "poging tot ontwikkeling van de persoonlijkheid en de persoonlijke vrijheid binnen het schoolprogramma".93 De aanleiding tot 'de eigen tempo-werkwijze' ziet de auctor intellectualis in de onvrede met het strakke klassikale systeem, waarbij naast
het
..

optreden van een onbevredigend rendement, tevens getwijfeld kan
worden aan de waarde 'op zich' van dit bereikte rendement. Pedagogisch gezien blijkt bovendien een onnodig ontmoedigen, een zwakke
sociale aanpassing, een vertekend zicht op de eigen mogelijkheden en
beperktheden, en vooral een veel voorkomende emotionele
frustratie".94
Belemmerende factoren in de traditionele aanpak en de onderwijsstructuur moeten verdwijnen (een gelijk urental per vak en voor iedere leerling en het doubleren). Naarmate dit lukt en leerlingen de kans krijgen
zich in eigen tempo te ontwikkelen, komen de eigen persoonlijkheid en
de werkelijke capaciteiten pas tot ontplooiing. Want het tempo blijkt representatief te zijn voor iedere persoon. Bij het volgen en in beeld brengen van dit tempo neemt de mogelijkheid tot voorspellen toe, ook op het
gebied van intellectuele prestaties. Leerlingen zullen zich daarbij psychisch ontspannen voelen en eigen mogelijkheden en beperktheden le-

"'i Van cle Wouw. Enianngenmetde Roncatti Kerku·ilze. 8
42) OA Tilburg. Notulen hoofdbestuur. 27-5- 1963,
93)

Pedroli, Roncalli een werkwijze. in Omologie I (1969-1970). 25.

94) t.a.P.,26.
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ren onderkennen.95 De eigen-tempo-werkwijze is een variant van interne
differentiatie "om de uniciteit qua benodigde leeftijd voor iedere leerling
te waarborgen".96
Het wegwerken van allerlei structurele belemmeringen ziet Pedroli als
een moeilijke opgave. maar
..
het zwaartepunt tijdens het experiment valt steeds meer op de grondhouding van waaruit de leerling benaderd wordt, d.w.z. een hou(ling
die in respect voor de ander een werkelijke 'vrijheid' garandeert, een

houding die daardoor vrij spel laat voor de groei naar zelfwerkzaamheid en het zich bewust worden van het feit. dat zelfverwerkelijking alleen ontstaan kan in samenspel. in verhouding tot anderen".
Pedroli prijst zijn leraren die deze uitdaging aandurven en hij merkt verder op dat het gezag van de leraar "stijgt naarmate hij minder zijn toevlucht hoeft te nemen tot macht, meer aanwezig is als deskundige hulp
dan als geisoleerd oratorisch talent". Ongemerkt haast onstaat een democratiseringsproces, een sociale integratie. die geen behoefte heeft aan
bevelend optreden uit zelfbehoud, maar tot op grote hoogte non-directief
en veel doeltreffender werkt. 97
In essentie vindt Pedroli 'deze grondhouding' terug in de publikaties
van Richard Tausch en Helen Parkhurst.98 In dit verband valt op, dat de
technische verwerking in de school in zekere zin bijkomstig is, wellicht
./
aanvechtbaar en in ieder geval veranderbaar . 99
'9

e.

Toepassing 'Eigen-Tempo-Werkwijze'.

in de (valse) tegenstelling tot 'selectief onderwijs. dat werkt als een zeef.
in een soort afvalrace met permanente uitstoot van leerlingen en dat zich
richt op de selectie van een intellectuele elite. streeft 'adaptief onderwijs
eerder algemene niveauverhoging na. Als belangrijkste vormingsdoelen
ziet het de persoonlijke ontplooiing van iedere leerling en de ontwikkeling en bevordering van kennis en vaardigheden, zelfstandigheid en samenwerking met betrekking lot waarden en normen in de maatschappij.
Aanpassing van het leertempo aan iedere leerling leidt niet alleen tot de

'93 1
96
1

t. a.p.. 2 7.

Van de Wouw. a.u'.. 8

#r) Pedroli, t.a.p.,26.
48) Vgl. Vossen. Zich=elf worden in men.selijke retatie. en Tausch, Psychologie van Optoeding
en Ondent,0:i.
991

Pedroli, t.a.p..27.
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41. Ronrallicollege Bergen op Zoom. atheneum. HAVO en M AVO.
schoolleiding: (;.G.M. Hobbelen, drs. S.E.J. St)innewijn. P. (Lossen, H.S.M. van den

IJssel-Verbeke en ir. A.(:.A. Musters.
636 leerlingen: 379 w. en 257 man.
60 medewerkers:
-
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geschiktste vorm van onderwijs, maar ook tot een onbelemmerde voortgang.

Daartoe splitsen leraren de leerinhouden van alle vakken uit een cursusjaar in zeven min of meer gelijke delen: 'leerhappen'. Iedere 'leerhap' bestaat uit drie taken van ongeveer een week, gevolgd door een
mondeling of schriftelijk proefwerk: de controle. Op een maandkaart, die
alle vakken vermeldt, tekenen docenten liet resultaat per vak aan. Onvoldoende resultaten komen voor herhaling in aanmerking. Het is pas geoorloofd aan een tweede 'maandkaart' te beginnen, als de voorafgaande
aan bepaalde normen voldoet. Hoewel de zeven 'leerhappen' tezamen
ongeveer de leerstof van een cursusjaar omvatten, loopt de voortgang van
het onderwijsleerproces hiermee niet parallel. Leerlingen kunnen in kortere, maar ook in langere tijd de zeven 'leerhappen' met goed gevolg laten aftekenen.
Doubleren is er niet meer bij. Na de grote vakantie werken leerlingen
gewoon aan hun taken verder. 'Overgang' naar een volgend cursusjaar is
op ieder tijdstip mogelijk. De takenkaart bevat werk- en leerinstructies
voor alle leerinhouden.100 De consequentie is natuurlijk, dat leerlingen
ook niet op hetzelfde tijdstip en voor alle vakken tegelijk een eindexamen
kunnen afteggen. Bij wijze van compromis heeft de rijksoverheid toegestaan, dat het eindexamen op het Roncallicollege twee keer per jaar
plaatsvindt: in mei-juni en in augustus (tweede ronde).
De onderwijsleer-situatie wijkt afvan het normale patroon: ieder lesuur
(van vijftig minuten) is gesplitst in twee perioden - de school spreekt van
'halve bel' - van 25 minuten. De eerste voor algemene groepsinstructie.
de tweede voor individueel zelfstandig werk, maar ook voor instructie
aan kleine groepjes, onderricht aan een enkeling. het controleren en
bespreken van taken en het afnemen van proefwerken. Daartoe kan het
soms nodig zijn, dat een leerling naar een ander lokaal gaat, een andere
docent raadpleegt of in de 'nis' buiten de klas of in de bibliotheek
zelfstandig werkt. Samenwerking tussen leerlingen is niet alleen geoorloofd, ze wordt ook gestimuleerd. 101
Pedroli vraagt al vroeg 'researchuren' aan het departement. Dat wijst
zijn aanvraag af, omdat de school "niet zeer groot is en het aantal onbevoegd gegeven lessen hoog".102 OMO heeft een jaar later meer succes:

1<11) Spinnewijn. En,aringen met de Roncalli u,erkuijze. hfst 2, passim.
'o') Van Heck. Roncalli. een dag in de praktijk 2,6,9.11,17.
102) SA Roncallicollege Bergen op Zoom, Brief schoolleiding aan Ministerie 21-6-1963,

Brief Ministerie aan schoolleiding 25-8-1963.
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voor het schooljaar 1965-1966 krijgt de school veertig experimenteeruren.103 Maar al in 1967 stelt het ministerie een geleidelijke 'afbouw' van
het aantal experimenteeruren voor met tien per jaar, ingaande in 1968
en aflopend in 1972-1973.104
Het experiment 'eigen-tempo-werkwijze' heeft beslist niet te klagen
over belangstelling. Uit binnen- en buitenland laten mensen zich over de
werkwijze voorlichten. maken kennis met de school en vertrekken niet
zelden heel enthousiast. De uitgeverij Muusses te Purmerend geeft een
aantal 'cahiers' uit. waarin opvattingen en werkwijze worden beschreven.105 Er zijn conferenties, waaraan niet alleen docenten en schoolleidingen deelnemen, maar ook wetenschapsmensen van naam. Op tal van
spreekbeurten blijkt belangstelling. Toch klaagt de conrector, dat
noch van de scholen in Bergen op Zoom en omgeving, L.O.scholen
evengoed als andere scholen in dit stadium enige belangstelling is getoond voor wat er op Roncalli aan de gang was".
En verder constateert hij, dat voorzover bekend, de Roncalliwerkwijze
.'
niet tot duurzame veranderingen in het lesgebeuren elders heeft geleid". Hij verwondert zich daarover niet, omdat men vaak begint zonder
voldoende voorbereiding en kennis van zaken, zonder de nodige inspiratie en eenheid in het docentencorps 9, of wanneer men de organisatorische buitenkant voor de essentie" aanziet.
Een aantal factoren zet het experiment 'eigen-tempo-werkwijze' onder
zware druk. De nagestreefde uitbreiding van onderwijsmogelijkheden
leidt tot een instituut waar, kort na het verdwijnen van de MMS door de
Mammoetwet, in plaats van een tamelijk nauwkeurig omschreven doelgroep plotseling vier verschillende soorten leerlingen aantreden: MAI

.

VO-3, MAVO-4, HAVO en atheneum. De MMS was een eensporige
school met een populatie en een vakkenpakket. Nu zijn er vier schooltypen. Dat betekent naast differentiatie in tempo ook differentiatie in
leerstof. 106
Het vertrek van J.Pedroli in 1973 wegens een benoeming tot lid van de
innovatiecommissie Middenschool, veroorzaakt door allerlei oorzaken
een 'rectorloos' tijdperk van bijna twee jaar. Voor dat rectoraat bestond
103) SA Roncallicollege Bergen op Zoom.

Brief ministerie aan OMO, 22-5-1964.
Tilburg, Brief ministerie aan OMO, 24-3- 1967.
105) Bij Mutisses. Purmerend verschenen vijf 'Cahiers': Pedroli. Roncalli een werkwijze 1.
1970: Van Heck, Roncalli, een dag in de praktijk 2. 1970. \1 an Schaik. Roncalli conferentie
1969,3,1971, Van Schaik, Roncalli buitennis.sig. 4,1971: Van Schaik, Ceschiedenisonderu·(is in vrij tempo, 5.1971.
106
) Van Heck. a.w.. 2.14.
104) OA
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toentertijd vrijwel geen belangstelling. In 1974 is het aantal leerlingen zo
klein - 57 toegelaten eerste-klassers -, dat de atheneum-afdeling dreigt
te worden opgeheven: op dat moment blijkt een groot aantal leerlingen
de eigen-tempo-werkwijze met aan te kunnen. Zij verlaten de school. 107
Het ontbreekt de school niet aan realiteitszin. De school participeert in
het midden-schoolexperiment.
Kort na zijn aantreden stelt de nieuwe rector, drs. A. van der Werf,
voor het onderwijskundig isolement, waarin de school ondanks grote bekendheid toch is geraakt. te doorbreken en intensiever aansluiting le zoeken bij lopende experimenten. Het Roncallicollege wil immers blijven
deelnemen aan allerlei onderwijskundige ontwikkelingen en tegelijkertijd
een beroep kunnen doen OP taakuren van de overheid. Achtereenvolgens neemt de school tussen 1974 en 1983 deel aan het experiment in
het kader van de Middenschool. eerst als contactschool, vervolgens als
deelexperiment en weer later als resonansschool. Na het 'elfde' advies
van de commissie Middenschool leidt een en ander tot de zogenoemde
'optimalisering Roncalli Werkwijze'. In die tijd karakteriseren externe
begeleiders de eigen-tempo-werkwijze als
,.
een vorm van differentiatie, later als 6#n van de vele vormen en thans
zijn we niet ver af van de opvatting dat 'tempo' een weinig doeltreffende, achterhaalde vorm van differentiatie is".
in de nieuwe opzet van de school met vier eindniveaus heeft 'tempodifferentiatie' een geduchte concurrent gekregen in 'leerstofdifferentiatie'. 108
Openhartig stelt de rector in 1979 vast, dat de school bij veel ouders
niet steeds op krediet mag rekenen. Die trekken altijd een vergelijking
.,
met de goede scholen, waar rust en orde heersen en gedegen onderwijs wordt gegeven. Ook bij de hoofden van basisscholen ligt de school
niet goed. De duidelijk andere methode is geen reelame gebleken".109
Het bestuur van de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs koestert sympathie voor het experiment van het Roncallicollege, zozeer zelfs dat het
tot spanningen leidt binnen het plaatselijk schoolbestuur. Het Mollerlyceum voelt zich niet meer voldoende door het plaatselijk bestuur gerepresenteerd en dringt aan op een eigen bestuur. Het onderwijsbureau
van de Vereniging heeft in een later stadium de school intensief begeleid.
De nieuwe rector van het Roncallicollege. F. Hobbelen heeft recent ge107

j Gedenkboek Roncalli. 7.
1081 Van Heck, a. w., 15.16.
1(}9
SA Roncallicollege Bergen Op Zoom, intern 'praatstuk'. febr. 1978.
1
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tiligd dat de 'eigen-tempo-werkwijze' nog springlevend is en met enthousias,ne wordt beoefend. zij het ook met enige aanpassing. Voor de leet·lingen van het eerste jaar en een stuk van het tweede bestaat er nog geen
tempo-differentiatie: alle leerlingen verw(·rken iii hetzelfde tempo dc· basisteerstof. Die basisleerstof is gec·oncentreerd in cir rerste twer taken
van de kaart. Daarna volgt een diagnostische torts en afhankelijk van het
resu|taat daarvan wordt in taak drie herhaling of verrijking gegeven: iiiveau-differentiatie dus. Dat is no(lig omdat de schoc,1 een h(·terogene
VWO-HAVO-MAVO brugperiode kent van twee jaar. In het (1(·rde leerjaar zitten HAVO- en VWO-leerlingen nog bij elkaar. Het eerste anderhalf jaar wordt gebruikt om een geleidelijke groei te laten plaatsvinden
naar meet· vrijheid ell naar meer zelfstandigheid. I.eerlingen wordt geleerd met (lie groeiende vrijheid om te gaan. 1 1" Die strakkere aanpak van
de jongsten blijkt de school gren windeieren te leggen: cle aanmelding.
de laatste jaren en vooral van het schooljaar 1990-1991 is ongekend
hoog en dat bij nog overal dalende leerlingentallen.
Binnen de Vereniging zijn twee scholen korte tijd bezig geweest de werkwijze van het Roncallicollege. zij het ook gedeeltelijk. in praktijk te brengen. De dependance van het Van der Puttlyc·eum, in 1975 verzelfstandigd tot Bisschop Bekkerscollege te Eindhoven. begint aan een onderwijskundig project, dat de 'eigen-tempo-werkwijze' tracht le verwezenlijken: het streeft daarna differentiatie-binnen-klasverband na. Maar al na
korte tijd ontstaat er grote onvrede over het toelaten van ongelimiteerde
individuele tempoverschillen. De school zoekt naar andere onderwijsmethoden en richt zich uiteindelijk op de optimalisering van een verlengde
brugperiode. 111 Het Mill-Hillcollege te Goirle verdeelt enige tijd de lessen in twee perioden: een instructie en een verwerkingsgedeelte en sluit
op die wijze enigszins aan bij wat men in Bergen op Zoom 'de halve bel'
noemt. Het zijn beide nauwelijks geslaagde imitaties. De 'eigen-tempo-werkwijze' blijft tot het Roncallicollege beperkt (zie par. 3 i).

f. Maatschappijleer
In 1961 vermeldt het Gewijzigd Ontwerp tot regeling van de WVO maat-

11()
1

"

Hobbelen. Tempo-differentiatie. in Omologie.

XXI (1989-1990). 294-295.

4 SA Bissc·hop Bekkerscollege Eindho,·en, Differentiatieproject, katernen A.B.C.D,
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A

schappijleer als een verplicht vak voor gymnasia, athenea, HAVO-, MAVO-, LAVO-scholen en het lager beroepsonderwijs. 112
Het vak zal niet gericht zijn op het louter bijbrengen van intellectuele
kennis, maar ook inzicht geven in de samenhang van de maatschappij.
waarin leerlingen leven. Men is vrij te beslissen welke inhoud het vak zal
krijgen. Het is niet de bedoeling dat door het onderwijs in dit vak het
huiswerk noemenswaard zal worden verzwaard. 113 In de ons omringende landen wordt les gegeven in 'civics', staatsburgerlijke vorming, sociologie, 'Sozialkenntnis'. De onderwerpen vertonen een scala aan onderwerpen: van gezinsproblemen tot internationale vraagstukken, van beroepsoriEntatie tot politieke vragen van de dag. De keuze die de leraar
voor zijn lessen en gesprekken heeft, maakt het niet gemakkelijk een
nauwkeurige inhoudsomschrijving van het onderwijs in dit vak te geven.
Het voordeel van de ruime keuze is echter, dat het onderwijs actueel kan
zijn en een grote vrijheid laat. Het lijkt minister J.M.L.Th. Cals vooralsnog niet nodig een speciaal bewijs van bekwaamheid voor het vak maatschappijleer in te stellen.114 De vage inhoud en het ontbreken van een
wettelijke bevoegdheid zullen het vak heel wat jaren ilink opbreken.
In 1969 - de wet is dan al ingevoerd - weigert de minister nog steeds
een speciale bevoegdheid voor het vak te eisen. Iedere leraar is bevoegd
het vak te geven, (lie in het bezit is van een bewijs van bekwaamheid voor
''
het door hem of haar te geven vak. De instelling van een commissie leerplan maatschappijleer wordt overwogen".115
Later merkt de staatssecretaris op, dat er twee stromingen zijn: de eerste beschouwt maatschappijleer als "een vak naast de andere vakken met
een eigen object wat de stof betreft"; de tweede ziet het als een vorm van
9,
integratie van datgene wat er bij het onderwijs in de andere vakken
plaatsvindt". Er worden een commissie voor een leerplan maatschappijleer en een bevoegdheidsregeling in uitzicht gesteld.116 In 1970 komt
het tot een commissie 'modernisering (!) leerplan maatschappijleer'. Deze zal "wellicht ook in haar beschouwing betrekken welke leraren het

"2) Gewijzigd Ontwerp van Wet tot regeling van het Voortgezet Onderw05, 8-12-1961 en opmerkingen uit de Memorie van Antwoord, art.9 t/m 13a.
13) 1/ei3tag vanhet mondeling overleg, nr. 13, zitting 1960-1961, Ontwe,p van wet tot regeling van het W): memorie van antwoord, pag.48 linkerkolom.
114) Voortopig veistagen memorie ran antwoord op het in 1958 ingediende wetsontweip tot re1

geling van het 1/0, 21-6-1960 en 8-2-1961.
115
) Mondeling overleg van de Vaste cie van 0 en W met de staatssecretaris, hfst.

delingen, 19-3-1969.
116
) Handetingen Eente Kamer, 4-2-1970.
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42. Dag/Avondcollege 's-Hertogenbosch. atheneum. HAVO en MAVO.
schoolleiding: drs. M.J.M. Joppen. drs.
Welten.

75 medewerkers: 1033 leerlingenl: 656 vr. en 377 man.
.--

C.B.K.M. Leliefeld, drs. J. Reindersma _
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eerst aangewezen moeten worden geacht dit vak te kunnen geven".' 17
De vrijheid die de leraar bij zijn onderwijs in dit vak zal moeten hebben.

krijgt voortdurend accent. maar
maatschappijleer mag niet opgaan in bijvoorbeeld politieke vorming.
ook niet als deze wordt omschreven als staatsburgerlijke vorming. daar
. I

het in de maatschappijleer moet gaan om een zo breed mogelijke maatschappelijke vorming".118
De commissie 'modernisering leerplan maatschappijleer' is op 26 januari 1971 geinstalleerd door staatssecretaris mr.J.H. Grosheide en bestaat
uit zeventien leden met als voorzitter prof.dr. J.A.Ponsioen, die in zijn
antwoordrede duidelijk maakt, dat "het vak maatschappelijke vorming
(!) vooral sociale vaardigheden moet bijbrengen". De commissie slaagt er
zelfs na vijfjaar niet in een redelijk ideologisch compromis tussen haar leden te bereiken in haar eindadvies. Wel geeft zij zichzelf in het voorwoord een aanzienlijk brevet van onvermogen:
"De commissie is er wel in geslaagd een aantal doelstellingen en uitgangspunten te formuleren. maar de vertaling ervan in een onderwijsleerplan is achtenvege gebleven". 119

In deze leemte, een vrij onoverzichtelijke situatie, heeft mr.Th.Athmer.
docent aan het St.-Joriscollege te Eindhoven voorzien en een voortrekkersrol vervuld. Een artikel van haar hand geeft inzicht in de voornaamste kwesties rond het nieuwe vak:
,.

we kunnen al gaan aftellen wanneer op onze scholen het nieuwe vak
maatschappijleer gelanceerd zal worden en het wordt de hoogste tijd
om tijdens dat aftellen de nodige voorbereidende maatregelen te treffen om de lancering naar wens te laten verlopen. Wanneer wij alles op
zijn beloop laten zal het vak in rook opgaan".
De auteur pleit voor een 'gemini-project' maatschappijleer naast het
'Ontwikkelingsplan'.120 De eerste mens heeft in juli 1969. precies een
maand eerder, voet op de maan gezet !
Scholen Keven inmiddels maatschappijleer en dat leidt tot uiterst uiteenlopende opvattingen en grote verwarring. Voor de rectorenvergadering houdt mevrouw Athmer een inleiding, waarin zij het doel van het vak

omschrijft als
99
het opvoeden tot samenleven en samenwerken. De mens die wij in

117
1

118)

Be,chikking van 13-12-1970, DGO 1217.
Voorstel leerplan ri,kischolen.

"5 Advies Algemeen Ondenvijsleeiptan Maatschappilleer, voorwoord, 's-Gravenhage 1974.
120) Athmer Maatschappijleer. in Omologie. 1 969-1970 (I), 69-71.
.
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onze samenleving nodig hebben om dat goed te kunnen is de tolerante
mens (Langeveld) 'prepare to change'. Alles staat voor hem voortdu-

rend open voor onderzoek. Geen waarde. geen norm is absoluut. Een
type mens dat met onzekerheden kan en wil leven. Deze mens heeft
vertrouwen in ziehzelf. in anderen, staat kritiseh tegenover autoritair
gezag, omdat hij geen behoefte heeft te overheersen of overheerst te
worder]*'.121
Deze kritische houding neemt hij ook aan tegenover massacommunwatiemiddelen. Hij is niet te lokken door de rattenvanger van Hameln of
dergelijke machten. Hij staat open tegenover de gemeenschap en accepteert gemakkelijk verschillen. Om dit mensbeeld te verwerkelijken dient
men bij de leerlingen soms attitude-wijziging te bewerkstelligen. Dit

schijnt mogelijk op die (veel aan crises onderhevige) leeftijd. In ieder geval kan men openingen maken. De groepsvorm leent zich goed tot het wijzigen van houdingen: nodig is echter een persoonlijke verhouding (person to person relation). Deze tolerante mens moet dan leren samenleven
en samenwerken met anderen. Het gaat om een wijze van zien en een wijze van zijn. Die wijze van zien duidt men aan met de term sociale bewustwording:
1. bewustwording van het eigen gedrag, doorzien ook van de eigen stereotypen en vooroordelen, doorzien van kretologie:
2. bewustwording van groepsgedrag (groepsprocessen);
3. doorzien van samenlevingsverbanden, beleven van verbanden zoals
klas, school. vereniging, vriendenclubi
4. het verkrijgen van enig inzicht in het ingewikkeld stelsel van van elkaar afhankelijke groepen (ook internationale verhoudingen).
Als methode noemt zij, dat het informatiegedeelte nooit langer mag duren dan een kwartier met daarna mogelijkheden voor klassegesprek,
klassediscussie met inleiding, rollenspel, groepsdiscussie, excursies.
werkweken, gastsprekers, bespreken van kranten, tijdschriften, gebruik
maken van films, diastroken, bandrecorder. Zelfwerkzaamheid bevorderen. Niet indoctrineren, maar vormen.
In de levendige discussie met de rectorenvergadering komt het ontbreken van een leerboek aan de orde. Athmer voelt meer voor 'lesunits: De
vergadering besluit tot het oprichten van een vaksectie 'maatschappijleer', waarvan alle leraren, die het vak nu al geven, deel kunnen uitmaken. 122
OA Tilburg, verslag rectorenvergadering Eersel. 17-11-1969.
122) idem: zie ook maatschappijleer. in Omo-cahier, Ill. Tilburg 1970.6-7.
121)
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Op twee studiedagen voor docenten met uitwisselingen van ervaringen
treden ook op, naast Athmer-Van der Kallen, Van Kemenade, hoogleraar in de onderwijssociologie te Nijmegen, en Cuppens van de onderwijs-

afdeling OMO. Daar zijn aan de orde: de doelstellingen van het vak, het
programma, de onderwijskundige aspecten, de bevoegdheid, een applicatiecursus voor docenten en de evaluatie van de lessen. 123
Er komt heel snel een applicatiecursus van tien middagen tot stand
voor alle leraren maatschappijleer aan de OMO-scholen. In hoog tempo
wordt de inhoud van deze cursus vastgesteld en een docententeam aangetrokken. Alle voorstellen komen opnieuw ter discussie in een gezamenlijke vergadering van rectoren en leraren maatschappilleer, die daar in
grote lijnen positief tegenover staat. Een enquete onder docenten en
schoolleidingen vormen mede de basis van de discussie. Intussen is ook
een ontwerp-leerplan maatschappijleer voor HAVO-5 vastgesteld, dat
reeds op het St.-Joriscollege te Eindhoven functioneert. Dat wordt toe124
gestuurd aan alle OMO-scholen.
De worsteling om de inhoud van maatschappijleer deugdelijk te formuleren blijkt bij herhaling. 125 Docenten raken er ook niet over uitgepraat.126 Scholen worden soms ook niet geschikt geacht voor het vak
maatschappijleer. Het vak krijgt eigenlijk geen kans, klaagt een docent
maatschappijleer. want er klinken te vaak negatieve geluiden, die het vak
een vreemde eend in de onderwijsbijt achten, omdat het geen eindexamen kent. Er is bij voorbaat twijfel aan het succes van het nieuwe vak,
omdat de oppositie het systeem van de huidige school algemene geldigheid toedicht.127 Het nieuwe raam-leerplan maatschappijleer hebben
veel leraren teleurgesteld terzijde gelegd.128

123

) De studiedagen voor docenten maatschappijleer van de OMO-scholen te Oisterwijk op

12 en 13 november 1970.
124)

OA Tilburg, Verslag rectorenvergadering. 3-12-1970; zie ook Maatschappijleer in

III, Tilburg 1970.
) Van Koppen. Maaischappijleer. in Omologie W (1972-1973), 55-59. Athmer, Verslag
coiirdinator interscolaire vaksectie maatschappijleer, in Omologie V (1973-1974). 49-62.
126
Dijkstra, Maatschappijleer in Omologie VII (1975-1976), 159-160.
127
) Van Dijk, Onze scholen, nog steeds niet geschikt voor het val maatschappijleer, in Omologie VIII (1976-1977), 203-204.
128) Dijkstra, Maatschappijleer op orde ?. in Omologie VIII (1976-1977) 205-206. Raamlee,plan maatschappijleer, 's-Gravenhage 1976. Advies van de nieuwe kerngroep onder voorzitterschap van prof. dr. G.Kuiper Hzn, opvolger van de commissie Ponsioen. onder druk van
minister Van Kemenade opgesteld onder de titel MaatschappOleer op orde. "Voor de toekomst is een bruikbaar raam gegeven" (7). "De commissie is z6 samengesteld. dat collegiaal
en toegewijd werken mogelijk was". (7) !.
Omo-cahier.
125

1
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Tot 1981 en ook daarna nog heeft de bevoegdheidskwestie een ontluisterende rol gespeeld. Weliswaar worden er vanaf dat moment kwaliteitseisen gesteld: nieuwe docenten moeten Sf opgeleid zijn aan de Nieuwe Lerarenopleiding (2e en 3e graadsgebied) 6f naast hun academische
studie een universitaire lerarenopleiding maatschappijleer hebben gevolgd. Docenten die het vak al geven, kunnen hun bevoegdheid behou'
den door een zogenoemde 114-verklaring' aan te vragen. Maar alle docenten met een MOB-diploma geschiedenis, aardrijkskunde, staathuishoudkunde en statistiek en pedagogiek die voor 1 augustus 1982 zijn

afgestudeerd, krijgen een bevoegdheid maatschappijleer cadeau, ook als
ze dat vak nog nooit hebben gegeven. Dat cadeautje kunnen leraren bovendien niet weigeren. Vele van deze docenten voelen zich echter onbekwaam en ongeschikt en de verzoeken om het vak niet te hoeven geven,
Zijrl talrijk. 129
Binnen en buiten de Vereniging groeit consensus over de noodzaak
maatschappijleer tot eindexamenvak te verheffen, waardoor een aantal
problemen waarschijnlijk tot het verleden behoort. Maatschappijleer is
immers een volwaardig vak geworden met een duidelijke maatschappelijke relevantie. Na enige jaren proefdraaien met het experiment 'maat'130
sinds 1985, kunnen scholen met inschappijleer-als-eindexamenvak

gang van 1 augustus 1990 maatschappijleer officieel aan de eindexamencanon toevoegen.

Volgens het formele examenprogramma voor LBO, MAVO, HAVO en
VWO gaat het om kennis van en inzicht in sociale en politieke problemen
en verschijnselen. Leerlingen moeten daarover een gefundeerd eigen
standpunt kunnen verwoorden. Deze sociale en politieke verschijnselen
zijn ondergebracht in een zestal 'themavelden': opvoeding en vorming:
woon- en leefmilieu; arbeid en vrije tijd; technologie en samenleving;
staat en maatschappij; internationale verhoudingen. Uit deze zes 'themavelden' selecteert de CEVO (commissie eindexamens voortgezet onderwijs) thema's voor het centraal schriftelijk en het schoolonderzoek. Zo
ontstaat uit 'opvoeding en vorming' het thema 'massamedia'; uit 'woonen leefmilieu' het thema 'criminaliteit'; uit 'arbeid en vrije tijd' het thema
'mens en werk': uit 'technologie en samenleving' het thema' informatietechnologie'; uit 'staat en maatschappij' het thema 'politieke besluitvor-

129) Beschikking Winisterie van O. en W.(1982), DGO 1285.

'm) Luijsterburg. Maatschappijleer eindexamenvak ?. iii Omologie, XIV (1982-1983).
186-187.
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ming' en uit 'internationale verhoudingen' het thema 'ontwikkelingssamenwerking'.
Naast deze 'thema's' voor het centraal schriftelijk examen dienen in
het schoolonderzoek nog een (LBO/MAVO), twee (HAVO) of drie (VWO)
andere thema's te worden behandeld. Bovendien toetst het schoolonderzoek ook vaardigheden als een eigen onderzoek door leerlingen (literatuur in combinatie met enquete of interview). dat moet uitmonden in een
werkstuk. Maatschappijleer heeft een aantal onderwerpen met de gamma-wetenschappen gemeen, maar bij de uitwerking orienteert het zich
vooral op de basiswetenschappen: de sociologie en de politicologie. 131
Het Odulphuslyceum te Tilburg, het Elzendaalcollege te Boxmeer en
het Dag-avondcollege te Oss nemen deel aan het eindexamen maatschappijleer.
In de landelijke discussie heeft 'OMO'. en vooral de interscolaire vaksectie maatschappijleer. van meet af aan een belangrijke rol gespeeld.
Nog altijd is de serie Maatschappijleer, een open boek een toonaangevende methode. 132
g. De kunstzinnige vakken
Zowel voor de natuurwetenschappen als voor de expressievakken moet in
het onderwijs van alle schoolsoorten een ruimere plaats worden ingeruimd. 133 Vakdocenten vinden de aanduiding 'expressievakken' eenzijdig en achterhaald! Heel concreet is deze wens om meer aandacht voor
de kunstzinnige vakken vertaald in het voorschrift, dat behalve het van
ouds bekende vak tekenen (hand- en lijntekenen) ook muziek, handvaardigheid en textiele werkvormen deel uitmaken van het verplichte onderwijsaanbod in het voortgezet onderwijs sinds 1968. Bij de toedeling van
lessen in het zogenoemde 'Lochems' overleg is deze wens echter nauwelijks ook feitelijk gehonoreerd. Weliswaar zijn nieuwe vakken toegevoegd, maar het aantal lesuren daarin blijft voor alle schoolsoorten buitengewoon gering.

In de brugklas is het onderwijs in muziek. tekenen en handvaardigheid
voor alle leerlingen op alle AVO-scholen verplicht volgens een urentoedeling van een-twee-een per week. Voor de overige leerjaren geldt een totaal aantal lesuren voor deze vier vakken tezamen. Het wordt door een

m 4 Dieteren-Van der Sijde. Maat.,chappijteer gewaardeerd. passim.
132) Athmer en Cras. Maat.,chappijleer, een open boek, Groningen 1983.
1.1.9 illemorie i,an antwoord bij het Weisontwerp WVO.
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accolade aangegeven. Die zogenoemde 'basistabel' bevat voor de vier
kunstzinnige vakken op MAVO: tien. op HAVO twaalf. op atheneum:

negen en op gymnasium: zes uur per week, gedurende de gehele curSUS.

134

In weerwil van de aanbevelingen van de commissie Vroom133 maakt cle
Mammoetwet het aanvankelijk niet mogelijk eindexamen af te leggen in
een kunstzinnig vak. In feite bevestigt de nieuwe wet daarmee de ondergeschikte status van deze vakken en beperkt zij regulier onderwijs hierin
tot de eerste leerjaren.
De mogelijkheden van ondenvijs in de kunstzinnige sector zijn nog
meer gereduceerd door twee kortingen op de lessentabel. De eerste iii
1968 (van 34 A 37 naar 32) en de tweede in 1972 (van 32 riaar 30). Bij
deze tweede korting zijn de (uiterst krappe) basistabellen voor de kunstzinnige vakken met een uur gereduceerd. Nog fataler voor de positie van
de kunstzinnige vakken zijii de harde risen die de
eindexamenvakken op
tafelleggen om uit de beperkte 'vrije ruimte' extra lessen ter gedeeltelijke
compensatie te verwerven. Een aantal scholen zocht juist daaruit een beseheiden aanvulling voor de mager toebedeelde kunstzinnige vakken.
Er is zeker onvoldoende belangenbehartiging uit de kringen van docenten van de kunstzinnige vakken zelf. Als enigen zijn zij niet vertegenwoordigd bij het 'Lochems overleg'. dat de urenverdeling vaststelt. De
docenten zijn bovendien sterk verdeeld op ideologische en didaktische
gronden. Een kunstzinnig vak-als-eindexamen kent in de eigen gele(leren op dat moment nog hartstochtelijke voor- en felle tegenstanders.
Pleidooien om de urentallen voor de kunstzinnige vakken te verhogen,
hebben nooit tot enig effect geleid. De overheid wenst geen extra geld te
besteden. zodat een eventuele verhoging van lesuren altijd ten koste gaat
van de overige vakken, die - heel legitiem - hun eigen belangen vanuit
exameneisen en rechtspositie tot op de barricaden bevechten.
Voorstanders van verbetering van de positie van de kunstzinnige vakken richten hun strategie daarom op het verwerven van de eindexamenstatus op MAVO, HAVO en VWO evenwaardig aan Latijn. aardrijkskunde, natuurkunde of Duits. Dat levert een gelijk aantallesuren op in de
hoogste leerjaren van drie of vier per week. dwingt tot het ontwerpen van
gedegen leerplannen met de unieke kans al]erlei praktische vaardigheden in te passen en noodzaakt docenten hun didaktiek, compleet met
i:'4) Besluit dagscholen

VVY)-HAVO- 114 17). ptiblikatie ,ir. 57 iii cle seric ' i·tte,1 c·Ii

Bestuur:maatregelen Onderwijs en Wetenschapprn'
135
)
M.Vroom. E.rpre.,siet·akken in het onderit·ijs. Den Haag 1961.

429

proefwerken en cijfergeving, te voegen in het bestaande patroon van de
andere vakken.
Een aantal rectoren, op studiereis in de Verenigde Staten, ziet daar de
resultaten van onderwijs in de kunstzinnige vakken, als deze gelijkgesteld
aan de overige over een behoorlijk aantal lesuren, uitstekend geoutilleerde lokalen en adequate hulpmiddelen beschikken. Een van hun aanbevelingen geldt de status van eindexamenvak en een verhoging van het
aantal lesuren.136 In het eerste nummer van Omologie valt een pleidooi
in dezelfde geest te lezen.137 Het zal gevolgd worden door tientallen artikelen, die het belang en een betere positie van de kunstzinnige vakken
bepleiten.
Naarmate mensen aan kunstervaringen een grotere cognitieve betekenis toekennen, zullen zij de noodzaak van een dergelijke vorming binnen
het reguliere onderwijs met meer kracht bepleiten. Te vaak wordt over
kunstzinnige vorming gedacht in termen van ontspannende activiteiten,
gericht op de ontplooiYng van de persoonlijkheid. Het leren waarnemen.
nauwkeurig kijken, het leren onderscheiden en het zich over die onderscheidingen helder leren uitdrukken zijn geenszins een 'zachte' luxe,
maar een harde noodzaak. die stimulering en discipline vereist. Goed

wiskunde-onderwijs en adequate kunstzinnige vorming liggen opmerkelijk dicht bij elkaar; in beide gevallen leren mensen te refiecteren op
constructies van de menselijke geest. 138
In 1971 geeft het departement toestemming voor de start van een ex139
periment eindexamens kunstzinnige vakken op MAVO en HAVO.
Liefst 327 scholen willen meedoen. Veertig worden uitverkoren - tien
per vak -, waaronder als eerste de HAVO-afdeling van het Mollerlyceum
in Bergen op Zoom voor tekenen met Fons Gieles als enthousiaste leraar.
Maar behalve de drastische reductie van het aantal deelnemende scholen
gelden naar goed Nederlands gebruik andere beperkingen: leerlingen
mogen slechts 66n van de kunstzinnige vakken als eindexamenvak kiezen; scholen ontvangen voor de nieuw te vormen groepen geen extra leraarlessen; er komt geen geld voor de uitrusting van lokalen en inventaris. 140
134
1

137
1

Boon en anderen. De Amerikaanse High.,chool, 77-78.
Hoogbergen. Expressievakken: stiefkinderen van de Mammoet. in Omologie, 1 119691.

24-25.
138
Doorman. in ons diaconate land. 48.
139

Hoogbergen e.a.. Niks Talent... lainstzinnige vakken in de knel.

b
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)

Van Houten. Eindtermen Muziek... eindelijk...'Muziek op termijn'! in Handboek Basi»

uorming Muziek ais examenvak, 0.1110-cahier, XXI.
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43. Peellandcollege Deurne. atheneumen HAVO.
schoolleiding: M.L. Dankers. drs. A.I..J. van Hecke, E.H.M. Snellen. ir. 11.H. Salverda. drs.
G. L. Boerkamps
79 medewerkers: 933 leerlingen: 505 i·r. en 428 man.

I.atijn op atheneum: tekenen. muziek en handvaardigheid op VWO en HAVO.
--I
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Met de bescheiden ruimte die er toen nog was in de toekenning van leraarlessen, zien scholen kans de groepsomvang in alle vakken enigszins
te vergroten; ze gebruiken taakuren en putten soms extra gelden uit de
ouderbijdragen. Maar veel belangrijker is de enorme inspanning die docenten leveren aan de tot standkoming van leerplannen. aan de verbetering van het imago van hun vak. aan exposities van tekeningen en
werkstukken van handvaardigheid en textiele werkvormen op de eigen
scholen. Binnen tien jaar is het pleit volledig gewonnen. Er is in Nederland geen ontwikkeling aan te wijzen, waarin met zo weinig steun van de
overheid en in zo korte tijd volwaardige leerplannen op tafel zijn gekomen. In 1978 begint het experiment ook op het VWO. Dat wordt in 1986
succesvol afgesloten met een tentoonstelling in Utrecht, waar een aantal
scholen met werkstukken en uitvoeringen op video figureert.
Drs. Jan van Lieshout. verbonden aan het Carolus Borromeuscollege
in Helmond. heeft een werkzaam aandeel in de vervaardiging van leerplannen muziek tezamen met zijn collega Jan van Rossem van het Marnixeollege te Ede. Beide schrijven ook het werkdocument over het vak
muziek als advies aan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. 141 Uit een reeks publikaties blijken zowel beider werkkracht als originaliteit.142

Op 9 maart 1981 organiseert Frans van Houten, leraar muziek, op het
Peellandcollege in Deurne, een manifestatie waaraan leerlingen deelnemen met muziek in hun eindexamenpakket, bijna duizend meisjes en
jongens met hun docenten. afkomstig uit het hele land. Naast de uitvoering van een aantal gezamenlijke koorwerken, tevoren op de eigen school
ingestudeerd. verzorgt iedere school een specifiek programma, vocaal en
instrumentaal, dat 's avonds als apotheose ten gehore wordt gebracht.
Staatssecretaris K.de Jong Ozn opent deze feestelijke dag met een eigen
lied. Een recensent schrijft over deze bijeenkomst:
..
Eigenlijk lag een manifestatie voor leerlingen die muziek als examenvak gekozen hebben voor de hand. Het accent bij het vak muziek verschuift de laatste jaren veel meer naar een zelf actief bezig zijn met muziek. Het komt tot uiting in allerlei werken in vele stijlen en ook in een
meer directe vorm, het volksdansen". 143

"') Van Lieshout en Van Rossem. IFerkdocument WB 13, advies WRR.
1.12)

Van Lieshout en Van Rossem. Publikaties rondom muziek als examenvak VWO: Ter-

reinterkenningen; Muziekgeschiedenis: improvisatie, Musiseren: Muziek beluisteren; schoolonderzoeken; So ge; Terreinverkaveling, uitgaven van het LOKV te Utrecht.
11:i
) Halkenscheid, Muziekmanifestatie in Deurne, in Oinologie Xll (1980-1981), 196-197.
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1

:

Het hoofdbestuur geeft een garantiesubsidie van. f. 13.000.; het departement van f. 3.000,-.144
1974 neemt het Theresialyceum in Tilburg deel aan het eindexamen textiele werkvormen op het HAVO en sinds 1981 ook op het VWO.
Met name de inspanningen van de lerares Marijke Vosters, lid van de lanIn
delijke werkgroep textiele werkvormen als eindexamenvak en van de
CEVO (commissie eindexamens voortgezet onderwijs), en haar publikaties bezorgen het vak waardering en glans. 145 Vosters ontwerpt op verde medewerkers van het nieuwe kantoor aan de Apennijnenweg
zoek
van
een wandkleed 'geordende administratie'. een abstracte voorstelling.
waaraan alle mensen daar onder leiding van Cees de Bakker hun mede-

werking geven.

De positie van de kunstzinnige vakken in het voortgezet onderwijst 46 is
binnen een decennium essentieel gewijzigd. Leerlingendaling, extreme
bezuinigingen en een voorlopige verlegging van de belangstelling naar de
exacte en economische vakken hebben die nieuw verworven plaats niet
verdrongen, maar de handhaving ervan wel bemoeilijkt, omdat op tal van
scholen bij grote druk op leraarlessen de discussie over de gewenste aanwezigheid als eindexamenvak soms pijnlijk verloopt. Op praktisch alle
scholen van de Vereniging fungeren, ondanks de daling van het leerlingental, waardoor de groepen voor deze vakken soms gering in aantal zijn,
een of meer van de kunstzinnige vakken als eindexamenvak op MAVOHAVO o f VWO-afdelingen. Enkele scholen voeren zelfs drie kunstzinnige vakken als eindexamenvak in hun assortiment: tekenen, muziek en
handvaardigheid op HAVO en MAVO op het Sint-Janslyceum in 's-Hertogenbosch; op de afdelingen HAVO en VWO van het Anton van Duinkerkencollege in Veldhoven en het Peellandcollege in Deurne. De overheid maakt het pas in 1991 mogelijk "om twee kunstvakken naast elkaar
te kiezen, en wel muziek en 66n van de beeldende vakken". [....1 "Een
pakket met twee kunstvakken kan zeker zinvol zijn".147 Zo'n constateOA Tilburg. Notulen hoofdbestuur. 15-12-1980.
451 Gerritse. Frankefurt en Vosters, Textiele werkpormen in de praktijk. 1, voortgezet oriderwijs, le-3e leerjaar: Gerritse en Vosters. Textiele lierkt,ormen in de praktijk. 2. voortgezet onderwils 4e-Se leerjaar.
16) Zwierink. De positie ran de kunstzinnige 1/orming in het wortgezet (inderutij< iii hlitomch
1

14)

1

1

perspectief. WVC-literatuurrapport. nr. 27. Hoogbergen, De vogelvrije vakken. special in
School (19861.

$7) Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, Circulaire VO/AVV/VO 290118307, Algemene invoering van ongedeeld VWO (OVWO) en van nieuwe examenvakken in VWO,
AVO en LBO. 31 januari 1991.
1
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ring na bijna twintig jaar uitdrukkelijk verbod op die combinatie lijkt eerder een wrang departementaal understatement.
Een opmerkelijke prestatie levert het Eckarteollege te Eindhoven met de
daar geboren en nog steeds bloeiende cabaretgroep, onder de zakelijke
6n artistieke leiding van de conrector van deze school Ad Janssen. Feitelijk valt de vermelding hiervan strikt genomen buiten deze paragraaf.
Maar de landelijk erkende artistieke kwaliteiten van deze groep, ontstaan
bij het eerste lustrum van de school in 1973, laten helder oplichten,
waartoe talent binnen een school in staat is. In 1976 vertrekt de school
uit het zeventig (!) lokalen tellende houten noodgebouw naar een definitieve, stenen lokatie. De gore verloedering van hal B is intussen zover
voortgeschreden, dat deze verdient bewaard le blijven in de naam van de

cabaretgroep 'Container B'. Vier leraren maken dan deel uit van het gezelschap: de leraressen Ilse de Kort, Marie-Jos6 van Poppel en de leraren Ad Janssen en Jan Schellekens, terwijl Pieter-Jan Conijn, in 1973
nog leerling van 4-HAVO, van meet af aan de muziek schrijft. Ideedn en
liedjes genoeg, geYnspireerd door een ironische kijk op de belevingswereld van leerlingen en leraren en daarom goed voor talrijke optredens bij
schoolfeesten, lustra, onderwijscongressen en protestbijeenkomsten. En
dat allemaal naast een volledige betrekking als leraar.
Intussen vinden drie cabaretfestivals plaats, waaraan nog vijf andere
scholen deelnemen. Een voorstelling bij het zestigjarig bestaan van OMO
in 1976, een gezamenlijk optreden met andere groepen in het Speelhuis
te Helmond in 1982, vestigen de faam van het gezelschap. Dat heeft intussen landelijke erkenning verworven door deelname aan het Camerettenfestival in Delft in 1980. Daar is Don Quischocking als prijswinnaar te
voorschijn gekomen met in datzelfde jaar Freek de Jonge als vijfde. 'Container B' neemt op dat festival met glans alle hindernisssen, doorstaat
voorrondes, bereikt de finale en krijgt de publieksprijs toegekend. Dat
betekent een korte toernee langs de Nederlandse theaters met na-ijlende
effecten als voorstellingen bij tal van gebeurtenissen en optredens voor
de regionale en landelijke radio en een TV-optreden. Het gezelschap beweegt zich op semi-professioneel niveau. Dat betekent tevens de noodzaak avondvullende programma's te spelen over ook andere onderwerpen dan de school. Vier van dergelijke programma's ontstaan met enkele
nieuwe mensen: beroepsregisseurs en daarnaast Jan Gadellaa aan de piano, de bas Toon van Bergen en Ren6 Vogels voor het slagwerk. Techniek en publiciteit komen in professionele handen. Ankerplaats blijft de
eigen school. maar lang niet alle leden van het gezelschap zijn als leraar
434

aan de school verbonden en ook het onderwijs vormt niet langer het centrale thema.148 Muziek is een voornaam element in de optredens, die een
luisterend publiek vragen.

h. Een amanuensiscursus in Eindhoven

Prof. dr. K. Posthumus houdt voor docenten van het Peellandcollege in
de jaren zestig inleidingen over het rendement van onderwijs. Aan dat incidentele contact tussen de school en de rector magnificus van de Technische Hogeschool te Eindhoven ontspruit een initiatief om een nieuwe
en vooral aan de eisen van de tijd aangepaste opleiding tot amanuensis te
starten. Op dat moment kunnen middelbare scholen in het Zuiden zelden
of nooit over gediplomeerde amanuenses beschikken. Er bestaan wel
opleidingen, maar alle boven de grote rivieren en uitsluitend in de avonduren te volgen. Twee reetoren van OMO ronden de besprekingen in korte
tijd met succes af. 149 Ze vinden in Posthumus een enthousiast promotor
die geld, ruimte en menskracht welwillend ter beschikking stelt.
De opleiding zou zich met een modern programma moeten profileren,
ook toegesneden op het nieuwe fenomeen van de audiovisuele leermiddelen, toen overal in opmars, en op enige kennis van de schoolorganisatie. De bestaande opleidingen besteden, als een feodaal relict, onevenredig veel tijd aan de vaardigheid van het glasblazen en concentreren zich
daar sterk op, terwijl de meeste voorwerpen gemakkelijk en veel goedkoper zijn aan te schaffen. Oprichting van een nieuwe opleiding en wijziging
van het bestaande programma uit oeroude tijden, veroorzaken commotie
bij de bestaande cursussen, die aanvankelijk trachten het zuidelijke initiatief, afwijkend van het bestaande patroon, te boycotten. Als compromis blijft een bescheiden aantal uren glasblazen gehandhaafd, niet meer
als hoofdvak, maar als een vaardigheid, die gedurende achttien aaneengesloten weken op een avond van drie uur wordt gegeven. Naast de vakken instrumentmaken en een flink aandeel van wiskunde. natuurkunde,
scheikunde en biologie verschijnen schoolorganisatie en kennis van
audiovisuele hulpmiddelen als nieuwe vakken. Van der Hart belast zich
met het geven van het vak schoolorganisatie.
Er bestaan uitgesproken opvattingen over de toegankelijkheid van ge:8) SA Eckartcollege Eindhoven, gegevens over 'Container B'.
) Van der Hart en Hoogbergen nemen het initiatief. Swaan zet de cursus volledig op na inzage van de programma's van andere opleidingen. Hij toont zich uiterst inventief en weet in
1

149

zeer korte tijd een professionele cursus van de grond

te krijgen

en enthousiast leiding te

geven.
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44. Eckartcollege Eindhoven. atheneum-gymnasium. HAVO en MAVO.
schoolleicling: P.J.C. van der Grinten. drs. A.Al. Janssen. drs. E.A.J.F.

k

Janssen. 1. de Kori- I
Claassen, drs. D.H.M. Nozza. ir. M.J.M. van der Velden en T.J.A.M. Verhagen.
128 medewerkers: 19401eerlingen: 1018 vren 922 man.

tekenen op VWO. HAVC) en NIAVO: handvaardigheid op HAVO.
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gadigden uit Brabant en Limburg. De initiatiefnemers zijn van oordeel.
dat de opleiding een hele dag en een avond, dertien lessen van vijftig minuten per week, grotendeels in werktijd dient te geschieden en dat de bescheiden cursuskosten voor rekening moeten komen van de school. Zij
vergewissen zich in de kring van rectoren van de OMO-scholen van voldoende belangstelling. zodat de cofitin u iteit, zeker met de te verwachten
deelneming uit andere scholen, voor lange tijd verzekerd is.
Door de aanstelling van drs. E. Swaan, wetenschappelijk medewerker
aan de Technische Hogeschool te Eindhoven, tot directeur van de opleiding. komt de organisatie in een stroomversnelling en al in november
1966 kan Posthumus deze in de gebouwen van de Technische Hogeschool openen. Er hebben zich vier en twintig cursisten ingeschreven.
Behalve de uitdrukkelijke wens over professionele medewerkers in de
scholen te beschikken, die met de moderne opvattingen van praktikumlessen voor de natuurwetenschappelijke vakken uit de voeten kunnen. is
er stellig ook het motief van de salariering. Pogingen om daarin verbetering te brengen, falen. Er blijft alleen de mogelijkheid over de aanwezige
rangen van bijvoorbeeld 'technisch onderwijsassistent' (TOA) door een
degelijke opleiding reeel bereikbaar te maken.
Voor de vakken audiovisuele hulpmiddelen met een verplicht eindexamenwerkstuk, natuur- en scheikunde, biologie. glasblazen en technische
vaardigheden levert de TH de meeste docenten. De cursus blijkt ieder
jaar voltekend en leidt tot enthousiaste reacties. Tot 1981 behalen ruim
driehonderd cursisten een officieel door de staat erkend amanitensisdiploma. Op dat moment wordt de cursus - bij grote druk op de financi811
van de TH - 'overgedaan' aan het IHBO in Eindhoven en daar in een algemene laboratoriumopleiding opgenomen.1.50

i. Hoe chemisch is scheikunde 151
Op 5 september 1968 houdt Posthumus bij het lustrum van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging een voordracht over 'de jonge
mens en de chemie: 152 Zijn toespraak valt bij vakgenoten niet alleen in

15(.
1

Arc·hief TH. Einclhoven. Volledig

programma

in

Eindho,ense Amanuensis-oplricling'.

1970 en 1972: Brief met nadere informatie van Swaan aan Hoogbc·rgen. 31 december
1990.

131 ) Arnold, Hoe chemisch is scheikunde. in (}mologie. 1 (1969-19701. 101-103.
1521 posthumus. De jonge mens en de chemie. in Chemisch Weekblad. XXXXVII (19681.

45-48.
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goede aarde, ze leidt op ongewoon vlotte wijze tot een projekt voor een
nieuwe scheikundemethode voor het VWO. In 1969 begint'TUE', 'theorie uit experimenten', waarin samenwerken de afdeling scheikundige
technologie van de Technische Hogeschool Eindhoven, het St.-Jorislyceum te Eindhoven, het Peellandcollege te Deurne en de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging te 's-Gravenhage. Posthumus, voor de
Tweede Wereldoorlog al rector van het Christelijk Lyceum en buitengewoon hoogleraar aan de Technische Hogeschool te Bandoeng, beschouwt dit experiment als de verwezenlijking van een jeugdideaal, maar
is ook van oordeel, dat het als een soort van 'tegenprestatie' voor zijn medewerking aan de amanuensisopleiding binnen het verband van OMO
van start moet gaan.153 Op dat moment is hij regeringscommissaris voor
het wetenschappelijk onderwijs en oud-rector magnificus van de TH te
Eindhoven. Hij wendt met succes al zijn invloed aan om bij het ministerie
een fors aantal taakuren te verwerven en een budget voor de aanschaf
van de benodigde leermiddelen. Bovendien zorgt hij, in een tijd van benauwende schaarste aan bevoegde docenten voor een goed ingevoerde
leraar, die met de algehele leiding van het experiment op de twee scholen
wordt belast en voor de verbindingen zorgt met de TH en de chemische
154

vereniging.
De inmiddels samengestelde werkgroep van docenten scheikunde wil,
in tegenstelling tot de bestaande leerboeken, volledig uitgaan van inductie. Ze zetten daarvoor een systematische reeks leerlingenproeven op,
waaruit zij de theorie als mogelijke verklaring ontwikkelen. Een nauwkeurig verslag van waarnemingen is een voorwaarde. Leerlingen zijn in
het begin al met 'bekende' materialen bezig, zoals kaarsen, inkt, mottenballen, koper en lucht. Daardoor blijft de toespitsing op de stof als object
van de chemie eenvoudig. In de inleidende fase werken leerlingen met
name met gassen, waardoor toch zoveel gegevens vrijkomen, dat zij de
opbouw van de klassieke atoomtheorie opnieuw beleven. Deze kennismaking met de methode der chemie, die de grote lijn der geschiedenis
volgt, leidt tot een relatief snel resultaat. 155
Aanvankelijk beperkt de werkgroep TUE zich tot het construeren van
15.3) posthumus, t.a.p.. 45-48.
154) Tot de eerste docenten behoren dr.F.Arnold. algemeen courdinator, drs.H.van Greevenbroek van het Peellandeollege te Deurne; ir.A.v.d. Hurk en ir. H.Schrtider van het St.-Joriscollege te Eindhoven.
135
) Arnold. t.a.p..102. Zie vooral ook Van Berkel, 7lzeorie uit experimenten in het scheikunde-ondenvijs. Naar groepswerk. de praktijk van groepswerk in de klas. tempodifferentiatie.
een andere plaats in de klas.

438

praktikumopdrachten voor het VWO. Leerlingen experimenteren in
tweetallen en naar aanleiding van de gevonden resultaten vindt in een
klassegesprek theorievorming plaats. Begripsmatige ontwikkeling krijgt
op die manier prioriteit boven het aanleren van feitenkennis. In het examen van 1974 verschijnt een speciale opgave voor leerlingen, die volgens de TUE-methode zijn opgeleid. Het experiment heeft intussen zoveel impulsen afgegeven op de reguliere examens, dat speciale opgaven
later niet meer nodig zijn. Zelfs na het vervallen van bovengenoemde faciliteiten gaat de werkgroep onverdroten door nu met materiele en af en
toe ook personele steun van de afdeling didaktiek scheikunde van de Ka-

tholieke Universiteit Nijmegen met als doel ook voor het HAVO een leergang te ontwikkelen.
Aanpassing op grond van de opgedane ervaringen ligt voor de hand.
Het verschillende tempo, de voorziening van materialen aan gelijktijdig
opererende leerlingen, wijziging van de inhoud (milieu-onderwerpen) leiden lot een opzet in drie- of viertallen van leerlingen, die zelfstandig uit
de voeten kunnen, actiever bij het leerproces betrokken zijn en in een eigen tempo werken. Sinds kort is er een complete leergang HAVO op de
markt. 156 Op dit moment is groepswerk in de klas gerealiseerd. Leerlingen werken geheel in eigen tempo en de keuze voor dat systeem - in navolging van de Roncalli-werkwijze, -behoeft niet de medewerking van de
andere vakken. Zelfs beperkt tot 66n vaksectie kunnen docenten van
de voordelen van tempo-differentiatie profiteren.'·57 De methode wordt,
intussen ook uitgebreid tot het MAVO, op tien scholen gebruikt, twee
binnen OMO, het Hertog-Jancollege te Valkenswaard en het Peellandcollege te Deurne, en acht andere scholen in Bladel, Warnsveld, Zaltbommel, Middelburg, Helmond, Ubbergen en twee in Nijmegen. 158

j. Klassieke talen ongedeeld VWO latinistiek
-

-

De pas benoemde rector van het St.-Jorislyceum te Eindhoven, dr.
M.van den Hout. neemt de viering van het vijftigiarig bestaan van die
school, in december 1967, te baat om in de aula van de Technische Hogeschool te Eindhoven voor de hele schoolgemeenschap, zijn voorgan136) Werkgroep TUE. Theorie uit Experimenten. onderbouw MAVO-HAVO-VWO. 1,ovenbouw HAVO-VWO I-III, Faculteit B-wetenschappen KU.
137
)
Van Berkel, Theorie uit Experimenten, in Handboek poor de basist,orming katern 11.
58) De aktiviteiten van de werkgroep TUE worden momenteel gecoiirdineerd door een kern·
groep waarvan decl uitmaken: F. Arnold. T. van Berkel. W. Gradussen. P. van de Hurk, J
vati t..ieshout. R. op 't Veld en J.Vedder.
1
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gers de rectoren Th. van den Donk en G. Knuvelder, het hoofdbestuur,
alle OMO-rectoren en gasten. de ideeen van Hoogbergen terzake het 'ongedeeld VWO' te gispen. Die discussie is vooral buiten de Vereniging. in
landelijk verband gevoerd, in 1966 begonnen en precies 25 jaar later. in
159
1991, afgerond met een wetswijziging.

Als inleiding lanceert Van den Hout - gepromoveerd classicus - de
stelling, dat kijkend
naar ons cultureel verle(len Athene achter Rome ligt. Met het Latijn
hebben wij vele banden, met het Grieks nagenoeg slechts indirecte.
Een feit is dat men vijfjaar na zijn eindexamen geen Grieks meer kan
lezen. wel Latijn; een feit is ook dat men een cultuur niet alleen leert
kennen door de taal". 1...1 "Een feit is verder dat de b6ta-opleiding
zich praktisch alleen concentreert op Homerus .
Hij hekelt daarna de classici die
..
menen het Grieks te moeten redden door heel de grammaticale opleiding op Homerus af te stemmen en alleen Homerus te gaan lezen. Ik
betreur het niet, dat de wetgever het aantal uren klassieke talen voor de
alpha's met ongeveer 30% en voor de b6ta's met ongeveer de helft verminderd heeft. Op het St.-Jorislyceum zullen de beta's voortaan geen
Grieks meer krijgen en zullen de alpha's hun kennis van de Griekse
..
cultuur voor een aanzienlijk deel putten uit vertalingen .
Van den Hout acht de opbouw van het VWO eveneens verouderd, omdat
die naar zijn mening aan een driedeling had moeten beantwoorden, (alfabBta-gamma) in relatie tot de universitaire disciplines waarop het voorbereidt. Hij vindt ook. dat het verschil tussen een alfa en een beta met zes
mogelijke identieke eindexamenvakken miniem is, want slechts behoeft
te bestaan in een keuze van biologie of geschiedenis en tussen een betaen een atheneum-B-leerling met eveneens zes mogelijk identieke vakken
in de keuze van Latijn of Duits. Maar de samensmelting tussen atheneum
en gymnasium. als consequentie daarvan in een ongedeeld VWO, verwerpt hij, omdat hij nog gelooft in een 'gymnasiaal klimaat'.160 Het Eind..

4.

159

) Over het 'ongedeelde VWO' is een polemiek gevoerd tussen dr. G. Muskens en Th.

Hoogbergen. Zie daarvoor weekblad A IllO LX. 41, 5-5-1967: idem LXI. 2, 8-9-1967; Bonat·entura

XXXIV. 18.5-1967: 8-9-1967. XXXV. 5.2-2-1968 en 1-3-1968. In feite was

het pleit al beslist in een debat op 2 november 1967 in 'Gouden Wieken' te Scheveningen in
aanwezigheid van staatssecretaris J.H. Grosheide. Eerste en tweede Interimrapport van de
commissie Modernisering Klassieke Talen (Commissie Sicking), gepubliceerd in Lampas I.

nr. 1.62-79 en Lampas I, 2.165- 176 over de systematiek van de eindexamens).
164)
1

SA St.-Jorislyceum. Eindhoven. vcilledige tekst van de 'rede' van M. van den Hout, uit-

gesproken op 17 december 1967.
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45. St.-Joriscollege Eindhciven. atheneum-gymnasium. HAVO en MAVO.

schtiolleiding: drs. A.F. B. Abbenhuis. ir. A.J.P.W. van den Hurk. drs. P.J.V.Al. Hendriks.
H.(..A. I.embeck, cirs. F.J.31. Audenaercle. 31.J. Schocinht·im-Stockmarin en A.J. van den
Berk.
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94 medewerker<: 1203 leerlingen: 631 ,·r. en 572 man.
muziek op HAS 0.
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hovens Dagblad noemt de "rede van rector dr.M.van den Hout indrukwekkend".161 Waarschijnlijk als laatste 'voor-Mammoetmanifestatie'
sluit het toen nog bestaande schoolkoor van het St.-Joris- en het Catharinalyceum onder leiding van Anton Maessen deze academische zitting af
met een uitvoering van het 'Te Deum' van W.A.Mozart.

Sinds 1973 staat het departement aan atheneum-leerlingen de keuze van
Latijn als volwaardig eindexamenvak toe, momenteel op ongeveer honderd scholen - op eigen kosten - gepraktiseerd. In OMO-kringen bieden de

volgende athenea Latijn als eindexamenvak aan: het College Asten-Someren te Asten, het Knippenbergeollege te Helmond, het Merletcollege te
Cuijk, het Anton van Duinkerkencollege te Veldhoven, het Peellandcollege te Deurne en het Rodenborchcollege te Rosmalen. Zulk een faciliteit
doet het laatste onderscheid tussen een eindexamenpakket atheneum en
een gymnasium te niet. Daarom ook heeft de wetgever onlangs bij uitsluiting van de traditionele mogelijkheid het 'ongedeelde' VWO. waartegen
Van den Hout zich nog richt, in de wet opgenomen en daarmee ook de
eertijds verplichte koppeling van Latijn en Grieks voor de alfa's vervallen
verklaard. Het verdient tenslotte aandacht, dat voor deze toch ondergeschikte en voor de hand liggende wijziging een kwart eeuw nodig is om
wettelijk ingang te vinden en zo een vrijwillig gekozen praktijk te legitimeren. 162
In 1975 richten twee classici van het Peellandcollege in Deurne, drs.
W.Oehlen en drs. A.Smeur zich namens 29 athenea-met-Latijn tot het
zogenoemde universitaire 'Latinisten-beraad' met het verzoek "de mogelijkheid te bestuderen een studie Latijn op de universiteit te volgen, waarbij voorkennis van Grieks niet verondersteld wordt". Dat zou leerlingen
met alleen Latijn-als-eindexamenvak een nieuw 'universitair perspectief
bieden. Afschriften van dat verzoek gaan naar het ministerie van Onderw) Eindhovens Daght.ad, 18 december 1967.
162 In Staatsblad 1991.38 is het besluit van 20 december 1990 verschenen tot wijziging
van een aantal inrichtings- en examenbesluiten waardoor regulier en algemeen worden ingevoerd: het ongedeeld VWO, en een aantal nieuwe examenvakken. Circulaire
VO/AVVNO2-90118307.31 januari 1991. Deze circulaire spreekt van het vervallen voor
alle lycea van het onderscheid in gymnasium en atheneum. Het lyceum wordt integraal een
derde, afzonderlijke VWO-soort naast gymnasium en atheneum. Nog vreemder is het, dat het
atheneum-met-latijn (ongeveer honderd scholen) in die circulaire in het geheel niet wordt genoemd. Leerlingen die op een 'lyceum' een tabel volgen met 23 uur Latijn en in dat vak eindexamen aneggen, krijgen op hun diploma 'gymnasium-stroom' vermeld. Leerlingen die poor
Latijn datzelfde aantal uren of meer volgen op een atheneum-met-Latijn en daarin ook hetzelfde eindexamen afleggen. worden van dat 'privilege' uitgesloten !
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wijs en Wetenschappen, de academische raad, de commissie modernisering klassieke talen en Lampas.
Het 'Latinistenberaad' stuurt het verzoek door naar de universiteiten
van Amsterdam GU en VU, Groningen, Leiden, Nijmegen en Utrecht.
Een commissie van de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam stelt in
maart 1978 een rapport samen onder de titel: 'Voorstel voor een nieuwe
studie Latinistiek'. Die is er met ingang van 1 september 1986 aan de gemeentelijke universiteit van Amsterdam ook daadwerkelijk gekomen:
'Experimentele studierichting Latijnse Taal en Letterkunde'.163
Twee initiatieven uit de scholen van de Vereniging: het ongedeeld
VWO en de instelling van een studierichting latinistiek hebben landelijk
ingang gevonden.
Stellig heeft het onderwijs in de klassieke talen sinds de invoering van
de Mammoetwet sterk in betekenis en gewicht ingeboet. De veranderingen zijn daar het ingrijpendst: de verplichting van onderwijs in twee klassieke talen voor de beta-leerlingen vervalt; de urentabel zowel voor de
alfa- als de b6ta-leerlingen wordt drastisch ingekort; het gewicht van deze
vakken bijvoorbeeld bij de overgang naar een hoger leerjaar en de eindexamens staat in het algemeen gelijk aan die van de overige vakken. De
afschaffing van de speciale eindexamenopgaven moderne vreemde talen
op het gymnasium en de gymnasiale afdelingen laat van de mogelijkheid
tenminste op dat niveau nog enige integratie met de klassieke wereld te
realiseren niet veel meer over.

De vrijwillige keuze voor het 'ongedeeld VWO' heeft op gymnasiale afdelingen en categoriale gymnasia als regel geleid tot de keuze van slechts
66n klassieke taal voor alle leerlingen. Het niveau van 'vertalen', waarop
vroeger de aandacht zich bijna exclusief richtte, is stellig aanzienlijk gedaald, maar daarvoor in de plaats is 'het begrijpend lezen' gekomen, gedeeltelijk aan de hand van vertalingen. De ingrijpende veranderingen
van de urentabellen voor Latijn en Grieks en de herorientatie van de
eindexamenprogramma's hebben in het algemeen tot vruchtbare bezinning op hun didaktiek en tot grotere samenwerking tussen classici geleid,
zeker tussen die van de OMO-scholen vanwege hun organisatorisch verband.
163) SA Peellandeollege. Brief Oehlen en Smeur aan het 'Latinistenberaad', 9-12-1975. Zie
eveneens Oehlen. Latijn, quo vadis? in Omologie VII (1975-1976) 139.140; Stroucken.
idem 189-190 en Oehlen. een antwoord 190-191. Tenslotte Oehlen: Latinistiek, een nieuwe
studierichting ?. in Omotogie X (1978-1979). 58-62: W.Oehlen. Latijns Perspektief ? in

Lampas, IX. nr. 3, 269-271. Voor het bestaan van de studierichting Latinistiek: Eluet'ie,3 Studie-almanak 1990, Amsterdam 1989. 168.

443

Op het enig categoriaal gymnasium 'Beekvliet' te Sint-Michielsgestel
onder beheer van de Vereniging, is in 1974 het ongedeeld VWO ingevoerd. De lessentabel is er zo vastgesteld. dat het voor een leerling mogelijk is. "zonder op welke klas dan ook Grieks te volgen, een einddiploma
gymnasium te behalen".164 Wie zich de heftige discussies over deze materie van een kwart eeuw geleden herinnert, mod deze ontwikkeling wel
als onbegrijpelijk voorkomen. Bovendien valt de geringe waardering vow.
het categoriale gymnasium voor de invoering van de Mammoetwet op.
terwijl er toen toch alleszins sprake was van een uiterst gedegen opleiding
in Latijn en Grieks. In 1965 functioneren nog ruim tachtig categoriale
gymnasia. Dat aantal is momenteel tot minder dan de helft gereduceerd.
Alle leerlingen legden toen eindexamen af in twee klassieke talen. waarvoor veel uren beschikbaar waren en een hoog niveau werd behaald. Onvoldoende cij fers blokkeerden overgang en slagen voor een eindexamen.
Nu een eindexamen in twee klassieke talen niet alleen eerder uitzondering dan regel is, maar zelfs een zeldzaamheid. onderwijs in slechts #en
klassieke taal, op een categoriaal gymnasium, als een wervend slogan
geldt, aparte eindexamenopgaven voor de moderne vreemde talen niet
meer bestaan, de urentallen voor het ene overgebleven vak gehalveerd
zijn en een onvoldoende voor dat vak het behalen van een gymnasiumdiploma niet in de weg staat, bezit de schoolsoort 'gymnasium' een weihaast magische klank. Het blijft heel vreemd, dat de overhei(1 met de recente en wettelijk vastgelegde verplichting van het ongedeeld VWO,
waarom de scholen nooit hebben gevraagd, deze kwestie alleen formeeljuridisch regelt, maar niet naar (le inhoud en naar een reclitvaardige bekostiging. Ongetwijfeld een mysterie dat ook in het hiernamaals niet zal
worden opgelost.
k. De computer in het ondenvijs
in september 1983 vindt het eerste gesprek plaats tussen medewerkers
van het onderwijsbureau van OMO, IBM Nederland n.v. en de Stichting
Centrum voor Onderzoek van de universiteit van Amsterdam met als
doel, op basis van een donatie zonder commerciele bedoelingen, de informatie-technologie in het onderwijs te stimuleren. Er komen voor de
scholen van de Vereniging 43 microcomputer-figuraties beschikbaar,
een aantal software-pakketten en hulp bij de ontwikkeling van nieuwe

,64) Beeki,liet / 75-Jaar. 28.
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165
De aandacht voor de computer in het onderwijs blijkt
programma's.
manifest
overal
plotseling
aanwezig, uiteraard onder invloed van de overheid, maar ook door druk van ouders en bedrijfsleven. Op de scholen
leidt dit tot nerveuze spanningen. Die willen immers deze keer de boot
vooral niet missen en zij zien hierin een uitdaging om aan een moderne
ontwikkeling te kunnen deelnemen. De magie van het oplichtend
scherm. de talloze geheimen van het nieuive medium en de populariteit
bij de schooljeugd beinvloeden een snelle invoering. Daarom leeft er ook
op bijna alle scholen de overtuiging geld en menskracht te moete,i investeren in onderwijstechnologie.
Tegelijkertijd staat bij de medewerkers van het onderwijsbureau echter
vast, dat de ontwikkeling van programma's, de software, op geavanceerde apparatuur, alleen een redelijke kans van slagen heeft bij een hechte
samenwerking tussen docenten en computerdeskundigen. Inschakeling
van de computer, anders dan van de videorecorder en het talenpraktikum, betekent immers een diep-insnijdend proces van onderwijsinnovatie door essentiele wijzigingen van de voornamelijk klassikale school. Het
vertalen van didaktische plannen in computerprogramma's zonder de (lirecte medewerking van de docenten. als de deskundigen bij uitstek, staat
gelijk aan het sturen van stofzuigers naar de Batavieren. Die tonen wellicht nog enig enthousiasme voor het apparaat, maar het stopcontact ontbreekt en de oorspronkelijke bewoners van onze streken zoudeti zich vertwijfeld hebben afgevraagd, wat zij met die technologie moeten aanvangen.166 Ook is de vergelijking gemaakt met het sturen van ingewikkel(le
machines naar ontwikkelingslanden. De centrale plaats van de docenteii
bij de ontwikkeling van 'software' is een filosofie, die de medewerkers
van het onderwijsbureau van meet af aan hebben voorgestaan. Daarom
zijn opleidingen voor docenten nodig. een stelselmatig bevorderen van
de samenwerking tussen computerdeskundigen en docenten en een duidelijk inzicht voor alle betrokkenen in de 'programmeeromgeving' op de
scholen.

In een tweejarig projekt IBM-OMO-SCO krijgen scholen de gelegenheid
op professionele wijze ervaring op te doen met informatie-technologie in
het onderwijs. Daarvoor kiest het ondenvijsbureau voor ontwikkeling van
programma's, bestemd voor het brede territorium tussen basisonderwijs
en voortgezet onderwijs. Dat overgangsgebied - van ouds bekend en be163

)
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Ahlers. Wat moesten de Batavierrn. in
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1983-1984.7.8.54.
School. XVIII (1990). interview met Bas Cartig-

ny. 33-35.
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rucht om zijn talrijke didaktische problemen wordt voor OMO het oefenterrein voor het gebruik van ondenvijstechnologie. In Amsterdam ontwikkelt men een programma voor 'burgerinformatica', in Tilburg stort
men zich op een 'reteaching programma Taal' (zes programma's ontleden en woordbenoeming), 'Rekenen' (acht programma's allerlei bewerkingen met breuken) en op 'Woordbeeldmoeilijkheden'. Op grond van
onderzoek blijkt immers dat circa 10% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs met woordbeeldmoeilijkheden kampt.
Het bureau verzekert zich voor de werkgroepen van docenten van de
steun van het Mollerinstituut te Tilburg. Dat betekent deskundigheid
voor de didaktische aanpak en voor een varieteit van leerwegen. Beginmoeilijkheden als het ontbreken van voldoende apparatuur worden opgelost. Problemen van onbekendheid met de nieuwe materie hebben de docenten snel onder de knie en in twee jaar zijn er op het bureau 32 programma's ontwikkeld, verdeeld over deze drie pakketten. Een commissie
van docenten en medewerkers van het bureau, die het gebruik van de
computer in het onderwijs wil bevorderen (CIECOON) beveelt nog eens
aan, dat zoveel mogelijk docenten uit de scholen moeten profiteren van
de deskundigheid die de Vereniging opbouwt. Daarvoor verschaft een
speciaal computer-bulletin voortdurend informatie. Hoe helder en overtuigend de mensen onder leiding van Bas Cartigny en Wil van Zundert
aan het werk zijn. bij de overheid duurt de onduidelijkheid voort over
haar medewerking aan en begeleiding van de projekten. Daarom start op
1 augustus 1984 het projekt op eigen kracht met als belangrijkste doel
het verstrekken van velerlei informatie en het uitwisselen van 'software'.
Docenten maken de eerste programma's en passen die toe in hun scholen. Het projekt wordt volgens de opzet uitgewerkt en volgens afspraak na
-

twee jaar beidindigd.
Een nieuwe fase breekt aan met de start van het NIVO (Nieuwe infor-

matietechnologie Voortgezet Onderwijs) op 12 juni 1986. Het is een samenwerkingsprojekt tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs. Het
project zorgt ervoor, dat op alle scholen van Voortgezet Onderwijs negen
computers in een netwerk worden geplaatst en twee computers 'stand
alone'. Omdat men ervan overtuigd is, dat een computer zonder software
niet functioneert, trekl de overheid twintig miljoen uit voor het maken van
educatieve software. Voor de OMO-scholen betekent dit een geweldige
uitbreiding van het aantal proefscholen en nieuwe subsidie voor het ontwikkelen van educatieve software. Binnen OMO kiest men als basis het
ontwikkelen van 'software' op 26 OMO-scholen en het uittesten ervan bij
leerlingen. Grote groepen docenten verlenen medewerking. Het blijkt,
446
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dat de scholen met de ontwikkelde 'software' uit de voeten k,innen. De
computer blijkt een efficient hulpmiddel voor individuele leerlingen. die
achterstanden hebben opgelopen of sommige onderdelen van het leerplan niet in het vereiste tempo kunnen bijbenen. Daarbij doet zich een
voorzien probleem steeds frequenter voor. Binnen de normale lespraktijk
van de klas is het bezwaarlijk om enkele leerlingen individueel aan een
computer te laten werken. Daarom scheppen scholen nieuwe gelegenheden in aparte lokalen met voldoende apparatuur en toezicht door docenten of andere medewerkers van de school. Zo'n ontwikkeling houdt in.
dat het maken van goede programma's natuurlijk de hoogste prioriteit
heeft, maar dat het opleiden van docenten en de inpassing in de schoolorganisatie van alledag noodzakelijke voorwaarden voor succes zijn.
Vast staat verder. dat goede 'software' voor wel 80% het werk is van docenten en voor 20% van computertechnici.
Het werk van de Vereniging blijft niet onopgemerkt. Universiteiten. andere scholen buiten de Vereniging en begeleidingsinstituten tonen be-

langstelling. Dat roept nieuwe activiteiten onder leiding van CIECOON
op. Er koml een lijst van een zevental projecten. Hoewel de overheid niet
alle projekten subsidieert, zijn er in korte tijd ruim zeventig docenten betrokken bij het ontwikkelingswerk op 26 scholen. Er wordt gelet op een
grote 'gebruikersvriendelijkheid'. De geschonken NIVO-apparatutir
blijkt geintegreerd in de lessen te functioneren. Het inzicht rijpt, dat de
computer meer te bieden heeft dan alleen ondersteuning van het huidige

onderwijs. Er wordt gewerkt aan een vijftien programma-pakketten,
waarvan een programma tekstbegrip Frans voor de bovenbouw HAVOVWO, in samenwerking met de universiteit van Antwerpen, grote indruk
maakt.
Er komt echter een lelijke kink in de kabel, als het projektmanagement
van het Informatie Stimuleringsprojekt Nederland (INSP) OMO verbiedt
eigen programmeurs aan te stellen. Dat betekent een breuk niet alleen
met het werk, maar vooral met de onderwijsfilosofie, die aan het hele projekt ten grondslag ligt. Het programmeerwerk wordt overgenomen door
een pool in Utrecht met een werkwijze die dertig maal zo duur is en die
een tijdsbesteding vergt, twaalf maal zo lang. Voor de Vereniging is een
dergelijke opzet onacceptabel en voor het NIVO niet te betalen. De hele
opzet verraadt de achterhaalde filosofie van de overheid: computerprogramma's voor het onderwijs zouden door technici en leertheoretici ontworpen kunnen worden. De minister vindt dat de uitgave van 'software'
via de educatieve uitgevers moet lopen, alsof na de uitvinding van de
boekdrukkunst middeleeuwse monniken de teksten van kranten en boe447

ken voor hun rekening zouden kunnen nemen. Het wordt iedereen ook
duidelijk. dat het ontwikkelingswerk van de 'software' voor het onderwijs
niet afhankelijk mag zijn van instellingen die landelijk opereren en die
geheel los staan van het eigenlijke ontwikkelingswerk van docenten met
hun deskundigheid van de dagelijkse lespraktijk.
§ 4. Communicatie tussen medewerkers
a. De Jaarverslagen
Jaarverslagen van ondernemingen geven veelal de kerncijfers van het bedrijf. een bericht van de Raad van Commissarissen, een verslag van de
hoofddirectie, een verslag van de Commissie van Aandeelhouders. een
gec·onsolideerde jaarrekening. een vennootschappelijke jaarrekening en
overige gegevens. Meestal vormen zulke jaarverslagen, zeker voor nietfinancieel geinteresseerden, weinig boeiende lectuur. Sommige bedrijven
zijn er mede daarom toe overgegaan hun jaarverslagen te verluchten met
kunstzinnige illustraties. Sinds een aantal jaren verstrekt bijvoorbeeld
Kluwer N.V.. te Deventer een kunstenaar een speciale opdracht. 167
De Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs geeft tot 1968 bij wijze van
jaarverslag kleine katerntjes uit (ongeveer dertig pagina's) met de samenstelling van het 'Centraal Bestuur' en verder per gemeente van vestiging
de leden van het plaatselijk schoolbestuur en van een eventuele
bouwstichting. Na deze opsomming volgen van iedere school het jaar van
de stichting, adres, telefoon en de namen van de directieleden en de moderator. Dat 'jaarverslag' besluit met een overzicht per school van de gehouden toelatingsexamens. cijfers van geslaagde en afgewezen eindexamenkandidaten en een vermelding van het aantal klassen. leerlingen.
medewerkers en bevorderde leerlingen per klas. 168
Al deze gegevens, bron en basis van iedere school. blijven ook in de latere jaarverslagen behouden, maar de uitsluitend personele en statistische gegevens tot nu toe eigenlijk geen jaarverslag in de gebruikelijke
zin - worden sinds 1968 voorzien van een uitgebreide verantwoording,
die de bescheiden katerntjes doet uitdijen tot handzame boekjes van ver
over de honderd pagina's. Geen artistieke illustraties overigens in de
nieuw-opgezette jaarverslagen - de typografische verzorging is van Aldert
Witte - wel uitvoeriger teksten die verantwoording afleggen over het ge-

167

) Kluwerjaarverslag 1985. Deventer 1985.46.
168) OA Tilburg. Jaan·erslag OMO 1967.8.
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voerde beleid. De aanleiding tot deze opmerkelijke koerswijziging is gelegen in de nieuwe statuten van de Vereniging, die bij Koninklijk Besluit
van 21 november 1967 zijn goedgekeurd en in 1968 ingevoerd.169 Het
bestuur wil met de andere opzet uitvoering geven aan het voorschrift uit
die statuten om verslag te doen over de werkzaamheden van de Vereniging. Dat verslag zal ter discussie staan op de voorgeschreven algemene
ledenvergadering. Het bestuur wenst informatie te verschaffen niet
slechts over kwantitatieve ontwikkelingen. maar ook over de kwaliteit van
de werkzaamheden van de Vereniging in al haar geledingen. Door deze
informatie vertrouwt het aan een werkelijke behoefte te voldoen, -omdat
zich sedert enkele jaren grote en interessante ontwikkelingen binnen het
onderwijs ook op onze scholen voltrekken".170 En hoewel jaarverslagen
in het algemeen lezers zelden in vervoering brengen, zodra ze 'geloofsbelijdenissen' behelzen. is het zaak de oren te spitsen.
De nieuwe statuten erkennen de ouders niet meer automatisch als lid
van de vereniging. Ze moeten daarvoor een bewuste keuze maken en een
bescheiden contributie (f.2,50 per jaar) betalen. Op de algemene jaarvergadering en op de eenmaal per jaar te beleggen rayonvergadering
staat het bestuursbeleid ter discussie. Bestuursleden en rectoren van
scholen vormen de redactiecommissie van het jaarverslag. Deze bestaat
in 1968 uit mr. C.W.Marks, G.M.H.J.Kirkels en dr. L.M.H.Joosten namens het hoofdbestuur en drs. J.M.van der Hart en drs. J.A.Klinkhamer
namens de rectoren. Wat vroeger het gaarverslag' heette - de personele
en statistische gegevens -, is in het eerste jaarverslag-nieuwe-stijl als bijlage opgenomen, voorafgegaan door vijf hoofdstukken: 'gegevens betreffende structuur en organisatie'; 'verslag werkzaamheden'; 'katecheseexperiment' (geschreven door drs. J.M.J. Vorstermans, co8rdinator); 'financien' en 'organisatie van het bureau'. Deze rubrieken keren min of
meer in ieder jaarverslag terug, zij het ook, dat later aan het katecheseexperiment geen afzonderlijk hoofdstuk meer wordt gewijd, maar wel aan
de werkzaamheden van het ondenvijsbureau. De Vereniging telt op dat
moment vijf en twintig dagscholen met 18.766 leerlingen, 1315 docenten en 160 andere personeelsleden: en op de zes avondscholen 1.401
leerlingen, tachtig docenten en vier andere personeelsleden. In 1968
ontvangt de Vereniging van het Rijk f.41.429.565,40 netto subsidie,

'69) OA Tilburm Jaarverslag OMO 1968.7.
Iro) t.a.p..7.
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waarvan 82% personeelsuitgaven. Het netto-subsidie komt neer op
f.2.287,- per leerling. 171
Het eerste officiale jaarverslag wijdt beschouwingen aan de Mammoetwet, de inrichting van een afdeling onderwijsresearch van het bureau der
vereniging, het instituut der rectorenvergadering, de mammoetcommissie, het ontwikkelingsplan en de planning van nieuwe scholen in de provincie, waartoe het bestuur opdracht heeft gegeven aan het Centraal Bureau voor Katholiek Onderwijs te 's-Gravenhage voor een onderzoek in
geheel Zuid-Oost Brabant met als recruteringsgebieden Deurne, Helmond, Eindhoven, Valkenswaard en Eersel; verder eveneens in Tilburg
en Roosendaal. Het jaarverslag geeft uitleg over de nieuwe 'planprocedure'. De minister stelt jaarlijks op grond van cijfers een scholenplan op
naar aanleiding van verzoeken tot stichting van een nieuwe school. In dat
jaar vraagt het bestuur zowel vier afdelingen gymnasium als atheneum
aan, twee HAVO-afdelingen en twee nieuwe scholen te Geldrop en Veldhoven; alsmede twee afdelingen HAVO en MAVO aan avondscholen.

Twee scholen - gestart als dependances - zijn inmiddels verzelfstandigd:
het Eckarteollege te Eindhoven en het Cobbenhagencollege te Tilburg.
Vier scholen zijn op 1 augustus 1968 zowel voor meisjes als jongens opengesteld . Voor gezamenlijke werkzaamheden zal iedere school enkele taakuren ter beschikking stellen. Het verslag vermeldt met instemming de

werkzaamheden van de brugklasleiders.
Een uitbreiding met meer dan duizend leerlingen per jaar dwingt het
bestuur niet alleen lot nieuwbouw, maar ook tot de stichting van aanzienlijke reeksen noodlokalen. Het jaarverslag maakt melding van grote vertraging bij de afwikkeling van bouwaanvragen. Per 1 januari 1968 bedraagt het aantal onafgewerkte stukken op het departement, naar mededeling van de minister aan de Kamer 9712 stuks. 172 Er zijn kwesties
gerezen omtrent de katholiciteit van het onderwijs. de inhoud van de katechese. het aantal lesuren, maar ook de ambtsverlating van aan de scholen werkzame priesters.
Bij gelegenheid van het vijftigiarig bestaan van OMO is er een aktie ten
behoeve van de bouw van een middelbare school in Kameroen: het Col16ge Jeanne d'Are te Nkongsamba. Leerlingen ontvangen een uitvoerige
documentatiemap, waarin een beeld wordt geschetst van de moeilijkheden, waarvoor ontwikkelingslanden zijn gesteld. Leerlingen, leraren en
ouders brengen voor dit doel f. 1 15.000,- bijeen, welk bedrag door het
in)
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bestuur tot f. 165.000,- wordt aangevuld. In het kader van medefinanciering van particuliere ontwikkelingsprojecten heeft de Nederlandse regering daar nog eens ruim f.300.000,- aan toegevoegd.
Het bestuur signaleert een aantal taakverzwarende elementen. maar
maakt met waardering gewag van het feit, dat vrijwel alle betrokkenen
hiervoor niet zijn teruggeschrokken. Er is echter onvoldoende ruimte
aanwezig om de nieuwe ontwikkelingen (in het kader van de Mammoetwet) naar behoren uit te voeren. Die beperkingen zijn vooral een gevolg
van administratieve onzekerheden, onvoldoende ruimte bij de onderwijskundige inrichting van de scholen en te geringe financiitle bewegingsvrijheid.
Bij de invoering van de Mammoetwet zijn alle eventuele subsidies van
provincie en gemeenten vervallen verklaard. Ter bestrijding van nietsubsidiabele kosten vraagt de Vereniging een bestuursbijdrage van de
ouders van f.30,- per leerling met reductie voor het tweede en derde kind
uit hetzelfde gezin. Die bestuursbijdrage levert over het jaar 1968 een
bedrag van f. 498.414,90 op.in
Het beleid van de Vereniging is er, zo meldt het jaarverslag uit 1969.
op gericht aan scholen alle afdelingen voor VWO en HAVO te verbinden.
Integratie van MAVO-afdelingen (in feite steeds fusies van bestaande
scholen van de Vereniging met categoriale MAVO-scholen onder andere
besturen) komen in het vizier. Als de belangrijkste ontwikkeling noemt
het jaarverslag 1969 de democratisering van de scholen. Per school volgt
een overzieht van de taak. functie, doel, samenstelling en werkwijze van
het orgaan, waarin de democratisering gestalte heeft gekregen. Voor zes
scholen komen nieuwbouw of uitbreidingen gereed: 52 noodlokalen
brengen de wassende stroom leerlingen onder dak. De nieuwe afdeling
onderwijs brengt haar eerste verslag uit. In dit jaarverslag verzorgt iedere
rector een kort overzicht van de eigen school. In vijf jaar tijd
(1965-1970) stijgt het aantal toegelaten eerste-klassers van 3481 tot
5170 en het totale aantal leerlingen van 15.835 naar 22.289.174
Het jaarverslag 1970-1971 - van nu af aan parallel lopend aan het
schooljaar - maakt o.a. melding van de moeilijkheden rond de katechesecursus - het ingrijpen van Rome in de kwestie rond de katechese-cursus wordt uitvoerig uit de doeken gedaan -, de kritiese leraren en een
nieuwe akte van benoeming. Cornelis Verhoeven publiceert een interessante beschouwing over het 'loon der grimmigheid', dat "alleen de moei173) t.a. p..52.
1741 OA Tilburg. Jaarverslag OMO 1969. 24-32.
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te waard is, als de vernieuwing die daarmee verdedigd wordt vanaf de
eerste fase ook als een verbetering genietbaar is".175
In het verslagiaar 1972-1973 spreekt het bestuur als zijn beleid uit
scholen (lyceum-HAVO) niet verder te doen groeien dan duizend leerlingen "wegens de problemen die de grote school en de daarmee gepaard
gaande verschijnselen van massaliteit met zich meebrengen". Dat noemt
het bestuur "het onderwijskundig optimum", omdat dit aantal naar de
huidige inzichten de school "in staat stelt vrije (lifferentiatie in de hoogste
"

176
leerjaren toe te staan .

Tekeningen van leerlingen staan voortaan opgenomen in de jaarverslagen. Het verslagiaar 1976-1977 begint er mee. Het bestuur memoreert
het afscheid van zijn voorzitter mr.J.Molkenboer en het onderwijscongres dat de Vereniging op 27 en 28 augustus 1976 in het gebouw van de
Katholieke Hogeschool te Tilburg organiseert bij gelegenheid van haar
zestig jarig bestaan. Tijdens 44 zittingen treden 27 inleiders op. De aanwezigen kunnen uit parallelle lezingen keuzes maken. In 1977 verschijnt
over dit congres een afzonderlijk boek. 177
Scholen voeren gezamenlijk actie voor de bouw van een ambachtsschool in Kenya met een voorlopige opbrengst van f. 136.762,-. Het
bestuur maakt voor het eerst gewag van een te voorziene stagnatie in de
groei van het leerlingental en het verwacht in de jaren tachtig zelfs een
daling. Daarom stelt het uit zijn midden een commissie samen. die de
problemen in de afzonderlijke regio's bestudeert. 178 In dat jaar zijn de
personeelskosten van de Vereniging in zes jaar tijd verdrievoudigd tot
bijna 150 miljoen.
Met ingang van hetjaarverslag 1978-1979 is de democratisering. in alle jaarverslagen aan de orde, een overwegend beleidspunt van het
bestuur. 179
Een belangrijke kwestie voor het bestuur - jaarverslag 1979-1980 - is
de benoeming-bij-voorrang op andere scholen van de vereniging van docenten. die door terugloop van het aantalleerlingen op de eigen school in

175

) Verhoeven. Het loon der grimmigheid. in Jaarverslag OMO 1970-1971, 109-113.

176) Jaarverslag OMO

1972-1973,17.
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r) Onderutijscongres Ons :Widdetbaa,· Onderwijs. Tilburg 1976. De lay-out van dit congresboek o.r.v. Th.Hoogbergen. is verzorgd door Frans van Tuyl. leraar tekenen aan het Peellandcollege te Deurne, met artikelen van Joosten. bissc·hop Ernst, Moikenboer en staatssecretaris De Jong en verder de teksten van 26 inleidingen, gevolgd door pen samenvatting van de
discussies en een epiloog door dr. H. van Galen.

178) OA Tilburg. Jaarverslag OMO 1976-1977.13.
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de problemen geraken. Het bestuur erkent weliswaar nadelen aan zulk
een procedure voor de nieuwe school, maar ziet toch vooral voordelen.
omdat de werkgelegenheid van de docenten krachtiger is gewaarborgd
dan bij een schoolbestuur met een of enkele scholen. Alle ontvangende

scholen leggen een grote loyaliteit aan de dag. Een gezamenlijke commissie van docenten, rectoren en bestuursleden legt procedures vast, maakt
afspraken en benoemt een kleine commissie, die de melding van wachtgelders beziet en voor hun plaatsing na overleg met de betrokkenen zorgdraagt. Het verslag maakt ook melding van de automatisering die sinds
1979 ingang vindt en die in 1980 drie projecten omvat: de leerlingenadministratie. de personeelsadministratie en de automatisering van de financien. Tot nu toe heeft een tiental scholen bij wijze van experiment aan
dit automatiseringsproces deelgenomen; vanaf dit jaar kunnen alle scholen op basis van vrijwilligheid meedoen. 18()
In 1980 voert de vereniging het beheer over 38 dagscholen met nog
steeds een groeiend aantal voor het eerst toegelaten brugklassers van
6907 en een totaal aantal leerlingen van 39.075: de avondscholen tellen
2561 eerste-jaars leerlingen en 10.702 leerlingen in totaal.
Vaak keert het thema van het gedecentraliseerd bestuur terug, kennelijk als verweer tegen opduikende vooroordelen.
.9
Het idee, dat de scholen van OMO vanuit een centraal punt worden
bestuurd is onjuist. Het beleid van hoofdbestuur is er steeds op gericht
geweest een te sterke centrale invloed te voorkomen. hetgeen ook is
verankerd in de statuten".
Bij het hoofdbestuur ligt in belangrijke mate het accent op de voorwaar-

denscheppende bezigheden; bij de plaatselijke besturen meer op het beleidsvoorbereidende werk.18' Het aantal leerlingen stijgt dat jaar nog
met ongeveer duizend. maar de verwachting is dat de groei het komende
jaar zal stagneren en na 1983/1984 snel zal verminderen. Rond 1990
zullen er 25% minder leerlingen in onze scholen aanwezig zijn dan in
1980. voorspelt het bestuur somber. Het bestiiur besluit het jaarverslag
te verkleinen en de bijlagen apart te publiceren. 182
De dreigende bezuinigingen en de nota 'Verder na de basisschool'.
waarin het departement een zoveelste poging onderneemt het onderwijs
in de eerste fase van het voortgezet te regelen, roepen spanningen en on-

180) t.a. p..

1979-1980,16-18.

M9 t. a. p.. 1980-1981.9.
1821 OA Tilburg. Nottilen hooftlbesluur. 30-11- 1981.
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rust op. 183 Het bestuur maakt zich tot tolk van de klachten van zijn mede-

werkers.
Voortaan verschijnen de statistische gegevens niet meer in de jaarverslagen. Die vinden voortaan een plaats in 'OMO-in-cijfers'. Het
bestuur windt er geen doekjes om: behalve door de forse leerlingendaling zal de werkgelegenheid ook nog teruglopen als gevolg van de introductie van het carribre-beginsel en de drastische bezuinigingen door een
herziening van de salarisstructuur (HOS-nota), de reductie van het aantal
leraarlessen met 4,1%, de vermindering van het aantal taakuren met
5%, de bepaling dat gezakte eindexamenleerlingen maar voor 10% zullen meetellen en de afbouw van de 'schoorsteenuren'184. Die aangekondigde maatregelen worden later voor een gering deel verzacht, doordat
de minister de zittende leraren in een aantal opzichten wil ontzien. Maar
in drie jaar tijd zal de werkgelegenheid in de scholen VWO-HAVO toch
met 12% dalen.185 Het bestuur heeft krachtig tegen de bezuinigingsmaatregelen geprotesteerd. Het noemt de stakingen in november 1982 en de
grote protestdemonstratie op 14 december 1982, die niet het beoogde
effect hebben gehad.
Een weinig vleiende schets van het Nederlandse onderwijs levert het
bestuur in het jaarverslag 1984-1985: de toestand van het
onderwijs in
Nederland is onoverzichtelijk. Het vaderlandse onderwijsbestel lijkt op
een voertuig, waarin zich het volgende afspeelt: de inzittenden hebben
ernstig versehil van mening of zij rechtdoor moeten, links- dan wel rechtsaf en betwisten elkaar de macht over het stuur. Sommigen willen vol gas
vooruit, tenvijl anderen gelijktijdig op de rem trappen. Het gevecht over
de vraag of de ramen open moeten dan wel dicht, is in volle gang. Er
heersen ernstige verschillen van mening in welke versnelling de tocht
moet worden voortgezet. Het is onduidelijk wie chauffeur is en wie bijzitter. De vraag rij-jij-of-rij-ik is nog volop in discussie en het eerste teken
van antwoord is nog niet in zicht. Wie zo'n vehikel ziet aankomen. kan
itti) OA Tilburg, Jaarverslag OMO 1981-1982. 5.
184) 'Schoorsteenuren': drie 'lesuren'. die title eerstegraadsleraren sinds 1968 kregen toegekend als ondercieel van hun volledige betrekking van 29 wekelijkse lesuren. Deze 'lesuren
waren een soort taakuren. als compensatie voor de zwaarte van de leraarstaak van eerslegraadsdocenten. Sommigen vonden dit onderscheid met tweede en derde-graads docenten
misplaatst en onrechivaardigen pleitten daarom voor een gelijke behandeling van alle docenten met een volledige betrekking van ten hoogste 26 werkelijk te geven lesuren. Die gelijke
behandeling vond wei plaats, maar dan op het niveau van 29 werkelijk te gei'en lessen. Deze
bezuinigingsmaatregel stuitte op fel verzet. verzwaarde de onderwijstaak van eerste-graads-

docenten en leidde tot aanzienlijk verlies van werkgelegenheid.
183
OA Tilburg. Jaarverslag OMO 1982-1983. 7.
1
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beter maken dat hij weg komt. Maar dat geldt niet voor de inzittenden,
want zij hebben geen keus: zij moeten voort, want zij zijn tot elkaar veroordeeld en niemands hoofd staat naar een rustige picknick te midden
van grazige weiden. Men is het in Nederland oneens over vrijwel alles wat
onderwijs heet en schrikt niet terug voor lastenverzwaring, waar reeds
ernstige slijtageverschijnselen optreden. Men verwacht motivatie voor
opbouw, terwijl op korte afstand de boel wordt gesloopt. 186
De bemoeienis van het hoofdbestuur is in tweeerlei opziclit beperkt.
Het voert niet de directie van een school. Medewerkers verrichten op
grond van hun deskundigheid het eigenlijke werk. Zoals successieve
voorzitters van de Vereniging het uitdrukken: het brood wordt gebakken
in de klas. In de organisatieleer spreekt men in dit verband van de bestuurlijke bemoeienis moet'men, money and materials'. De tweede beperking geldt de aanwezigheid van plaatselijke besturen, waaraan de zorg
voor het onderwijs in belangrijke mate is gedelegeerd. Tot de hoofdlijnen
van beleid behoort het in stand houden van een evenwichtig geheel van
voorzieningen soms van opheffing en fusie, maar ook het treffen van
maatrelen die de kwaliteit van het onderwijs kunnen verbeteren. Automatisering en het gebruik van de computer rekent het hoof(lbestuur
daartoe, maar ook de bevordering van motivatie van leraren en leerlingen en de zorg voor de identiteit. Het bestuur ziet perspectief in de voorstellen van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid met betrekking tot de 'basisvorming'. Hoopvol meldt het bestuur, dat de voorspelde leerlingendaling tot 1992 in zijn scholen uiteindelijk niet meer
dan 12% zal bedragen tegen een autonome vermindering van 30%. In
1985 is het jaarlijkse subsidie voor 49 scholen opgelopen tot
f.242.708.120,-: de kosten van het bestuursbureau bedragen dan ruim

vijf miljoen.

187

Boos maakt het bestuur zich over "het tragische geharrewar" waarin
schoolbesturen zijn komen te verkeren met betrekking tot de zeggenschap over de katholieke school. Het bedoelt de beperking van zijn beleidsruimte door de bisschoppen. Het bestuur wijst die af, omdat leden
van besturen volwassen katholieken zijn, die adequaat handelen. Bovendien willen zij de consequenties van hun beleid ten aanzien van hun medewerkers graag zelf dragen. Ofsehoon de problemen rond de katholieke
school niet gering zijn, is het
tragisch daarover te moeten twisten niet alleen met externe opponen,.

186
1

t.a.p., 1984-1985,5.

187) t. a. P.,

1985-1986.3-4.22.
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ten die het katholiek onderwijs een kwaad hart toedragen, maar ook
met de herders van de eigen kerk wier bemoeienis met de katholieke
school de afgelopen decennia niet meer is geweest dan die van stuurlui
aan de wal".188

Verdijk richt zich in het jaar van zijn afscheid (1988) uitdrukkelijker tot
al zijn medewerkers met een korte analyse van de voorbije jaren. Hij
noemt die "woelig". Op het terrein van de structuurwijziging is nauwelijks wetgeving tot stand gekomen, maar allerlei plannen hebben het onderwijs sterk iii beroering gebracht. Tien jaar geleden verkeerde de verzorgingsstaat nog in volle bloei en voor het onderwijs was niets teveel en
te goed. Het terugdringen van het financieringstekort - een prioriteit
voor achtereenvolgende regeringen leidt tot bezuinigingen op de salarissen en tot geringere middelen voor de scholen. Verdijk vindt het ontstaan van een nieuive mentaliteit toch ingrijpender. Tot ruim dertig jaar
na de Tweede Wereldoorlog koestert het ondenvijs zich in de sympathie
van alle lagen van de bevolking. De verwetenschappelijking van het arbeidsbestel' - de term is van Kwant maakt onderwijs economisch rendabel. investering daarin is gerechtvaardigd en steeds grotere groepen
mensen stellen prijs op toegang tot dat onderwijs.In de jaren tachtig is
daaraan een einde gekomen. Er heeft zich zelfs een duidelijke reactie ingezet. De slinger zou te ver zijn doorgeslagen. En of dat alles nog niet genoeg is: een drastische daling van het aantal leerlingen bedreigt de werkgelegenheid in het onderwijs. weliswaar geringer in de sector van het
VWO-HAVO dan in het LBO, maar toch. De scheidende voorzitter wil
deze kwesties allerminst bagatelliseren. maar ziet toch tastbare bewijzen
van nieuw elan. De toewijding van de mensen binnen de scholen is er niet
minder op geworden. Bezuinigingen houden kennelijk ook nieuwe prikkels in en uitdagingen om andere wegen in te slaan, spectaculair vooral in
het dag-/avondondenvijs. Verdijk gispt het 'no nonsense beleid' van de
laatste regeringen. omdat die het gevaar inhouden onvoldoende oog te
hebben voor de spirituele dimensies van het bestaan. "Dat raakt aan de
raison d'6tre van het bijzonder, met name het confessionele onder-

-

WlJS

189

Ingrijpend is het besluit van het hoofdbestuur na raadpleging van het
'breed overleg ' - vertegenwoordigers van het dagelijks bestuur, de rectorenvergadering, de voorzitter van de onderwijscommissie en de direc-

188)

189)

456

t.a.P.. 1986-1987,5.
t.a·P 1987-1988,5.6.

tie van de190bureaus - om het bestuurs- en

het onderwijsbureau te inte-

greren.

b. Het tijdschrift Omologie
Ton Elias, de bekendste onderwijsjournalist toentertijd. verbonden aan
het dagblad De Tijd. noemt 1969 het jaar "van de verbreding van de publiciteit over het onderwijs". Deze is niet alleen heel sterk. ze treedt ook
vrij plotseling op.'41 Stellingen bij promoties handelen over het onderwijs, stencils van actiegroepen. rapporten uit de hoek van de vakbeweging, documentatie bij een nationale ouderavond. het Rode, het Groene
en het Rood-wit-blauwe boekje, het Rode Boekje voor Scholieren. 192
rapportages van geillustreerde weekbladen. pockets over de alternatieve
pedagogische akademie en een rotschool, TV-uitzendingen over werkende jongeren, taalarmoede, de middenschool en de rol van de ouders.
Dit alles brengt een aantal onderwijsvraagstukken onder de aandacht
van een veel breder publiek dan de gebruikelijke lezers van de vertrouw-

de onderwijsbladen, die ook een fors aanzwellende stroom vormen. Tot
wellicht het opvallendst verschijnsel in deze golf van nieuwe onderwijspubliciteit behoort een betoog in Allerhande, nieuwsblad van Albert
Heijn, NV 1969, onder de koppen 'klassikaal Onderwijs iii Nederland':
'Een schoenenzaak met maar 66n maat sandalen'; 'Scholen raken achter'. De oplage bedraagt maar liefst een miljoen exemplaren. En 's lands
grootste kruidenier is natuurlijk niet gek. Die gaat geen interview verspreiden over het autoritaire onderwijs, te grote klassen, verouderde methodes. inspraak van ouders. te weinig geld voor het onderwijs, wanneer
dat bij zijn klanten slecht zou vallen.
Zich kritisch opstellen tegenover het onderwijs behoort tot de bon ton.
Daar hebben onderwijsgevenden, begrijpelijk, moeite mee. Jaren en jaren is er geklaagd over de geringe publieke belangstelling voor het onderwijs. Misschien heeft men stilletjes de illusie gehad dat bij een ruimere
belangstelling de goegemeente braaf zou meeknikken bij wat de schoolte
vertellen heeft. Dat blijkt bij verschillende tekenen van ontwaken ietwat
anders uit te pakken. maar ook voor wie dit teleurstelt, is er het winst"*') t.a.p.. 1988-1989.7.
'91) Elias. Onderwijs-publiciteit : grotesk. in Ontotogie. 11 ( 1 970-1971),99-101.
192) Offermans· De toekomst van gisteren. in Brahantia, XXXVIII (1989). 7-12. De publikaties van de kritiese leraren liepen als een trein: van het Rode Boekje loor Scholieren verse henen meer dan 150.000 exemplaren. maar ook reclelijk taaie kost als Marx roor Scholieren en
Geschiedenis ran het gellone 1/olk was goed voor oplagen van 40 tot 70.000 exemplareii.
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punt. dat de discussie niet langer beperkt blijft tot de kring van de insiders.

Uit de nieuwe groepen die zieh sinds die tijd met het onderwijs bemoeien, klinken frisse geluiden. Ook heeft men soms een nieuwe aanpak (lie
het goed doet. Dat is te zien aan de wijze waarop het NVV-rapport Kinderen en Klassen de ondenvijsmoeilijkheden van de werkende jongeren
pousseert. Het behandelt in een bondige uiteenzetting de problematiek
van de leerlingenschaal samen met de behoefte aan ondenvijzers. Ook
valt de concrete taakstelling in het actieprogram van de vakeentrales op:
bij vergroting van de belastingdruk met percentage A kan er dit gebeuren
voor het onderwijs, bij percentage B dAt. In het TV-programma van de
KRO loont Leo Akkermans de Zweedse mogelijkheden en moeilijkheden
bij het werken aan betere-onderwijskansen-voor-iedereen.
Deze voorbeelden illustreren onmiskenbaar het nut dat publiciteitsverruiming kan opleveren. Maar de kern is toch. dat het onderwijs een periode van "groteske publiciteit" beleeft. Een publiciteit die zich enerzijds
hoofdzakelijk bezig houdt met meer of minder spectaculaire conflictsituaties, contesterende geschriften en anderzijds met doorgaans vervelende
redevoeringen en rapporten over wettelijke structuren en financiale
vraagstukken. Daartussen in ligt weinig meer dan een grote leegte, die
slechts zo nu en dan voor een klein stukje wordt gevuld en dan nog op een
erg toevallige wijze. Dat is dus grotesk in de betekenis van 'grillig van
vorm'. Van alle kanten wordt er stof voor publiciteit aangedragen. maar
hoe brengen we ordening aan ? Het Nederlandse onderwijs telt meer dan
tweehonderd periodieken, de meeste met heel specifieke functies.
Omologie, tijdschrift voor de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs,
verschijnt - tien maal per jaar - in september van datzelfde jaar 1969
voor het eerst en voor een wel heel specifieke doelgroep. Het richt zich
namelijk tot alle docenten, schoolleidingen en beambten van de toen vijf
en twintig dag- en zes avondscholen met ruim 20.000 en 2.100 leerlingen, tot de leden van het hoofdbestuur en de plaatselijke besturen en tot
geYnteresseerde ouders. De oplage bedraagt aanvankelijk 2500 exemplaren, gratis verstuurd aan het huisadres van alle medewerkers en voor
buitenstaanders te verkrijgen tegen de abonnementsprijs van f.15,- per
jaar, losse nummers f.2,-. Het blad wordt gezet op een 'linotypemachine'
- elke regel gegoten in lood - en daarom vanwege de hoge kosten uiterst
spaarzaam geillustreerd. Royaal formaat, een beetje chic, een goede
kwaliteit papier, maar met een ouderwets lettertype en ook gezet in twee
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46. Aloysius-MAVO Tilburg. MAVO.
schoolleiding: S.J.M. Smeulders, C.G.11. van der Poel en F.A.M.Roovers.
31 medewerkers: 442 leerlingen. 246 vren 196 man.
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kolommen.193 De auteurs ontvangen f. 15,- per gedrukte pagina. Er komt

een garantiesubsidie.
Het bestuur treedt het blad aanvankelijk met enige scepsis tegemoet.
Weinig vertrouwen in de bestaanskans van het blad toont ook C.E.
Schelfhout, directeur van het Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding in Den Haag. die het nieuwe tijdschrift hooguit een jaar geeft.
De redactie bestaat voorlopig uit drie man: twee rectoren dr.J.Crijns en
Th. Hoogbergen en bovendien dr.L.Joosten. Alle redactionele bemoeienissen zijn voorlopig het werk van vrijwilligers. De auteurs - per jaargang
rond zeventig personen komen vooral uit de scholen: docenten, rectoren en conrectoren, maar ook uit het bestuur en van buiten de Vereniging. De redactieleden schromen Iliet deze mensen soms op onfatsoenlijk
korte termijn te vragen een bijdrage te leveren. 194
Het redacteurschap van Joosten lot 1989 waarborgt grote continu iteit.
Crijns vertrekt tijdens de derde jaargang wegens zijn benoeming tot directeur van de afdeling rechtspositie en salarissen op het departement
van Onderwijs en Wetenschappen, Hoogbergen verlaat na dertien jaar
de redactie in 1982. J.Donders, adjunct-directeur en later C. Rockx, medewerker bouwzaken, beiden van het bestuursbureau, zorgen van meet
af aan door werving van advertenties voor een sluitende begroting.
In het eerste nummer noemt de redactie als onmiddellijke aanleiding
voor het nieuwe blad de behoefte aan informatie over 'het ontwikkelingsplan'. Daarover heeft het bestuur zojuist in twee brieven aan alle leraren mededeling gedaan. Er blijkt al eerder op een eigen periodiek te
zijn aangedrongen. Voor zeker acht onderwerpen ziet de redactie boven.'
dien nog een taak voor Omologie: nieuws van het bureau. waardoor een
wat verwarrende hoeveelheid circulaires op het publicatiebord achterwege kan blijven":195 uitwisseling van ervaringen met toneel, muziek, film,
beeldende kunsten. ballet en sport. misschien zelfs co8rdinatie van activiteiten op deze terreinen tussen scholen; inzicht in doel. inhoud en opzet
van bezinnnings- en ori8ntatiedagen, projectwerk, werkweken, beroepenvoorlichtingsdagen; peiling van meningen onder alle medewerkers.
zodat het beleid van het bestuur, breed gedragen, zich tot de landelijke
overheid kan wenden voor passende maatregelen.
Als voorbeeld denkt de redactie aan een duidelijk standpunt over de
positie van de beeldende vakken en de muziek, de status van de docen-

19'4 Maarse, Met de Tijd mee.

iii Onwtogie. XXI (1988-19891.113.

191) Win
tjes. I decus i nostrum, in
195
1
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Omologie XX1(1988-19891.105.

Redac·tie. Redactionele Verantwoording. in Omologie. I (1 969-1970), 1.

ten in deze vakken. de aantallen lesuren en de kansen om als eindexamenvak te fungeren. De redactie wil de publikatie bevorderen van artikelen over de huidige en de toekomstige schoolproblematiek en noemi ruim
dertig onderwerpen. Verslag wil het blad doen van de belangrijkste vergaderingen in eigen kring: bestuur. rectoren. brugklasleiders. vaksecties.
moderatoren. schooldekanen. In een rubriek 'personalia' kunnen de tiamen van nieuwbenoemden, gepensioneerden, jubilarissen en overleden
medewerkers figureren. "Rechtspositionele kijverijen blijven in het algemeen buiten deze kolommen . 196. De gehanteerde rubrieken-indeling
met woordspelingen op OMO (Omose. omogenetica. omofoon) ondervindt weinig waardering en verdwijnt daarom al in de tweede jaargang.
Molkenboer uit milde kritiek op de naam Omologie.
Dit zou kunnen duiden op een streven naar gelijkgestemdheid. zelfs
gelijkschakeling van alle geledingen in OMO-verband. Dit zou te betreuren zijn. want onze kracht is steeds geweest de eigen aanlen identiteit van onze scholen te ontplooien. Daarom kan deze naam ook slechts
duiden op de wenselijkheid gemeenschappelijk te komen lot visie om
de eigen problemen van elke school op te lossen en de eigen mogelijkheden uit te buiten".197
Het is opmerkelijk. dat Molkenboer de Mammoetwet als de impuls ziet
voor grote ontwikkelingen in het onderwijs, maar dat de redactie in haar
verantwoording met geen woord over deze wet rept. Een netwerk van
correspondenten - op iedere school een - zou voor allerlei nieuws moeten zorgen en tegelijk voor het aandragen van mogelijke auteurs. Ze komen aanvankelijk twee keer per jaar bij elkaar en fungeren korte tijd als
een soort van redactieraad. In dat midden ontstaat opwinding, als de redactie tijdens de eerste jaargang een artikel van de 'kritiese leraren' weigert, en, daarvoor terecht ter verantwoording geroepen. de uitvluclit van
de overvloed aan kopij noemt. Maar in de eerste jaargang geeft de redac·..
tie toe een onvolledige (en daardoor onjuiste) argumentatie te hebben
gegeven".198 Het instituut van correspondenten blijkt geen succes. Het
verdwijnt na drie jaar.
Er verschijnt in de eerste jaargang een oproep voor twee leraren. een
I.

I.

als redactie-secretans met een passende vergoeding, en een redacteur. 199

Im) t.a.p.. 2.
197) Molkerilioer. Ten gel<'icle. in Omohigie. I (1 969- 19701.2
1481 Van de redactie. in Omologie. 1 { 1969-1970 1 115.
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Met ingang van de tweede jaargang fungeren als zodanig drs. J. van
Thienen, leraar katechese aan het St.-Janslyceum te 's-Hertogenbosch en
G. Vroeyenstijn, leraar Nederlands aan het Norbertuslyceum te Roosendaal. Wegens benoeming van de eerste aan de Technische Hogeschool te
Eindhoven een goed jaar later, valt die functie halverwege de derde jaargang (1-2-1972) toe aan drs. W.Maarse, toen leraar Nederlands aan het
Cobbenhagencollege in Tilburg, die deze tot aan de dag van vandaag vervult en daarmee staat voor een degelijk stuk continuTteit. In het eerste
nummer van de derde jaargang verschijnt de tekenleraar Th.W.Vossebeld (Van Maerlantlyceum) in de redactie om "lay-out en verluchting
professionele aandacht " te geven. 200
Op initiatief van Joosten nodigt de redactie vanaf de derde jaargang
leerlingen van de OMO-scholen uit het blad met tekeningen te verluchten. Dat blijkt een succes, niet alleen om de medewerking van jonge mensen, maar ook als een wel heel plastisch bewijs van het goede tekenonderwijs op de scholen. Op dat moment valt Omologie maandelijks ook
niet meer in de brievenbus van alle medewerkers, maar ter besparing
van kosten in hun postvak op school. Vanaf de vierde jaargang geven de
redacteuren van het blad bij toerbeurt hun persoonlijke mening over een
of ander onderwijskundig thema onder de titel 'opinie en commentaar'.
Nummer zes van diezelfde jaargang bevat een opmerkelijke beschouwing
van Fons Gieles, leraar tekenen aan het Mollerlyceum le Bergen op
Zoom. Hij illustreert zijn opvattingen over het onderwijs in de beeldende
vakken met een tiental tekeningen van leerlingen.
Jaargang zeven start de rubriek 'profiel van een school'. In ieder nummer treedt een school uitvoerig voor het voetlicht niet alleen met allerlei
zakelijke gegevens, maar vooral ook met tal van didaktische of culturele
bijzonderheden, waarin zij zich van andere onderscheidt. Minder adem
en ook minder succes vertoont 'daglicht op een schooldag', een poging
om een medewerker in een soort van dagboek zijn werkzaamheden te laten beschrijven. Gedurende een aantal jaargangen verschijnen 'limericks' onder pseudoniem. In 1978 verzorgt de redactie een apart nummer over Molkenboer bij diens vertrek als voorzitter en datzelfde in 1988
bij het heengaan van Verdijk uit diezelfde functie. Redacteur Joosten,

199) Redactioneel, in Omologie, 1 (1 969-1970) 107. De advertentie bevat een korte taakomschrijving van de redactiesecretaris; hij of zij moet zowel typografische als redactionele
kwaliteiten hebben. Deze wordt een passende honorering geboden. Beide benoemingen
gaan in op 1 augustus 1970.
20 ) Redactioneel, terugblik op de tweede jaargang in Omologie, II (1970-1971) 1-2.
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twintig jaar lid van de redactie en feitelijk de 'primus inter pares'. krijgt
een feestelijk afscheidsnummer bij zijn vertrek in 1989.
Bij het honderdste nummer van Omologie in 1979 of "tien jaar zelfverheerlijking" zorgt de redactie voor een speciaal nummer over het kind bij
gelegenheid van het jaar van het kind. Auteurs uit eigen kring leveren
over dat onderwerp beschouwingen en poezie. Alle vakken zijn in de loop
der jaren een of meer keer beschrijvenderwijs aan bod gekomen. Dat
geldt vooral ook voor een bonte reeks van buiten-lesactiviteiten op alle
gebied.
De twaalfde jaargang in 1980 schildert de achtergrondfilosofie en de
activiteiten van tien jaar onderwijsbureau, extra gemarkeerd door grijs
papier, onder redactie van zijn adjunct-directeur, Bas Cartigny.
Het twaalf en een halfjaar bestaan van Omologie grijpt de redactie aan
om een hele aflevering te wijden aan de vrouw en de man voor de klas.
Het is nummer zeven van jaargang XII met bijdragen van eigen mensen
over hun beroep. Het spreekt vanzelf, dat de bijscholingsdagen voor docenten van de scholen, per vak in Tilburg georganiseerd, aanleiding zijn
tot verslagen en beschouwingen. Niet zonder betekenis opent die reeks
met de studiedag over economie op 10 maart 1982 !
In diezelfde jaargang publiceert het onderwijsbureau in een speciaal
katern wetenswaardigheden over zijn activiteiten. In jaargang XVI geeft
Joosten maandelijks commentaar op landelijke onderwijskundige ontwikkelingen in zijn nieuwe rubriek 'Haagse Zaken', later voortgezet door drs
H. Grielen en A.Spamer, medewerkers van het bureau. Vanaf de XVIIe
jaargang verschijnen er kleine 'specials' over kwesties als 'eijfergeving',
'statuten', 'kiezen na de basisschool', 'identiteit' en 'dag-en avondonderwijs voor volwassenen' met soms een keur van artikelen uit eigen kring en
ook van daarbuiten. De schildering van de achtergronden voor en tegen
de statutenwijziging door de mensen die het overleg hebben gevoerd. is
interessant.
Bij de voltooiing van de XIXe jaargang verschijnt het tweehonderdste
nummer in een feestelijke uitgave. Auteurs binnen en buiten het onderwijs geven hun visie op begrippen als 'kwaliteit', 'marktgerichtheid' en

'gezamenlijke verantwoordelijkheid.'
De oud-rector van het Cobbenhagencollege. dr. Th. van Doorn, levert
iedere maand een interview met een interessante medewerker uit een van
de scholen, van concierge lot administratrice en van leerling tot muziekleraar. Interviews ook van Harrie Grielen en kunstbeschouwingen over
Brabantica van Bert Beulens: van ouds vaste rubrieken als berichten van
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het hoofdbestuur en de jongste loot om je ergernis aan op te knopen:
'Van kwaad en erger' .
Er vallen nauwelijks ondenverpen te bedenken, die niet op de een of
andere manier in Omologie aan bod zijn gekomen. De redactie richt zich
onverminderd op vergroting van de leesbaarheid door te streven naar behandeling van actuele onderwerpen in niet al te omvangrijke bijdragen.
Polemieken over actuele kwesties, kritiek op departementale of bestuurlijke voornemens of beslissingen. reacties op tal van verschijnselen, uitingen van frustratie en sympathie. Een blad dat over belangstelling en medewerking in eigen kring niet heeft le klagen en dat buiten de eigen gelederen een groeiend aantal abonnementen kent. Het aantal exemplaren is
sinds de start meer dan verdubbeld en loopt tegen de zesduizend.
Bij cle komst van het offsetproced6 (vlakdruk) zijn de illustraties aanzienlijk uitgebreid. Na de vijftiende jaargang gaat ook Omologie over op
het 'magazine-formaat' en een indeling in drie kolommen. Typografisch
ruime mogelijkheden voor illustraties. bladspiegelverdeling en rubricering. Na wat experimenteren met de omslag keert de redactie terug tot varianten op het vaste OMO-logo in diverse kleuren. In uitvoering bescheiden. in samenstelling afwisselend en redactioneel gedurende meer dan
twintig jaar het produkt van een groot aantal vrijwilligers.
c. De OMO-cahiers
De Wet op het Voortgezet Onderwijs (Mammoetwet) bevat een beperkende bijvoeglijke bijzin met verstrekkende consequenties voor de opzet en
..
de aard van de eindexamens. Deze luidt: eindexamens die niet voor alle
leerlingen van een school dezelfde vakken behoeven le omvatten. 201
Tot 1968 kiezen leerlingen voor een bepaald schooltype met een vaste
reeks eindexamenvakken. De nieuwe wet geeft de mogelijkheid tot individuele keuze in het vierde leerjaar MAVO en HAVO en het vijfde VWO.
Bovendien beperkt de wet het aantal vakken, waarin leerlingen eindexamen afleggen tot zes of zeven. Dat alles heeft daar ingrijpende gevolgen
voor het klasseverband en het rooster. 202
I.

201)

Wet op het 1/oongezet Ondent·ijs en Overgang,u,et IFFO. publikatie nr. 14. artikel 29 lid 5.

De discussir over een vrije dan wei gebonden keuze op HAVO is snel verlegd naar het
VWO. In 1967. nog voor de invoering van de Mammoetwet. is er in de lerarenbladen een polemiek over die vrije keuze op het VWO gevoerd. In 1973 is het pleit voor die vrije keuze feitelijk beslecht door de departementale toestemming voor een ongedeelde inrichting van het
2(12)

VWO (rrije keuze van vakken). In 1990 koos 85% van alle VWO-scholen/afdelingen vrijwilligpoorhet 'Ongedeeld VWO'. De in 1975 ingediendewetswijziging heeft haar beslag pas in
1991 gekregen.
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47. Dicrendael(·011(·ge ()isterwijk. atheneum. HAVO. MAVO. 1.HNO.

.choolleiding: A.(:.M. Schwartzmans. B. ,·an Balen. A. Dona. A. KI ,mberg, J. de Kok, F.
Ponzgen.
,

105 medewerkers: 1289 leerlingen: 773 v. en 316 man.
trkenen op HAVO en AVO. muziek en handvaarcligheid (,p AlAVO.
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Op de zogenoemde 'HAVO-experimenteerscholen' - de vroegste starten in 1964 met dat nieuwe ondenvijs in het tweede leerjaar hebben
-

schoolleidingen al in

1966 te maken met die nieuwe, ingewikkelde
roosters. Een korte discussie over een geheel vrije keuze op HAVO en
MAVO tegenover een door de school gestructureerde opzet in bijvoorbeeld drie streams203 stelt landelijk weinig voor en wordt in ieder geval
snel beslecht ten gunste van de eerste optie.
Tijdens de rectorenvergadering van oktober 1970 te Eindhoven, ook
bijgewoond door alle roostermakers van de scholen, geeft drs. A.L.J. van
Hecke, conrector van het Peellandcollege in Deurne, een uiteenzetting
over de nieuwe roosterproblematiek, waar hij interessante oplossingen
voor heeft gevonden. Geen van de technische details wordt de aanwezigen bespaard. De vergadering dringt aan op een uitvoerig schriftelijk verslag, maar wil bovendien meer praktische kwesties voortvloeiend uit de
nieuwe wet en van belang voor de scholen, op papier zien vastgelegd. 204
Het initiatief tot de uitgave van de OMO-cahiers is daarmee geboren.
De afdeling onderwijs en research van OMO belast zich met de uitgave:
eenvoudige bundeltjes papier, gestencild, met nietjes of ringband verbonden en beschikbaar voor alle scholen. De voorzitter en de secretaris
van de rectorenvergadering, Hoogbergen en Megens (rector Elzendaalcollege Boxmeer) doen van dit initiatief mededeling in Omologie. Dat
schooljaar (1970) zal een aantal OMO-cahiers verschijnen die een reeks
praktische problemen behandelen. Deze cahiers pretenderen geen enkele wetenschappelijkheid, wel een duidelijke aanwijzing voor mogelijke
oplossingen in de praktijk. Het eerste cahier is inmiddels aan de scholen
toegestuurd.205
Dat exemplaar onder de titel'Inrichting van 4-HAVO' bevat de volledige tekst van Van Heckes voordracht, aangevuld met beschouwingen van
ir. A. van den Hurk, conrector van het St.-Jorislyceum te Eindhoven en
drs. G. Versteylen. conrector van het Maaslandcollege in Oss. De samenstellers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de tekst, die mede
naar aanleiding van de discussies tijdens die vergadering is vast-

De aanvankelijk voorgestelde 'gestructureerde keuze' op HAVO omvatte drie door de
school aan te bieden 'streams': Nederlands, d drie moderne, vreemde talen. aardrijkskunde
203)

en geschiedenis Chet vroegere 'MMS'-pakket): Nederlands, Engels, wiskunde, natuurkunde,
scheikunde en biologie Chet 'exacte' pakket) en Nederlands, Engels, Duits, geschiedenis of
aardrijkskunde. economie en handelswetenschappen Chet 'economische' pakket).
29 OA Tilburg, Verslag rectorenvergadering, 8 oktober 1970.
205) OMO-cahiers, in Omologie. Il (1970-1971), 70.
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gesteld.206 De gehele roosterproblematiek van de gedifferentieerde leerjaren op VWO- en HAVO-scholen komt aan de orde. Verrassend is de

constatering, - het VWO kent op dat moment per afdeling nog vij f min of
meer vastliggende vakken en slechts twee geheel ter vrije keuze - dat op
het HAVO 406 'vakkencombinaties' mogelijk zijn, op gymnasium-a 405,
op gymnasium-b 810, op Atheneum-A 168, en op atheneum-B 252. Latere berekeningen wijzen uit, dat voor het HAVO (bij twaalf vakken) 406
pakketten mogelijk zijn, voor atheneum-A 121 en -B 156 bij aanwezigheid van dertien vakken en voor gymnasium-a en -b respectievelijk 258
en 453 combinaties bestaan bij aanwezigheid van vijftien vakken.
In dat eerste OMO-cahier introduceren de samenstellers het begrip
'cluster' sinds die tijd behorend tot het jargon van alle roostermakers als "een combinatie van vakken die gelijktijdig in de rooster staan. Het
totaal aantal leerlingen in een cluster is gelijk aan het aantal leerlingen
van dat leerjaar".207 Het tweede cahier volgt vrij spoedig daarna met een
beschrijving van andere praktische kwesties en van de voorbereiding op
dat vierde leerjaar HAVO. Een aantal schooldekanen en rectoren geeft
daarop zijn visie. Het tweede cahier onder dezelfde titel geeft aanvullingen op de zuiver technische roosterproblematiek van het eerste. 208
Van geheel andere aard zijn de cahiers III en IlIa, die beide het nieuwe
vak 'maatschappijleer' behandelen.209 Mr. Th.Athmer-van der Kallen.
lerares maatschappijleer aan het St.-Jorislyceum te Eindhoven heeft al
eerder in november 1969 tijdens de rectorenvergadering in Eersel een
inleiding over deze materie gehouden. De beide OMO-cahiers, tezamen
57 pagina's, geven niet alleen deze inleiding weer, maar ook de verslagen van een aantal studiedagen. de doelstellingen en het programma van
het vak, de onderwijskundige aspecten, de bevoegdheid, een voorstel
voor een applicatiecursus, een enquete onder de OMO-scholen en een
leerplan voorgesteld door de inleidster. Deel IIIa behelst de volledige
parlementaire geschiedenis van het vak met de beide toespraken bij de
installatie van de commissie modernisering (!) leerplan maatschappijleer,
-

206) OA Tilburg, Van Hecke. Van den Hurk. Versteylen, De Inrichting van 4 HAVO. in
OMO-cahier I (19701.
207) t.
a.P·,6

.

OA Tilburg. De Inrichting van 4 HAVO-2, OMO-cahier II.
209) De WVO introduceert het nieuwe vak 'maatschappijleer' op alle scholen voor Voortgezet Onderwijs met een minimum-tabel van twee wekelijkse lesuren. Het nieuwe vak figureert
praktisch overal in de vooreindexamenklas.
208)
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door staatssecretaris mr.J.H. Grosheide en prof.
dr.J.A.Ponsioen, voorzitter.210
De OMO-cahiers IV en V beschrijven het 'brugklasproject', opgezet en
uitgevoerd door de afdeling ondenvils en research van het eigen bureau.
Drs.J.A.E. Smits, als psycholoog daaraan verbonden, schildert de achtergronden en de werking van de gehanteerde tests in de verschillende
scholen. doet verslag van de begeleiding van de leerlingen tijdens dat
eerste leerjaar en vergelijkt de gebruikte methodes met die van andere
sehoolbegeleidingsdiensten in het hele land. Het cahier vormt de
neerslag van de werkzaamheden gedurende het schooljaar
uitgesproken

1969- 1970.211
Dr. H. van Galen, rector van het avondlyceum te Eindhoven, stelt zijn
tekst over het letterkunde-onderricht in het voortgezet onderwijs, als inleiding op een postacademiale cursus aan de Vrije Universiteit te Amsterdam gehouden, ter beschikking als zesde 'OMO-cahier'. G. Vroeyenstein
maakt daarbij een aantal kritische kanttekeningen. Het 'cahier' heeft de
bedoeling reacties le wekken van docenten Nederlands en moderne
vreemde talen.212 Voor meer financitile ruimte ter betere uitvoering van
de Mammoetwet houdt 'cahier' VII een pleidooi, niet door de landelijke
overheid om meer geld te vragen, maar door scholen de vrijheid te gunnen een bescheiden deel (3%) van hun leraarlessen te 'verzilveren'.213
De gevraagde reacties op Van Galens inleiding over het letterkundeonderricht volgen spoedig. Drs. M.J.W.Thijssen, leraar Duits aan het
Van Maerlantlyceum, betrekt de stellingen van Van Galen, maar werkt

die verder uit voor docenten moderne vreemde talen als achtste 'OMOcahier'.214 Van strikt organisatorische aard. in opdracht van de rectorenvergadering, is het plan dat vier rectoren lanceren onder de litel 'Naar
een beter eindexamen', met voorstellen voor een rechtvaardiger cijfer21()

)

OA Tilburg. Athmer-Van der Kallen. Maatschappijleer en Maatschappijleer (2) uit-

gangspunten. OMO-cahier III-III a.
211) OA Tilburg. Smits, Research Brugklasproject 1969-1970. in OMO-cahier IV en Begeleiding van de leerlingen in het kader van het brugklasproject. OMO-cahier V.
212j OA Tilburg. Van Galen. Het Letterkunde-onderricht in het Voortgezet Onderwijs.
OMO-cahier VI.
213) OA Tilburg, Hoogbergen, Verzilvering van leraarlessen, OMO-cahier Vll. Uitwerking
van een artikel, 'Doceren is zilver. maar leren is goud' in intermediair IX (1973) 1,9-13. Het
voorstel 3% van de leraarlessen te verzilveren zou indertijd bij een school van duizend leerlingen op jaarbasis f.72.000.- opleveren. te besteden aan materiele uitgaven: bibliotheek, uitrusting praktikumlokalen, computers, audiovisuele media. inrichting lokalen beeldende vakken en muziek, aanpassing gebouw enz.
214)

OA Tilburg. Thijssen, Fragmenten in het literatuuronderwijs, een project literatuur en

werkelijkheid. OMO-cahier VIII.
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toekenning. meer tijdwinst voor het lesgeven en geringer ontwrichting
van het schooljaar. 215

Van der Hart, directeur van de afdeling ondenvijs doet verslag van de
besprekingen die vier rectoren. drs. C.A.G. Colen, rector van het Theresialyceum. drs. J.B.A. van Haperen. rector van het St.Janslyceum. mr.
H.J.M. Megens en drs. J.W.J.H. Noor. rector van het Odtilphuslyceum
met Joosten en de organisatiedeskundige drs. E. Cools te Knegsel. lid
van het hoofdbestutir„ voeren over een model voor een schoolorganisatie. 216

In 1976 - de drastische leerlingendaling in het voortgezet onderwijs kondigt zich overal aan en wekt bezorgdheid bij bestuur en tal van rectoren.
die op dat moment nog steeds omvangrijke leerlingenaantallen inschrijven - vormt zich een uitgebreide commissie van bestuursleden. rectoren
en conrectoren van maar liefst veertien personen onder voorzitterschap
van drs. W.J.Derksen-Dielen. waarnemend voorzitter van de Vereniging.
Dit gezelschap onderneemt een poging de optimale schoolgrootte voor
scholengemeenschappen \/WO-HAVO te bepalen. Die is nattiurlijk van
belang zowel bij groeiende als bij teruglopende scholen en afhankelijk
zowel van kwalitatieve als van kwantitatieve gegevens.
Uiteraard wil een bestuur wel weten, waar het aan toe is bij stichting
van nieuwe scholen in een tijd van een krimpende markt. De commissie
ontwikkelt een tiental kwalitatieve criteria, maar kan natuurlijk niet om
het harde gegeven van de beschikbare leraarlessen heen bij een vrije
keuze van vakken door leerlingen. Op grond van 26 cijfermatige bijlagen
komt de commissie tot de conclusie. dat die optimale schoolgrootte weliswaar een heel genuanceerd begrip is. maar toch als veilige 'drempelwaarde' ongeveer tachtig leerlingen vergt in ieder gedifferentieerd leerjaar met een ondergrens voor de totale schoolomvang (VWO-HAVO) van
800 en een bovengrens van 1250 A 1300 leerlingen. Dit OMO-cahier
heeft grote invloed uitgeoefend op de discussies over het gewenst aantal
leerlingen per school, maar het heeft niet geleid tot een nieuwe. duidelijke koers in het beleid van de Vereniging. 217
Molkenboer en Joosten geven in cahier XII blijk van hun betrokkenheid bij minister Van Kemenades onderwijs-visie. zoals hij die heeft
neergelegd in zijn in 1975 verschenen Contourennota.218 Aan de hand
215) OA Tilburg. Van Galen. Hoogbergen. Megens en Meyer. 'Naar een beter Eindexamen'.

OMO-cahier IX, 1975.
216) OA Tilburg, Model voor een schoolorganisatie. OMO-cahier X.
217
)

218

OA Tilburg. Poging tot bepaling van de optimale rhoolgrootte. OMO-cahier Xi. 1976.
Contouren ran een toekomstig ondencijibestel, disc·ussienota, 1975.
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van een forse vragenlijst geven ouders, besturen, schoolleidingen. docenten en moderatoren antwoord op tal van kwesties. Het cahier is 125
pagina's dik en kan worden beschouwd als de weergave van de meningen
binnen de Vereniging. Als zodanig is het ook aan de minister aangeboden.219 Inventariserend van karakter is ook de samenvatting, OMO cahier XIII. van de antwoorden die 32 van de 35 OMOscholen geven op

vijftien vragen naar hun katholiciteit. De moderatoren J. Berkelmans
(Knippenbergcollege te Helmond) en A. van Zon (Carolus Borromeuscollege te Helmond) ordenen al het binnengekomen materiaal in: 'Het
schoolpastoraat te kijk'.220

Vanaf OMO-eahier XIV (1976) geven 'De OMO-scholen in cijfers' niet
alleen een overzicht van allerlei cijfers: (aantal aanmeldingen, totale leerlingental per school, geslaagde kandidaten, de vakkenpakket-keuze, de
gemiddelde groepsgrootte, de besteding van de taakuren, de leerlingenverdeling, het aantal leerlingen dat een achtste vak kiest, de situatie van
de facultatieve vakken), maar later
soortgelijke cahiers verschijnen
voortaan jaarlijks - ook interessante vergelijkingen en commentaar op
ontwikkelingen, die uit de cijfers blijken. waardoor inzicht in bepaalde
trends ontstaat en gericht beleid per school mogelijk wordt. 221 Ook later
in de reeks verschijnen van tijd tot tijd andere cahiers 'De OMO-scholen
-

in cij fers'.
Een groep mentoren van jonge leraren heeft samen met het onderwijsbureau haar ervaringen met de begeleiding van jonge leraren in de
school op schrift gesteld. De afgelopen zes jaar heeft het onderwijsbureau over deze materie conferenties gehouden. Dit cahier (XV) geeft
naast het oorspronkelijke stuk ook een evaluatie van die conferenties. De
tien samenstellers doen ook enkele concrete aanbevelingen voor de
scholen. 222
Hulp bieden aan leraren om hun onderwijsvaardigheid te vergroten, is
de intentie van cahier XVI van dr. ir. C. Schoenmakers. conrector Norbertuscollege te Roosendaal, met medewerking van drs. J. Kruk en drs.
A.M. Cartigny van het onderwijsbureau. Als de vier hoofdmomenten van
het onderwijs typeert de auteur het formuleren van doelstellingen. het

219)

OA Tilburg, Samenvatting van de antwoorden op de vragen over de Contourennota,

OMO-cahier X11. zj.
220
1

OA Tilburg. Het Sehoolpastoraat te kijk,

in OMO-cahier XIII.

221) OA Till)urg. OMO in cijfers, OMO-cahier XIV, 1976.
222) OA Tilburg. Nota begeleiding van jonge leraren in de school. OMO-cahier XV.
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maken van een voorsehatting. het inrichten van de onderwijsleersituatie
en de toetsing. De twee eerste thema's komen aan de orde. 223
Als een soort vervolg op het cahier 'poging tot bepaling van de ofimale
schoolgrootte' publiceert dezelfde groep auteurs het 'Rapport scho 1(·11planning' in augustus 1977. Het is een voortuitberekening voor de jaren
1980-1985 met een aantal duidelijke conclusies voor scholen in het land
van Cuyk. de Peel. Maasland, Helmond en omstreken, Meyerij. Boxtel
en omstreken en Bergen op Zoom. 224
Van der Hart vat in OMO-cahiers XVIII en XIX de opmerkingen en
vragen samen naar aanleiding van de tweede Contourennota. 225
Sinds 1972 kunnen scholen vrijwillig deelnemen aan een experiment
oni een van de beeldende vakken (tekenen, handvaardigheid. textiele
werkvormen) of m,iziek als offic·ieel eindexamenvak aan leerlingen aan te
bieden. Dat experiment start eerst op het MAVO, in 1973 op het HAVO
en later op het VWO. Docenten ontwerpen leerplannen en vooral geschikt lesmateriaal. OMO-cahier XXI verschaft in twee delen inzicht in
de gang van zaken bij het vak muziek. Jaii van Lieshout, leraar muziek
aan het Carolus Borromeuscollege te Helmond, Peter van Korlaar en
Frans van Schendel, zijn collega's aan het Jeroen Boschcollege te 's-Hertogenbosch en Frans van Houten aan het Peellandcollege te Deurne, zetten gedetailleerd hun leerplan en de opzet van het schoolonderzoek uiteen. Bovendien schilderen zij de situatie rond het vak muziek op hun
scholen. Een algemene inleiding handelt over muziek als vak in de
school, de lessentabel. de lokalen en de uitrusting. kwantitatieve gege-

vens. bevorderingsnormen, keuzeprocedures, aanbevelingen voor besturen en schooleidingen, de problemen binnen de school. roosterkwesties
en financiele zaken.226
Een symposium over de integratie HAVO en VWO. met in totaal tweelionderd deelnemers, onder wie staatssecretaris drs K. de Jong Ozn. levert de inhoud voor OMO-cahier XXII, dat in maart 1978 verschijnt. Het
cahier bevat de teksten van de inleidingen. de samenvattingen van de discussies en een overzicht van lot nu toe verschenen literatitur over deze
materie. 227

22.4 OA Tilburg. (:ursus curriculumverbetering voor leraren. in 0310-c·ahier XVI.
221) OA Tilburg. Rapport Scholenlilanning. in ()MO-cahier XVII.
223) OA Till,urg. Samenvatting Opmerkinge n en 5 1 agen n.a.v. de T wi·t'di, (: unt<,uretincita, iii
01\10-cahier XVI11 (·n XIX.
226) OA Tilburg. Mitziek als eindexamenvak. in 01110-iahier XX1.1978.
227 ) OA Tilhurg, Integratie HAVO-\'TT'O, s\niliositim Pi·ellandeollege Detirn,·. OMO-c·ahier
XX11.1978.
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Het onderwijsbureau verzorgt een nauwgezette historische beschrijving van het in 1969 gestarte 'ontwikkelingsplan', dat binnen de Vereniging aanleiding heeft gegeven tot groot elan, maar ook tot frustratie. De
vier proefscholen: het Rythoviuscollege te Eersel, het Norbertuslyceum
te Roosendaal, het Van der Puttlyceum te Eindhoven en het Odulphuslyceum te Tilburg krijgen in de rapportage, OMO-cahier XXIII, van Bas
Cartigny, adjunct-directeur van het Onderwijsbureau, serieuze aandacht.228

Het Pauluslyceum te Till}urg doet uitgebreid verslag van zijn experiment met het vak 'Gezondheidskunde' gedurende de jaren 1975-1979,
OMO-cahier XXVI. De docenten Wim Gielen, Hans Goosen en Niek van
Noort geven voorbeelden van lesblokken over een aantal onderwerpen,
die onder dat vak vallen.229 p Thoonsen geeft in OMO-cahier XXIX verslag over de huidige stand van het katechetisch onderricht op de scholen.
Hij doet navraag naar de gebruikte methodes. 230
Ton van Kempen van het onderwijsbureau geeft een overzicht van de
ervaringen van leerlingen en leraren met betrekking tot de demotivatie in
de bovenbouw van het HAVO en het VWO in cahier XXX.231
Drs. M. Thijssen publiceert als OMO-cahier XXXII de tekst van twee
lezingen: 'Lezen en literaire vorming bij de moderne vreemde talen in
het voortgezet onderwijs: Op de studiedagen van docenten Duits en Engels in mei en december 1982 hebben driehonderd docenten naar aanleiding hiervan een levendig debat gevoerd in het kader van de nascholing van OMO-leraren.232 OMO-cahier XXXIII bevat een aantal inleidingen. gehouden tijdens een symposium.233 In cahier XXXIV staat een
drietal lezingen over het volwassenenonderwijs. 234
Om een aantal redenen is de publikatie van OMO-cahiers gestopt.
Soms verschijnen er speciale bulletins, bijvoorbeeld voor de computer in
het onderwijs. Het is echter ook een gevolg van de gewijzigde aandacht
bij schoolleidingen en docenten. Bezuinigingen, zorg voor het bestaan

OA Tilburg. Terugblik op het Ontwikkelingsplan, OMO-cahier XXIII. 1978.
229) OA Tilburg. Gezondheidskunde 1975-1979 Pauluslyceum, in OMO-cahier XXVI,
228)

1979.

29 OA Tilburg, Katechetisch Onderricht, in OMO-cahier XXIX.
211) OA Tilburg. Waar zijn we toch mee bezig ?. in OMO-cahier XXX, 1982.
232) OA Tilburg, Thijssen. Lezen en literaire vorming bij de moderne vreemde talen in het
voortgezet onderwijs. in OMO-cahier XXXII, 1982.
233) OA Tilburg, Onderwijs en onzekerheid. in OMO-cahier XXXIII, 1983.
234) OA Tilburg, Heden en toekomst van het volwassenenonderwijs, in OMO-cahier XXXIV,
1983.
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van de scholen, maar ook een ineffectief overheidsbeleid verminderen
de aandacht voor strikt onderwijskundige kwesties.
De 'OMO-cahiers' hebben binnen de Vereniging, - vooral in de jaren zeventig - maar ook daarbuiten in tijden van onzekerheid en van nieuwe

uitdagingen op organisatorisch, didaktisch en agogisch gebied een belangrijke, vooral informatieve rol voor de scholen vervuld. Het is niet helemaal duidelijk, welke criteria voor het onderwijsbureau beslissend zijn
geweest om teksten als OMO-cahier uit te geven. Soms zijn interessante
discussies in nota's blijven steken. Veel cahiers zijn ongedateerd, enkele
slordig uitgegeven en ook naar de vorm zijn er opvallende verschillen. De
uitgaven, aanvankelijk slechts gestencild en in een simpele vorm, vergen
heel geringe kosten en een korte produktietijd. Daardoor komen de cahiers voor alle scholen vrijwel onmiddellijk beschikbaar.
De inhoud is stellig ongelijk van kwaliteit en ook het karakter van het
ene cahier wijkt sterk af van het andere. Maar op het moment van verschijnen hebben ze zonder enige twijfel beantwoord aan een behoefte.
Feit is ook, dat heel wat talent, vindingrijkheid en ervaring - alle auteurs
werken onbetaald mee binnen de scholen tot gelding zijn gebracht.
Een aantal cahiers is de vrucht van intense samenwerking tussen medewerkers van verschillende scholen. Daarvoor heeft het eerste OMO-cahier met het auteurschap van drie conrectoren uit drie scholen min of
meer de trend gezel.
-

§ 5. Nabeschouwing
'Synergie' is het sleutelwoord voor de ontwikkelingen binnen de Vereniging sinds 1966. Hoofdbestuur en rectoren vinden elkaar. Van een administratief-organisatorische samenbundeling met los naast elkaar opererende scholen ontwikkelt de Vereniging vooral onder invloed van de
Mammoetwet, die in 1963 haar parlementaire goedkeuring heeft gekregen, zich tot een onderwijskundig platform voor haar scholen en een levendig speelveld, eigenlijk van meet af aan bestemd en geschikt voor alle
geledingen: conrectoren, schooldekanen, brugklasleiders, mentoren,
codrdinatoren en vaksecties. Er ontstaat een vruchtbare wisselwerking
tussen scholen en bestuur, bron van tal van initiatieven. onder het onuitgesproken motto: samen bereiken we meer dan apart.
De moderatoren en de godsdienstleraren, op dat moment nog uitsluitend door de bisschoppen aangestelde priesters, staan onder zware druk.
De overrompelend snelle maatschappelijke en kerkelijke veranderingen
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dwingen ze tot bezinning op hun eigen functioneren binnen essentieel gewijzigde omstandigheden, tot verantwoording van de inhoud van hun
vak. tot onderlinge, intensieve samenwerking en tot voortdurende refectie op de katholieke identiteit van de school. Een ogenschijnlijk onschuldige aanleiding als het aantal beschikbare lesuren verhevigt in korte tijd
hun zorg. Het hoofdbestuur reageert alert en instemmend op een initiatief uit hun kring tot het schrijven van een eigentijdse cursus katechese.
Het stelt op hun verzoek wetenschappelijke waarborgen voor de kwaliteit, verzekert zich van de steun van de theologische faculteit van de katholieke universiteit in Nijmegen, onderhoudt goede contacten met vertegenwoordigers van de beide Brabantse bisschoppen, steunt en financiert
de onderneming onbekrompen en royaal. Het acht een nieuwe katechesecursus, als aansluiting op De Nieuwe Katechismus voor volwassenen,
een essentible voorwaarde om de eigen identiteit van zijn scholen een
moderne impuls te geven. De Nederlandse en de Romeinse 'aanval' op
de van uit pastorale bewogenheid geschreven teksten en het uiteindelijk
verbod van de als experiment opgezette cursus, werken uitermate
frustrerend op bestuur, moderatoren, godsdienstleraren en scholen. Het
ingrijpen van Rome blijkt uiteindelijk meer een aikeuring van het beleid
van de Nederlandse bisschoppen dan een veroordeling van de cursus
zelf. Die fungeert daarvoor slechts als een gerede aanleiding.
Binnen de Vereniging ontwikkelen zich discussies over onderwijsvernieuwing en een heel concrete uitwerking in de 'eigen-tempo-werkwijze'
van het Roncallicollege te Bergen op Zoom zonder lot blijvende verandering binnen de overige scholen te leiden; een praktische uitwerking van
een leerplan voor het prille en onbekende vak maatschappijleer blijkt in
eigen kring bruikbaarder materiaal op te leveren dan de theoretische
rapporten van hooggeleerde commissies. De enthousiaste inzet van docenten voor de eindexamenstatus van de kunstzinnige vakken en daarmee voor een professionele leerinhoud en didaktiek. leidt in korte tijd tot
succes, maar niet tot een daad van eenvoudige rechtvaardigheid van de
zijde van de Nederlandse overheid in de vorm van de noodzakelijke leraarlessen. Overheid en Kamer bewijzen slechts obligate lippendienst
aan deze vakken en beperken zich tot Platoonse liefdesbetuigingen.
De behoefte aan beter opgeleide amanuenses door een andere opvatting van het praktikum bij de natuurwetenschappelijke vakken met name
bij scheikunde, leidt tot instelling van een moderne amanuensisopleiding
in het Zuiden van Nederland aan de Technische Hogeschool van Eindhoven en daarna tot een experiment TUE (theorie uit experimenten). Binnen de Vereniging groeit samenwerking ten aanzien van het onderwijs in
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de klassieke talen, wanneer deze door tal van beperkende maatregelen
zijn getroffen. De 'computer in het onderwijs' schept interessante moge-

lijkheden, enthousiasmeert tal van docenten, maar dreigt vast te lopen
door een verschil van inzicht tussen de 'filosofie' van de overheid en die
van de scholen.
De Vereniging maakt ernst met de communicatie tussen haar medewerkers. Zij wil in openheid besturen en beleid voeren en rekent daarmee definitief af met een mentaliteit, die met het woord 'bekokstoven' af-

doende wordt getypeerd.
De jaarverslagen beogen het beleid van het bestuur niet alleen voor
iedereen inziehtelijk te maken, maar ook toegankelijk voor discussie. correctie en kritiek. In heldere verslagen legt het bestuur uitvoerig verantwoording af van zijn beleid. Van diezelfde mentaliteit getuigt het sinds
1969 maandelijks verschijnende 'huisorgaan' Omologie, een open podium voor meningsvorming tussen alle medewerkers van de Vereniging.
Vooral door de bijdragen van honderden auteurs: docenten, schoolleiders en bestuursleden binnen en buiten OMO gelezen en geraadpleegd.
Praktische voorlichting aan de scholen over tal van nieuwe kwesties verschaffen de regelmatig en in een simpele uitvoering gepubliceerde OMOcahiers, door diezelfde medewerkers altijd kosteloos samengesteld.
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SAMENVATTING

De geschiedenis van 75 jaar Ons Middelbaar Onderwijs (1916-1991)
valt in drie perioden van steeds een kwart eeuw uiteen. In ieder van deze
drie. sociaal-economisch, kerkelijk en onderwijskundig heel uiteenlopende tijdperken, blijkt telkens 66n persoon - in karakter, opvatting en ambitie uiterst verschillend - de dragende figuur van de Vereniging: Hendrik Moller van 1916 - 1940; Harrie van Hoof van 1940 - 1965 en Leonard Joosten van 1965 - 1990. Tenslotte is het opmerkelijk, dat de
Vereniging in die drie keer vijf en twintig jaar ook de drie stadia doorloopt, die wetmatig de ontwikkeling van iedere grote organisatie bepalen:
een pioniersfase, een fase van consolidatie en een fase van integratie. In
deze drie perioden heeft de Vereniging steeds een passend antwoord weten te geven op de wisselende behoeften aan katholiek middelbaar onderwijs in Brabant.
De negentiende eeuw heeft met de grondwetswijziging van 1848 en de
middelbaar onderwijswet van 1863 van de liberaal Thorbecke in menig
opzicht orde op zaken gesteld. Daardoor kreeg ons land vooral ook het
aanzien van een samenleving. die in de omstandigheid komt te verkeren
om een proces van algehele modernisering aan te gaan en te sturen. Dat
gebeurt strikt gesegmenteerd. Afzonderlijke bevolkingsgroepen kiezen
voor een ontwikkeling, die voor sommigen, protestants-christelijken en
met name katholieken, zeker in de zuidelijke provincies, tegelijkertijd
een krachtige emancipatie belooft: het inlopen van een historisch gegroeide achterstand, gelijkberechtiging, bescherming van de eigen bevolkingsgroep binnen de verschansing van een specifieke zuil, uitdrukkelijke explicitering van een eigen identiteit en later relativering van het ultramontaanse karakter en toewending naar de Nederlandse nationaliteit,
politieke en kerkelijke ontvoogding en tenslotte als sluitstuk, ontkluisterd,
aanvaarding van een gewaardeerd pluriform bestel met een bescheiden
plaats als denominatie.
Het hart van de verzuiling is de confessionele school. Daarom mobiliseert al v66r het midden van de vorige eeuw de Tilburgse pastoor en latere bisschop Johannes Zwijsen grote groepen religieuzen: zusters en fraters voor het opzetten van confessioneel lager onderwijs. vooral voor de
armsten. De roep om scholen volgens eigen inzicht in te richten eist een
financiering gelijk aan die van het openbaar onderwijs. Dat recht en de
plicht om katholieke scholen te stichten en in stand te hou(len heeft het
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bisschoppelijk mandement uit 1868 krachtig gestipuleerd. Daarmee formuleert het episcopaat na het herstel van de kerkelijke hierarchie in
1853, voor een eeuw lang een consequente onderwijspolitiek. Die maakt
niet alleen een einde aan verdeeldheid en onzekerheid onder de katholieken uit (lie dagen, maar streeft met grote offervaardigheid ook de stichting na van een dicht net van katholieke voorzieningen van kleuterschool
tot universiteit. In 1917 is de financiele gelijkstelling tussen openbaar en
bijzonder lager onderwijs in een pacifiek akkoord als een fundamenteel
succes gevoeld.

Noord-Brabant verkeert in het begin van deze eeuw in wat Rogier voor de
katholieke gemeenschap zo treffend 'de. kwarteeuw der ontluiking'
noemt. De uitbouw van het lager onderwijs, inclusief het MULO, het ambachts-, landbouw-en huisboudonderwijs, op exclusie f katholieke grondslag, gebeurt in heel de provincie. Daar staan op dat moment in de Brabantse stedenrug: Helmond, Eindhoven, 's-Hertogenbosch, Tilburg,
Breda, en Bergen op Zoom, als gevolg van wetgeving uit de jaren zestig
en tachtig van de vorige eeuw zes openbare HBS-en en twee stedelijke
gymnasia. Maar katholieke kinderen bezoeken die scholen alleen in
uiterste noodzaak. Ze zijn voor het merendeel der Brabantse, katholieke
ouders, niet aanvaardbaar en levensvreemd. De twee katholieke instellingen sinds de eeuwwende gesticht: het gymnasium Augustinianum te
Eindhoven en het Odulphuslyceum te Tilburg zijn niet alleen uit een oogpunt van spreiding onvoldoende, ze beperken de toelating tot alleen jongens.

Priesters hebben zowel nationaal als provinciaal de emancipatie van het
katholieke volksdeel op alle terreinen ter hand genomen. Op die gulden
regel geldt maar een uitzondering: de leek Hendrik Moller, Amsterdammer van geboorte en daar ook woonachtig. Hij leidt in eigen huis leraren
op voor het middelbaar onderwijs. Hij sticht er de R.K.Leergangen.

maar verplaatst na een duidelijke, clericale aanwijzing dat instituut naar
Noord-Brabant. Die provincie ligt geheel open voor de industrialisatie.
die er ook mentaal al is aanvaard. Ze heeft haar orthodoxe, katholieke geloof behouden, maar nog niet kunnen voldoen aan de bisschoppelijke opdracht eigen middelbare scholen te stichten.
Een regionaal initiatief om voor middenstanders betere kansen te
scheppen voor het aantrekken van krediet, het bevorderen van vakonderwijs en het organiseren van handelscursussen mondt uit in de Vereniging
Ons Handelsonderwijs, waarvan Moller, inmiddels in Den Bosch woon477

achtig, de eerste voorzitter wordt. Het doel is duidelijk: de provincie
voorzien van katholieke middelbare handelsscholen. De eerste instellingen van de Vereniging verrijzen, tegelijkertijd, in Bergen op Zoom en in
Waalwijk. Vooral die laatste vestiging wekt verwondering: een klein,
maar voor die tijd stevig geindustrialiseerd eentrum in de Langstraat. Liberaal-katholieke patroons hebben er al een rijksvakschool voor schoenen en leer gesticht en schijnen op korte termijn te slagen in hun streven
een gemeentelijke en dus 'neutrale' middelbare handelsdagschool te
vestigen.
Een clericale speurneus steekt daar een stokje voor en het kost dan
weinig metafysisch geloof om, beperkt tot jongens. in 1916 in een gemengde streek een vierjarige middelbare handelsdagschool te beginnen
onder auspicien van de nieuwe Vereniging. Het zijn altijd plaatselijke initiatieven. die het aanzien aan toekomstige middelbare scholen geven.
Pas in een later stadium wordt dan de overkoepelende organisatie gevraagd zich over allerlei kwesties van organisatorische en administratieve
aard te ontfermen. Dat gebeurt, twee jaar later, ook in Helmond, waar
een actiegroep in het geweer komt voor een middelbare handelsdagschool, maar tegelijk voor een katholieke hogere burgerschool naast de
reeds bestaande, ruim vijftig jaar oude rijks HBS. De voorgenomen omzetting van die rijksschool van een driejarige in een vijf]arige cursus doet
de politieke spanningen hoog oplopen. Voor het actiecomit6 een te gereder kans de druk op de Vereniging op te voeren tot verbreding van haar
doelstelling, het gehele VHMO: handelsscholen, hogere burgerseholen.
middelbare scholen voor meisjes en lycea. De Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, inmiddels gevestigd in Tilburg, is daarmee een feit. geboren uit een gelukkig soort van Helmondse chantage.
Het is in hedendaagse verhoudingen nauwelijks voor te stellen. dat de
prme Vereniging binnen drie jaar in totaal negen scholen sticht: naast
Bergen op Zoom, Waalwijk en Helmond, twee (voor meisjes 6n jongens)
te Eindhoven, te 's-Hertogenbosch, en te Roosendaal. Dat wil zeggen

meestal een handelsdagschool met daaraan gekoppeld een HBS of een

lyceum.

De stopwet van 1923 - een bezuinigingsmaatregel verhindert voor lange jaren (zelfs gedeeltelijke) subsidie aan scholen voor technisch en middelbaar ondenvijs. Maar dat is natuurlijk niet de enige en zeker niet een
doorslaggevende reden. Het ontbreekt de Vereniging aan letterlijk alles,
waaraan een school behoefte heeft: geld. leraren en leerlingen. Maar het
bestuur, onder de bezielende aanvoering van zijn grote roerganger Mol478

ler, toont zich uitermate vindingrijk in het vergaren van geld, gedreven
door een religieus-moreel motief de katholieke emancipatie exclusief in
eigen instellingen te bewerkstelligen. Die scholen onderscheiden zich
ook opvallend van de openbare: er leeft een geheel van katholieke gebruiken en gewoonten en er bestaat een katholieke spiritualiteit. Er zijn
kerkelijk meelevende leraren. Er opereren bisschoppelijke inspecteurs
in het hoofdbestuur met toezicht op de scholen, geestelijke adviseurs in
ieder plaatselijk bestuur en vooral de priester-moderatoren met een invloedrijke positie in de scholen. waaraan zij tezamen met rectoren. leiding geven. De moderator is niet alleen de spil van het religieuze leven,
maar ook van tal van andere evenementen en de toeverlaat van docenten,
ouders en leerlingen. Hij is het ziehtbaarste teken van de katholieke identiteit.

Het voortdurende hameren van de voorzitter en de bisschoppelijk inspecteur op de achterstand die nog moet worden ingelopen. prikkelt
mensen tot offervaardigheid en houdt ook het militante karakter binnen
de scholen wakker. Politieke gebeurtenissen vlak voor de Tweede Wereldoorlog houden het bestuur bezig: fascistoide neigingen onder docenten, in weerwil van bisschoppelijke veroordelingen, bestrijdt het.
Een andere verdeling van taken na het overlijden van de eerste voorzitter, de Tweede Wereldoorlog, de toekenning van algehele subsidie voor
het confessionele VHMO, de consolidatie van (le Vereniging in een hechte administratieve en financiele infrastructuur. uitstekende contacten met
het departement zijn oorzaak van een opmerkelijke groei van scholen,
vooral in de economische centra ten plattelande: voor het verstrijken van
de jaren vijftig staan er nieuwe scholen in Dongen, Veghel, Boxmeer.
Boxtel, Valkenswaard, Eersel en Deurne, de meeste na enkele jaren ook
uitgerust met een afdeling MMS. In de steden verrijzen nieuwe vestigingen uit bestaande scholen: een drietal scholen sluit zich bij de Vereniging
aan.

Scholen verrichten ieder voor zich hun onderwijskundige taken binnen
een wetgeving, die sinds 1863 niet gewijzigd is. Er is een opvallende verschuiving in de motivering van de Vereniging: van een godsdienstig-morele naar een sociaal-culturele opdracht.
De katholieke identiteit is op alle scholen nog onomstreden, maar deze

wordt nergens geexpliciteerd. Ze is een natuurverschijnsel, optredend in
een vrijwel homogene Brabantse context. Leraren voelen zich vooral cultureel geengageerd in nog steeds kleine instituten en verbonden met hun
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leerlingen. aan wie studie en kennis van culturele verschijnselen onbekend zijn. Er leeft een opvallende culturele activiteit.
Het begin van de jaren zestig kenmerkt zich door een plotselinge
openstelling van gesloten klein-seminaries, her en der in de provincie.
Noch departementale en kerkelijke overheden noch het bestuur van
OMO voeren op dat punt beleid. Dat betekent een ernstige verstoring van
het bestaande patroon en bikkelharde concurrentie met soms juist
gestichte voorzieningen.
De erosie van de katholieke identiteit treedt toch tamelijk plotseling en
voor velen verontrustend na het midden van de jaren zestig aan het licht.
Aan allerlei verschijnselen valt die af te lezen: het verlies van gewoonten
en gebruiken, laicisering van namen, het afschaffen van katholieke feest-

dagen. druk op het urental voor godsdienstleer, de vanzelfsprekendheid
van coeducatie. de verdwijning om allerlei redenen van de priester-moderator uit de scholen, onttakeling van geloofen vooral de afstand die velen menen te moeten innemen tot de explicitering van geloofswaarheden
in hun klas. Docenten vrezen opnieuw belast le worden met taken die zij
niet voor de school wensen te reserveren. Het bestuur spant zich tot het
uiterste in het katholieke karakter van zijn scholen te behouden en te vitaliseren, maar het verliest door overal aanvaarde individualisering en een
nieuw gewaardeerde pluriformiteit zijn greep op de mensen in de klas.
Seholen gaan hun eigen gang in seculariseren(le zin.
Tegelijk ontwikkelt zich - misschien ook wel als een ongezocht, maar
welkom alibi - een veelkleurige activiteit op onderwijskundig terrein. Velen voelen zich bevlogen door nieuwe ideeen. De Mammoetwet, maar
ook de massale toeloop van leerlingen, de groei van scholen en vooral het
intensieve contact, geinitieerd door de rectoren en later tot alle geledingen van de Vereniging uitgestrekt, zorgen voor een ware synergie: de
overtuiging dat scholen en het bestuur samen veel meer kunnen bereiken
dan ieder apart. In die sfeer ontstaat een door het Nederlands Pedagogisch Instituut begeleid 'onwikkelingsplan voor de scholen', dat later
voor iedere school in een eigen plan gestalte moet krijgen. Daarin staat
een mondiger en gemotiveerder leerling in het brandpunt van de belang-

stelling, niet meer in een 'geiitomiseerde, maar in een geYntegreerde'
school. Een eigen katechesecursus, professioneel opgezet, inspireert moderatoren en godsdienstleraren. Maar om uiteenlopende redenen voeren
beide initiatieven niet tot succes. Wel blijft dat werkzame klimaat deels
geinstitutionaliseerd in een eigen onderwijskundig bureau - vijf en twintig jaar het leven tussen de geledingen van de scholen bepalen. Onderwijskundige bevlogenheid is de nieuwe drijfveer voor de Vereniging.
-
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De crisis van de katholieke school leidt merkwaardigerwijs niet tot perlies van leerlingen. Grote groepen leerlingen verdringen zich juist voor
haar poorten. Ouders herkennen de beperkingen in hun eigen gezin.
Zorg om het bestaan en verflauwing van inspiratie tekenen zich pas af in
de jaren tachtig, wanneer de geboortedaling zich doet gelden, forse bezuinigingen docenten en scholen treffen, maar vooral een algemene malaise in het onderwijskundig beleid van de regering schuldig staat aan
een ernstige devaluatie van het leraarsvak. Het bestuur heeft een vindingrijke oplossing voor docenten, die wat hun baan betreft in de problemen
geraken. In een nieuw kantoor sehept het bestuur kansen voor overleg en
scholing. Die nascholing verloopt succesvol en prikkelt het departement
tot navolging.

De discussie centraal of decentraal beleid is gaandeweg geheel omgebogen in een streven plaatselijke besturen zoveel mogelijk invloed te geven
op de gang van zaken, verscheidenheid tussen scholen als een groot goed
te achten en die alle kansen te geven. Geen enkele school behoeft zich gelokt te voelen in een fuik van behoud of progressiviteit, waarbinnen een
individuele school niet zwemmen kan of wil. Die diversiteit in structuur
en inhoud van de scholen schept ruimte voor kleurrijke vogels en zorgt
voor een arsenaal aan ideeen en plannen. waarmee ieder zijn voordeel
kan doen.
De democratisering krijgt moeizaam gestalte. Niet alleen staat ontoereikende wetgeving een volwassen medezeggenschap in de weg, ook de grote invloed die leraren binnen de scholen van oudsher al bezitten. belasten aanvankelijk de prioriteit voor dit thema. Wanneer uiteindelijk
wetgeving en wijziging van statuten hieraan ruim baan geven, ontstaat er
een fraaie vorm van communicatie tussen bestuur en docenten. die al
eerder haar weg vond in uitgebreide jaarverslagen, het

tijdschrift Omolode
OMO-cahiers.
gie en
Na een interval van ruim honderd jaar verschijnt in 1977 een officiele.
maar teleurstellende brief van het Nederlandse episcopaat over de katholieke school. Die stelt de afbraak vast van een bouwwerk, waaraan en
waarin velen met grote offervaardigheid en inzet hebben gewerkt. De katholieke school heeft gedurende een eeuw voor miljoenen een zegen be-

tekend en op sommigen stellig ook benauwend gewerkt.
De Vereniging ontwikkelt bezwaren tegen te verregaande bevoegdheden van de Nederlandse Katholieke Schoolraad. vooral als het profane
zaken betreft. Het bestuur acht zich de eerst verantwoordelijke instantie
voor het welzijn van zijn docenten en voor (le vormgeving van de katholiciteit.
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SUMMARY

The history of 75 years of Ons Middelbaar Ondenuijs 1961 - 1991 falls
apart into three periods of a quarter of a century each. In each of these
three eras, very divergent as to social-economic-. church- and educational affairs. one person utterly different in character. ideas and ambition
appears to be the supporting figure of the Vereniging : Hendrik Moller
from 1916 till 1940: Harrie van Hoof from 1940 till 1965 and Leonard
Joosten from 1965 till 1990. It is remarkable in the end that in each of
these 25-year-periods the Vereniging passes through those three stages
which systematically determine the development of each large organization: a phase of pioneering, a phase of consolidation and a phase of inte-

1

gration. In each of these three periods the Vereniging knew how to find an
appropiate answer to the varying needs for Catholic secondary school
education in Brabant.
The 19th century with the 1848 revision of the Constitution and the
1863 secondary education law of the liberal Thorbecke put its affairs in
order in many ways. That is the reason why our country acquired above
all the aspect of a society which finds itself in the circumstances of entering into and guiding a process of total modernization. This happens in
strictly divided segments. Single groups of the population choose for a
development which for some of them, Protestants and particularly Catholies from the southern regions, promises a powerful emancipation at the
same time: making up of historically grown arrears. equality of rights,
protection of the proper group of the population within the entrenchment
of a specific denomination, (Dutch: zuil) definite explicitness of their own
identity and later on becoming conscious of the ultramontane character
and a tzirning towards Dutch nationality, political and ecclestial emancipation and finally to round it off, being unfettered, acceptance of a valued
multiform polity, owning a modest denominational position.
The center of denominational segregation (Dutch: verzuiling) is furmed
by denominational schools. That is why. even before the middle of the
last century, the priest from Tilburg who later was to become bishop Johannes Zwijsen mobilizes large groups of sisters and lay-brothers in order to establish denominational primary schools, especially for the poor.
The call for setting up schools according to private views demands financing which is equal to the financing of state schools. This particular right
and the duty to found and support Catholic schools was vigorously stipu482
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lated by the episcopal charge of 1868. With this mandate the episcopacy.
after the restoration of the ecclestial hierarchy of 1853, formulates a consistent educational policy which willlast for a century. This policy not only ends the discord an(1 incertitude among the Catholics of those days but
also, with great liberality, strives after the founding of a tight network of
Catholic provisions varying from nursery classes to universities. In 1917
the peaceful agreement which led to financial equalization o f state primary schools and private primary schools was felt to be a fundamental suc·cess.

In the beginning of this century Noord-Brabant lives in 'a quarter-century
of dawning', so strikingly described by Rogier when he relates to the Catholic community. The expansion of primary education. including advanced elementary education (Dutch: de MULO), technical- agriculturaland domestic science schools on an exclusively Catholic basis, takes place in the entire province. As a consequence of the legislation of the sixties
and eighties of the last century there are at that moment in Helmond.
Eindhoven. 's-Hertogenbosch, Tilburg, Breda, and Bergen op Zoom six
public Secondary Modern Schools (Dutch: HBS) and two municipal
grammar schools. However, Catholic children only visit these schools out
of utter necessity. For the larger part of the Catholic parents from Brabant they are unacceptable and strange to life. The two Catholic institutes
which were founded at the turning of the century: the grammar school
Augustinianum in Eindhoven and the Odulphus grammar school in Tilburg are not only insu fficient in the light of spreading, but they also limit
their admission to boys only.
Nationally as well as provincially priests have always taken the emancipation of the Catholic part of the nation in hands.
On this golden rule there is only one exception: laymen Hendrik Moller,
born and living in Amsterdam. In his own home he trains secondary
school teachers. He founds the Roman-Catholic Courses of Instruction,
but after a plain indication from clerical quarters moves his institute to
Noord-Brabant. The province is entirely ready for industrialization which
by then has also been mentally accepted. It has kept its orthodox. Catholie religion but has not been able to comply with the episcopal charge of
founding their own secondary schools. A regional initiative to create better chances of credit-worthiness for tradesmen. the further advancing of
technical education and the organization of commercial courses results in

the Vereniging Ons Handelsonderwijs of which Moller, by then living in
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Den Bosch, becomes the first chairman. Its goal is clear: to provide the
province with Catholic secondary commercial schools. The first institutes
of the Vereniging spring up at the same time in Bergen op Zoom and
Waalwijk. Especially the latter creates surprise: a small but for those days
solidly industrialized center in the Langstraat. Liberal-Catholic masters
have already founded a state technical school for shoes and leather there
and at short notice seem to succeed in their endeavours to set up a municipal and henceforth 'neutral' secondary commercial dayschool.
A clerical sleuth puts a stop to this and so it takes little metaphysical belief
to begin in 1916 a four years' secondary commercial dayschool, limited
to boys, under the auspices of the new Vereniging. It is always the local initiative which gives regard to future secondary schools. It is only in a later

stage that the umbrella organization will be asked to devote itself to a variety of questions of an organizing and administrative nature. This is
exactly what happens in Helmond two years later where an action-group
rises up in arms in favour of a secondary commercial dayschool but at the
same time in favour of a Catholic Secondary Modern School next to the
already existent fifty-year-old state Secondary Modern School. The intention to turn the three-year-course of the abovementioned state school int
a five-year-course makes the political tensions rise. For the action-group
this is a ready chance to pressure the Vereniging into a broadening of
their objective, all of the VHMO: commercial schools. Secondary Modern
Schools. secondary girls' schools and grammar schools. And so the Vere-

rtiging Ons Middelbaar Ondenuijs, by then established in Tilburg. is a
fact, born out of a lucky kind of Helmond blackmail.
Viewed from contemporary perspectives it is hard to imagine that the Vereniging in its early days founds a total of nine schools within three years:
next to Bergen op Zoom, Waalwijk and Helmond it sets up two mixed
schools in Eindhoven, two schools in 's-Hertogenbosch and two in Roosendaal. That is to say, the new schools are usually commercial dayschools combined with a Secondary Modern School or a grammar school.
The 1923 Stop Law - a retrenchment measure prevents fur a long period of time (even partial) state grants to schools for secondary and technical education. But of course that is not the only and certainly not a decisive reason. The Vereniging lacks literally everything a school needs: money, teachers and pupils. However. its committee under the inspiring
leadership of its helmsman Moller shows itself to be extremely ingenious
in raising money, driven by a religious-moral motive to bring about the
Catholic emancipation within its own establishments exclusively. Those
-
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schools distinguish themselves in a striking way from the state schools:
they are alive with a wholJ of Catholic customs and there exists a Catholic
spiritualism. There are teachers who sympathize with the Church. Episcopal inspectors operate within the general committee which superintends schools, there are spiritual advisers in every local committee and
there are also the priestmoderators owning an influential position within
the schools which they are guiding together with headmasters. The moderator is not only the center of religious life but also of a number of other
events and he is the refuge of teachers, parents and pupils. He is the most
visible sign of the Catholic identity.

The chairman's and the episcopal adviser's continuous hammering at the
arrears which have to be overtaken stimulates people to liberality and

keeps awake the militant character within the schools as well. Political
Worldwar keep the committee
occupied: it fights against Fascist inclinations which live among teachers

events happening just before the Second

in spite of episcopal condemnation.
Things such as a different task division after the death of the first chairman, the Second Worldwar, the awarding of state grants for the denominational VHMO, the consolidation of the Vereniging into a solid administrative and financial infrastructure, excellent contacts with the Ministry of Education cause a remarkable growth of the number of schools,
especially in the economic centers in the country: before the fifties have
ended there are new schools in Dongen, Veghel, Boxmeer. Boxtel, Valkenswaard, Eersel and Deurne, most of them have been provided with a
department for Secondary Education for Girls (Dutch; MMS). In the cities new establishments rise from already existent schools; three schools
join the Vereniging.
Each for themselves the schools carry out their educational tasks within a
legislation which has not been altered since 1863. There is a striking shift
in the Vereniging's motivation: from a religious-moral assignment to a social-cultural one. In every school the Catholic identity is still incontestable but is nowhere made explicit. It is a natural phenomenon, existing in
a practically homogeneous Brabantine context.
Teachers feel themselves to be above all culturally involved in still small
institutes and committed to their pupils who are unknown with the study
and knowledge of cultural phenomena. The schools are alive with a striking number of cultural activities. The beginning of the sixties is characterized by a sudden opening up of closed minor seminaries, here and the485

re in the province. Neither departmental and episcopal authorities nor
the committee of OMO pursue any policy in this area. This means a serious distortion of the already existent pattern and a very tough competition
with institutes which have just been founded.
The erosion of the Catholic identity was rather suddenly and alarmingly
revealed after the middle years of the sixties. There are many signs
which
indicate this erosion: the loss of all kinds of customs, the abolishment of
Catholic holidays, pressure on the amount of hours for religious instruction, coeducation as a matter of course. the disappearance
- for all kinds of reasons - of the priest-moderator from schools, the dismantling of religion and above all the distance many people think they
have to take up towards stating explicit religious truths in class. Teachers
are again afraid of being saddled with tasks they do not wish to set aside
for school. The committee exerts itself to the utmost to save and vitalize
the Catholic character of its schools. but it loses through the overall acceptance of individualism and a revaluation of pluriformity has a grip on
the people in class. Schools go their own way in a secularizing sense.
At the same time many variegated educational activities are developing maybe as an unsought but welcome alibi. Many feel inspired by new
ideas. The Education Act of 1963 (Dutch: Mammoetwet) but also the
enormous increase of pupils, the growth of schools and above all the intensive contacts, initiated by headmasters andlater on extended to all the
branches of the Verenigingtake care of true synergy: the conviction of the
schools and the committee that two heads are better than one. In this atmosphere a 'development plan for schools' comes into being, supervised
by the Dutch Pedagogic Institute. which later on has to take shape in an
individual plan for each school. In this plan the focus is on more emancipated and motivated pupils. no longer in an 'atomic but in an integrated'
school. Their own confirmation classes, set up professionally, inspire moderators and religious teachers. However, for varying reasons, both initiatives do not succeed. But this effective working climate partly institutionalized in a private educational office - does determine for twenty five
years the life between the schools' branches.
Educational inspiration is the Vereniging's new motive.
Remarkably enough the crisis of the Catholic schools does not result in a
loss o f pupils. Large groups of pupils crowd around the school-doors. Parents acknowledge the limitations within their own families. Concern for
existence and the flagging of inspiration only show up in the eighties
-
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when the decrease of the number of births asserts its influence, large cuts
in expenditure affect teachers and schools, but above all when a general
slackness in the government's educational policy causes a serious depreciation of the teacher's profession.
The committee finds an ingenious solution for teachers who get into trouble as far as their jobs are concerned. Ina new office the committee creales opportunities for consultation and schooling. These refresher courses
are succesful and stimulate the Department into imitation.

The discussion about a central or decentral policy has been gradually adjusted into an effort to give local committees as much influence as possible on the course of things. to esteem highly the diversity among schools
and to give this diversity every possible chance. Not a single school needs
to feel trapped into a net of conservatism or progressiveness in which an
individual school cannot or will not swim. The diversity in structure and
contents of schools creates room fur colourful birds and provides an arsenal of ideas and plans which everyone can take advantage of.
The democratization takes shape with great difficulty. Not only insufficient legislation stands in the way of fullgrown participation in the matter,
also the large influence which teachers within the schools have possessed
of old burden at first the priority of this theme. When in the end legislation and a change in regulations clear the way for this, a wonderful form of
communication develops between the committee and teachers which had
found its way before in elaborate annual reports, the magazine Omologie
and the OMO-books.
In 1977 after an interval of more than a hundred years an official but disappointing letter about the Catholic schools appears from the Dutch
episcopacy. They ascertain the demolition of a structure at which many
have worked with great liberality and dedication. During a century the
Catholic school meant a blessing fur millions and for some others certain-

ly meant an oppresive period.
The Vereniging develops objections against excessive authority of the
Dutch Catholic Schoolcouncil especially in the area of profane affairs.
The committee considers itself to be the first responsible authority for the
well-being of its teachers and for the shaping of catholicity.

487

EPILOOG

De Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft in de afgelopen vijf en
zeventig jaar haar flexibiliteit in het modelleren van haar doelstelling
naar de behoeften van het onderwijs duidelijk bewezen. In de eerste
kwart eeuw van haar bestaan leeft de religieus-morele motivering sterk:
op die grondslag wil de Vereniging in alle Brabantse steden katholieke
scholen stichten, in stand houden en tot bloei brengen. Het bestuur is
centraal gericht. Alle schaarse middelen, waaronder het kleine aantal bevoegde katholieke docenten, zijn in die pioniersfase het efficientst vanuit
een centraal punt in te zetten. Zulk een beleid waarborgt de vorming door
katholieke docenten van katholieke leerlingen in aparte scholen.
In andere omstandigheden, bevorderd door volledige rijkssubsidie,
verschuift die motivering naar een sociaal-culturele doelstelling in de
tweede kwart eeuw van haar bestaan. De Vereniging, intussen beschikkend over een financiele en administratieve infrastructuur, gaat scholen
stichten, overal waar die in Noord-Brabant nog ontbreken. De eigen gemeenschap en de landelijke overheid zullen en kunnen daar op korte termijn niet in voorzien. OMO ontsluit het verstedelijkte platteland van de
provincie. Daardoor zijn kinderen uit alle milieus, eerder dan waar ook in
Nederland, in staat op korte afstand van hun woning middelbaar onderwijs te volgen. Docenten brengen deze nieuwe contingenten leerlingen
ook in contact met allerlei uilingen van cultuur, tot voor kort aan veel van
hen onbekend. Scholen vormen zo kleine culturele kernen voor ouders
en leerlingen.
Wanneer die sociaal-culturele doelstelling is bereikt, omdat alle witte
vlekken in Noord-Brabant inmiddels van middelbare scholen zijn voorzien, vormt een onderwijskundige drijfveer met als katalysator de Mammoetwet, een creatieve uitdaging in de derde kwart eeuw, vanaf 1966.
Als bij toverslag ontstaat binnen de Vereniging een klimaat van synergie,
samenwerking tussen bestuur en scholen, die tal van initiatieven doet op-

borrelen.
De rol van het bestuur en van het bureau in Tilburg verandert daardoor. Die koerswijziging komt ook door de omvang van de Vereniging, de
toegenomen deskundigheid van medewerkers en een volwassen vorin
van medezeggenschap. Diversiteit tussen scholen is uitgangspunt en centraal te voeren beleid lijkt een illusie, wanneer het om bevordering van
kwaliteit van onderwijs gaat. De Vereniging dirigeert en stuurt niet meer,
maar ondersteunt. Zij wil vooral ten dienste staan van het beleid op een
488
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individuele school. Die grotere autonomie voor iedere school - een revival van Thorbeckiaanse opvattingen ? streeft ook in de loop van de jaren tachtig de landelijke overheid na, althans in haar voornemens.
In de wisselende omstandigheden gedurende vijf en zeventig jaar blijft
wel een fundamenteel uitgangspunt behouden: scholen vestigen dichtbij
leerlingen en voorwaarden scheppen om hen, ouders en medewerkers te
-

betrekken bij een gunstige voortgang van het leerproces in de klas. Dat
verloopt in onze tijd vruchtbaarder naarmate de verantwoordelijkheid
voor het beleid explicieter berust bij een plaatselijk bestuur als uitdrukking van de lokale verbondenheid tussen school en gemeenschap. Dat
andere klimaat schept binnen de school eveneens een geringe afstand
tussen leerling en leraar, tussen alle geledingen, maar leidt ook tot grote
toegankelijkheid en bereikbaarheid van alle instellingen. De betrokkenheid van alle medewerkers vraagt om een 'platte' organisatie, waarbinnen hierarchie en bureaucratie taboe zijn en uitgebannen blijven; een
geanimeerde voortgang van het leerproces lijkt eerder
kere kleinschaligheid.

gebaat bij een ze-

Het huidige overheidsbeleid lijkt daarmee zowel naar de structuur als
naar de inhoud in tegenspraak. Scholen verkeren daardoor in opperste
verwarring en leraren wenden zich vaak gedemotiveerd en teleurgesteld
af van nieuwe discussies. Invoering van het nieuwste fenomeen: de basisvorming voor alle leerlingen tussen 12 en 15/16 jaar, ter regeling van het
eerste-fase-onderwijs, wil het departement immers gepaard zien gaan
met de vestiging van zeer brede scholengemeenschappen (LBO-MAVO-HAVO-VWO). De omvang van die instituten staat voor iedereen vast
op aantallen tussen de 1500 en 2000 leerlingen. Realisering van dit beleid ruYneert echter een fijnmazig net van voorzieningen in de provincie.
Het maakt inbreuk op een lange Nederlandse traditie van kleinere scholen en pleegt een aanslag op denominatieve verschillen. Het leidt tot een
desastreuze kaalslag op het verstedelijkte platteland en tot een onnodige
reductie van het aantal scholen in de steden.
De Vereniging staat in de vierde kwart eeuw van haar bestaan voor de
oplossing van nieuwe problemen. Tot voor kort richtte zij zich op een specifieke leerlingen-populatie, gekenschetst als geschikt tot het volgen van
VHMO en later van VWO-HAVO. Zij kon dit ook doen, omdat schoolsoorten nog lang gekoppeld waren aan sociale stratificaties. Weliswaar
vervaagden de grenzen daartussen meer en meer, maar die hielden tot
voor kort de bestaande schoolsoorten redelijk overeind. Zij tastten ook de
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aparte schooltypen nog niet wezenlijk aan. Wel sprak een beperkt aantal
scholen zich uit voor verbreding tot het MAVO.
Hoewel de Vereniging haar statuten wijzigt en haar doelstelling andermaal uitbreidt tot ook de zorg voor het lager beroepsonderwijs, schrikken
scholen terecht of ten onrechte terug voor die wijdere horizontalisering. Daarvoor noemen mensen een complex van oorzaken: angst voor
een ander schoolklimaat, verlaging van het niveau, onbeheersbare omvang van de school, onbekendheid met de aanpak van deze leerlingen,
problemen van organisatorische aard, verlies van werfkracht, als zo'n
keuze geen algemeen karakter draagt en een mogelijke teloorgang van
een middle-class cultuur, waarvoor scholen zich lang sterk hebben gemaakt.
-

-

Maatschappelijke oorzaken vervagen de grenzen tussen tot voor kort
duidelijk onderscheiden leerlingen-cohorten ingrijpender en waarschijnlijk definitief. Als zodanig gelden een toenemende emancipatie, statusbewustheid bij de ouders, verwetenschappelijking van de arbeid en de
noodzaak van een hoog niveau van algemene vorming voor het behalen
van een beroepskwalificatie, geschikt voor een technologische samenleving. Die ontwikkelingen, volgens sommigen onontkoombaar, bedreigen
echter ook waardevolle LBO-schoolsoorten, rechtstreeks en op korte termijn, in hun bestaan. De gevolgen van de geboortedaling, onevenredig
over de onderseheiden schooltypen verdeeld, heeft dit proces nog versneld. De hand over hand toenemende verschuiving in de richting van
een keuze voor scholen met de hoogste onderwijsniveaus in huis, lijkt
echter met de te verwachten stabilisatie van de geboortedaling over e,ikele jaren, allerminst in evenwicht. Daarmee staan sommige leerplichtige
kinderen, de zwaksten in onze samenleving, binnenkort aan de poort van
scholen, waarvoor zij niet geschikt en waarop zij ook niet welkom zijn.
Maar er is voor lien geen alternatief.
Deze ontwikkeling compliceert ook nieuw te vormen brede scholengemeenschappen, waar basisvorming, na tal van fusies, nauwelijks een inspirerende uitdaging voor ondenvijsgevenden vormt, verstrikt als zij zullen geraken in voornamelijk organisatorische problemen en vraagstukken van management en beheer. In ieder geval zal OMO, voorlopig alleen statutair bereid tot verregaande horizontalisering, een keuze moeten
maken tussen dat megalomane streven naar alles omvattende voorzieningen of kiezen voor andere oplossingen. Het staat vast, dat de Vereniging
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niet werkeloos kan blijven toezien. Een groot schoolbestuur mag in zijn
verantwoordelijkheid voor het gehele onderwijs, zijn ogen niet straffeloos
sluiten voor een maatschappelijke realiteit, waarbinnen de eigen scholen
dagelijks hun werk verrichten. Zij volgt de koers van de overheid of corrigeert tijdig en duidelijk de departementale voornemens. Dat laatste zou
een heel nieuw element in haar beleid betekenen, misschien tegelijkertijd een gelukkige afwijking van haar traditie, maar ook een bevestiging
van haar eerder vertoonde

flexibiliteit. Als

een mogelijk nieuwe koers is

zo'n keuze in eigen kring al gesignaleerd.
De Vereniging kan daarbij als een overweging laten gelden, dat een
school dicht bij de leerlingen, zeker wanneer zij juist de basisschool verlaten, gewenst en waarschijnlijlk noodzakelijk is. De discussie concentreert zich dan op een aantal mogelijkheden.
Bij een keuze voor een kwalitatief hoog niveau van basisvorming vormt
een kleinschalige school van ongeveer vijflionderd leerlingen een aantrekkelijk perspectief. Daarin kunnen wellicht leiding en docenten de
idealen van bereikbaarheid, humaniteit en democratisch functioneren
beter waarborgen door participatie van allen, maar ook door overzichtelijkheid en een specifiek didaktisch en pedagogisch regiem. Zo'n school
voor basisvorming omvat wel alle basisschoolverlaters van twaalf tot vijftien-zestien jaar, maar reikt ook niet verder. Homogene groepering voorkomt didaktische onduidelijkheid. Het verstedelijkte platteland behoudt
zijn voorzieningen en de steden hun uitgebreid, maar anders gegroepeerd assortiment. De voordelen van de zeer brede scholengemeenschap: alle programma's in huis en een gemakkelijke doorstroming naar
andere leerroutes vallen daar zelfs optimaler te realiseren. De botsing
van een cultuur van de bovenbouw HAVO-VWO, levensvreemd aan die
van het LBO, is uitgesloten. Het kritisch moment voor een nieuwe schoolkeuze door alle leerlingen: een vorm van middelbaar beroepsonderwijs
of de bovenbouw van HAVO-VWO, wordt in die constellatie niet vertroebeld door een verblijf op een school die al een soort tweedefase-opleiding
met de hoogste status in huis heeft.
De consequentie van deze keuze maakt tegelijkertijd het oplossen van
het probleem van de bovenbouw HAVO-VWO. gevestigd in afzonderlijke gebouwen, aanzienlijk eenvoudiger. Leraren voor die groep van leerlingen opgeleid, worden aangesproken en uitgedaagd om in een nieuwe
entourage het niveau van hun onderwys te verstevigen met een specifieke
didaktiek en eigen werkvormen, toegespitst op die leeftijdsgroep. Ook
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deze afzonderlijke scholen kunnen met een leerlingental van rond de vijf
A zeshonderd ruimschoots volstaan en alle keuzes aanbieden. 1
Van de noodzaak tot kwaliteitsverhoging is in Nederland iedereen
overtuigd, getuige de twijfelachtige resultaten in het tertiair onderwijs, de
lange en kostbare leerwegen en de hoge uitval. Ook daar zal de Vereniging een keuze moeten maken tussen integratie van VWO met een zesja-

rig HAVO waarvoor gedetailleerde uitwerkingen gereed liggen, en een
recent voorstel van doorstroomprofielen met elementen van een op HBO
en WO toegesneden voorbereiding.

De onderwijsfilosofie van OMO heeft de eerste vijfenzeventig jaar
volstrekt parallel gelopen met het beleid van de landelijke overheid. Toch
zijn de laatste jaren, gelukkig niet alleen binnen het gremium van de Vereniging, wijzigingen opgetreden in opvattingen over de inhoud van dat
onderwijs en er zijn twijfels gerezen over de ingeslagen koers.2 Lang zijn
scholen, en terecht, ook instrumenten geweest, geschikt en toegerust om
mensen behulpzaam te zijn bij hun opklimming op de sociaal-economische ladder. Scholen hebben en behouden hun functie van voorbereiding op het maatschappelijk leven, van opleiding voor verdere studie en
beroep, kortom op een arbeidzaam leven in de samenleving. Maar inhoud, duur en kwaliteit van die arbeid zijn de laatste jaren zo ingrijpend
veranderd, dat scholen de consequenties voor de inrichting van hun onderwijs niet straffeloos kunnen negeren en bij voorbaat aloude pretenties
van opleiding-voorhet-leven duchtig dienen te relativeren. Juist de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs lieeft de middelbare school altijd beschouwd als een brandpunt van cultuur en als bron van opvoeding tot
morele waarden. Dat oude ideaal, de fundamenteel-pedagogische taak
van de school, blijkt verrassend nieuw en voor de komende vijf en twintig
jaar vol perspectieven. Daarbij vallen tenminste vier aspecten in het oog:
- De positie van de kunstzinnige vakken, waarbij hun status als eindexa-

') Een samenvatting. tevens financ.iele verantwoording geeft Oehlen in, Het recht van de
sterkste, structuurdiscussie bij basisvorming onvermijdelijk, School, XVIII (1990). 10.
6-13. De consequenties van brede scholengemeenschappen voor Noord-Brabant, Th.Hoog-

bergen. Basisvorming: kaalslag in het voortgezet onderwijs,in Brabantia. XXXIX. (1990).
10.3-8. ARVO-Il, Het Lyceum, /-//L Leune, Rendement van het ondenvip 90/08. Herprogrammering van het havo tot vooropleiding van het hbo. in Hogeschool BericItt juli 1990.
1-39. De staatssecretaris heeft zich voor de optie van de 'doorstroomprofielen' uitgesproken.
2) Maagdenberg. Emancipatie versus in standhouden, in Omologie, XVII (1985-1986).
253. Drs. P.J.M. Maagdenberg is penningmeester van de Vereniging.
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menvak een goed uitgangspunt vormt voor een behandeling gelijk aan die
van de reguliere vakken.
- De plaats van de klassieke vorming. Binnen de lessentabel van de basisvorming dient deze, maar ook als 'antieke cultuur'3 op een redelijke
ruimte aanspraak te maken. Dat valt gemakkelijker te realiseren in een
kleinschaliger instituut en bij meer vrijheid voor de scholen.
- In het licht van de Europese eenwording is een andere orientatie op
onderwijs in de moedertaal en de moderne vreemde talen wenselijk.
maar ook aandacht voor nieuwe vakken als Russisch, Spaans en Europakunde.

- Uit haar traditie, maar toch vooral op grond van haar visie op de toekomst van jonge mensen dient de Vereniging een aparte en gegarandeerde plaats te bepleiten voor behandeling van diepere levensvragen. van
zingeving, voor de schildering van de filosofische achtergronden bij de

ingewikkelde vraagstukken van leven en dood. Zulk een vak mag zich
niet beperken tot confessionele scholen. Het geldt voor het gehele onderwijs. En daarom dient het ook los te staan van een specifieke kerkelijke
leer. Het ontleent zijn allure aan de algemeen menselijke opvattingen.
die in het humanisme en in de wereldgodsdiensten tot gelding komen met
al hun beperkingen, maar ook met hun overvloedige rijkdom. Die zaken
dienen zowel in de school voor basisvorming als in de tweede-fase-school
(middelbaar beroepsonderwijs of bovenbouw HAVO-VWO) hun verankering te vinden in leerplannen die uitmunten door kwaliteit.

3) Van Gessel, Hupperts. Jana, Antieke Cultuur, passim.
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Van 1976 is hij lid van de redactieraad van het tijdschrift School en sinds die tijd columnist. Hij maakt deel uit van de redactie van Het handboek van de Basisvorming sinds
1986. Hij treedt vanaf 1987 op als hoofdredacteur van Brabantia, tijdschrift voor kunst
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WVC en de gemeente Eindhoven. Sinds 1953 is hij recensent bij de Nederlandse
bibliotheek- en lectuurcentrale in 's-Gravenhage.
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STELLINGEN

I

Discussies in scholen spitsen zich bij een forse groei van leerlingen vooral
toe op het niveau van het onderwijs; bij sterk slinkende leerlingenaantallen stijgt de pedagogische bewogenheid daar evenwel opmerkelijk.
II

Brede scholengemeenschappen (LBO-MAVO-HAVO-VWO) stuiten op
tegenstand van leraren en ouders. Naast rationele argumenten. zoals de
megalomane omvang van 1500 21 2000 leerlingen, de ruinering van een
fijnmazig net van voorzieningen, de aantasting van de denominatie en de
botsing van twee niet verwante sferen (LBO en de bovenbouw VWO-HAVO), gelden ook gevoelens van angst voor vervreemding, mogelijk van
verlies aan humaniteit, vermoedelijke aantasting van het niveau en de afkeer van een permanente prioriteit van organisatie en beheer boven de
liefdevolle aandacht voor het didaktisch detail.
11I

De argumenten voor deze scholengemeenschappen: uitstel van studieen beroepskeuze, het voorkomen van voortijdige inkleuring door een categoriaal schooltype en de mogelijkheid binnen hetzelfde instituut van
leerroute te wisselen, gelden echter veel krachtiger voor aparte, kleinschaliger scholen voor basisvorming.
IV

Na publikaties van de academische raad. de inspectie, het ministerie en
de adviesraad ARVO-II over het HAVO, die alle o.a. pleiten voor integratie van een zesjarig HAVO met het VWO, twee cumulatieve niveaus
en een nieuwe opzet van het vierde leerjaar, getuigt het recente departementale geschrift 'Profiel van de tweede fase voortgezet onderwijs' van
gering historisch besef.

V
Het niet toekennen van leraarlessen aan de eindexamenvakken Spaans.
Russisch, Latijn op athenea, muziek, tekenen, handvaardigheid en textiele werkvormen staat in schrijnende tegenstelling tot de financiering
van Grieks met jaarlijks nog geen 4% eindexamenkandidaten (1530 van

de 42.424 VWO-leerlingen.), terwijl een rechtvaardige verdeling van leraarlessen volgens een glijdende schaal is voorgesteld.
VI

Onderricht in Nederlands in het derde leerjaar richt zich ook op prosodie
en metriek. Het verdient aanbeveling leerlingen daar ambachtelijk te
oefenen in het schrijven van disticha, sonnetten, acrostica. metrische figuren, alliteratie, rijmvormen en daarmee samenhangende verschijnselen. Dat aantrekkelijke spel stimuleert gevoel voor nuanceringen van taal,
woordkeus en ritme.

VII
Symboliek erkent, behalve een eenvoudige verklaring van verschijnselen. ook andere, meestal verborgen betekenissen. De getallensymboliek
in de muziek van Johann, Sebastian Bach vormt een interessant oefenterrein voor leerlingen en leraren. De gedreven en nerveuze autografen van
de componist maken zijn spiritualiteit bovendien ambachtelijk zichtbaar.

VIII
De traditie, de flexibiliteit en het talent van OMO staan garant voor een
originele discussie over inhoud en vormgeving bij een wijdere horizontalisering van scholen. recent in haar statuten verankerd. Die uitkomsten
zouden in het licht van zorg voor leerlingen wel eens verrassend kunnen
zijn en aanleiding tot nieuw nationaal beleid.
1X
De rectorale cultuur binnen OMO, geinstitutionaliseerd in de 'rectorenvergadering' vormde een kwart eeuw geleden een katalyserende factor,
nu is zij een anachronisme. omdat zij het talent van conrectoren miskent.
de hierarchisering binnen de school kwalijk versterkt en afbreuk doet
aan collegiale deskundigheid binnen de Vereniging. In dat licht dient de

titel van het rectorale OMO-geschrift: 'kunnen wij de leiding de baas?'
ontkennend te worden beantwoord.

X
Musea in kleine gemeenten, professioneel geleid, dienen niet alleen als
artistiek pelgrimsoord te functioneren, maar ook als levendige broed-

plaatsen voor allerlei culturele activiteiten voor de eigen gemeenschap.
Die dubbelfunctie rechtvaardigt hun bestaan.

X1

Door de te verwachten culturele schaalvergroting in de randstad, tot uitdrukking komend in de binaire oppositie steedse cultuur versus provincialisme en een door milieu-maatregelen afnemende bereikbaarheid van
diezelfde randstad, zal Brabantia, tijdschrift voor kunst en cultuur, zich
ontwikkelen als een onmisbare databank voor al die kunst en cultuur. die
binnen de actieradius van de Brabander ligt. Daarom dient Brabantia te
opteren voor een geschreven, cultureel equivalent van Omroep Brabant.

XII
Naast een aan de katholieke, theologische faculteit te Tilburg te vestigen
wetenschappelijk centrum voor de studie van het Gregoriaans met steun
van de Benedictijner abdij in Oosterhout en de Norbertijner abdij in
Heeswijk. is het bestaan van twee koren voor een perfecte uitvoeringspraktijk, wekelijks op wisselende plaatsen te beluisteren, niet alleen
een zaak van eenvoudige rechtvaardigheid ten opzichte van een kostbaar
en bedreigd cultureel kerkelijk erfgoed van eeuwen, maar ook van onschatbaar gewicht als binding voor zogenoemde 'culturele Christenen',

gelovigen, rand- en ongelovigen.

XIII
Hoewel het op zijn terrein enige, onafhankelijke maandblad School, opinieblad voor de onderwijspraktijk. voor velen geldt als de bijbel bij de inrichting van hun onderwijs, mist het de omvangrijke lezerskring van dat
tweeduizend jaar oude geschrift. De lamentabele toestand van het Nederlandse onderwijs staat met dit betreurenswaardige feit in een
rechtstreeks verband.
XIV
Het schrijven van brieven tussen grootouders en kleinkinderen is niet alleen epistolair interessant, maar ook pedagogisch van eminent belang,
omdat dit onderlinge verkeer de wereld van een levend verleden
rechtstreeks verbindt met een nog prme toekomst zonder tussenkomst
van de 'leading generation'.

Stellingen behorend bij het proefschrift van Th.G.A.Hoogbergen,
Overgeatd,(R en berlogenheid, 75jaar Ons Middelbaar Ondentvs 1916 - 199/, Katholieke Universiteil
Brabant, Tilburg 1991.
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