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[   9   ]

1 ‘De Congregatie nam het heele risico op zich, wat de leening betrof, terwijl de Bank het niet 
aandurfde.’ afh, Kroniek Klooster van het H. Hart Amsterdam, 11 oktober 1923. Particulieren 
konden 1000, 500 of 100 gulden investeren tegen een rentepercentage van 6%. afv, Prospectus 
obligatielening. 

Inleiding

Deze foto uit het schoolarchief van Fons Vitae is gemaakt nadat de school in 
1925 verhuisd was naar een fonkelnieuw gebouw aan de Reijnier Vinkeleskade 
in Amsterdam. Dat gebouw hadden de Franciscanessen van Heythuysen, die 
het schoolbestuur en de dagelijkse leiding van de school in handen hadden, 
voor bijna een half miljoen gulden ‘op de groei’ laten bouwen.1 Fons Vitae 
was in 1914 opgericht als eerste katholieke middelbare school voor meisjes in 
Nederland met een driejarige hbs, die snel werd omgezet in een vijfjarige hbs. 
In 1926 kreeg de school ook een gymnasiumafdeling, waarmee het een lyceum 

Klassenfoto jaren 1920. (afv)
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2 Ackermans, Vereeniging van vrouwen…, bijlage i, 405-408.
3 Zie over klassenfoto’s en de manier waarop zij – al dan niet – inzicht geven in het verleden 

Grosvenor, ‘On Visualising Past Classrooms’, 91-97; Depaepe e.a., ‘Foto’s en films’, 437-439.
4 Depaepe, De pedagogisering achterna, 241. 
5 Zie ook Van Heijst, Derks & Monteiro, Ex Caritate, 139.

werd. Het nieuwe schoolgebouw voldeed aan de modernste eisen: het had 
elektriciteit, centrale verwarming en mooie practicumlokalen voor de bèta-
vakken. 

De foto roept herinneringen op aan vervlogen tijden. Op de foto zijn al-
leen maar vrouwen te zien, negen meisjes en een zuster als docent. Hun kap-
sels tonen de mode van de jaren 1920. Hun kleding is divers, maar laat weinig 
bloot zien. Een blikvanger is het kruisbeeld boven de deur, een uiting van de 
confessionele kleur van het lyceum. De kaart van ‘ons’ Nederlands-Indië aan 
de wand, een gebied waar de Franciscanessen van Heythuysen veel missiepos-
ten hadden, doet vermoeden dat het hier om een aardrijkskundeles gaat.2

Als we nog eens naar het hele klassenportret kijken, dan zijn er interes-
sante vragen uit af te leiden.3 Een aantal elementen staan namelijk op gespan-
nen voet met elkaar. We zien katholieke meisjes die in een tijd leefden waarin 
het ideaalbeeld van de vrouw als moeder en trouwe echtgenote dominant 
was.4 Tegelijkertijd zaten de meisjes in het lokaal op de hbs of het gymnasium 
waar de toekomstige maatschappelijke elite werd opgeleid. En daar wringt de 
schoen. De communis opinio over katholieke jongenslycea is dat daar doelbewust 
een intellectuele elite werd gevormd. Jongens werden klaargestoomd om be-
langrijke posities in de kerk en maatschappij op zich te nemen. Tezelfdertijd 
zou in katholieke kring een visie hebben overheerst waarin het moederschap 
als de eerste taak van de vrouw werd gezien en intellectuele vorming van 
meisjes geen hoge prioriteit had. Hoe verhielden intellectuele en vrouwelijke 
vorming zich op deze lycea dan tot elkaar? Wat moesten deze meisjes volgens 
opvoeders en volgens henzelf met hun hbs- of gymnasiumdiploma gaan 
doen? 

De zuster voor de klas representeert een ander spanningsveld. Kennis-
overdracht was de belangrijkste pijler van lycea, terwijl in de leefregel van 
zusters was opgenomen dat zij zich in hun onderwijs moesten toeleggen 
op godsdienstige vorming. Op deze lycea, die overheidssubsidie kregen en 
de richtlijnen van de overheid moesten volgen inzake bevoegdheden van 
docenten, het leerplan en de eindexamennormen, verschoof de aandacht 
van een intens godsdienstige opvoeding, zoals de congregatie die voorstond, 
in de richting van kennisoverdracht.5 Dat roept de vraag op of het stichten 
van en leiding geven aan zulke scholen wel in overeenstemming was met de 
wens van congregaties om het godsdienstige element in hun werkzaamheden 
voorop te stellen.
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6 Zie bijvoorbeeld Albisetti, Schooling German girls and women; Walford (red.), The private Schooling of 
Girls; Bricard, Saintes ou Pouliches; Kleinau & Opitz (red.), Geschichte der Mädchen- und Frauenbildung.

7 Een historiografisch overzicht van onderzoek naar meisjesonderwijs in Nederland is te vinden 
in Van Essen, ‘Van marge naar middelpunt’, 6-40, m.n. 17-20, 35-39. Zie ook Van Essen & 
Amsing, ‘Champion in Coeducation’, 111-121. 

8 Van Essen, Opvoeden met een dubbel doel.
9 Noordman & Schellekens, ‘Als het meisje zich maar weet weg te cijferen’; Schellekens & 

Noordman, ‘Zijn middelbare meisjesscholen voor meisjes noodzakelijk?’; Grotenhuis, ‘Zo heeft 
de mms dan toch een broek aangekregen’; Godrie-van Gils, Vrouwelijke vorming tussen Martha en 
Maria. Ook verschenen er de afgelopen decennia diverse studies over meisjespensionaten die 

In dit onderzoek worden deze spanningsvelden nader onderzocht aan 
de hand van de geschiedenis van drie door zusters geleide katholieke meis-
jeslycea vanaf hun stichting tot de invoering van de Mammoetwet in 1968. 
Hoe gaven de betrokken actoren op deze drie door zusters geleide katholieke 
meisjeslycea invulling aan de samenhang tussen katholieke, vrouwelijke en 
intellectuele elitevorming en welke veranderingen traden daarin op in de 
periode 1914-1968? Die betrokken actoren zijn in de eerste plaats zusters die 
de lycea in handen hadden en er lesgaven, lekendocenten en leerlingen. Daar-
naast onderscheid ik ook actoren die op iets meer afstand van de dagelijkse 
schoolpraktijk stonden: ouders, kerkelijke gezagsdragers en vertegenwoor-
digers van de wereldlijke overheid, zoals onderwijsinspecteurs. In deze in-
leiding komt eerst aan bod hoe dit proefschrift zich verhoudt tot onderzoek 
naar meisjesonderwijs en geschiedschrijving over vrouwelijke religieuzen. 
Daarna volgt de uitwerking van de onderzoeksbenadering. 

intellectuele elitevorming van meisjes

Sinds de opkomst van vrouwenstudies ontstond er binnen de onderwijsge-
schiedenis meer aandacht voor onderwijs aan meisjes.6 Ook in Nederland 
groeide sinds de jaren 1980 belangstelling voor meisjesonderwijs.7 Historisch 
pedagoge Mineke van Essen schreef in 1990 een overzichtswerk over het on-
derwijs aan meisjes waarin zij liet zien welke standpunten over meisjeson-
derwijs sinds 1800 zijn ingenomen.8 Zij stelt dat het meisjesonderwijs werd 
gekenmerkt door een dubbel doel: naast algemene vorming en beroepsvoor-
bereiding was dat de opvoeding tot goede moeder en zorgzame echtgenote. 
Dit werkte zij uit voor onderwijstypen die specifiek voor meisjes in het leven 
waren geroepen, zoals het meisjesvakonderwijs (waaronder huishoudscho-
len), de middelbare meisjesschool (mms) en de onderwijzeressenopleiding. 
Ook andere studies over meisjesonderwijs uit de jaren 1990 hadden vooral 
aandacht voor schooltypen die qua vakkenpakket specifiek op meisjes waren 
gericht.9 

>
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[   12   ]

geleid werden door zusters. De studies van Wolf, Van der Heijden-Rogier en Van Rijckevorsel 
over respectievelijk Notre Dame des Anges, Regina Coeli en Sacré-Coeur schetsen de opkomst, 
ontwikkeling en ondergang van deze instituten en geven een levendig beeld van de binnen-
wereld van meisjespensionaten die als elitair bekend stonden. Ze besteden aandacht aan  
vrouwelijke en religieuze vorming. Van Rijckevorsel, Een wereld apart; Van der Heijden-Rogier, 
‘Notre Dame des Anges’; Van der Heijden-Rogier, Regina Coeli; Wolf, Notre Dame des Anges.

10 Bakker & Rustidge, ‘Een vrouwelijke sekse zonder vrouwelijk karakter’; Bakker, ‘Een merk-
waardige paradox’; Bakker & Van Essen, ‘No matter of principle’; Van Essen & Amsing, ‘Cham-
pion in Coeducation’. 

11 Van Essen & Amsing, ‘Champion in Coeducation’. 
12 Bakker & Van Essen, ‘No Matter of Principle’, 455, 456.
13 Er was een gemeentelijk lyceum voor meisjes in Amsterdam (opgericht in 1925), in Utrecht 

(opgericht 1926), Rotterdam (opgericht 1928) en Den Haag (opgericht 1932). Casimir, Het Neder-
landsch Lyceum, 276-277.

14 Walboomers, “Jullie zijn hier niet op een meisjesschool”.
15 Casimir, Het Nederlandsch Lyceum, 276-277.
16 Den Haag, rk Lyceum voor Meisjes; ‘s-Hertogenbosch, Sint-Maria Lyceum; Eindhoven, Sint-

Catharina Lyceum; Roosendaal, Sint-Gertrudis Lyceum; Amsterdam, rk Lyceum voor Meisjes; 

Een ander belangrijk onderzoeksthema binnen studies over meisjes-
onderwijs is dat van co-educatie.10 Dat houdt verband met de bijzondere 
inrichting van het Nederlandse onderwijslandschap sinds het einde van de 
negentiende eeuw, met in vergelijking met omringende landen opvallend 
veel gemengde hbs’en en gymnasia, scholen dus die zowel door jongens als 
meisjes werden bezocht.11 Deze gemengde scholen ontstonden in Nederland 
eigenlijk terloops doordat meisjes scholen gingen bezoeken die oorspronke-
lijk voor jongens waren opgericht. Hiermee week het Nederlandse voorbe-
reidend hoger en middelbaar onderwijs (vhmo) af van omringende landen. 
In België en Frankrijk was er nauwelijks sprake van co-educatie, zelfs niet op 
lagere scholen. Duitsland en Engeland kenden wel gemengde lagere scholen, 
maar het middelbare onderwijs was grotendeels naar sekse gescheiden.12 

Vanaf de eerste decennia van de twintigste eeuw bestonden er wel meis-
jeslycea, maar hieraan wordt in de geschiedschrijving nauwelijks aandacht 
besteed. Een uitzondering vormt het artikel van Monique Walboomers dat 
zij schreef op basis van haar scriptie over het Gemeentelijk Lyceum voor 
meisjes in Amsterdam (1925-1950), een van de vier openbare meisjeslycea van 
Nederland.13 Walboomers schetst het Gemeentelijk Lyceum als een bron van 
intellectueel leven, waar rectrix Magrita Freie leerlingen stimuleerde om te 
gaan studeren.14 Hiermee week dit lyceum af van ‘andere meisjesscholen’, 
aldus Walboomers. Een vergelijking met andere meisjesscholen die hetzelfde 
type onderwijs aanboden, maakt zij niet: katholieke meisjeslycea krijgen in 
haar onderzoek geen aandacht.

Er waren in Nederland echter meer katholieke dan openbare meisjeslycea. 
Een lyceum had altijd een gymnasiumafdeling. Een overzicht uit 1934 telt vier 
openbare meisjeslycea.15 Datzelfde jaar waren er acht katholieke meisjeslycea.16 
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[   13   ]

Tilburg, Sint-Theresia Lyceum voor Meisjes; Rotterdam, rk Lyceum voor Meisjes; Amers- 
foort, Lyceum O.L.V. ter Eem; Pius-Almanak 1934, 568, 569.

17 Venray, rk Gymnasium Sint-Angela; Nijmegen, Gymnasium Mater Dei; Haarlem,  
rk Gymnasium voor Meisjes Sancta Maria. Pius-Almanak 1934, 568, 569.

18 Dit waren: Heerlen, Sint-Claracollege; Leiden, Sint-Agneslyceum; Maastricht, Katholiek  
Lyceum voor Meisjes; Roermond, Sint-Ursulalyceum; Sittard, Katholiek Lyceum voor Meisjes 
Serviam; Vaals, Katholiek Lyceum voor Meisjes Sancta Magdalena Sophia; Venlo, Katholiek  
Lyceum voor Meisjes Marianum. Piusalmanak 1955, 566-569.

19 Van Essen & Amsing, ‘Champion in Coeducation’, 116. Op een website met de geschiedenis 
van Amsterdam schreef Saskia Grotenhuis het volgende: ‘Aangezien met name de katholieke 
moraal in die tijd [begin twintigste eeuw, M.S.] extreem preuts was, leidde dat ook tot een gro-
ter aantal roomse meisjes- en jongensscholen’. url: onsamsterdam.nl/component/content/
article/15-dossiers/886-soort-bij-soort geraadpleegd 28 februari 2019.

20 Noordman & Schellekens, ‘Als het meisje zich maar weet weg te cijferen’, 100, 108. Ook Hilhorst 
schetste dit beeld in haar op een breed publiek gerichte publicatie Bij de zusters op kostschool, dat 
zij baseerde op interviews met vrouwen die tussen 1920 en 1965 op een kostschool of klooster-
pensionaat hadden gezeten. Over vormingsdoelen is Hilhorst kort. De meisjes kregen ‘altijd 
een opleiding die erop gericht was hen tot degelijke echtgenotes en moeders te maken’. 
 Hilhorst, Bij de zusters op kostschool, 13.

21 Grotenhuis, Op zoek naar middelbaar onderwijs, 119. 

Daarnaast waren er nog drie categoriale katholieke meisjesgymnasia.17 In 1955 
waren hier nog eens zeven katholieke meisjeslycea bij gekomen.18 Dit heeft 
echter niet geleid tot substantiële wetenschappelijke aandacht voor deze 
scholen. Hierdoor lijken vooronderstellingen de beeldvorming over katho-
lieke meisjeslycea voor een belangrijk deel te bepalen. Zo ontstond tegenover 
het beeld van Nederland als ‘vooruitstrevend’ vanwege het grote aantal 
gemengde scholen, een beeld van het katholieke onderwijs als behoudend, 
omdat katholieke scholen wel naar sekse waren gescheiden, uit angst voor 
moreel verval van de jeugd als jongens en meisjes samen in de klaslokalen 
zouden zitten.19 Ook de grote populariteit die de mms juist in katholieke 
kring genoot, droeg bij aan de beeldvorming dat er op katholieke scholen 
een conservatieve kijk op sekseverhoudingen bestond, waarin het traditio-
nele ideaalbeeld van de vrouw als moeder en lieftallige echtgenote hoogtij  
vierde.20 

Dit beeld resoneert in de studie van historisch pedagoge Saskia Groten-
huis naar het middelbaar onderwijs in de periode 1920-1968. Zij besteedt kort 
aandacht aan katholieke meisjeslycea en schrijft in haar bespreking van de op-
voeddoelstelling van Fons Vitae, de school van de foto, dat ‘het moederschap 
het hoogste doel van iedere opvoeding en elk onderwijs’ voor het katholieke 
meisje was.21 Tegelijkertijd zag ze van deze specifieke doelstelling weinig te-
rug in het onderwijsprogramma. Fons Vitae was een ‘gewoon’ lyceum waar 
alleen de godsdienstlessen en handwerklessen verraadden dat het om een 
katholiek meisjeslyceum ging. Daaruit concludeert zij dat de intellectuele 
vorming van meisjes van groter belang werd geacht dan de voorbereiding van 
het meisje op haar taak als moeder en echtgenote en noemt zij Fons Vitae ‘een 
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22 Idem, 120. 
23 Voor historiografische overzichten naar de geschiedschrijving over religieuzen in Nederland, 

zie Eijt, ’Verborgen vrouwen, vergeten vrouwen?’; Van Vugt, ‘De geschiedenis van zusters, 
 paters en broeders’; Roes & De Valk, ‘A World Apart?’, m.n. 149-162. Voor de geschiedschrijving 
buiten Nederland: Wynants, ‘België en Nederland op gescheiden wegen?’; De Maeyer, Leplae 
& Schmiedl (red.), Religious Institutes in Western Europe in the 19th and 20th Centuries.

24 Van Vugt, ‘De geschiedenis van zusters, paters en broeders’, 146; Wynants, ‘België en Neder-
land op gescheiden wegen?’, 66.

25 Eijt, ‘Verborgen vrouwen, vergeten vrouwen?’, 380; Derks & Monteiro, ‘Met wijsheid opent zij 
haar mond’, 14, 15.

26 Patricia Romijn promoveerde in 1989 op een studie naar de geschiedenis van drie zustercon-
gregaties en typeerde deze gemeenschappen als ‘uitzendbureaus voor religieuze hulpkrach-
ten’. Romijn, Een revolutie in de kloosterwereld, 12. Zij had geen oog voor de (religieuze) motivatie 
van de vrouwen zelf. 

27 Zie Derks & Monteiro, ‘Met wijsheid opent zij haar mond’, 11. 

vruchtbare bron voor het intellectuele leven van de katholieke vrouw’.22 De 
eerste religieuze die promoveerde in de letteren en wijsbegeerte kwam van 
deze school en na haar zouden nog twee medezusters volgen. Beide consta-
teringen, dat moederschap het hoogste ideaal was voor katholieke vrouwen 
en dat Fons Vitae een lyceum was waar intellectuele vorming voorop stond, 
lijken in haar studie twee losse constateringen. Zij werkt niet uit hoe de idea-
len van vrouwelijkheid en intellectuele elitevorming op door zusters geleide 
katholieke meisjeslycea samengingen en welke rol religie daarin speelde. 

vrouwelijke religieuzen

In de jaren 1990 begonnen historici zich in toenemende mate te interesseren 
voor vrouwelijke religieuzen in Nederland.23 Het besef dat de meeste actieve 
congregaties binnen enkele decennia zouden uitsterven, leidde ertoe dat di-
verse congregaties professionele historici hebben aangetrokken om hun ver-
leden op te laten tekenen.24 De groeiende belangstelling onder academische 
historici voor vrouwelijke religieuzen hangt daarnaast samen met ontwikke-
lingen binnen vrouwenstudies en kerkgeschiedenis.25 

Tijdens de eerste fase van vrouwenstudies, in de jaren zeventig en tachtig 
van de twintigste eeuw, lag de nadruk op het onderdrukkende karakter van 
religie. Zusters werden vooral gezien als volgzame hulpkrachten die de clerus 
naar eigen inzicht kon inzetten.26 Aan het eind van de jaren 1980 werd religie 
niet langer alleen gezien als een beperkend stelsel van normen en waarden, 
maar als betekenisvol voor vrouwen zelf.27 

De ontwikkelingen binnen de kerkgeschiedenis, waar sinds de jaren 
1970 een geleidelijke verschuiving plaatsvond van institutionele geschied-
schrijving naar de door de Franse Annales-school geïnspireerde histoire religi-
euse, waarbij de beleving van kerkelijke regelgeving centraal stond, vormde 
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28 Derks e.a., ‘Res Novae’, 129. 
29 Ackermans, Vereeniging van vrouwen; Alkemade, Vrouwen XiX; Lauret, Per imperatief mandaat.
30 Zie bijvoorbeeld Eijt, Zorgen in Gods naam; Monteiro, Vroomheid in veelvoud; Van der Veen & Ver-

hoeven, En toch verschillend.
31 Wynants, ‘België en Nederland op gescheiden wegen?’, 71.
32 Roes & De Valk, ‘A World Apart?’, 157; Derks, ‘Modesty and Excellence’, 9; Monteiro, Derks & 

Van Heijst, ‘Changing Narratives’, 235.
33 Zie voor historiografische overzichten O’Donoghue & Potts, ‘Researching the lives of Catholic 

teachers’; Hellinckx, Simon & Depaepe, The Forgotten Contribution.
34 Hellinckx, Simon & Depaepe, The Forgotten Contribution, 33-35.
35 Zie bijvoorbeeld Rogers, From the salon to the schoolroom, 5, 183; Smyth, ‘Loretto Academy Niagara 

(1861-1969)’, 31; Byrne, ‘A Tradition of Educating Women’, 56; Mangion, ‘”Good Teacher” or 
“Good Religious?”’, 235. Zie ook O’Donoghue & Potts, ‘Researching the lives of Catholic 
 teachers’, 469; Van Heijst, Derks & Monteiro, Ex Caritate, 68, 69.

36 Raftery, die onderzoek deed naar onderwijs van Ierse congregaties, leidde uit het lage percen-
tage leerlingen dat tot het midden van de twintigste eeuw staatsexamen ging doen af dat 
z usters op hun scholen voor voortgezet onderwijs onderwijskansen voor meisjes eerder be-

een andere inspiratiebron.28 Daarmee kwam ook de geschiedschrijving over 
vrouwelijke religieuzen in een nieuwe fase. Waar deze tot dan toe vooral een 
institutionele inslag had (met de nadruk op de organisatorische ontwikke-
lingen),29 verschenen sinds de jaren 1990 diverse congregatiegeschiedenissen 
waarin aandacht werd besteed aan de wijze waarop religieuzen hun verleden 
zelf hebben beleefd en aan de betekenis en beleving van religie in relatie tot 
hun sekse.30 Interviews en vragenlijsten vormden hiervoor een belangrijke 
bron. Daardoor hadden deze studies oog voor verscheidenheid onder zusters: 
naargelang sociale afkomst, leeftijd, vorming, taken en verantwoordelijk-
heden.31 Deze congregatiegeschiedenissen boden nieuwe inzichten, maar 
kenden ook begrenzingen. Er was aandacht voor de diverse werkvelden van 
zusters, maar de nadruk lag op de betekenis van deze werkzaamheden voor 
individuele zusters en voor hun gemeenschappelijke leven, waardoor er min-
der aandacht was voor de concrete werkzaamheden in afzonderlijke scholen. 
Bovendien lag de nadruk vaak op de visie van de aanbieders van onderwijs en 
zorg, de religieuze gemeenschap zelf, en niet op de ontvangers.32

Sindsdien is er internationaal steeds meer aandacht gekomen voor speci-
fiek het onderwijs door religieuzen.33 Historisch pedagogen Hellinckx, Simon 
en Depaepe lieten in 2009 in hun historiografische overzicht van studies naar 
onderwijs door vrouwelijke religieuzen zien dat de onderwijsactiviteiten 
van zusters verschillend zijn gewaardeerd.34 Studies die vanuit feministisch 
perspectief vertrokken, legden vaak de nadruk op de autonome positie van 
zusters binnen hun kloosters en de kansen die zij met hun onderwijs aan 
meisjes boden.35 Daarnaast verschenen studies die juist de nadruk legden op 
het beperkende karakter van onderwijs door religieuzen. Doordat religieuzen 
allereerst de religieuze opvoeding van hun leerlingen voor ogen hadden, zou-
den zij intellectuele vorming daaraan ondergeschikt hebben gemaakt.36 

>
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perkten dan stimuleerden. Raftery, ‘The mission of nuns in female education in Ireland’, 311. 
Ook Eileen Brewer komt tot deze conclusie in haar studie naar tien ‘academies’ in de Verenig-
de Staten tussen 1860 en 1920 die door zusters werden geleid. Zij stelt dat de nadruk volledig 
op de religieuze vorming lag. Academische eisen werden daaraan ondergeschikt gemaakt. 
 Brewer, Nuns and the Education of American Catholic Women, 48, 49.

37 Dat deze studies niet zijn opgenomen in het overzicht van Hellinckx, Simon & Depaepe, heeft 
te maken met hun selectiecriteria. Zij baseerden zich op publicaties die sinds de jaren 1980 in 
twintig tijdschriften over onderwijsgeschiedenis verschenen over het onderwijs door vrouwe-
lijke religieuzen. Nederlandse publicaties verschenen echter voornamelijk in boekvorm. 
 Hellinckx, Simon & Depaepe, The Forgotten Contribution. De lijst met de bestudeerde weten-
schappelijke periodieken is te vinden op pagina 60 (noot 13).

38 Alkemade, Vrouwen XiX, 260.
39 Van Heijst, Derks & Monteiro, Ex Caritate, 185.
40 Lauret, Per imperatief mandaat, 12, 13. 
41 Van Heijst, Derks & Monteiro, Ex Caritate, 185. 
42 Idem, 128-133.

Dit is een interessant spanningsveld dat in Nederland al in de jaren 
1960 onderwerp werd van wetenschappelijke debat. Er verschenen twee we-
tenschappelijke studies waarin de vraag naar de bijdrage van zusters aan de 
emancipatie van meisjes aan de orde kwam.37 Zuster Alix Alkemade schreef 
in 1966 een proefschrift over de geschiedenis van de eerste negentien vrouwe-
lijke congregaties in Nederland en beredeneerde dat deze vrouwen door hun 
onderwijsactiviteiten een bijdrage leverden aan de vrouwenemancipatie avant 
la lettre.38 Een jaar na het verschijnen van Alkemades proefschrift promoveerde 
de historica Alice Lauret op een onderzoek naar de bijdrage van de Tilburgse 
Zusters van Liefde aan het onderwijs en de opvoeding in Nederland. Zij gaf 
zelf als lekendocente les aan het Theresialyceum, waar een Zuster van Liefde 
rectrix was. Lauret had andere opvattingen dan Alkemade over de vraag of het 
kloosterleven voor zusters zelf emancipatiemogelijkheden bood. Alkemade 
meende dat het kloosterleven voor vrouwen de mogelijkheid bood verant-
woordelijke functies uit te oefenen in een tijd dat dit voor vrouwen niet gang-
baar was. Lauret vond het woord emancipatie niet van toepassing en was van 
mening dat de primaire voorwaarde voor emancipatie, eigen opinievorming, 
binnen de kloostermuren niet vervuld werd.39 Toch erkende ook Lauret dat 
vrouwelijke religieuzen door hun aandeel in het onderwijs een plaats ver-
dienden in de geschiedenis van de vrouwenemancipatie.40

In Ex Caritate, een overzichtswerk van de werkzaamheden van vrouwelijke 
religieuzen in Nederland dat in 2010 verscheen, proberen de auteurs een com-
pleter beeld van de onderwijsgeschiedenis van zusters te schetsen door zowel 
oog te hebben voor onderwijskansen die zusters met hun onderwijs boden, 
als voor ervaringen van leerlingen met het opvoedingsklimaat. Die ervaringen 
konden sterk van elkaar verschillen.41 Sommige leerlingen vonden de gebo-
den kennis degelijk, maar de opvoedkundige aanpak te hard en onpersoon-
lijk.42 Van Heijst, Derks en Monteiro besteden in deze studie nadrukkelijk 
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43 Zie ook Monteiro, Derks & Van Heijst, ‘Changing Narratives’, 235.
44 Van Heijst, Derks & Monteiro, Ex Caritate, 151-157. 
45 Van Rompaey, Depaepe & Simon, ‘A Different Kind of Activism’. Zie ook Christens & Suenens, 

‘Onderwijs als roeping en project’, 144.
46 Van Heijst, Derks & Monteiro, Ex Caritate, 137-140.
47 Albisetti, Goodman & Rogers, Girls’ Secondary Education, 4. 
48 Het duurde tot 1968 voordat meisjes een diploma konden halen dat toegang gaf tot de univer-

siteit. Sochin, “Du Mägdlein höre!”, 183-185.
49 Grootaers, ‘Het Werk van het katholiek onderwijs’, 130.
50 Gubin, ‘Politics and Anticlericalism’, 124-128.

aandacht aan de ontvangers van het onderwijs van vrouwelijke religieuzen, de 
leerlingen, en ook aan de leken met wie zusters samenwerkten.43 Zij wijzen, in 
navolging van het onderzoek van Lauret uit de jaren 1960, op de soms moei-
zame verhouding tussen zuster- en lekendocenten in het interbellum.44 Dat 
deze moeizame verhoudingen tussen zusters en leken niet alleen een Neder-
lands fenomeen zijn, laat bijvoorbeeld de studie van Van Rompaey, Depaepe 
en Simon over België zien.45 

Van Heijst, Derks en Monteiro laten in hun studie ook zien hoe belangrijk 
het is om verder te kijken dan bronnen van zusters over hun opvoeddoelstel-
lingen. In leefregels van zusters was vaak opgenomen dat zij de godsdienstige 
vorming voorop moesten stellen, maar opvattingen van zusters over onder-
wijs en opvoeding verschoven wel degelijk in de loop der tijd, ook al bleven 
hun leefregels ongewijzigd.46 

Een vergelijking tussen studies naar onderwijs door religieuzen in ver-
schillende landen laat zien dat de nationale context van invloed was op de 
vraag in hoeverre zusters bijdroegen aan het vergroten van opleidingsmoge-
lijkheden voor meisjes.47 Daarbij lijken concurrentiemotieven, die bepaald 
werden door het specifieke onderwijslandschap van een land, een belangrijke 
rol te hebben gespeeld. In het katholiek-conservatieve Liechtenstein hoefden 
zusters niet te concurreren met niet-katholieke scholen. Daar bestond maar 
één school waar meisjes enige vorm van voortgezet onderwijs konden vol- 
gen. Pas in 1942 openden de zusters die deze school leidden, een gymnasium-
afdeling, maar wegens gebrek aan belangstelling voor deze opleiding werd 
de gymnasiumafdeling na een paar jaar weer opgeheven.48 In België sticht- 
ten zustercongregaties vanaf de jaren 1920, dus enkele decennia eerder, katho-
lieke humaniora voor meisjes (vergelijkbaar met meisjeslycea) die diploma’s 
boden waarmee meisjes toegang kregen tot de universiteit.49 Deze stichtingen 
waren een reactie op stichtingen van lycea voor meisjes op liberale grondslag 
in de jaren 1910. Katholieken reageerden in eerste instantie door af te geven 
op deze instituten. Zusters, die bijna alle katholieke meisjesscholen in België 
in handen hadden, gingen er vervolgens echter wel toe over om hun eigen 
onderwijsprogramma’s aan te passen, om zo te voorkomen dat liberalen een 
monopolie zouden krijgen in het voortgezet onderwijs voor meisjes.50 Histo-
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51 Harford, ‘The movement for the higher education’, 516.
52 Voor een uitvoerige beschrijving van het hele onderzoeksprogramma, zie Monteiro, ‘Zelfstu-

die onderzoeksprogramma’.
53 Smulders, Voor het hogere bestemd. 
54 Naar aanleiding van deze onderzoeksprojecten verscheen in 2010 een publicatie voor een 

breed publiek: Smit & Smulders, Bidden, spelen en studeren. 
55 Van Essen & Amsing, ‘Champion in Coeducation’, 115.
56 Amsing, Bakens verzetten, 16; Dodde, Dag Mammoet, 99.

risch pedagoge Judith Harford, die zich in haar onderzoek richtte op Ierland, 
wijst ook op het concurrentiemotief. Zij concludeert dat zusters hoger onder-
wijs voor meisjes gingen aanbieden omdat deze meisjes anders naar protes-
tantse scholen zouden gaan.51 Deze onderzoeken laten zien dat concurrentie 
met niet-katholieke meisjesscholen er in België en Ierland voor zorgden dat 
congregaties het opleidingsniveau op hun scholen verhoogden.

Het is van belang om zusters te bestuderen in de context van hun tijd en 
in interactie met andere actoren. Dat levert een rijker beeld op van onder-
wijsgeschiedenis van religieuzen en van de verhouding tussen religieuze en 
intellectuele vorming. 

naar een cultuurhistorische benadering van 
katholieke, vrouwelijke en intellectuele 

elitevorming

Dit onderzoek richt zich op de vorming van een katholieke intellectuele voor-
hoede.52 Binnen deze onderzoekslijn doet Marieke Smulders onderzoek naar 
jongensgymnasia geleid door paters.53 Dit boek richt zich op door zusters 
geleide meisjeslycea en met name op de gymnasiumafdelingen.54 Wat voor 
scholen waren dit nu als we ze vergelijken met de rest van het Nederlandse 
onderwijslandschap? De meisjes die deze lycea bezochten, vormden uitzon-
deringen. Rond 1900 volgde slechts 4% van alle kinderen tussen de twaalf en 
negentien jaar enige vorm van voortgezet onderwijs.55 Dit steeg in de decennia 
die volgden, maar was in 1920 nog altijd maar 10%.56 Voor katholieke meisjes 
waren er toen nog nauwelijks mogelijkheden om middelbaar onderwijs op 
katholieke grondslag te volgen. De eerste katholieke gymnasia voor meisjes 
werden opgericht in een stedelijke omgeving. In 1915 ging in Den Haag het rk 
Lyceum voor meisjes van start en datzelfde jaar openden de ursulinen in Ven-
ray hun deuren voor gymnasiastes. Het aantal katholieke meisjeslycea groei-
de vervolgens gestaag. In 1930 waren er acht meisjeslycea, waarvan de helft 
door zusters werd geleid. In 1950 waren er zeventien katholieke meisjeslycea, 
waarvan er dertien onder leiding stonden van zusters. Het aantal scholen on-
der lekenbestuur was gelijk gebleven: vier.57 Voor katholieke jongens waren 
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57 rk Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding, Jaarboek van het onderwijs (1930); rk Centraal 
Bureau voor Onderwijs en Opvoeding, Jaarboek van het onderwijs (1950). 

58 Grosvenor, Lawn en Rousmaniere publiceerden naar aanleiding van de oproep van Silver om 
meer aandacht te besteden aan wat er binnen de klaslokalen nu werkelijk gebeurd was in 1999 
een studie met aanzetten om ‘de stilte’ rond dit aspect van onderwijsgeschiedenis te doorbre-
ken. Grosvenor, Lawn & Rousmaniere, Silences and Images. 

59 Frijhoff, ‘Toeëigening’, 108.

er veel meer katholieke gymnasia, zeker als we de tientallen kleinseminaries 
meetellen die Nederland rijk was. Zo waren er in 1925 39 kleinseminaries en 16 
gymnasia voor jongens die niet specifiek voorbereidden op het priesterschap. 

Opvattingen over intellectuele elitevorming kwamen op katholieke 
meisjeslycea tot stand in wisselwerking met ideeën over vrouwelijkheid en 
katholiciteit. De wederzijdse beïnvloeding tussen deze drie dimensies vormt 
de rode draad in dit onderzoek. Het gaat daarbij zowel om het denken over 
intellectuele elitevorming van katholieke meisjes als om de praktijk ervan, 
dus enerzijds om de bestaande ideeën en opvoedidealen en anderzijds om de 
praktijk, de manier waarop deze op drie door zusters geleide katholieke meis-
jeslycea werden gerealiseerd. Om dat te kunnen doen, is het belangrijk om te 
laten zien wat er binnen de schoolmuren heeft plaatsgevonden.58 

Dit onderzoek legt de nadruk op de betekenisgeving door verschillende 
actoren en sluit daarmee aan bij de cultuurbenadering van historicus Willem 
Frijhoff. Hij gaat uit van een dynamisch cultuurbegrip, waarin oog is voor 
het feit dat cultuur niet statisch is, maar veranderlijk. Hij vat cultuur niet op 
als iets dat door de zender wordt verspreid en vervolgens door de ontvanger 
wordt geconsumeerd, maar als iets dat door de ontvanger naar zijn hand 
wordt gezet, ofwel wordt toegeëigend.59 

In de dagelijkse schoolpraktijk waren het zusters, lekendocenten en leer-
lingen die iedere dag door de gangen liepen. Zij staan in dit boek centraal. 
Daarnaast besteedt dit onderzoek aandacht aan partijen die zich niet dage-
lijks op de schoolterreinen begaven, maar wel bepaalde eisen stelden en ver-
wachtingen hadden, zoals de congregaties die het schoolbestuur in handen 
hadden, ouders van de leerlingen, het ministerie van Onderwijs en de onder-
wijsinspectie, en geestelijke hoogwaardigheidsbekleders uit de bisdommen, 
onder wie de bisschoppelijke schoolinspecteurs. Hoe gaven al deze betrokken 
spelers op drie door zusters geleide katholieke meisjeslycea invulling aan de 
samenhang tussen katholieke, vrouwelijke en intellectuele elitevorming en 
welke veranderingen traden daarin op in de periode 1914-1968? 

Om de hoofdvraag van deze studie te onderzoeken zijn deelvragen gefor-
muleerd. De eerste deelvragen hebben te maken met het zichtbare aanbod 
op de lycea. Wat was het onderwijsaanbod, welke activiteiten werden buiten 
de lessen aangeboden op het gebied van godsdienstige, culturele en sportieve 
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60 Zie voor het belang van het in kaart brengen van de context waarbinnen mensen functioneer-
den Depaepe, ‘Geen ambacht’, 28, 29.

vorming, welke symbolen werden ingezet (bijvoorbeeld in de architectuur 
van het gebouw), welke kledingregels golden er, welke gedragsnormen wa-
ren er en welke rituelen en gebruiken zijn te onderscheiden? Daaruit is af te 
leiden welke bagage nodig werd gevonden voor een toekomstige intellectuele 
elite van katholieke vrouwen. 

De tweede serie deelvragen gaat in op de opvoedidealen en -doelstellingen 
van dit onderwijs. Waarom stichtten congregaties deze lycea en waarom trok-
ken zij zich in de jaren 1950 en 1960 geleidelijk terug uit de lycea die zij van 
de grond af hadden opgebouwd? Met welke toekomstperspectieven werden 
leerlingen geconfronteerd, hoe dachten zij zelf over hun toekomst, en welke 
verschuivingen worden gedurende de onderzoeksperiode zichtbaar? 

Tot slot besteedt dit onderzoek aandacht aan de onderlinge verhoudin-
gen tussen bovengenoemde spelers en de maatschappelijke context waarbin-
nen zij opereerden.60 Op welk speelveld begaven zusters zich en hoe waren 
de onderlinge verhoudingen tussen de betrokken actoren? Kwamen hun 
opvoedidealen en -doelstellingen overeen? Hadden zij dezelfde opvattingen 
over de manier waarop deze meisjes hun vrouw-zijn, katholiek-zijn en hun 
hoge opleidingsniveau te gelde zouden moeten maken? 

katholiciteit, vrouwelijkheid en intellectuele 
elitevorming toegelicht 

De visies van bovengenoemde actoren op intellectuele elitevorming kwamen 
steeds tot stand in wisselwerking met ideeën over katholiciteit en vrouwe-
lijkheid. Ik hanteer deze begrippen om beter zicht te krijgen op samenhang 
en verschuivingen in het onderzoeksmateriaal. Deze begrippen vereisen wel 
enige toelichting.

Als ik in dit onderzoek het begrip katholiciteit hanteer, dan zet ik daarmee 
het zoeklicht op de manier waarop de versterking van de confessionele iden-
titeit en de bijdrage aan de maatschappelijke emancipatie van katholieken 
vorm zou moeten krijgen. Deze formulering geeft al aan dat ik niet uitga van 
één groep ‘katholieken’ die hier allemaal op identieke wijze vorm aan zouden 
willen geven. Hiermee bouw ik voort op inzichten uit de geschiedschrijving 
over het Nederlands katholicisme. Historicus Paul Luykx heeft al in een arti-
kel uit 1987 met de titel ‘Andere katholieken’ laten zien dat er onder Neder-
landse katholieken in het interbellum velen waren die in conflict kwamen 
met het kerkelijk gezag of op zijn minst op eigen wijze invulling gaven aan 
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hun ‘katholiek zijn’.61 In zijn boek Andere katholieken uit 2000 werkte hij dat 
verder uit.62 Het tot dan gangbare beeld van Nederlandse katholieken in het 
interbellum als gehoorzame kudde deed in zijn ogen geen recht aan de Ne-
derlandse katholieken van die tijd.63 Hij vestigde de aandacht op tempo- en 
meningsverschillen waardoor een meer gedifferentieerd beeld ontstond van 
veranderingsprocessen binnen het Nederlands katholicisme. Dit onderzoek 
neemt dit inzicht als uitgangspunt. Opvattingen over wat docenten, leerlin-
gen, ouders en bisschoppen onder ‘katholiek’ verstonden, en welke praktij-
ken zij beschouwden als bevestiging of uitdrukking van hun (persoonlijke 
of collectieve) katholieke identiteit, konden samenvallen, maar soms ook 
uiteenlopen en bovendien in de loop der tijd veranderen.64 

Ook opvattingen over vrouwelijkheid konden verschillen. Dit onderzoek 
gaat er in navolging van de Amerikaanse historica Joan Scott van uit dat op-
vattingen over vrouwelijkheid historisch en cultureel bepaald zijn.65 Opvat-
tingen over vrouwelijkheid liepen in katholieke kring in grote lijn synchroon 
met de kerkelijke constructie van vrouwelijkheid, zo lieten Derks en Van 
Heijst in Roomse dochters zien. Het katholieke gedachtegoed over vrouwelijk-
heid berustte op specifieke beelden van de vrouw als bruid en moeder, als 
hoedster van de moraal, als opvoedster van kinderen die christelijke waarden 
overdroeg en als iemand die haar plaats kende in de samenleving. Zulke beel-
den over vrouwelijkheid functioneerden als belangrijke oriëntatiepunten 
voor het vormen van een identiteit en voor gedrag.66 Katholieke vrouwen die 
leidinggevende functies vervulden in vrouwen- en standsorganisaties, in de 
politiek en in de journalistiek zetten deze beelden niet zonder meer opzij om 
daar hun ‘eigen constructie’ van vrouwelijkheid naast te zetten, maar er von-
den eerder subtiele verschuivingen plaats. Zo bleef het beeld van de vrouw als 
bruid en moeder lang onaangetast, terwijl andere opvattingen, bijvoorbeeld 
over de sociale positie van de vrouw, langzaam verschoven. Daarbij nam de 
mate waarin vrouwen invloed hadden op de inrichting van hun leven toe 
naarmate hun scholingsgraad en maatschappelijke klasse hoger waren.67 
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68 Aerts, De politiek van de katholieke vrouwenemancipatie, 63.
69 Aerts, De politiek, 78.
70 Derks, ‘Geprofest en gepromoveerd’, 193.
71 Een overzicht van studerende en gepromoveerde zusters, waarin ook vrouwelijke leken zijn 

opgenomen, is te vinden in Derks, ‘Geprofest en gepromoveerd’, 203. Voor een overzicht van 
gepromoveerde zusters, inclusief naam, jaar, promotie en vak, zie idem, 209.

In het proefschrift van Mieke Aerts komt eveneens naar voren dat 
katholieke vrouwen zich verhielden tot kerkelijke constructies van vrou-
welijkheid. Verschillende groepen vrouwen droegen echter uiteenlopende 
vrouwbeelden uit. Zo was het vrouwbeeld dat in het interbellum door de 
rkVrouwenbond werd uitgedragen dat van de zorgende moeder. De in het 
interbellum populaire meisjesvereniging de Graal en het kleine gezelschap 
van ongehuwde en afgestudeerde vrouwen De Sleutelbos putten uit het al-
ternatief van maagdelijkheid als ideaal, maar zij deden dat op uiteenlopende 
manieren. De Graal droeg een beeld uit van de militante jonge vrouw die 
zich voor de wereldbekering wegcijferde. Binnen de beweging lag de nadruk 
op offerbereidheid en zelfverloochende onderschikking aan het grotere ge-
heel.68 Binnen De Sleutelbos daarentegen lag de nadruk op zelfontplooiing, 
individualiteit, vrijheid en ongehuwde levensstaat.69 Deze studies laten zien 
dat er verschillende constructies van vrouwelijkheid naast elkaar bestonden. 
In dit onderzoek probeer ik bloot te leggen hoe vrouwelijkheid op verschil-
lende manieren invulling kreeg aan door zusters geleide katholieke meisjes- 
lycea.

Katholiciteit en vrouwelijkheid zijn in de context van meisjeslycea niet los 
te zien van intellectuele elitevorming. Het verhogen van het opleidingsniveau 
van katholieke meisjes via hbs en gymnasium, en de eventuele verwachtingen 
die daaraan gekoppeld waren, staan centraal in de opvatting van intellectualiteit 
die ik in dit onderzoek hanteer. De verhouding tussen het verhogen van het 
opleidingsniveau en dominante opvattingen over katholieke vrouwelijkheid 
was tot ver in de twintigste eeuw complex. Katholieke meisjeslycea waren 
plaatsen waar die twee onderdelen verbintenissen aangingen. Dat gold zowel 
voor de leerlingen die voorbereid werden op het examen als voor de vrou-
welijke zuster- en lekendocenten die er lesgaven. Zij behoorden tot de se-
lecte groep van katholieke vrouwen met een hoog opleidingsniveau. Zusters 
hadden daarin een belangrijk aandeel, zo liet Derks zien. Zij werden – ook 
in eigen kring – vaak niet als grote geleerden gezien en hadden te kampen 
met vooroordelen over hun vermeende wereldvreemdheid.70 Derks laat in 
haar onderzoek zien dat er in die periode echter meer zusters promoveerden 
dan katholieke lekenvrouwen.71 Daarmee toont zij overtuigend aan dat zus- 
ters in het interbellum juist een intellectuele voorhoede vormden die als 
‘intellectueel’ kan worden opgevat, als daarvoor de definitie ‘academisch 
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72 Derks, ‘Geprofest en gepromoveerd’, 194.
73 Zie bijv. Aerts, De politiek, 19; Derks & Verheesen-Stegeman, Wetenschap als roeping. In 2018 is aan 

de Radboud Universiteit Nijmegen een promotieonderzoek gestart met de titel ‘Christine 
Mohrmann en de (katholieke) klassiekenreceptie’.

74 Het St.-Marialyceum in Den Bosch, het St.-Catharinalyceum in Eindhoven en het St.-Gertrudis-
lyceum in Roosendaal vielen onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs 
(omo). Deze vereniging was in 1916 opgericht om de stichting van katholieke middelbare 
scholen in Noord-Brabant te stimuleren en beheerde verschillende middelbare scholen. 
Hoogbergen, Over geestdrift en bevlogenheid. Het rk Lyceum voor Meisjes in Den Haag was in han-
den van de Sint-Willibrordus Vereeniging. Pius-Almanak 1934, 568, 569.

75 Het St.-Gertrudislyceum in Roosendaal heb ik geschaard onder de lycea die onder leken-
beheer vielen, zoals in 1934 stond aangegeven in de Pius-Almanak. In 1950 wordt in de Pius-
almanak vermeld dat dit lyceum onder leiding stond van de Franciscanessen van Roosendaal. 
Het bestuur van het lyceum was echter in handen van omo, de franciscanessen leverden wel 
docenten. rk Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding, Jaarboek van het onderwijs (1950); 
 Pius-Almanak 1950, 689, 690.

gevormd’ wordt gehanteerd.72 Katholieke meisjeslycea vormden tevens een 
belangrijke werkkring voor hoogopgeleide katholieke lekenvrouwen. Soms 
vormde een carrière als lerares de opstap naar een politieke of wetenschappe-
lijke carrière, zoals het geval was bij Marga Klompé, Agnes Nolte en Christine 
Mohrmann.73 

Daarbij moet worden meegenomen dat intellectuele elitevorming aan 
lycea aan het begin van de twintigste eeuw, de periode waarin diverse katho-
lieke meisjeslycea werden gesticht, verbonden werd met maatschappelijke 
elitevorming. Het volgen van middelbaar of voorbereidend hoger onderwijs 
was aan het begin van de twintigste eeuw vooral weggelegd voor kinderen 
uit de hogere sociale klassen. Spraken of dachten opvoeders in termen van 
een (maatschappelijke) elite die ze aan het opleiden waren? En traden hierin 
verschuivingen op? 

casussen en periodisering

Om intellectuele elitevorming van meisjes op door zusters geleide katholieke 
lycea te onderzoeken is gekozen om drie scholen tot onderwerp van de ana-
lyse te maken: Fons Vitae in Amsterdam, Mater Dei in Nijmegen en het The-
resialyceum in Tilburg. Dit vormt een substantieel deel van het totaal aantal 
katholieke meisjesscholen die gymnasiumonderwijs aanboden. Zoals eerder 
al genoemd, waren er in 1934 acht katholieke meisjeslycea en drie categori-
ale katholieke meisjesgymnasia. Zeven van deze scholen werden door zusters 
geleid.74 In 1950 was het aantal katholieke meisjeslycea verder gegroeid tot in 
totaal zeventien. Deze toename kwam op rekening van door zusters geleide 
lycea.75 
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76 De Zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort gaven leiding aan het katholieke meisjes-
lyceum in Amersfoort, het rk Lyceum voor Meisjes in Rotterdam was in handen van de Zusters 
van j.m.j. en de Religieuses du Sacré Coeur beheerden het rk Lyceum voor Meisjes Sancta 
Magdalena Sophia in Vaals. Pius-Almanak 1955, 566-568.

77 Ostermann, ‘Unterricht und Erziehung’, 222.
78 Voor achtergrond rond het lyceum als nieuw schoolmodel, zie La Fleur, ‘Voorbereidend hoger 

en middelbaar onderwijs’, 264-267; Grotenhuis, Op zoek naar middelbaar onderwijs, 51-56.

Deze drie lycea zijn geselecteerd omdat ze in dezelfde periode zijn gesticht 
en werden geleid door drie verschillende congregaties. Fons Vitae werd geleid 
door de Franciscanessen van Heythuysen, de Zusters van Liefde stonden aan 
het hoofd van het Theresialyceum en op Mater Dei zwaaiden de Ursulinen 
van de Romeinse Unie de scepter. In 1950 hadden deze drie congregaties sa-
men tien van de dertien door zusters geleide meisjeslycea in handen.76 

De drie congregaties kennen een verschillende geschiedenis ten aanzien 
van het opleiden van meisjes. De Ursulinen van de Romeinse Unie presenteer-
den zich nadrukkelijk als opvoeders van een voorhoede. Zij konden bogen op 
een onderwijstraditie die terugging tot de zestiende eeuw en hadden interna-
tionaal veel ervaring met het geven van onderwijs aan meisjes uit de hoogste 
sociale klassen. Daarmee verschilden zij van een Nederlandse congregatie 
als de Zusters van Liefde, die was ontstaan in de negentiende eeuw en zich 
vooral richtte op verpleging en lagere typen onderwijs. De Franciscanessen 
van Heythuysen hadden aan het begin van de twintigste eeuw in Nederland 
met name scholen voor (uitgebreid) lager onderwijs. In de Duitse ‘tak’ van de 
congregatie hadden de zusters sinds 1909 vijf Höhere Mädchenschulen (sinds 1911 
Lyzeum genoemd) onder hun hoede, waaraan academisch gevormde zusters 
lesgaven.77 Deze studie gaat in op de vraag of en hoe de onderwijstraditie, het 
zelfbeeld en de opvoedfilosofie van congregaties van invloed waren op hun 
opvattingen over intellectuele elitevorming van hun leerlingen. 

De verhouding tussen gymnasium en lyceum vergt enige toelichting. De 
drie scholen die in dit onderzoek centraal staan, begonnen net als veel an-
dere katholieke meisjesscholen voor voortgezet onderwijs met één schooltype 
(Fons Vitae en het Theresialyceum als hbs, Mater Dei als gymnasium), maar 
werden al snel omgezet in lycea. Een lyceum bestond altijd uit een gym-
nasiumafdeling met één of twee andere schooltypen (een hbs- en/of mms-
afdeling) en kende een gezamenlijke onderbouw van één of twee jaar, waarna 
leerlingen zich over de verschillende schooltypen verdeelden.78 (zie tabel 1)

In het bronnenmateriaal zijn de verschillende schooltypen van een lyceum 
niet altijd van elkaar te scheiden. Gedragsregels en omgangsnormen golden 
voor alle leerlingen en de meeste buitenschoolse activiteiten waren gericht op 
de hele school en waren niet gedifferentieerd naar schooltype. In toespraken 
voor geslaagde leerlingen en in artikeltjes die in de schoolkrant verschenen, 
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79 Op Fons Vitae ging het in de periode 1914-1937 gemiddeld om 15% van het totaal aantal leerlin-
gen. afh, Kroniek Klooster van het H. Hart Amsterdam.

80 De lijst pensionnaires, zoals interne leerlingen op Mater Dei werden genoemd, telt in totaal 125 
namen. ran 1051, 50, Lijst met gegevens over interne leerlingen over de jaren 1930-1953.

komen de verschillen tussen de schooltypen soms wel uitgebreid aan bod. 
Waar dat mogelijk is, worden die verschillen meegenomen in de analyse. 

Het gaat om scholen die grotendeels externaten waren en dus voorna-
melijk dagleerlingen uit de regio aantrokken. Fons Vitae had tot 1937 een 
klein internaat,79 Mater Dei eveneens in de periode 1930 tot 1952.80 De meeste 
meisjes gingen na een schooldag gewoon naar huis. Om die reden richt ik 
mij in dit onderzoek alleen op de dagleerlingen en niet op de internaten. 
Deze scholen waren geen volledig besloten instellingen, maar stonden via de 
lekendocenten, leerlingen en hun ouders in wisselwerking met de stedelijke 
context. 

Door drie steden met een ander karakter te selecteren, kan dit onderzoek 
ook in kaart brengen in hoeverre de stedelijke context een factor van beteke-
nis was. Fons Vitae stond in de multiconfessionele hoofdstad Amsterdam, 
Mater Dei was gevestigd in het overwegend katholieke Nijmegen, waar de 
katholieke universiteit was gevestigd en het Theresialyceum opende zijn deu-
ren in de homogeen katholieke industriestad Tilburg. 

Gedurende de onderzoeksperiode hebben de drie scholen verschillende 
namen gehad. Fons Vitae begon als rk h.b.s. voor Meisjes, werd in 1926 het 
rk Lyceum voor Meisjes en heette vanaf 1951 Fons Vitae. Het Theresialyceum 
begon als de St. Theresia-h.b.s., werd in 1928 omgezet in een gymnasium en 
werd daarna een lyceum. De officiële naam van de school was toen Sint-The-
resialyceum. Midden jaren 1960 werd dit het Theresialyceum. Deze naams-
veranderingen zijn betekenisvol omdat ze samenhangen met veranderende 
opvattingen over de confessionele identiteit van de school en zullen in dit 
boek aan bod komen. Omdat de namen van deze scholen veelvuldig in de 
tekst voorkomen, heb ik ervoor gekozen per school één naam aan te houden: 
Mater Dei, Theresialyceum en Fons Vitae.

Tabel 1. Jaar van invoering schooltype per school

Fons Vitae Mater Dei Theresialyceum
1914: hbs (3-jarig)
1917: hbs (5-jarig)
1926: hbs + gymnasium
1948: hbs + gymnasium + 
mms

1925: gymnasium
1934: gymnasium + hbs-a 
(6-jarig)
1947: gymnasium + hbs-b 
+ mms
1958: gymnasium + mms

1926: hbs (3-jarig)
1928: gymnasium
1931: gymnasium + mms
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Schoolgebouw Fons Vitae, Reijnier Vinkeleskade Amsterdam 
(o.l.v. Franciscanessen van Heythuysen). (afv)

Schoolgebouw Mater Dei, Berg en Dalseweg Nijmegen 
(o.l.v. Ursulinen van de Romeinse Unie). (osu 1827)
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Mijn analyse bestrijkt de periode 1914 tot 1968. 1914 is het jaar waarin de eerste 
katholieke hbs voor meisjes werd gesticht en vormt om die reden het start-
punt. Op alle drie de lycea trokken zusters zich aan het einde van de jaren 
1960 terug uit de schoolbesturen en legden zij de functie van rectrix neer. Het 
jaar 1968 is als eindpunt gekozen, omdat dat het jaar was waarin er een groot-
schalige reorganisatie van het onderwijsstelsel plaatsvond die de geschiede-
nisboeken in is gegaan als de ‘Mammoetwet’. Dit betekende het einde van het 
katholieke meisjesonderwijs. 

publicaties over fons vitae, mater Dei en het theresialyceum

Een belangrijk startpunt voor dit onderzoek vormen de jubileumpublicaties 
van Fons Vitae, Mater Dei en het Theresialyceum, waarin wordt stilgestaan 
bij de schoolgeschiedenis. Een stapeltje met deze jubileumuitgaven laat zien 
dat er een groot verschil is in omvang en vormgeving. Hoe langer de periode 
werd waarop werd teruggekeken, hoe luxer en omvangrijker de jubileum-
edities werden. Waren dit tot in de jaren 1970 boekjes met het uiterlijk van 
een jubileumuitgave van de schoolkrant, daarna verschenen er boeken met 

Schoolgebouw Theresialyceum, Oude Dijk Tilburg
 (o.l.v. Zusters van Liefde). (rat, 27546)
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81 De wat minder groots uitgegeven jubileumedities zijn Mater Dei 1925-1950; Canisius College 1900-
1975 Mater Dei 1925-1975; Lustrumcahier Theresialyceum 1926-1976. De jubileumboeken die verschenen 
zijn: Bredschneyder e.a., Geschiedboek Fons Vitae; Miltner (red.), Het Theresialeven-gevoel; Tromp 
(red.), Meer dan het geweest is. In 2011 verscheen een herdenkingsboek over mère Gregoria, rectrix 
van Mater Dei van 1940 tot 1971. Arends (red.), Mère Gregoria o.s.u.  In 2015 verscheen Bronnen  
van Leven. Fons Vitae Lyceum 1914-2014, een prachtig geïllustreerd boek over de honderdjarige ge-
schiedenis van de school. 

82 Een uitzondering hierop vormt Uit gouden bron, dat verscheen bij het vijftigjarig bestaan van 
Fons Vitae en waarin docente Nederlands zuster Theresette Henning de kloosterkroniek van 
de school op een verhalende manier weergaf. In dit boek komen geen interviews met andere 
betrokkenen voor. Henning, Uit gouden bron 1914-1964.

83 Zie ook Hellinckx, Depaepe & Simon, The forgotten contribution, 25-26.
84 Sara Delamont onderzocht twintig Engelse gedenkboeken die in de twintigste eeuw ver-

schenen en kwam tot een vergelijkbare conclusie. Voor haar onderzoek selecteerde ze geen  
gedenkboek van een katholieke school. Zie Delamont, ‘The Beech-covered Hillside’, m.n. 91.

85 Streefland, Bronnen van leven, bijv. 129-135.
86 Ook Hellinckx, Depaepe & Simon merken op dat je het onderwijs van religieuzen niet kunt 

begrijpen als je niet ook aandacht besteedt aan hun religieuze leven. Hellinckx, Depaepe & 
 Simon, The forgotten contribution, 24.

rijk fotomateriaal.81 De uitgave van een jubileumboek zorgde er vaak voor dat 
oud-leerlingen en oud-docenten hun herinneringen aan hun schooltijd deel-
den met de schrijver(s), of hun foto’s en ander materiaal overdroegen aan het 
schoolarchief.82 Daardoor is prachtig materiaal behouden gebleven.

Aan de opzet van de jubileumboeken veranderde echter niet zoveel. Ze 
werden geschreven voor (oud-)leerlingen en (oud-)docenten. Vanwege de 
opzet van deze uitgaven richtten jubileumboeken zich vooral op interne ont-
wikkelingen en zijn ze vooral beschrijvend van aard.83 De ontstaansgeschiede-
nis, de groei van de scholen en de vele activiteiten die er hadden plaatsge-
vonden, komen aan bod. De nadruk ligt op wat er vanuit het gezichtspunt  
van de school te vieren en gedenken viel. Oud-leerlingen en oud-docenten die  
hun herinneringen optekenden in jubileumboeken waren meestal niet diege-
nen die een hekel hadden aan de school of er maar kort verbleven. Soms wor-
den conflicten en problemen wel genoemd, maar dan worden er verder geen 
verklaringen voor gegeven.84 Wellicht dat de nieuwste generatie jubileum- 
boeken een nieuwe weg inslaat. In het jubileumboek van Fons Vitae dat in 
2014 uitkwam, is wel meer aandacht voor conflicten en wordt geprobeerd om 
gebeurtenissen vanuit verschillende perspectieven te bezien.85

Wat opvalt, is dat intellectuele elitevorming van meisjes nauwelijks 
wordt gethematiseerd. Misschien werd dit, vanwege het opleidingsniveau, als 
vanzelfsprekend gezien. Daarnaast is er weinig aandacht voor het religieuze 
leven van de zusters die de lycea in handen hadden en op de scholen werkten.  
Zusters opereerden in de lycea echter binnen de context van hun klooster-
leven.86 De interne communicatie in de kloosters (binnen de kloosterge-
meenschappen die aan de lycea waren verbonden, maar ook met het centrale 
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87 Van Eijden-Andriessen, ‘Wij fiere vrije Roomsche meisjes’. 
88 Derks, ‘Modesty and excellence’, 18, 19.
89 Derks, ‘Modesty and excellence’.
90 Zie ook Smit & Smulders, ‘Klassiek en katholiek’.

bestuur of in aparte groepjes van zusters die onderwijs gaven) biedt inzicht 
in de prioriteiten die werden gesteld. Deze laat soms iets zien van de doelstel-
lingen die de drie congregaties zich met hun onderwijs aan lycea stelden en 
de positie die zij voor zichzelf zagen weggelegd als opvoeders van een intel-
lectuele elite.

Naast jubileumboeken verschenen er over het Theresialyceum en Mater 
Dei ook wetenschappelijke studies. Cecile van Eijden-Andriessen schreef haar 
doctoraalscriptie (en aan de hand daarvan ook een artikel) over het Theresia-
lyceum.87 Zij richtte zich op de vraag hoe de katholieke identiteit van het 
Theresialyceum in de naoorlogse periode gestalte kreeg en beschrijft hoe ele-
menten die aanvankelijk duidelijk zichtbaar uiting gaven aan de katholieke 
identiteit van het Theresialyceum, zoals de gezamenlijke schoolmis, Maria-
congregatie en het grote aandeel zusters in het docentencorps, langzaam 
verdwenen. 

Waardevol voor dit onderzoek is het artikel dat Marjet Derks schreef over 
de sportcultuur in het interbellum op Mater Dei en het nabijgelegen Canisius 
College van de jezuïeten. Zij liet aan de hand van deze casus zien dat op beide 
scholen gegenderde normen werden overgedragen. De ursulinen van Mater 
Dei legden de nadruk op samenspel, omdat meisjes geacht werden samen te 
werken en niet individueel uit te blinken; op het Canisius College moedigden 
de jezuïeten hun sportende leerlingen juist wel aan om te excelleren.88 

Daarnaast laat Derks zien dat beide orden, die zich nadrukkelijk presen-
teerden als elite-instituten, hun elitaire imago vertaalden in het sportieve 
programma dat zij hun leerlingen aanboden. Sporten als hockey, cricket, ten-
nis en scouting waren begin twintigste eeuw alleen toegankelijk voor de 
hogere standen. Door juist deze sporten te stimuleren verstevigden zowel de 
jezuïeten als de ursulinen hun elitaire reputatie en lieten zij zien dat zij mo-
derne trends volgden en zich daarbij aansloten. Door de keuze voor bepaalde 
sporten en de normen die golden had sport op deze scholen een identiteits-
bevestigende werking. De meisjes van Mater Dei kwamen in schoolverband 
wel bijna een generatie later in aanraking met moderne sporten als hockey 
dan de jongens van het Canisius College, waaruit Derks concludeert dat de 
identiteit van de perfecte katholieke jongen en het perfecte katholieke meisje 
werd geconstrueerd door een andere omgang met ‘moderniteit’.89

Dit onderzoek vergelijkt Mater Dei met Fons Vitae en het Theresialyceum 
en kan zo verschillen aan het licht brengen in het buitenschoolse aanbod en 
de sportcultuur op de drie lycea.90 Zulke elementen van de schoolcultuur 
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91 Smulders, ‘The Boys of Saint Dominic’s’, 164.
92 Op basis hiervan schreef hij – in samenwerking met Henk van Gessel – een gedenkboek ter ge-

legenheid van het honderdjarig bestaan van de school. Streefland, Bronnen van Leven.

laten iets zien over de verhouding tussen katholiciteit, vrouwelijkheid en in-
tellectuele elitevorming. Dat zo’n vergelijking interessante inzichten kan op-
leveren, heeft Smulders laten zien in een artikel waarin zij de sportcultuur op 
het Dominicus College in Nijmegen, dat geleid werd door de dominicanen, 
vergeleek met die op het Canisius College van de jezuïeten. Op het Dominicus 
College raakten moderne teamsporten pas in de jaren 1930 in zwang. Anders 
dan de jezuïeten van het Canisius College benadrukten de dominicanen niet 
het competitieve element van sport, maar teamspirit en de positieve invloed 
van sporten op de fysieke gezondheid van de jongens.91 Daarmee kreeg sport 
binnen hun opvatting van klerikale mannelijkheid op een andere manier 
invulling dan op het Canisius College.

bronnenmateriaal

In dit onderzoek naar drie meisjeslycea nemen, naast de hierboven genoemde 
publicaties, de archieven van die scholen en de archieven van de congrega-
ties die het bestuur van de lycea in handen hadden een centrale plaats in. Het 
schoolarchief van Mater Dei is geïnventariseerd en ligt in het regionaal archief 
in Nijmegen. Het archief van het Theresialyceum bevindt zich in de school 
zelf en is geordend in archiefdozen. Het archief van Fons Vitae was aanvan-
kelijk niet geïnventariseerd en lag verspreid over verschillende ruimtes van 
de school, zonder veel systematiek. Op de zolder stonden zelfs half ingestorte 
kasten met archiefmateriaal. Nadat Henk van Gessel, docent klassieke talen 
die het schoolarchief ordende en jarenlang beheerde, de school had verlaten, 
was er nauwelijks aandacht aan besteed. De school leek het omvangrijke ar-
chief eerder als last te ervaren dan als erfenis. Gelukkig is hier door toedoen 
van oud-docent geschiedenis Aad Streefland verandering in gekomen. Hij 
heeft het inmiddels verspreide archiefmateriaal weer bij elkaar gebracht.92 Na 
een brand in de school in 2017 is het plan om het archief over te brengen naar 
het Stadsarchief Amsterdam versneld gerealiseerd.

Niet alleen de manier waarop het archief was geordend verschilde per 
school, ook varieerde de hoeveelheid en de aard van het archiefmateriaal. In 
alle drie de schoolarchieven vond ik programmaboekjes met de schoolregle-
menten en roosters, verslagen van vergaderingen (van docenten, met ouders, 
van schoolclubs), correspondentie, personeelsdossiers, leerlingenkaarten, 
schoolkranten, fotomateriaal, bewaarde toespraken, brieven aan ouders, cor-
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respondentie met de gemeente, de onderwijsinspectie en katholieke onder-
wijsverenigingen zoals de rk cbvoo (rk Centraal Bureau voor Onderwijs en 
Opvoeding). Het materiaal was echter lang niet altijd compleet voor de tijd-
lijn van dit onderzoek. Vaak waren er bijvoorbeeld slechts programmaboekjes 
van een aantal schooljaren in de archieven te vinden. 

Het schoolarchief van Fons Vitae bevat in vergelijking met de andere 
twee scholen het meeste materiaal voor de vooroorlogse periode. Dat komt 
waarschijnlijk doordat Fons Vitae meer dan tien jaar eerder werd gesticht dan 
Mater Dei en het Theresialyceum, maar ook lijkt er meer behouden gebleven. 
Zo zijn er van de eerste vijftien jaar bijna jaarlijks programmaboekjes bewaard 
en ook de schoolkrant is compleet vanaf de oprichting in 1921. 

Voor alle drie de scholen geldt dat het materiaal van na de Tweede We-
reldoorlog omvangrijker is dan dat van de periode daarvoor. Dit heeft aller-
eerst te maken met het complexer worden van de schoolorganisaties door de 
sterke groei van het aantal leerlingen, waardoor de administratie meer ruimte 
in beslag nam. Daarnaast zijn er meer notulen van vergaderingen. Zo zijn 
de notulen van de docentenvergaderingen uit de jaren 1950 en 1960 meestal 
uitvoeriger dan die van de jaren 1920 en 1930. Deze uitgebreidere verslagleg-
ging heeft te maken met een groeiende medezeggenschap van lekendocen-
ten, ouders en leerlingen. Ouders werden vanaf het midden van de jaren 1950 
meer bij het schoolbeleid betrokken door ouderraden in het leven te roepen, 
waarvan ook weer notulen bewaard zijn. 

De archieven van de Ursulinen van de Romeinse Unie en van de Zusters 
van Liefde zijn geïnventariseerd en voor een belangrijk deel overgebracht naar 
het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, waardoor zij gemakkelijk 
doorzoekbaar en goed toegankelijk waren. Het archief van de Franciscanessen 
van Heythuysen bevindt zich bij de zusters zelf. Van dat archief heb ik geen 
inventaris in kunnen zien. Wel gaf de zusterarchivaris mij archiefstukken ter 
inzage op basis van mijn vragen en kon ik ook met vragen terecht bij Gian  
Ackermans, die het archief goed kent uit de tijd dat hij daar zelf onderzoek deed.

Ook hier moet worden opgemerkt dat de omvang van het archiefmateri-
aal uiteen kon lopen. De kloostergemeenschappen die aan de lycea waren ver-
bonden, hielden bijvoorbeeld een kroniek bij van de ontwikkelingen in het 
klooster en op school. De communiteit Mater Dei hield over de periode 1925-
1943 een klein schriftje bij, terwijl de periode daarna steeds een multomap per 
jaar besloeg. Van het Theresialyceum is alleen de vooroorlogse schoolkroniek 
bewaard gebleven. De verschillen tussen deze archieven hebben consequen-
ties voor dit onderzoek. Zo is een evenwichtige vergelijking tussen de drie 
scholen niet altijd mogelijk. 

Daarnaast is het belangrijk om op te merken dat het hierboven genoemde 
archiefmateriaal voor een belangrijk deel is samengesteld door zusters die 
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de scholen leidden. Zij bewaarden wat zij de moeite waard vonden om te 
bewaren en zij waren degenen die aantekeningen maakten op leerlingen-
kaarten, in personeelsdossiers, correspondentie voerden, programmaboekjes 
samenstelden en een leidende stem in de meeste vergaderingen hadden. De 
kronieken die zusters bijhielden representeren de communicatiecultuur bin-
nen congregaties. Deze bron geeft het perspectief van zusters op het reilen en 
zeilen van de scholen weer. 

Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden wil ik echter verschil-
lende actoren en hun opvattingen ten aanzien van intellectuele elitevorming 
aan door zusters geleide meisjeslycea in beeld krijgen. Een bron als de school-
krant lijkt een goed uitgangspunt om meer te weten te komen over ervaringen 
van leerlingen, omdat zij vanuit hun perspectief artikelen schreven. Ook hier 
is het echter belangrijk om zich te realiseren dat een schoolkrant meerdere 
doelen diende. Allereerst gaf een schoolkrant aan leerlingen de mogelijkheid 
hun schrijftalenten te ontwikkelen. Tegelijkertijd was de schoolkrant het 
visitekaartje van de school, omdat die gelezen zou worden door ouders. Er 
zaten leerlingen in de redacties, maar de schoolkrant stond lange tijd onder 
supervisie van een zuster, die daardoor controle kon uitoefenen op de artike-
len die erin verschenen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er in school-
kranten niet veel aandacht was voor meer negatieve aspecten van het school- 
leven. 

Dit betekent niet dat al deze bronnen daarom alleen het zusterperspectief 
weergeven. Notulen van vergaderingen en brieven aan ouders geven inzicht 
in discussies die er speelden. In de jaren 1950 en 1960, toen de inspraak van 
lekendocenten, leerlingen en ouders toenam, worden zij meer zichtbaar in de 
schoolarchieven. 

Om de verschillende actoren en hun opvattingen beter in het vizier te 
krijgen, heb ik daarnaast andere archieven geraadpleegd, waaronder dat van 
de onderwijsinspectie, de archieven van de bisdommen waaronder de scholen 
vielen en het archief van het rk Vrouwendispuut dat in 1946 werd opgericht 
en waarvan enkele vrouwelijke lekendocenten en zusters die lesgaven op de 
lycea, lid waren. 

Ook ben ik zoveel mogelijk op zoek gegaan naar herinneringen van be-
trokken actoren die op de een of andere manier zijn overgeleverd. Persoon-
lijke ervaringen, anekdotes en verhalen over docenten zijn moeilijk uit het 
archiefmateriaal van de scholen op te maken. Het instituut voor vrouwenge-
schiedenis (Atria) bevat het dagboek van oud-leerlinge van Fons Vitae Anne 
Biegel. De jubileumboeken waren waardevol, omdat hier vaak uitgewerkte 
interviewfragmenten in zijn opgenomen. Daarnaast kon ik gebruikmaken 
van enkele interviews die door anderen zijn gehouden.93 Ook heb ik zelf 
interviews gehouden met oud-leerlingen en oud-docenten en vragenlijsten 
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93 Voor het artikel dat Cecile van Eijden-Andriessen in 2005 schreef over het Theresialyceum 
nam zij diverse interviews af. Ook Emanuel Tomassen interviewde oud-docenten van de 
school. Ik ben hen zeer erkentelijk voor het feit dat ze mij toestemming hebben gegeven om 
die interviews te gebruiken voor dit onderzoek. 

94 Voor Fons Vitae ging het om negen en voor Mater Dei om zes interviews, waarbij ik zoveel 
mogelijk gelet heb op de spreiding van de onderzoeksperiode. Zo heb ik altijd oud-leerlingen 
geïnterviewd die voor de Tweede Wereldoorlog examen deden, en oud-leerlingen die daarna 
eindexamen deden. Daarnaast heb ik ook oud-docenten geïnterviewd en, omdat dit in het ge-
val van Fons Vitae nog mogelijk was, ook zusters die op deze scholen hebben lesgegeven. Ten 
aanzien van het Theresialyceum heb ik mij wat de interviews betreft geconcentreerd op de 
vooroorlogse periode, omdat Cecile van Eijden-Andriessen voor haar artikel over de school 
veel interviews heeft gehouden met leerlingen die na de Tweede Wereldoorlog op het Theresia-
lyceum zaten. De interviews die ik heb gehouden, waren semi-gestructureerd van opzet. Dat 
betekent dat ik een lijst had met vragen die ik graag aan de orde wilde stellen, maar dat de op-
zet meer die van een life story interview was.

95 De Coninck-Smith, “The class of 1980”. Zie ook Bjerg & Rasmussen, ‘Enacting subjectivities in 
educational history’.

96 Zie Brown, The Death of Christian Britain, 115-119. Een mooi voorbeeld van een zorgvuldige analyse 
van de complexe dynamiek tussen religieus gedrag en beleving vormt Lambermon, ‘Loyaliteit 
aan het katholieke geloof’, m.n. 177-179.

97 Van Rooden, ‘Het vreemde sterven’, 530; Kennedy, ‘A Bouquet of Nettles’, 177; Monteiro, ‘Re-
mastering Religion in the Sixties’, 80.

98 Van Heijst, Derks & Monteiro, Ex Caritate, 1030, 1031. Monteiro, Derks & Van Heijst, ‘Changing 
Narratives’.

afgenomen.94 Deze herinneringen van oud-leerlingen en oud-docenten laten 
zien dat verschillende verhalen naast elkaar kunnen bestaan. 

Het gebruik van interviews voor historisch onderzoek is echter ook pro-
blematisch. Interviews representeren individuele herinneringen die sterk zijn 
gekleurd door iemands persoonlijke achtergrond en het leven dat zij (of hij) 
daarna heeft geleid. Mensen herinneren en begrijpen hun leven vanuit het 
heden en geven van daaruit betekenis aan het verleden. Herinneringen van 
oud-leerlingen en oud-docenten aan hun tijd op school kunnen daarom niet 
gezien worden als feitelijke weergaven van dat verleden, maar zijn narratieve 
constructies van dat verleden.95 

Daarnaast hebben diverse onderzoekers laten zien dat herinneringen aan 
het religieuze verleden extra zorgvuldig beoordeeld moeten worden.96 De ja-
ren zestig van de twintigste eeuw worden in herinneringen aan het religieuze 
verleden vaak als breukvlak ervaren. Dat decennium is door veel tijdgenoten 
als tijdperk van vernieuwing getypeerd. Om hun ‘vernieuwing’ tot een suc-
cesverhaal te maken wordt de periode voor de jaren 1960 vaak afgeschilderd 
als behoudend.97 In 1959 riep paus Johannes XXiii op om de katholiek kerk 
bij de tijd te brengen. Van Heijst, Derks en Monteiro hebben laten zien hoe 
kerkhervormingen uit de jaren 1960 van invloed waren op de manier waarop 
vrouwelijke religieuzen hun eigen verleden waardeerden. Zij gingen andere 
aspecten van hun identiteit en verleden benadrukken en plaatsten elementen 
die niet bij hun nieuwe zelfbeeld pasten op afstand.98
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99 Monteiro, ‘Vergeten om te herinneren’, 39, 40.
100 Zie Smit, ‘School Culture’, 116, 117.

Oud-leerlingen en -docenten die aan het begin van de eenentwintigste 
eeuw terugblikken op hun schooltijd, hebben daarnaast te maken met de 
collectieve herinnering waarin het seculariserende karakter van de jaren 1960 
wordt benadrukt. Monteiro spreekt van ‘collectieve religieuze amnesie.’99 We 
lijken te vergeten dat religie lange tijd een factor van betekenis was in sociaal-
maatschappelijke en politieke verhoudingen. 

Deze afstand tot het religieuze verleden lijkt ook door te werken in inter-
views die ik voor dit onderzoek afnam. Oud-leerlingen kunnen zich niet 
altijd meer voorstellen hoe religieuze rituelen zo verbonden konden zijn met 
hun schoolleven en zien stukjes in de schoolkrant als ‘vrome praat’ waarin zij 
terugkijkend zichzelf niet meer herkennen. Mijn vragen naar hun lidmaat-
schap van religieuze clubs leverden vaak minder reactie op dan deelname 
aan sportwedstrijden. ‘Dat deed je toen gewoon’, ‘dat hoorde erbij’, waren 
veelgehoorde uitspraken met betrekking tot religieuze activiteiten, terwijl zij 
veel ‘actievere’ herinneringen lijken te hebben aan andere activiteiten die op 
school plaatsvonden, zoals toneelopvoeringen.100 Het is daarom van belang 
om dit interviewmateriaal zorgvuldig in te zetten en herinneringen van oud-
leerlingen waar mogelijk te confronteren met bronnen uit de tijd, zoals de 
schoolkrant.

Doordat perspectieven van verschillende actoren aan bod komen, ligt te-
gelijkertijd het gevaar op de loer dat verschillen worden uitvergroot en over-
eenkomsten worden versluierd. Zij die ‘tegengeluid’ lieten horen, worden het 
meest zichtbaar. Het is van belang om niet te vergeten dat de dagelijkse prak-
tijk misschien minder een strijdtoneel was, eenvoudigweg omdat praktische 
dagelijkse beslommeringen een groot deel van de tijd in beslag namen. De 
rectrix had haar handen vol aan het afhandelen van al het papierwerk. Het was 
een hele prestatie als er ieder jaar voldoende bevoegde leerkrachten waren, 
de subsidieaanvragen goed geregeld waren en er veel buitenschoolse activi-
teiten plaatsvonden. Lekendocenten hadden vaak aanstellingen op meerdere 
scholen en moesten hun aandacht verdelen. De dagen van leerlingen werden 
gevuld met het voorbereiden van de lessen en met zorgen en gevoelens die 
vast niet altijd aan school gerelateerd waren. 

leeswijzer 

De opbouw van dit boek is zowel chronologisch als thematisch. Er zijn twee 
delen, die ieder uit vier hoofdstukken bestaan. Het eerste deel (de hoofdstuk-
ken één tot en met vier) behandelt de stichtingen en de jaren 1920 en 1930, 
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101 cbs, ‘Van elite-onderwijs naar onderwijs voor velen’. url: cbs.nl/nl-nl/nieuws/2015/12/van-
elite-onderwijs-naar-onderwijs-voor-velen geraadpleegd 28 februari 2019.

waarin het schoolleven binnen en buiten de lessen steeds verder vorm kreeg. 
Het tweede deel (de hoofdstukken vijf tot en met acht) behandelt de jaren 
1940 tot en met 1960. 

Deze onderverdeling in twee delen betekent niet dat ik een radicale breuk 
zie optreden in 1940. De jaren 1940 vormen wel een ‘scharnierpunt’. Praktisch 
gezien begon het aantal leerlingen op alle drie de scholen sterk toe te nemen. 
Het aantal leerlingen van Fons Vitae is tussen 1936 en 1946 meer dan verdub-
beld (van 264 naar 654 leerlingen). Mater Dei en het Theresialyceum waren in 
1940 kleiner van omvang dan Fons Vitae (Mater Dei had toen 156 leerlingen, 
het Theresialyceum 140 leerlingen), maar in de decennia die volgden namen 
ook hun leerlingenaantallen snel toe. Mater Dei had in 1964 bijna vijfhonderd 
leerlingen en het Theresialyceum groeide naar meer dan duizend leerlingen 
in 1968. Deze groei van het aantal leerlingen sloot aan bij landelijke ontwik-
kelingen. Tussen 1920 en 1940 nam het aantal leerlingen in Nederland dat 
voortgezet onderwijs volgde toe van een paar naar 15% van alle twaalf- tot 
achttienjarigen. In de periode 1940 tot 1968 is deze groei nog veel sterker: van 
15 naar 40%.101 

Dit had tot gevolg dat de instroom veranderde – meer meisjes uit ver-
schillende milieus gingen naar lycea – en dat er meer docenten kwamen – van 
wie er verhoudingsgewijs minder zusters waren – maar ook de organisatie van 
de buitenschoolse activiteiten werd erdoor beïnvloed. Gedurende de onder-
zoeksperiode veranderde er daarnaast ook veel in het denken over jeugd en 
opvoeding en over de rol die zusters daarin zouden moeten spelen. Door de 
onderzoeksperiode in twee delen op te delen komen zulke verschuivingen 
beter tot hun recht.

Het eerste hoofdstuk gaat in op de stichtingen van de drie lycea. Het decor 
wordt gevormd door het debat over meisjesonderwijs in de tweede helft van 
de negentiende en het begin van de twintigste eeuw en de manier waarop ka-
tholieken zich in dat debat positioneerden. Nederlandse katholieken waren 
aan het begin van de twintigste eeuw nog volop bezig met een inhaalslag die 
hun eeuwenlange maatschappelijke achterstelling moest compenseren. Hoe 
werd er in het licht van dit emancipatiestreven in katholieke kring aangeke-
ken tegen middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs voor meisjes? Dit 
vormt de aanloop naar de stichting van de eerste katholieke school voor vhmo 
voor meisjes, de rk h.b.s. voor Meisjes in Amsterdam (een van de casussen uit 
dit boek: het latere Fons Vitae), opgericht in 1914 door de Franciscanessen van 
Heythuysen. Vervolgens komen de stichtingen van Mater Dei in Nijmegen en 
het Theresialyceum in Tilburg aan de orde.
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Dit hoofdstuk gaat uitvoerig in op overwegingen van congregaties om de 
verantwoordelijkheid voor deze stichtingen op zich te nemen. Om te kun-
nen aangeven hoe zij dit nieuwe project in hun geschiedenis inpasten, geeft 
het hoofdstuk een schets van de werkzaamheden waarop zij zich tot dan toe 
richtten en de manier waarop zij in hun bronnen over de stichtingen schre-
ven. Zo brengt het hoofdstuk in kaart vanuit welke ambitie deze congregaties 
meisjeslycea stichtten. In hoofdstuk 1 is er veel ruimte voor het perspectief 
van zusters op de stichtingen. De beschikbare bronnen sturen de onderzoe-
ker ook snel naar dit perspectief. Zusters droegen de bestuurlijke verantwoor-
delijkheid voor de scholen die zij stichtten en beheerden de archieven. Bij de 
stichtingen waren echter niet alleen zusters, maar ook het kerkelijk gezag 
en katholieken uit de betreffende steden betrokken. Voor zover de bronnen 
dit toelaten, geeft dit hoofdstuk inzicht in het samenspel van verschillende 
actoren bij de stichtingen.

Nadat de stichtingsbesluiten waren genomen en congregaties begonnen 
waren hun scholen daadwerkelijk op poten te zetten, kregen zij in de dage-
lijkse schoolpraktijk te maken met leerlingen en hun ouders, lekendocenten, 
afgevaardigden van het bisdom en de onderwijsinspectie. Dat speelveld breng 
ik in kaart in hoofdstuk 2. Dit geeft niet alleen inzicht in de invloed van deze 
actoren op de praktische organisatie en de onderwijsuitvoering, maar brengt 
ook achterliggende ideeën over het opleidingsniveau in samenhang met 
ideeën over katholiciteit en vrouwelijkheid aan het licht. 

Nadat de stichtingen en het speelveld van de actoren in kaart zijn 
gebracht, gaat hoofdstuk 3 in op de dagelijkse schoolpraktijk: de schoolge-
bouwen waar de meisjes hun onderwijs kregen en de activiteiten die hun 
schooldagen vulden. Zoals eerder aangegeven, ga ik daarbij niet zozeer in op 
het formele curriculum dat door de overheid werd vastgesteld, maar kijk ik 
vooral naar de ruimte die er bestond om zelf vorm en inhoud te geven aan het 
curriculum. Zusters die de lycea hadden gesticht, wilden hun leerlingen niet 
alleen kennis bijbrengen, maar hun karakters op de juiste manier vormen. 
Aan de hand van gedragscodes die er binnen de scholen golden, blijkt welke 
vormingsdoelen zusters hadden. De rol van zusters was normstellend: zij 
stelden de voorschriften op en controleerden deze ook. Ook in het sportieve, 
culturele en godsdienstige aanbod wordt zichtbaar hoe opvoeders leerlingen 
de gewenste vorming wilden meegeven. Wederom gaven zusters op leiding-
gevende posities hun fiat aan het aanbod, waarbij ze leunden op andere ac-
toren. Waar mogelijk besteed ik aandacht aan eventuele discussies die aan de 
totstandkoming van dit aanbod voorafgingen, omdat hieruit opvoedidealen 
af te leiden zijn. Dit hoofdstuk gaat niet alleen over opvoeders en hun opvat-
tingen, maar, voor zover de bronnen hier zicht op bieden, ook over receptie 
en toe-eigening door leerlingen. 
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Hoofdstuk 4 gaat vervolgens in op de vraag wat de leerlingen van Fons 
Vitae, Mater Dei en het Theresialyceum idealiter met hun opleiding moesten 
gaan doen, zowel vanuit de visie van de opvoeders als vanuit opvattingen 
van leerlingen. Welke ideaalbeelden van vrouw-zijn gaven vorm aan hun 
toekomstidealen en wie zagen leerlingen als identificatiefiguren? Het hoofd-
stuk eindigt met een overzicht van de uitstroom van gymnasiasten naar de 
universiteit.

Het tweede deel van dit boek gaat in op de jaren 1940, 1950 en 1960. In die 
hoofdstukken worden de lijnen uit de interbellumjaren doorgetrokken en 
worden ook verschillen in kaart gebracht. In hoofdstuk 5 ligt de nadruk, net 
als in hoofdstuk 1, op de zusters en hun congregaties en de besluitvorming 
over de lycea. Waar hoofdstuk 1 de stichtingen belichtte, gaat dit eerste hoofd-
stuk van deel 2 in op de achtergrond van waaruit congregaties deze bloeiende 
scholen met sterk gestegen leerlingenaantallen uit handen gaven. De besluit-
vorming over de lycea, keuzes ten aanzien van personeel en financiën hielden 
verband met de problematiek waarmee tal van congregaties worstelden, 
zoals de afnemende aanwas van nieuwe zusters, het vele werk dat onder hoge 
druk moest worden uitgevoerd en tegelijkertijd de oproep vanuit Rome om 
het gebedsleven te intensiveren. Daarnaast kwam de positie van zusters als 
‘natuurlijke’ opvoeders van een katholieke en vrouwelijke elite geleidelijk 
onder druk te staan onder invloed van pedagogische discussies, waarin meer 
nadruk kwam te liggen op vrijheid en verantwoordelijkheid. Sluitstuk is de 
uiteindelijke overdracht van het rectoraat van Fons Vitae, Mater Dei en het 
Theresialyceum aan leken.

In hoofdstuk 6 worden de onderlinge verhoudingen tussen schoollei-
ding, zusters, leken, leerlingen, ouders, bisschoppelijke gezagsdragers en na-
tionale overheid opnieuw onder de loep genomen. Dit hoofdstuk onderzoekt 
in hoeverre de onderlinge verhoudingen verschoven door de schaalvergroting 
van de lycea en door bredere maatschappelijke discussies over de omgang 
tussen jongeren en hun opvoeders. Hoofdstuk 7 brengt verschuivende op-
voedidealen in beeld door parallel aan hoofdstuk 3 zowel de omgangsvormen 
als het sportieve, culturele en godsdienstige aanbod onder de loep te nemen. 
Hoofdstuk 8 behandelt net als hoofdstuk 4 de uitstroom en het toekomstper-
spectief van leerlingen. Ook hier komen veranderingen en overeenkomsten 
ten opzichte van de jaren 1920 en 1930 aan bod. 

Aan de hand van deze hoofdstukken wil deze studie blootleggen hoe de 
spelers in de scholen in onderlinge wisselwerking gestalte gaven aan katho-
lieke, vrouwelijke en intellectuele vorming van meisjes in de drie door vrou-
welijke religieuzen geleide lycea die in deze studie centraal staan.
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1 Zie inleiding.

1

De stichtingen van drie door zusters geleide 
katholieke meisjeslycea 

De stichting van de eerste katholieke school voor voorbereidend hoger en 
middelbaar onderwijs voor meisjes in 1914, de rk h.b.s. voor Meisjes in Am-
sterdam (een van de casussen uit dit boek: het latere Fons Vitae), is relatief laat 
te noemen. Meisjes hadden in Nederland al bijna een halve eeuw toegang tot 
de hogereburgerschool en het gymnasium. Dat roept de vraag op of er onder 
katholieken dezelfde opvattingen bestonden over meisjesonderwijs als in de 
rest van Nederland, of dat er onder katholieken conservatievere opvattingen 
bestonden over nut en noodzaak van intellectuele vorming van meisjes. In de 
historiografie over onderwijsgeschiedenis is de laatste opvatting dominant.1 
De eerste paragrafen van dit hoofdstuk gaan in op de positie van katholie-
ken in Nederland en de manier waarop zij zich in katholieke pedagogische 
tijdschriften en krantenartikelen in het debat over meisjesonderwijs positio-
neerden. Daaruit wordt duidelijk dat de behoefte aan onderwijs van de eigen 
confessionele kleur op het hoogste niveau samenhing met een maatschappe-
lijk invloedrijker wordende katholieke bevolking. Argumenten die vanaf het 
begin van de twintigste eeuw in katholieke kring werden aangedragen voor 
betere onderwijskansen voor katholieke meisjes, vertonen grote overeenkom-
sten met de landelijke discussie, maar laten ook zien dat verschillende katho-
lieke auteurs deze ontwikkeling expliciet in de katholieke traditie plaatsten.

Vervolgens komen de stichtingen van Fons Vitae, Mater Dei en het 
Theresialyceum door de Franciscanessen van Heythuysen, Ursulinen van de 
Romeinse Unie en Zusters van Liefde uitgebreid aan bod. Daarbij is zowel 
aandacht voor de verschillende stedelijke contexten als voor de stichtende 
congregaties. Amsterdam, Nijmegen en Tilburg verschilden qua omvang en 
percentage katholieken van de bevolking, maar ook liep het reeds bestaande 
onderwijsaanbod voor meisjes uiteen. Dit hoofdstuk laat zien hoe dit van 
invloed was op de stichtingsgeschiedenis van de drie lycea. 

De meeste aandacht gaat uit naar de stichtende congregaties, naar de ter-
reinen waarop zij tot dan toe werkzaam waren en de manier waarop zij deze 
nieuwe projecten in hun geschiedenis inpasten. Hoe verhielden zij zich tot 
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2 Hellinckx, Simon & Depaepe, The Forgotten Contribution, 29-30, 55.
3 Bowman, ‘The History of Women, Religion and Education’.
4 Monteiro, Derks & Van Heijst, ‘Changing Narratives’, 236.
5 Van Rooden, ‘Long-term religious developments’, 115. 
6 Thurlings, De wankele zuil, 61.

intellectuele vorming van meisjes? Er is nog weinig bekend over de invloed 
van de opvoedfilosofie van een bepaalde congregatie of orde op hun onder-
wijspraktijk.2 Historica Bowman geeft aan dat het charisma van de stichter 
bepalend was voor de opvoedfilosofie van congregaties.3 Daarbij ging ze sterk 
uit van de verhalen van religieuzen zelf en de invloed die zij aan hun stich-
ter toeschreven. Derks, Van Heijst en Monteiro hebben erop gewezen dat 
verschillen in het zelfbeeld van religieuzen tussen congregaties soms echter 
groter waren dan feitelijke verschillen.4

Door de stichtingsgeschiedenis van drie lycea die geleid werden door drie 
congregaties naast elkaar te leggen, brengt dit hoofdstuk in kaart of en hoe 
hun onderwijstraditie, zelfbeeld en opvoedfilosofie van invloed waren op 
deze stichtingen, waar zij meisjes een opleiding op het hoogste niveau gingen 
aanbieden. Daarbij wordt onder andere gebruikgemaakt van bronnen die 
bestemd waren voor medezusters, zoals kronieken en circulaires, maar ook 
van correspondentie met bisschoppelijke hoogwaardigheidsbekleders en 
berichten die in kranten verschenen.

emancipatie van nederlandse katholieken 

De stichtingen van katholieke meisjeslycea door zusters kunnen niet los ge-
zien worden van het emancipatiestreven van Nederlandse katholieken, waar-
in onderwijs een belangrijk rol speelde. Aan het begin van de twintigste eeuw 
waren katholieken nog volop bezig met een inhaalslag die hun maatschap-
pelijke achterstelling moest compenseren, die terugging tot de Republiek 
der Zeven Verenigde Nederlanden, waarin het katholicisme werd gezien als 
het geloof van de Spaanse overheerser. Katholieken werden niet geweldda-
dig vervolgd, maar stonden in de confessionele hiërarchie duidelijk onder de 
protestanten.5 Katholieken waren uitgesloten van politieke ambten en van de 
armenkassen. De zwakke positie van het katholieke volksdeel werd zichtbaar 
in het teruglopende aantal katholieken in de loop van de zeventiende en een 
gedeelte van de achttiende eeuw. Was in 1587 nog 90% van de Nederlandse 
bevolking katholiek, in 1726 was dit cijfer tot 34% gedaald.6 Officieel was hun 
positie met het uitroepen van de Bataafse Republiek in 1795 verbeterd, want 
een van de eerste maatregelen van het nieuwe regime was ‘de principiële ge-
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7 Roegiers & Van Sas, ‘Revolutie in Noord en Zuid’, 225.
8 Wat niet verhinderde dat de Nederlandse bisschoppen tot 1908 onder toezicht van de Propa-

ganda Fide (Congregatie voor de voortplanting van het geloof die het toezicht uitoefende over 
missiegebieden) stond en Nederland wel een land met missiestatus bleef. De Valk, Roomser dan 
de paus?, 346.

9 Raedts, ‘Katholieken op zoek’, 716.
10 Aerts & De Rooy, Geschiedenis van Amsterdam, 281.
11 Raedts, ‘Katholieken op zoek’, 719.

lijkstelling van alle religieuze gezindten’.7 Toch veranderde de situatie van 
Nederlandse katholieken niet onmiddellijk. De gelijkstelling betekende lang 
niet overal een praktische gelijkstelling. Katholieken werden niet gevraagd 
voor openbare ambten en hadden als groep geen invloed op het landsbestuur. 
Zij mochten ook geen eigen scholen oprichten. 

In de jaren veertig en vijftig van de negentiende eeuw brachten ver-
schillende ontwikkelingen een groeiend zelfvertrouwen onder katholieken 
teweeg. In 1840 werd het verbod op contemplatieve kloosters opgeheven, de 
grondwet van 1848 bracht naast vrijheid van onderwijs ook een hernieuwde 
vaststelling van de vrijheid van godsdienst, van vereniging en vergadering en 
hierdoor kon uiteindelijk in 1853 de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland 
worden hersteld. Nederland was vanaf dat jaar weer een zelfstandige kerk-
provincie.8 

In het midden van de negentiende eeuw was de juridische status van ka-
tholieken in Nederland sterk verbeterd. Deze periode kenmerkt zich echter 
ook door twee belangrijke problemen. Ten eerste werd in 1853 eens te meer 
duidelijk dat de wetswijziging het wantrouwen ten opzichte van katholie-
ken – die ervan werden verdacht trouw te zijn aan Rome, niet aan het vader-
land9 – niet had verdreven, maar eerder had aangewakkerd. Het herstel van 
de bisschoppelijke hiërarchie werd door protestanten met argwaan bekeken 
en leidde tot protesten. Zo werden er in Amsterdam liedjes en drukwerk 
verspreid om mensen te waarschuwen tegen het roomse gevaar.10 Ondanks 
de wetswijzigingen bleven vormen van antipapisme aanwezig. Katholieken 
werden nog steeds stelselmatig uitgesloten van openbare ambten.

Een tweede probleem waarmee katholieken te maken hadden, was dat 
zij in cultureel opzicht eigenlijk analfabeet waren door hun eeuwenlange 
maatschappelijke achterstelling.11 De jonge katholieke neerlandicus Maarten 
Poelhekke, directeur van de openbare hbs in Nijmegen, bracht in 1900 nogal 
wat opschudding teweeg door te stellen dat katholieken deze achterstand 
grotendeels aan zichzelf te wijten hadden. Hij verwoordde zijn mening over 
het ‘tekort’ der katholieken in het culturele en intellectuele leven in een 
manifest, waarin hij zijn geloofsgenoten voorrekende dat zij waren onderver-
tegenwoordigd op belangrijke posities aan universiteiten en in de politiek. 
Met behulp van cijfers gaf hij aan dat van de Nederlandse professoren maar 
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12 Zie Brabers, Proeven van eigen cultuur, 56, 57.
13 Sanders, Het spiegelend venster, 135, 136.
14 Brabers, Proeven van eigen cultuur, 58. Ook katholieke kranten reageerden uiteenlopend op het 

betoog van Poelhekke. Zie Sanders, Het spiegelend venster, 137.
15 Brabers, Proeven van eigen cultuur, 50.
16 Bornewasser, In de geest van Thijm, 15, 16; Brabers, Proeven van eigen cultuur, 58.
17 Brabers, Proeven van eigen cultuur, 61.
18 Idem, 49.
19 Dit was een strategie die ook andere confessionele minderheden kozen in verzet tegen een 

neutrale overheid. Zie De Rooy, Republiek van rivaliteiten, 86-91.
20 Zie Boekholt & De Booy, Geschiedenis van de school, 195, 196.

2% katholiek was, terwijl de katholieken een derde van de Nederlandse be-
volking uitmaakten.12 Hij weet dit tekort aan de stelselmatige uitsluiting van 
katholieke in overheidsdiensten, maar ook – en daarin zat de crux van zijn 
betoog – aan hun geringe participatie op wetenschappelijk gebied.13 

Over de manier waarop katholieken naar meer gelijkheid zouden moeten 
streven, ontstond rond de eeuwwisseling een heftige richtingenstrijd.14 Aan 
de ene kant stonden behoudende katholieken die streefden naar een terug-
trekking van katholieken in eigen organisaties, waaronder het grootste deel 
van de clerus, die zelf was opgeleid achter de gesloten deuren van seminaries 
waarvan de meeste docenten nog nooit een universiteit van binnen hadden 
gezien.15 Aan de andere kant stonden vooruitstrevende katholieken, met 
name jonge intellectuelen die zelf waren opgeleid aan openbare universitei-
ten en niets zagen in een katholiek isolement.16 

Tussen deze extremen in het debat stonden diverse meningen, maar de 
meerderheid neigde naar een katholiek isolationisme.17 Hoewel de noodzaak 
van participatie in de moderne maatschappij steeds duidelijker zichtbaar 
werd, werd deze ook voorgesteld als schadelijk en bedreigend voor katholie-
ken en hun geloof. Paus Pius iX had in zijn Syllabus Errorum (1864) de vooruit-
gang en de moderne beschaving veroordeeld.18 Industrialisatie, verstedelij-
king, materialisme en de opkomst van het socialisme vormden in dit beeld 
een complex van factoren die de macht van de kerk in de wortel dreigden aan 
te tasten doordat ze het gevaar van grootschalige geloofsafval meebrachten. 
De strategie van terugtrekking in eigen kring zou katholieken kunnen be-
schermen tegen deze gevaren van de zich moderniserende maatschappij.19

Op het terrein van het katholiek middelbaar en voorbereidend hoger 
onderwijs moest er nog een behoorlijke slag gemaakt worden. In de tweede 
helft van de negentiende eeuw waren er enkele katholieke colleges die geleid 
werden door diverse mannelijke religieuzen waar jongens volgens het pro-
gramma van Latijnse of Franse scholen (voorlopers van gymnasium en hbs20) 
werden voorbereid op de eigen priesteropleidingen. Deze colleges kwamen 
echter in moeilijkheden door hervormingen van het middelbaar en voor-
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21 Mandemakers, hbs  en Gymnasium, 60.
22 Mandemakers, hbs  en Gymnasium, 60, 61.
23 Zie Voets, Bewaar het toevertrouwde pand, 83, voor initiatieven in het bisdom Haarlem. 
24 Steger, ‘Middelbaar onderwijs’, 268.

bereidend hoger onderwijs in 1863 en 1876, waarbij hbs en gymnasium als 
schooltypen ontstonden.21 

De nieuwe wetgeving leidde ertoe dat in het programma en voor het 
niveau van de docenten rekening moest worden gehouden met de eisen die 
door de overheid aan de nieuwe hogereburgerscholen en gymnasia werden 
gesteld. Deze eisen bleken voor katholieke scholen te hoog. Alleen het bis-
schoppelijk college te Rolduc kreeg in 1872 de status als erkende hbs, maar 
moest deze in 1880 alweer inleveren.22 Het Canisius College in Nijmegen was 
in 1901 het eerste door de overheid erkende katholieke gymnasium. 

Daarom kozen katholieken die hun kinderen de hbs of het gymnasium 
wilden laten volgen, noodgedwongen voor openbare scholen. Dit zagen de 
bisschoppen liever anders. Vanuit de bisdommen werd er actie ondernomen 
om het katholieke middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs uit te brei-
den.23 Om de katholieke emancipatie te bevorderen moest een katholieke 
voorhoede worden gekweekt die de katholieke zaak in de moderne samenle-
ving kon verdedigen en invloedrijke posities op zich kon nemen. Dit vereiste 
onderwijs dat ook in niet-katholieke kring werd gewaardeerd en gerespec-
teerd: op hbs- en gymnasiaal niveau. Deze ontwikkelingen op onderwijsge-
bied richtten zich in eerste instantie op onderwijs voor jongens. Zij werden 
gezien als toekomstige leiders van kerk en maatschappij. Dat bleek toen er 
in 1913 een boek verscheen waarin de verworvenheden voor katholieken in 
de voorbije eeuw op een rij werden gezet. In de paragraaf over de ontwik-
kelingen van het middelbaar onderwijs kon de schrijver slechts successen ten 
aanzien van de uitbreiding van het katholieke jongensonderwijs opsommen. 
Daar zou echter verandering in komen, want hij besloot het hoofdstuk met 
de toekomstplannen die bestonden ‘voor onze meisjes’. Het plan bestond om 
in 1914 in Amsterdam een hbs voor meisjes te openen, onder leiding van de 
‘Eerw. Zusters van Heythuysen’.24 

 

(katholiek) voorbereidend hoger en middelbaar 
onderwijs voor meisjes

In 1913, het moment waarop de Delftse hoogleraar Steger het plan voor de op-
richting van de eerste katholieke hbs voor meisjes in Amsterdam aankondig-
de, was de discussie over nut en noodzaak van middelbaar en voorbereidend 
hoger onderwijs voor meisjes al een halve eeuw in volle gang. Hoe verhielden 
katholieken zich hiertoe? 
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25 Zie voor een uitgebreide analyse van de discussies over vrouwen en hoger onderwijs in Enge-
land, Duitsland en Spanje Rowold, The Educated Woman.

26 Amsing, Bakens verzetten in het voortgezet onderwijs, 20, 21.
27 Pouwelse, Haar verstand dienstbaar aan het hart, 239.
28 Amsing, Bakens verzetten, 63. Anders dan met de hbs het geval was, stichtte de overheid geen 

mms’en. Zie ook Boekholt & De Booy, Geschiedenis van de school, 183.
29 In 1871 kregen Arnhem, Dordrecht en Rotterdam een mms. Amsterdam, Deventer en Gronin-

gen volgden in 1872 en in 1875 werden middelbare meisjesscholen opgericht in Leeuwarden en 
Utrecht. Het aantal leerlingen op mms’en was in 1875 647. Bartels, Een eeuw middelbaar onderwijs, 
35, bijlage iv.

30 Pouwelse, Haar verstand, 60. 
31 Deze uitzonderingen bevestigden eerder de regel van sekse-ongelijkheid in het onderwijs. 

Bosch, Het geslacht van de wetenschap, 97, 98.
32 Beukenholdt-ter Mors, Barrières voor Meisjesonderwijs, 170.
33 Pouwelse, Haar verstand, 65.

In de tweede helft van de negentiende eeuw werd er in Nederland, net 
als in andere Europese landen, gediscussieerd over gelijke onderwijskansen 
voor jongens en meisjes.25 Er kwam rond 1860 een stroom brochures op gang 
waarin gepleit werd voor beter meisjesonderwijs.26 De eerste initiatieven gin-
gen uit van vrouwen die als voorloopsters van de vrouwenbeweging kunnen 
worden beschouwd, maar hun activiteiten werden snel overgenomen door 
direct betrokkenen bij het onderwijs, zoals ouders die hun dochters gelijke 
onderwijskansen wilden bieden.27

Thorbecke, de minister van Binnenlandse Zaken die een grondige hervor-
ming van het onderwijs voor ogen had, zag geen noodzaak om zich met meis-
jesonderwijs bezig te houden. Met de invoering van de wet op het middelbaar 
onderwijs in 1863 was de hbs als apart schooltype ontstaan. Voor jongens wel 
te verstaan, want meisjes waren er niet welkom. Na kritische opmerkingen 
van de Commissie van Rapporteurs werd in de wet ook de mogelijkheid op-
genomen om meisjesscholen op te richten. De wet regelde verder echter niets, 
want volgens Thorbecke behoorde de zorg voor meisjesscholen niet toe aan 
de staat.28 Doordat de stichting van middelbare meisjesscholen werd over-
gelaten aan particuliere initiatieven, duurde het een paar jaar voor de eerste 
mms van de grond kwam. Haarlem had in 1867 de primeur, waarna andere 
steden volgden.29 

Vanaf 1871 kregen meisjes ook toegang tot de hbs, maar vanwege een res-
trictief toelatingsbeleid bleef co-educatie een uitzondering. Meisjes mochten 
alleen naar de hbs als zij daarvoor uitdrukkelijk toestemming kregen van 
de minister.30 Tot 1891 was dit alleen mogelijk in steden waar geen mms 
was gevestigd.31 In de wet op het hoger onderwijs, die in 1878 in de Tweede  
Kamer werd behandeld, stond niets over de toelating van meisjes tot gymna-
sia. Pas naar aanleiding van vragen daarover gaf de minister aan dat gymnasia 
in principe ook voor meisjes toegankelijk waren.32 In 1880 openden de eerste 
gymnasia hun deuren voor meisjes.33
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34 Pouwelse, Haar verstand, 245-246.
35 Idem, 237.
36 Piet de Rooy noemt dit percentage vrouwen dat ongehuwd bleef in Republiek van rivaliteiten, 107.
37 Amsing, Bakens verzetten, 124 en noot 354. 
38 cbs, Statistiek van het voorbereidend hooger en middelbaar onderwijs, 1930-1931, 17, 29.
39 cbs, Statistiek van het voorbereidend hooger en middelbaar onderwijs, 1930-1931. In 1905 waren er geen 

 katholieke scholen voor meisjes die in de telling konden worden meegenomen. In 1925  
was dat wel het geval. Toen telde het cbs 69 meisjes op katholieke mms’en, 70 meisjes op  
katholieke driejarige hbs’en, 427 meisjes op katholieke vijfjarige hbs’en, en 222 meisjes op 
 katholieke lycea. Er waren volgens dat rapport geen meisjes op katholieke gymnasia.

Het aantal leerlingen op mms’en vertienvoudigde in de periode 1870-
1885. In 1885 werd de subsidie aan de mms echter ingetrokken en kwamen er 
geen nieuwe mms’en bij. Pouwelse laat zien dat de mms het slachtoffer werd 
van een politiek steekspel, waarbij confessionelen steeds weer pleitten voor 
subsidiëring van bijzonder onderwijs als subsidie voor de mms op de agenda 
kwam. Dit leidde tot de paradox dat tegenstanders van co-educatie, zoals 
antirevolutionairen, orthodox-protestanten en katholieken, met hun actie 
tegen de mms eigenlijk co-educatie bevorderden.34 Het aantal mms’en nam 
niet toe, maar de behoefte aan middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs 
voor meisjes groeide wel. 

De mms miste deels de boot doordat politieke strijd verdere groei van het 
schooltype in de weg zat. Bovendien kende de mms geen vastgesteld leerplan 
en geen erkend diploma dat toegang gaf tot vervolgopleidingen. Rond de 
eeuwwisseling was het echter breed aanvaard dat onderwijs moest bijdragen 
aan de economische zelfstandigheid van meisjes en hen moest voorbereiden 
op de uitoefening van een beroep. Zelfs voorstanders van apart onderwijs aan 
meisjes waren deze mening toegedaan, zij het dat zij het recht op economi-
sche zelfstandigheid inperkten tot ‘vrouwelijke beroepen’.35 Het belang dat 
aan een wettelijk erkend diploma werd gehecht, hing mogelijk samen met 
het feit dat 25% van de vrouwen aan het begin van de twintigste eeuw onge-
trouwd bleef en dus in hun eigen onderhoud moest voorzien.36 

Aan het begin van de twintigste eeuw verloor de mms voor een belangrijk 
deel van de doelgroep haar aantrekkingskracht. In 1901 volgden 927 meisjes 
onderwijs aan een hbs, en 241 meisjes bezochten een gymnasium, terwijl de 
middelbare meisjesscholen nog 1612 leerlingen telden.37 In 1905 volgde 41% 
van de meisjes in het voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs de mms, 
in 1925 was dat gedaald tot 23%.38 Het aantal meisjes dat een gymnasium be-
zocht was in dezelfde periode flink gestegen. In 1905 maakten meisjes 14% uit 
van alle gymnasiasten op openbare scholen, in 1925 was dat al 26%, en nog eens 
25% op de hbs’en.39 

In de praktijk nam het aantal meisjes dat naar scholen ging die oorspron-
kelijk voor jongens waren opgericht, steeds meer toe: veruit de meerderheid 
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40 Van Essen & Amsing, ‘Champion in Coeducation’, 115. 
41 In diverse artikelen is te gemakkelijk aangenomen dat katholiek onderwijs altijd naar sekse 

gescheiden was. Zie bijv. Bakker & Rustigde, ‘’Een vrouwelijke sekse zonder een vrouwelijk 
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42 Grotenhuis, Op zoek naar middelbaar onderwijs, 204.
43 Pouwelse, Haar verstand, 134.
44 Zie voor de manier waarop Hall in de Nederlandse discussie over co-educatie werd ingezet 

Bakker & Rustidge, ‘’Een vrouwelijke sekse zonder een vrouwelijk karakter’’.
45 Pouwelse, Haar verstand, 133-138.
46 Van Essen, Opvoeden met een dubbel doel, 81.
47 Zie Pouwelse, Haar verstand, 138.

van alle hbs’en en gymnasia werd door zowel jongens als meisjes bezocht.40 
De meeste katholieke middelbare scholen waren wel naar sekse gescheiden, 
maar ook dit was niet overal het geval.41 In 1930, toen er al diverse katholieke 
meisjeslycea waren opgericht, was ook 8% van de katholieke middelbare scho-
len gemengd.42 

 Tegelijkertijd bleef onderwijs aan meisjes in dezelfde lokalen en op het-
zelfde niveau als aan jongens in dit tijdvak omstreden. In 1907 verschenen er 
verschillende artikelen, vooral van mannelijke publicisten, tegen gemengd 
onderwijs op de hbs en het gymnasium.43 Zij formuleerden het vraagstuk in 
psychologische termen: onderwijs moest afgestemd worden op de vrouwe-
lijke bestemming en rekening houden met de bijzondere psychische ken-
merken van het meisje. Meisjes zouden daarom behoefte hebben aan ander 
onderwijs dan jongens. Veel publicisten baseerden zich daarbij op Stanley 
Hall, algemeen beschouwd als de grondlegger van de adolescentiepsycholo-
gie.44 Hall publiceerde in 1904 in Adolescence de resultaten van zijn omvangrijke 
empirische studie naar de kenmerken van de puberteitsfase. Volgens Hall 
zou een overmatige intellectuele vorming de vruchtbaarheid van het meisje 
in de puberteit aantasten en ook schadelijk zijn voor allerlei vrouwelijke ei-
genschappen als intuïtie, emoties en spontaniteit.45 Dit werd versterkt door 
empirisch onderzoek dat in Groningen werd uitgevoerd door hoogleraar 
filosofie en psychologie Gerard Heymans.46 In 1910 publiceerde Heymans 
het resultaat van een grootschalige enquête onder docenten aan hbs’en en 
gymnasia waarin hij hun vroeg naar de psychische en karakterverschillen 
tussen mannelijke en vrouwelijke leerlingen van 12 tot 18 jaar. Heymans con-
cludeerde dat er psychische verschillen tussen de seksen waren: de vrouw was 
emotioneler en daardoor was haar belangstelling anders gericht. De vrouw 
kon zich slechts op één aandachtsgebied tegelijk richten, wat ten koste ging 
van het totale overzicht. Daardoor had zij, ondanks een gelijke intellectuele 
aanleg, een tekort aan grondig wetenschappelijke belangstelling.47 

Pouwelse toonde aan hoezeer deze wetenschappelijke studies de maat-
schappelijke discussie over sekseverschillen beïnvloedde. Onder invloed van 
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de studies van Hall en Heymans verdwenen medisch-biologische argumen-
ten naar de achtergrond en werd het psychische verschil tussen mannen en 
vrouwen het belangrijkste. De visie van Heymans werd ook door veel femi-
nistes omarmd. Hij legde de nadruk op het waardevolle van de vrouwelijke 
emotionaliteit en intuïtie en de hoge morele standaard van vrouwen.48 

Net als in veel andere Europese landen ging er in Nederland veel invloed 
uit van het vertoog over psychische verschillen tussen de seksen op opvattin-
gen over meisjesonderwijs.49 De publicisten die zich begin twintigste eeuw 
uitspraken tegen gemengd onderwijs voor jongens en meisjes, hadden het 
niet over de vraag of meisjes recht hadden op gelijke onderwijskansen als jon-
gens – zoals de feministen in de tweede helft van de negentiende eeuw – maar 
over de vraag of de aard van het meisje wel geschikt was voor een intellectuele 
studie. In de praktijk van het openbaar onderwijs veranderde er ondanks deze 
pleidooien, die ook in de jaren 1920 en 1930 te horen waren, niet veel.50 Er von-
den steeds meer meisjes hun weg naar openbare hbs’en en gymnasia.

Tot aan het begin van de twintigste eeuw was er in katholieke kring nog 
geen haast gemaakt met gelijke onderwijskansen voor jongens en meisjes. Dit 
hing onder andere samen met de achterstandspositie van Nederlandse katho-
lieken. Er waren al nauwelijks katholieke jongensscholen die aan de nieuwe 
eisen voor hbs en gymnasium konden voldoen en meisjesonderwijs op dat 
niveau was nog een brug te ver. Daarnaast lijkt ook het dominante katholieke 
vrouwbeeld aan het begin van de twintigste eeuw van invloed te zijn geweest. 
Dat vertoonde grote overeenkomsten met dat van de burgerlijke samenleving 
waarvan het deel uitmaakte, maar legde andere accenten.51 De door God ge-
geven hiërarchische indeling van de samenleving, met de verschillen tussen 
mannen en vrouwen die daarbij hoorden, vormde het fundament van het 
door de clerus uitgedragen wereldbeeld. Mannen en vrouwen waren anders en 
kwamen op verschillende plaatsen het beste tot hun recht: mannen waren op 
hun plaats in de openbare levenssfeer, vrouwen in de privésfeer. Via brochures 
die een groot lezerspubliek bereikten, verspreidden geestelijken dit beeld.52 
In wijdverspreide opvoedkundige boeken als Handboekje voor de katholieke vrouw 
en moeder werd duidelijk aangegeven dat vrouwen ondergeschikt waren aan 
mannen.53 In dat plaatje paste de man een opleiding die hem voorbereidde 
op leidinggevende functies, de vrouw een opleiding die haar vrouwelijke ei-
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genschappen zoveel mogelijk zou ontwikkelen en haar zou voorbereiden op 
haar taak in huis.

Andere bronnen laten zien dat er vanaf het begin van de twintigste eeuw 
ook katholieken waren die zich gingen uitspreken voor gelijke onderwijs-
kansen voor jongens en meisjes. Pouwelse geeft aan dat katholieken zich na 
1907 wel in het debat over meisjesonderwijs gingen mengen, maar dat zij dat 
vooral in eigen periodieken deden.54 Zij wijst op een aantal artikelen in katho-
lieke pedagogische tijdschriften waarin het standpunt werd ingenomen dat 
katholieken hbs’en en gymnasia voor meisjes moesten gaan oprichten. In deze 
tijdschriften zijn er in deze periode nauwelijks pleidooien voor katholieke 
mms’en te vinden. Christine Vetter, schrijfster van katholieke familieromans 
en hoofdonderwijzeres in Zutphen, schreef in 1909 in Opvoeding en onderwijs, 
een katholiek pedagogisch tijdschrift dat in 1908 door de voorvechter voor 
een katholieke lerarenopleiding dr. H.W.E. Moller was opgericht, dat meisjes 
die aanleg hadden voor studie gerust naar de hbs of het gymnasium gestuurd 
konden worden en dat dat geen gevaar zou opleveren voor geloof en zeden.55 
Ook de jezuïet W. Becker schreef in 1910 in hetzelfde tijdschrift een artikel 
waarin hij aangaf dat ouders hun dochters naar een school voor middelbaar 
of hoger onderwijs moesten sturen als het meisje de juiste aanleg had en later 
een beroep wilde kiezen. Katholiek onderwijs had de voorkeur, maar omdat 
er op dat moment geen katholieke meisjesgymnasia waren, konden meisjes 
van wie ‘geloof en onschuld’ door een priester waren ‘gewaarborgd’ kiezen 
voor een openbare school.56 

Ook voordat er katholieke pedagogische tijdschriften bestonden, waren 
er katholieken die zich nadrukkelijk uitspraken voor betere onderwijskansen 
voor meisjes. Zo verscheen in 1904 de brochure De vrouw en het hooger onderwijs, 
een pleidooi van de Amerikaanse bisschop Spalding van Peoria voor hoger 
onderwijs aan katholieke vrouwen, dat in het Nederlands was vertaald door 
Albertine Steenhoff-Smulders. Zij was voorstander van betere opleidingskan-
sen voor meisjes en nauw betrokken bij de oprichting van de eerste groot-
schalige katholieke vrouwenorganisatie.57 Spalding legde de nadruk op het 
belang van onderwijs op hoog niveau voor zowel mannen als vrouwen. Hij  
beaamde dat vrouwen en mannen fysiek van elkaar verschilden, maar hij was 
niet van mening dat de vrouw geestelijk en lichamelijk de mindere van de man 
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was.58 Voor zowel mannen als vrouwen gold ‘het verstand’ als het belangrijk-
ste bezit. Het verstand maakte de mens tot mens en gaf waarde aan alles wat 
hij deed. Dat was ‘de onmiddellijke openbarig van God in iedere ziel’.59 Niet 
iedereen had de drang om voortdurend zijn verstand te blijven ontwikkelen, 
dat was slechts weggelegd voor een klein clubje ‘uitverkorenen’, zowel man-
nen als vrouwen. Hij was daarom trots op de Verenigde Staten, waar in 1903 
een katholieke hogeschool voor vrouwen was opgericht. 

In diverse katholieke kranten verschenen advertenties waarin de brochure 
werd aangeprezen,60 maar ook verscheen er in De Tijd een uitgebreid stuk op 
de voorpagina waarin kanttekeningen bij de brochure werden geplaatst.61 De 
auteur was net als de Amerikaanse bisschop van mening dat ook katholieke 
vrouwen toegang zouden moeten krijgen tot hoger onderwijs, maar plaatste 
die ontwikkeling steeds in het licht van de dienende rol van de vrouw ten 
opzichte van de man. Het zou een ‘ongezond streven’ zijn als vrouwen op 
wetenschappelijk gebied gingen concurreren met mannen. Een ‘evenredige 
ontwikkeling’ tussen mannen en vrouwen was echter wel belangrijk, omdat 
vrouwen dan meer op gelijke voet stonden met hun echtgenoten. Bisschop 
Spalding zag ook in dat verstandelijke ontwikkeling van vrouwen een gun-
stige uitwerking had op hun rol als moeder en echtgenote, maar benadrukte 
dat onderwijs niet tot doel had goede echtgenotes en moeders te maken. Het 
onderwijs had tot doel ‘volmaakte menschen’ te maken en daarin maakte hij 
geen onderscheid tussen mannen en vrouwen.62 

Vanaf het eerste decennium van de twintigste eeuw zijn diverse kranten-
artikelen te vinden waaruit blijkt dat steeds meer katholieken zich gingen 
uitspreken voor gelijke onderwijskansen voor meisjes. In Het Centrum van 28 
september 1909 is in het verslag van de katholiekendag in Haarlem te lezen 
dat de jezuïet Van Oppenraay, van 1899 tot 1907 rector van het Amsterdamse 
Sint-Ignatiuscollege,63 een lezing verzorgde over middelbaar onderwijs waar-
in hij zei dat katholieken eigen meisjeslycea moesten gaan oprichten. In zijn 
argumentatie is echter voelbaar dat dit niet een vanzelfsprekend standpunt 
was en dat vooroordelen moesten worden overwonnen. Hij begon ermee zich 
uit te spreken tegen gezamenlijk onderwijs voor jongens en meisjes en ver-
wees daarbij, in de lijn van Hall, naar de mannelijke en vrouwelijke ‘geest’, die 
van elkaar zouden verschillen. Tegelijkertijd verwees hij naar middeleeuwse 
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voorbeelden van katholieke vrouwen die zich op de wetenschap hadden toe-
gelegd, waarmee hij beargumenteerde dat de kerk er heus niet op tegen was 
dat vrouwen zich wetenschappelijk zouden ontwikkelen. Van Oppenraay zei 
expliciet dat hij begrip had voor ouders die ervoor kozen hun dochters naar 
neutrale scholen te sturen zo lang er nog geen katholieke meisjeslycea waren. 
Katholieken moesten volgens hem in deze leemte voorzien. Daarop volgde 
applaus van het aanwezige publiek.64 Dat lijkt erop te wijzen dat niet alleen 
hij, maar vele aanwezigen met hem de tijd rijp achtten voor de oprichting van 
het eerste katholieke meisjeslyceum.

Op 1 april 1914, toen er in De Tijd een verslag verscheen van de lezing  
‘De Vrouwenbeweging en de rk Vrouwenbond’ door Albertine Steenhoff-
Smulders, die De vrouw en het hooger onderwijs in 1904 naar het Nederlands had 
vertaald en uitgebracht, was de oprichting van het eerste katholieke meisjes-
lyceum nabij. In februari had zij in Het Centrum een visioen geschetst van een 
female college, zoals in de Verenigde Staten reeds gebruikelijk was. Dat was ech-
ter nog een grote stap, maar ‘die naar een katholiek vrouwelijk gymnasium, 
naar een Roomsche Hoogere Burgerschool voor meisjes niet zoo héél groot 
meer.’65 

Net als Van Oppenraay op de katholiekendag in 1909 wilde ook Albertine 
Steenhoff-Smulders vooroordelen, als zou de katholieke kerk wetenschappe-
lijke ontwikkeling van vrouwen tegenwerken, wegnemen. Niet de katholieke 
kerk was volgens haar schuldig aan het feit dat er begin twintigste eeuw veel 
mensen van mening waren dat vrouwen het beste zo min mogelijk hoefden 
te weten, de kerk had juist de ‘verheffing en ontwikkeling’ van de vrouw be-
vorderd. Tot het einde van de achttiende eeuw studeerden vrouwen aan de 
pauselijke universiteit en gaven ze er les. Albertine Steenhoff-Smulders zocht 
de oorzaak voor veranderende opvattingen in de twintigste eeuw in de ‘eeu-
wen van verdrukking en achterstelling’ door protestanten. ‘[O]veral waar het 
protestantisme zijn werk verricht, geraakte de vrouw op den achtergrond.’ 
Katholieke mannen waren druk met hun eigen emancipatie en niet bezig met 
de emancipatie van de katholieke vrouw. Nu echter was de tijd aangebroken 
dat katholieke vrouwen actief moesten worden. Meisjes uit ‘hoogere standen, 
die er wezenlijk roeping voor hebben en voor wie ’t geen ‘gril’ is, moet de 
universiteitsstudie niet belet worden’.66 

Aan de ene kant schetste zij een beeld van de katholieke kerk die weten-
schappelijke ontplooiing van vrouwen stimuleerde – hoewel Nederlandse ka-
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tholieken hieraan door hun maatschappelijke achterstelling begin twintigste 
eeuw weinig prioriteit gaven – aan de andere kant is uit haar argumentatie 
op te maken dat het volgen van een wetenschappelijke studie afweek van 
maatschappelijk aanvaarde, seksespecifieke rolpatronen voor vrouwen. Al-
leen meisjes uit ‘hoogere standen’ en die ‘roeping’ hadden zouden moeten 
gaan studeren. Het begrip roeping was een religieus vertoog dat functioneel 
was voor vrouwen die ambities hadden die afweken van de maatschappelijke 
norm. Openlijk ambitieus zijn wekte afkeer op. Het script dat wel was toege-
staan was dat de studie (of het werk) de vrouw vond in plaats van omgekeerd. 
Dan was dat iets wat op je weg kwam en waaraan je gehoor gaf.67 

In de argumentatie van katholieken die zich aan het begin van de twin-
tigste eeuw uitspraken voor intellectuele vorming van meisjes, klonken, net 
als in het bredere debat in Nederland, argumenten door over gelijke rech-
ten voor mannen en vrouwen, maar waren ook denkbeelden zoals die door 
Hall waren geformuleerd van invloed. Wat daarnaast opvalt, is dat diverse 
katholieken die zich hiervoor uitspraken, erop wezen dat er in de kerkelijke 
geschiedenis allerlei vrouwen te vinden waren die hadden gestudeerd. Op 
die manier wilden zij de breder gedeelde opvatting dat de kerk conservatieve 
opvattingen had over intellectuele vorming van vrouwen, weerleggen. 

Katholieken waren wel vrij laat met hun deelname aan het debat over 
betere opleidingsmogelijkheden voor meisjes. Albertine Steenhoff-Smulders 
zocht de oorzaak voor het feit dat Nederlandse katholieken zich, anders dan 
in de Verenigde Staten het geval was, lange tijd nauwelijks leken te bekom-
meren om hoger onderwijs voor meisjes in de maatschappelijke achterstel-
ling door de protestanten. De katholieke emancipatie richtte zich in eerste 
instantie op mannen. Daarnaast is aan te voeren dat katholieken zich steeds 
vaker gingen uitspreken voor gelijke onderwijskansen voor meisjes toen het 
aantal meisjes dat lycea bezocht snel begon te stijgen. In de praktijk waren er 
diverse katholieke ouders die hun dochters naar openbare scholen stuurden. 
Zo haalde zuster Dominicus Bootsma, de eerste rectrix van het Theresialyce-
um in Tilburg, haar diploma aan een openbare hbs68 en ging Christine Mohr-
mann, lerares klassieke talen aan Mater Dei vanaf 1929, in Groningen naar het 
gymnasium.69 Met de stichting van de eerste katholieke hbs voor meisjes in 
Amsterdam in 1914 kregen ouders ook de mogelijkheid hun dochters naar een 
katholieke school te sturen. 
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fons vitae

Aan het begin van de twintigste eeuw was Amsterdam een multi-confessione-
le stad waar katholieken een vijfde van de 510.000 inwoners uitmaakten.70 In 
de eeuw ervoor waren katholieken zich steeds nadrukkelijker gaan manifeste-
ren in Amsterdam. Zo verschenen in de negentiende eeuw nieuwe katholieke 
kerkgebouwen op prominente plaatsen in de stad.71 De katholieke arts Jan 
Willem Cramer nam diverse initiatieven om Amsterdamse katholieken aan 
te sporen zich ook politiek te organiseren om zo hun positie te verbeteren.72 
Hoewel een vijfde van de Amsterdamse bevolking katholiek was, maakten zij 
in het midden van de negentiende eeuw 7 à 8% uit van de gemeenteraadsleden.

De katholieke ‘elite’ in de hoofdstad was betrekkelijk ‘nieuw’ en nog nau-
welijks doorgedrongen tot de bestuurlijke elite. Oude katholieke regentenge-
slachten waren in de negentiende eeuw zo goed als uitgestorven. De ‘nieuwe 
elite’ bestond uit families die vaak vanuit Duitsland naar Nederland waren 
geëmigreerd en in betrekkelijk korte tijd ‘tot aanzien’ waren gekomen.73 
Ze maakten deel uit van de gegoede middenstand, ze woonden vaak aan de 
grachtengordel en waren door bloedbanden nauw met elkaar verbonden.74 

Door deze groep werden verschillende initiatieven genomen om katho-
lieke organisaties van de grond te krijgen. Deze katholieken waren bereid 
hun middelen in te zetten om de positie van de eigen kerk sociaal en cul-
tureel te verspreiden.75 De Vereeniging tot Weldadigheid van den Allerheiligsten Ver-
losser, opgericht door de hierboven genoemde Cramer en bankier Pieter van 
Cranenburgh, werd opgericht om in Amsterdam katholieke lagere scholen 
te exploiteren.76 Historicus Jurjen Vis heeft laten zien hoe welgestelde katho-
lieke Amsterdammers zich in de jaren 1870 inzetten voor de stichting van de 
rk Ziekenverpleging.77 Via de bisschop werd aan zusters gevraagd om een 
katholiek ziekenhuis in de hoofdstad te beginnen.

Eenzelfde route lijkt te zijn genomen bij de stichting van een hogerebur-
gerschool voor meisjes in de hoofdstad. In twee jubileumboeken die over de 
schoolgeschiedenis van Fons Vitae verschenen (een uit 1964 en een uit 1980), 
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wordt vermeld dat een comité ‘welgestelde’ katholieke Amsterdammers aan 
de Franciscanessen van Heythuysen een verzoek deed om een hbs voor meis-
jes te stichten.78 In het archief van de Franciscanessen van Heythuysen komen 
we niet veel te weten over dit comité. Er wordt alleen vermeld dat de vicaris 
(plaatsvervangend bisschop) van het bisdom Haarlem, mgr. Möllman, een 
verzoek deed aan de congregatie om een hbs in de hoofdstad te openen. Dat 
daar wel degelijk het advies van een comité aan ten grondslag lag, is te lezen 
bij Voets, geschiedschrijver van het bisdom Haarlem. In het bisdom Haar-
lem werd een commissie van priesters en leken ingesteld die onderwijszaken 
moesten begeleiden. Zij bracht adviezen uit aan parochies die een school wil-
den beginnen en hielp bij het verwerven van de benodigde middelen. Voets 
noemt de nauwe betrokkenheid van de commissie bij de oprichting van de 
eerste katholieke hbs in Amsterdam haar grootste succes.79 In het besluiten-
schrift van het bestuur van de Nederlandse provincie van de congregatie is 
voor juli 1912 te lezen dat met meerderheid van stemmen was besloten om het 
verzoek uit het bisdom Haarlem om een driejarige h.b.s. in Amsterdam te 
stichten, in te willigen.80

De Franciscanessen van Heythuysen
Dat de Franciscanessen van Heythuysen en niet een andere congregatie het 
verzoek kreeg om een driejarige hbs te starten is niet vreemd. Er waren ook 
andere congregaties die zich met onderwijs bezighielden,81 maar deze zusters 
hadden op dat moment al diverse scholen in het bisdom Haarlem (waaronder 
een school voor meer uitgebreid lager onderwijs, mulo) en bovendien hadden 
de Franciscanessen van Heythuysen in de Duitse provincie van de congrega-
tie, die in 1900 zelfstandig was geworden, al ervaring met dit type onderwijs 
voor meisjes.82 De vijf Höhere Mädchenschulen van de Franciscanessen van Hey-
thuysen waren vanwege de hervormingen in de staat Pruisen in 1909 omgezet 
in Höhere Schulen (sinds 1911 Lyzeum genoemd). Aan deze scholen gaven acade-
misch gevormde zusters les.83 
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84 Ackermans, Vereeniging van vrouwen…, 43, 44. De Nederlandse provincie behaalde in 1948 getals-
matig haar hoogste niveau. Er waren toen 1051 geprofeste zusters en 31 kandidaten (novicen en 
postulanten). Idem, 62.

85 Ackermans, Vereeniging van vrouwen…, 63. 
86 21 lagere scholen, 21 bewaarscholen, 15 naaischolen en zeven pensionaten. Cools & Van de 

Wijnpersse, Moeder Magdalena, 286, 287.
87 De Franciscanessen van Heythuysen schaften het onderscheid tussen lekenzusters, die werk-

ten in de huishouding, en koorzusters, die in het onderwijs en de verpleging werkten, in 1926 
officieel af, hoewel het onderscheid in de praktijk nog lang bleef bestaan. Ackermans, Vereeni-
ging van vrouwen…, 105, 107.

88 Het kwam vaak voor dat actieve orden regels overnamen die voor slotzusters geschreven 
 waren. Dat heeft te maken met de geschiedenis van het kloosterleven in Nederland. Zie daar-
over Alkemade, Vrouwen XiX, 149, 150.

89 In de gedenkboeken van de congregatie van Heythuysen wordt de totstandkoming van de 
kloosterregel van deze Franciscanessen uitvoerig beschreven. Deus providebit, XX-XXii; Cools & 
Van de Wijnpersse, Moeder Magdalena, 84-91. Zie ook Ackermans, Vereeniging van vrouwen…, 136.  
De Franciscanessen van Oirschot, Dongen, Etten en Roosendaal leefden al volgens deze regels.

90 Bij de volgelingen van Franciscus vormden de franciscanen de eerste orde en de clarissen de 
tweede orde. De derde orde werd gevormd door twee groepen: een groep van leken die niet in 
een klooster leefden, maar hun geloof in de wereld op intensieve wijze beleefden; en een groep 
die wel volgens kerkelijk goedgekeurde regels en in een klooster leefde, maar daarnaast taken 
in de wereld vervulde. De congregatie van de Penitenten-Recollectinen ontstond in de zeven-
tiende eeuw en viel onder deze laatste categorie. Zie Van Heijst, Derks & Monteiro, Ex Caritate, 37.

De congregatie was in 1835 in het Limburgse Heythuysen gesticht en 
richtte zich aanvankelijk op het lager en uitgebreid lager onderwijs. De 
congregatie breidde zich vervolgens uit naar Duitsland (vanaf 1852), België 
(1856), Indonesië (1870), Brazilië (1874) en de Verenigde Staten (1874). In 1900 
telde de congregatie 1400 zusters, verspreid over vier continenten. 425 zusters 
vielen onder de Nederlandse provincie van de congregatie (Nederland en 
Nederlands-Indië).84 In 1910 was het aantal zusters in Nederland opgelopen 
tot rond de 650.85 De congregatie in Nederland bestond naast het moederhuis 
in Heythuysen uit 22 communiteiten die de leiding hadden over 64 scholen.86

Binnen de congregatie waren er zusters die zorgden voor de huishouding 
en zusters die in het onderwijs en de verpleging werkten, maar een belangrijk 
deel van het leven van zusters bestond uit hun gebedsleven.87 Net als veel 
andere congregaties die in het midden van de negentiende eeuw in Neder-
land werden gesticht, was de dagorde van de Franciscanessen van Heyt huysen 
ingericht als die van een congregatie die zich volledig aan contemplatie 
wijdde.88 Bij de stichting had de congregatie in Heythuysen de ‘Apostolijke 
Constitutiën van de Penitenten-Recollectinen’ als leidraad genomen.89 De 
Penitenten-Recollectinen waren kloosterlingen van de Franciscaanse Der- 
de Orde90 die een streng kloosterleven nastreefden en in het slot leefden. 
Recollectie betekent teruggetrokkenheid, ingetogenheid. De dagelijkse ge-
beden van de Franciscanessen van Heythuysen volgden voor een groot deel 
het patroon van deze beschouwende congregatie.91 > 
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91 De dagorde heeft in de leefregel van 1869, 1900, 1929 en 1957 ook geen grondige wijzingen 
 ondergaan. Ackermans, Vereeniging van vrouwen…, 136.

92 In navolging van Van Heijst, Derks en Monteiro gebruik ik de term leefregel voor het hele 
pakket aan geschriften dat de basis vormde voor het kloosterleven van zusters (kloosterregel, 
constituties en gebruikenboek). Van Heijst, Derks & Monteiro, Ex Caritate, 38.

93 Zie Ackermans, Vereeniging van vrouwen…, 229, 230.
94 Monteiro, Vroomheid in veelvoud, 87; Eijt, Zorgen in Gods naam, 47, 48.
95 Regel en Constitutiën van de Religieuzen der Boetvaardigheid en de Christelijke Liefde van de Derde Orde van den 

Heiligen Seraphijnschen Vader Franciscus (1900); Regel der regulieren derde orde van den Seraphijnschen vader 
den H. Franciscus en Constituties van de zusters van de boetvaardigheid en van de christelijke liefde van de derde 
orde van den heiligen serafijnschen vader Franciscus (1927); Regel van de Reguliere Derde Orde van de Serafijnse 
Vader de H. Franciscus en Constituties van de Zusters van Boetvaardigheid en Christelijke Liefde van de Derde 
Orde van de Serafijnse Vader de H. Franciscus (1957). 

96 ‘[V]oor de studeerende novicen werden de volgende bepalingen vastgesteld: Het officie van  
’s morgens wordt vervangen door het bidden van één tientje, het officie van ’s avonds wordt 
vervangen door het bidden van een rozenhoedje.’ afh, Besluiten van den Raad der Neder-
landsche Provincie (1900-1930), 20 januari 1912. 

In verschillende versies van de leefregel92 van de Franciscanessen van Hey-
thuysen (1900, 1927, 1957), waarin stond beschreven wat het concrete doel was 
van de congregatie, werd ‘onze eigene heiligmaking’ als ‘eerste en voornaam-
ste doel’ geformuleerd.93 De ‘heiligmaking’ bestond er bijvoorbeeld uit dat de 
zuster zichzelf wegcijferde als mens met eigen wensen en verlangens. Daarin 
kwam de totale overgave aan God tot uiting. Door gehoorzaam te zijn aan 
de kloosterregels en aan de oversten konden zusters laten zien dat ze goede 
religieuzen waren.94 Als zusters intraden, legden zij de geloften van zuiver-
heid, armoede en gehoorzaamheid af. Dit waren de hulpmiddelen om tot 
zelfheiliging te komen. Vrouwen die deze kloostergeloften hadden afgelegd 
konden geen geldig huwelijk meer sluiten, deden afstand van alle bezittingen 
en beloofden gehoorzaamheid aan de kloosterlijke overheid. 

Het tweede doel van de congregatie van de Franciscanessen van Heythuy-
sen was ‘onze Moeder de H. Kerk te dienen op elk gebied waar wij apostolisch 
kunnen werken in franciscaanse geest: door opvoeding en onderwijs, door 
verpleging van zieken en hulpbehoevenden en door andere geestelijke en 
lichamelijke werken van barmhartigheid’.95

De combinatie van contemplatie en actie, waaruit het leven van actieve 
religieuzen bestond, was spanningsvol. Die spanning kwam tot uitdrukking 
in de dagorde en in de manier waarop de werkzaamheden werden georgani-
seerd. De voorgeschreven gebeden en oefeningen werden gemeenschappelijk 
verricht, terwijl dat soms lastig was te combineren met hun werkzaamheden. 
Alleen in uitzonderingsgevallen woog het werk zwaarder. Zo kregen stude-
rende zusters nogal eens toestemming enkele gemeenschappelijke gebeds-
diensten te vervangen door persoonlijk gebed.96 Ook de organisatie van de 
werkzaamheden werd door de vastgelegde regels bemoeilijkt. Zusters leef- 
den in een claustrum, of slot, en mochten de ruimte van het klooster niet ver-
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97 Van Heijst, Derks & Monteiro, Ex Caritate, 60.
98 afh, Jaarlijksch Verslag van de Congregatie Zusters Franciscanessen van Boetvaardigheid en Christelijke Liefde 

(Heijthuijsen 1912), 47.
99 afh, Jaarlijksch Verslag van de Congregatie Zusters Franciscanessen van Boetvaardigheid en Christelijke Liefde 

(Heijthuijsen 1912), 46-47. Zie ook Ostermann, ‘Unterricht und Erziehung’, 205.
100 afh, Jaarlijksch Verslag van de Congregatie Zusters Franciscanessen van Boetvaardigheid en Christelijke Liefde 

(Heijthuijsen 1912), 47.

laten. Dat belemmerde de hulpverlening bij mensen aan huis. Dit resulteer- 
de erin dat er veel ziekenhuizen en scholen aan de gebouwen van de congre- 
gatie werden vastgebouwd. Ook scholen stonden meestal direct naast het 
klooster. Op die manier konden zusters hun religieuze dagorde zoveel mo-
gelijk handhaven en vloeiden klooster en school als het ware in elkaar over. 
Zusters beschouwden schoolgebouwen als hun terrein, als het ware een 
verlengstuk van hun kloosterlijke domein.97 In het jaarverslag van de congre-
gatie van 1912 sprak zuster Seraphine Lüders, overste van de Duitse provincie 
over ‘kloosterscholen’: klooster en school werden hier letterlijk in één adem 
genoemd.98

De uitbreiding van scholen van zusters betekende tevens uitbreiding van 
het katholiek onderwijs. Dit werd door de Franciscanessen van Heythuysen 
als belangrijk argument aangedragen voor de noodzaak van hun werkzaam-
heden. Zuster Seraphine schreef in 1912 dat de scholen van de congregatie 
onderwijs op katholieke grondslag moesten aanbieden om de meisjes te 
beschermen tegen de moderne tijdgeest, die steeds meer mensen van God 
vervreemdde en die met name wortel schoot in het openbaar onderwijs. Via 
hun scholen moesten de Franciscanessen van Heythuysen katholieke meisjes 
behoeden voor de gevaren van de zich moderniserende samenleving, zoals de 
‘moderne wetenschap’ en ‘slechte lectuur’, die goede zeden en godsdienst in 
gevaar zouden brengen.99 Deze taak kon de congregatie alleen volbrengen als 
hun scholen een goede reputatie verwierven zodat ouders hun scholen boven 
openbare scholen zouden verkiezen. De zusters moesten er zelf alles aan doen 
om de goede naam van hun instellingen te bewerkstelligen. Dat kon alleen 
als de zusters een goed religieus leven leidden en zo een voorbeeld konden 
zijn voor de leerlingen, als zij vakinhoudelijk voldoende deskundig waren, en 
als zij niet alleen ‘brave meisjes’ afleverden, maar meisjes die in ‘elk opzicht 
degelijk zijn onderlegd’.100 De Franciscanessen van Heythuysen moesten ka-
tholieke scholen van hoog niveau stichten om meisjes een goede katholieke 
opvoeding te kunnen geven. 
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101 Henning, Uit gouden bron, 16; Ackermans, Vereeniging van vrouwen, 211; afh, Bijlage van het Klokje 
oktober 1970.

102 Ackermans, Vereeniging van vrouwen, 27-29, 153-162.
103 Grotenhuis, Op zoek naar middelbaar onderwijs, 121. 

Een nieuwe stichting in Amsterdam
In het licht van de ontwikkelingen in de Duitse provincie van de congrega-
tie, waar staatshervormingen hadden geleid tot de oprichting van Höhere Schu-
len, was de oprichting van een katholieke hogereburgerschool in Amsterdam 
een logische vervolgstap. Dat dit niet door alle zusters zo werd ervaren, blijkt 
uit het feit dat het verzoek van vicaris Mölman uit het bisdom Haarlem met 
meerderheid van stemmen en dus niet unaniem werd aangenomen door het 
bestuur van de Nederlandse provincie. Het zou natuurlijk interessant zijn om 
te weten welke twijfels er waren, maar in de notulen is alleen het besluit opge-
nomen. Vijftig jaar later schreef zuster Theresette Henning, die bij het vijftig-
jarig bestaan van de school een jubileumboek samenstelde en op dat moment 
Nederlands doceerde aan Fons Vitae, dat de overste van de Nederlandse pro-
vincie, zuster Henriëtte Schmitz, zich zorgen maakte over het nieuwe project. 
De overste was bang dat de stichting van de meisjes-hbs in Amsterdam door 
de ‘prestigieuze werkkring in de hoofdstad afbreuk zou doen aan de eenvoud 
en de armoedebeleving van de zusters’.101 

Er zijn geen documenten bewaard gebleven waarin zuster Henriëtte 
Schmitz haar twijfels uiteenzette, waardoor het lastig is om te achterhalen 
of dit de argumentatie was die in 1912 de twijfels veroorzaakte. Wel valt op  
te merken dat de nadruk op de eenvoud en armoedebeleving van de zusters 
een vertoog was dat paste binnen religieuze conventies. De congregatie in 
Heythuysen was, zoals reeds opgemerkt, een franciscaanse gemeenschap, 
die de armoedebeleving hoog in het vaandel hield. De stichteres van de con-
gregatie, moeder Magdalena Damen, werd geprezen om haar eenvoudige 
afkomst.102 

Mogelijk hadden de twijfels van de Nederlandse overste (ook) te maken 
met formele eisen die aan hogereburgerscholen werden gesteld. De congre-
gatie moest qua menskracht en middelen in de nieuwe stichting investeren, 
terwijl niet duidelijk was of deze ook zou slagen. De eerste katholieke hbs 
voor meisjes werd gesticht in een tijd waarin de hbs wel aan populariteit won, 
maar er ook nog veel scepsis bestond, ten opzichte van de hbs voor meisjes in 
het bijzonder.103 

Zuster Henriëtte Schmitz, de overste van de Nederlandse provincie, 
mocht dan bezwaren hebben gehad tegen de stichting, toch ging de congre-
gatie akkoord met het stichtingsverzoek. De overste van de hele congregatie, 
de uit de Duitse provincie afkomstige moeder Ludmilla Birckmann, was wel 
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104 Ackermans, Vereeniging van vrouwen, 211.
105 afh, Kroniek Klooster van het H. Hart Amsterdam, 1914.
106 afh, Kroniek Klooster van het H. Hart Amsterdam, 1914. 
107 Zuster Pauline voor wiskunde, zuster Rosalie voor plant- en dierkunde en zuster Xavier voor 

geschiedenis. afh, Besluiten van den Raad der Nederlandsche Provincie (1900-1930), 30 januari 
1913. 

108 Iemand die leiding gaf aan een gymnasium of lyceum kreeg de titel rector of rectrix, iemand 
die leiding gaf aan een hbs was directeur of directrice. Omdat Fons Vitae in 1926 werd uit-
gebreid met een gymnasium, werd zuster Xaveriana toen rectrix. In de tekst gebruik ik voor  
de eenduidigheid steeds het woord rectrix, maar strikt genomen was zuster Xaveriana in de 
periode 1914-1926 directrice.

voor de stichting.104 De ervaringen van de congregatie met dit type onderwijs 
in Duitsland zullen hier een belangrijke rol in hebben gespeeld. 

In de kroniek van Fons Vitae is in de aantekeningen over 1914 te lezen dat 
de plannen om een hbs te stichten niet onmiddellijk vaste vorm aannamen. 
De bezwaren die deze ‘heel nieuwe werkkring’ met zich meebracht, wogen 
zwaar, zo schreef de kroniekschrijfster en eerste rectrix van de hbs zuster 
Xaveriana (1882-1942).105 Er was een gebrek aan zusterdocenten en er waren 
financiële moeilijkheden. In de kroniek is te lezen dat daarom zelfs even werd 
overwogen helemaal van de stichting af te zien. Het gerucht dat de Francis-
canessen van Heythuysen het plan hadden een hbs voor meisjes te stichten, 
ging echter al rond en diverse felicitaties bereikten communiteiten van de 
congregatie.106 Dit vertoog over druk van buitenaf werd door zusters omarmd 
en in de kroniek vermeld. Zij lieten daarmee zien dat zij inspeelden op een 
maatschappelijke nood. Ook het feit dat moeilijkheden werden overwonnen 
was onderdeel van dat vertoog. Met de hulp van God werden zij de problemen 
de baas, waarna de school van start kon gaan. 

Als we kijken naar de concrete besluiten die binnen de congregatie wer-
den genomen, dan komt een beeld naar voren van zusters die voortvarend te 
werk gingen om de stichting te laten slagen. Verschillende zusters kregen de 
opdracht voor hun middelbare akten te gaan studeren107 en in 1914 kocht de 
congregatie een huis in de Vondelstraat dat zowel ruimte moest bieden aan 
de school als aan het klooster van de zusters. Zuster Xaveriana Mohr, die in 
het bezit was van een benodigde onderwijskwalificatie (mo Nederlands en 
staatshuishoudkunde), werd aangesteld als rectrix van de school.108 

Voor het slagen van het nieuwe project waren wereldse normen zoals het 
halen van diploma’s van groot belang. De overheid, die bepaalde of een hbs 
wettelijk erkend kon worden, keek niet naar de religieuze levensstaat van de 
leerkrachten, maar wel naar hun papieren. In de Duitse tak van de congrega-
tie, waar al eerder op hoog niveau onderwijs werd aangeboden, waren relatief 
veel hoogopgeleide zusters. Omdat er meer zusters dan onderwijsactiviteiten 
waren, kregen de zusters die daarvoor aanleg hadden de opdracht om verder 
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109 Ostermann, ‘Unterricht und Erziehung’, 207.
110 Grotenhuis, Op zoek naar middelbaar onderwijs, 121.
111 Idem, 49-50. Het wordt echter niet duidelijk op welke bronnen zij zich daarbij baseert. De 

voorliefde van katholieken voor het gymnasium voor meisjes boven de hbs wordt ook ge-
schetst in Van Can & Theunisse, 50 jaar Gertrudis, geen paginering.

112 Bartels, Een eeuw middelbaar onderwijs, 221.
113 Linders & Van Melick, De paters van de Akkerstraat, 9-10. Gecit. in Jansen, Het voortgezet onderwijs in 

Heerlen, 92. In 1880 had Schaepman in De Tijd al laten weten dat de hbs volgens hem niets  
dan intellectuele en morele ruïnes zou veroorzaken. De Tijd 28 april 1880. Gecit. in Boekholt, 
‘Classical or modern?’, 297.

114 Thorbeckes karakterisering van beide schooltypen is in 1987 beschreven in het overzichtswerk 
van Boekholt en De Booy en is daarna door veel onderzoekers overgenomen. Amsing, Bakens 
verzetten, 1. Noot aldaar naar Bosch, Het geslacht, 99; Idenburg, Schets van het Nederlandse schoolwezen, 
156-159; Mandemakers, Hbs en gymnasium, 88-93, 334. 

te gaan studeren, waardoor de congregatie verhoudingsgewijs veel gepromo-
veerde zusters telde.109 Ook in Nederland zouden verschillende zusters gaan 
promoveren. Alice van de Wijnpersse trad in 1923 als lerares van Fons Vitae 
in en promoveerde 5 juli 1926 als zuster Hildegarde tot doctor in de Letteren 
en Wijsbegeerte te Utrecht. Zuster Christiana Liedmeier promoveerde in 1935 
en zuster Cherubine Snijders in 1943. Zij haalden hun doctorsgraad aan de 
Universiteit van Amsterdam in klassieke talen. Een promotie was geen ver-
eiste om les te mogen geven aan een hbs of gymnasium, maar dit verleende de 
school wel meer aanzien. 

Hbs en geen gymnasium
Historisch pedagoge Saskia Grotenhuis noemt de reden waarom Fons Vitae 
als hbs en niet als gymnasium of mms begon ‘onduidelijk’.110 Zij wijst op de 
voorkeur in katholieke kring voor het gymnasium boven de hbs.111 Ook ande-
re onderzoekers wijzen erop dat de hbs met zijn nadruk op de natuurweten-
schappen symbool stond voor materialistisch en godsdienstloos onderwijs.112 
De leider van de katholieke fractie in de Tweede Kamer, Schaepman, waar-
schuwde in 1898 voor ‘de verderfelijke invloeden van de hbs, waar natuurwe-
tenschappelijke inzichten werden verkondigd die op gespannen voet stonden 
met christelijke waarden.’113 

Amsing heeft in haar proefschrift overtuigend aangetoond dat onderzoe-
kers de scherpe tegenstelling tussen hbs en gymnasium, die Thorbecke voor 
ogen had toen hij de schooltypen in het leven riep, hebben overgenomen, 
maar dat beide schooltypen in de periode 1863-1920 sterk naar elkaar toegroei-
den.114 Toen Thorbecke de hbs en het gymnasium in 1863 en 1878 in het leven 
riep, had hij schooltypen voor ogen met een eigen leerlingpopulatie, een 
eigen vormingsideaal en een eigen inhoud. Het gymnasium behoorde tot het 
hoger onderwijs, was bedoeld voor de ‘geleerde stand’ en gericht op het hu-
manistische Bildungs-ideaal en bereidde voor op de universiteit. De vijfjarige 
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115 Bosch, Het geslacht, 198.
116 Mandemakers, hbs  en Gymnasium, 334.

hbs werd gerekend tot het middelbaar onderwijs, was bedoeld voor de hogere 
burgerij en was gericht op kennis waarmee de leerlingen een bijdrage konden 
leveren aan de economische welvaart en technologische ontwikkelingen in 
Nederland. 

Amsing laat zien dat op beide schooltypen veelal dezelfde lesmethodes 
werden gebruikt en dat ook de leerplannen steeds meer op elkaar waren gaan 
lijken. De hbs kreeg er uren in moderne talen bij, terwijl in het curriculum 
van het gymnasium vanuit concurrentieoverwegingen met de hbs meer aan-
dacht kwam voor natuurwetenschappen. De hbs kreeg steeds meer de functie 
van voorbereidend hoger onderwijs, waarbij op nuttigheid gerichte algemene 
vorming op de hbs aan kracht verloor en de nadruk kwam te liggen op cog-
nitieve ontwikkeling en abstracte theoretische kennis. Al met de artsenwet in 
1878 gaf de hbs direct toegang tot de studie geneeskunde. Ook konden hbs’ers 
na een toelatingsexamen met Grieks en Latijn toegang krijgen tot de univer-
siteit. Na de invoering van de Wet Limburg in 1917 gaf een hbs-diploma direct 
toegang tot de bètafaculteiten, waardoor de populariteit van dit schooltype 
toenam.

Op het moment dat Fons Vitae werd gesticht, waren hbs en gymnasium 
niet alleen inhoudelijk sterker naar elkaar toegegroeid dan op het moment 
van de toespraak van Schaepman in 1898, maar was ook de beeldvorming 
over de hbs aan het veranderen. Door de industrialisering ontstond een 
grotere behoefte aan hoger opgeleiden in de zich uitbreidende industrie- en 
diensten sector. De waarde van moderne vakken als wiskunde, natuurkunde, 
handelsrekenen en moderne talen was niet langer te ontkennen. De klassieke 
vorming werd niet langer als basis voor iedere hogere vorm van weten gezien, 
iets wat werd versterkt door het opzienbarend aantal Nobelprijzen dat in het 
eerste decennium van de twintigste eeuw door Nederlanders werd gewon-
nen.115 

De hbs en het gymnasium waren qua doorstroommogelijkheden en leer- 
plan naar elkaar toegegroeid. Ook qua publiek dat ze trokken waren er niet 
zulke grote verschillen tussen hbs en gymnasium als Thorbecke met de op- 
richting van beide schooltypen had beoogd. Mandemakers laat in zijn studie 
naar openbare hbs’en en gymnasia op basis van zijn steekproef uit 1920 zien 
dat het gymnasium ‘niet exclusief als een school van de “Geleerde stand” be-
schouwd mag worden.’116 Kinderen van leraren, artsen, predikanten en nota-
rissen meldden zich ook aan bij hbs’en. Wel hadden de ouders van leerlingen 
op het gymnasium gemiddeld een hoger inkomen dan die van de vijfjarige 
hbs. Het inkomensniveau van ouders met leerlingen op een driejarige hbs was 
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117 Mandemakers, hbs  en Gymnasium, 235.
118 In 1920 bezochten 5572 meisjes een hbs. Cijfers afkomstig uit Bartels, Een eeuw middelbaar onder-

wijs, bijlage i en ii.
119 Verslag aangaande de toestand van het middelbaar onderwijs Amsterdam 1913 & 1925. 
120 Zie Boekholt, ‘Classical or modern’, 298.
121 Vos & Van der Linden, Waarvan Akte, 14.
122 Amsing, Bakens verzetten, 333.
123 Vos & Van der Linden, Waarvan akte, 1.
124 Een verslag van de bijeenkomst werd afgedrukt in het dagblad De Tijd. ‘Vrouwenbeweging en 

rk Vrouwenbond’, De Tijd 1 april 1914.

weer lager dan op de vijfjarige hbs.117 De hbs was vooral populair onder ouders 
uit de middelste en lagere inkomenscategorie en bood voor een nieuwe groep 
ouders de mogelijkheid om hun kinderen voorbereidend hoger onderwijs te 
laten volgen. 

De populariteit van de hbs vertaalde zich ook naar het aantal meisjes dat 
de hbs bezocht. Dat was gestegen van 751 meisjes in 1900 tot 2239 in 1910.118 In 
een stad als Amsterdam breidde het aantal hbs’en snel uit. In 1913 waren er 
drie openbare hbs’en met een vijfjarige cursus, drie met een driejarige cursus 
en een hbs voor meisjes met een vijfjarige cursus. In 1925 waren daar nog een 
hbs met vijfjarige cursus en vijf met driejarige cursus bijgekomen.119

In Nederland ontstond er in die periode ook in katholieke kring steeds 
meer aandacht voor de hbs.120 Vanuit Rome werden voorzichtig aanzetten 
gegeven die van invloed waren op de beeldvorming over de exacte weten-
schappen. Paus Leo Xiii (paus van 1878 tot 1903) pleitte voor een katholieke 
wetenschapsbeoefening en vooral ook voor een beoefening van de tot dan toe 
zo gewantrouwde natuurwetenschappen.121 

De populariteit had vooral betrekking op de vijfjarige hbs, omdat dat 
diploma toegang gaf tot vervolgopleidingen.122 De Franciscanessen van Heyt-
huysen hadden echter voor ogen om in Amsterdam een driejarige hbs op te 
richten. Vanuit personeelsbeleid was dit te begrijpen, want docenten aan een 
driejarige hbs moesten de mo-a akte bezitten; voor de vijfjarige hbs was daar-
naast ook een mo-b akte of een universitaire graad vereist.123 

Op de vergadering van de Amsterdamse afdeling van de rk Vrouwen-
bond van dinsdag 31 maart 1914 werd het plan van de Franciscanessen van 
Heyt huysen om een hbs te stichten van harte toegejuicht, maar werd tevens 
benadrukt dat ze de voorkeur gaven aan een vijfjarige variant waardoor ‘aan-
sluiting met de universiteit’ mogelijk zou worden.124 In de brief die naar aan-
leiding van de bijeenkomst aan de generale overste van de congregatie, zus- 
ter Ludmilla Birckmann, werd verstuurd, werd dit nog eens herhaald. De 
zusters konden verzekerd zijn van de sympathie van de rk Vrouwenbond uit 
Amsterdam, ‘vooral wanneer die Hogere Burgerschool een vijfjarige cursus 
zal geven en zo zal worden ingericht dat haar eindexamen voor onze meisjes 
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125 Streefland, Bronnen van leven, 11.
126 ‘De rk h.b.s. voor Meisjes’, De Maasbode 2 juni 1914. In advertenties die daarna verschenen om 

leerlingen voor de nieuwe school te werven werd gesproken over een ‘Hoogere Burgerschool 
voor Roomsch-Katholieke Meisjes’, zonder te expliciteren of het om een driejarige of vijfjarige 
hbs ging. Advertentie Hoogere Burgerschool voor Roomsch-Katholieke Meisjes, De Tijd 19 
april en 1 mei 1915.

127 De kroniek van Fons Vitae werd vermoedelijk bijgehouden door de eerste directrice. Acker-
mans, Vereeniging van vrouwen, 231; Bredschneyder e.a., Geschiedboek Fons Vitae, 17. 

128 afh, Jaarlijksch Verslag van de Congregatie Zusters Franciscanessen van Boetvaardigheid en Christelijke Liefde 
(Heijthuijsen 1914), 27-36.

129 afh, Kroniek Klooster van het H. Hart Amsterdam, 1914.
130 Derks, ‘’Ik was altijd mezelf’’, 23, 25.

de toegang tot de Hogeschool zal openen.’125 De Maasbode vermeldde in juni 
1914 dat de school zou starten met een driejarige hbs en dat de de school in 
de toekomst bij voldoende leerlingen mogelijk zou uitbreiden naar een vijf-
jarige hbs.126

De vorming van bescheiden, flink ontwikkelde vrouwen 
In de kroniek van het klooster van het Heilig Hart, waar de Franciscanessen 
van Heythuysen die lesgaven op Fons Vitae woonden, schreef de rectrix van 
de nieuwe school, zuster Xaveriana Mohr (1882-1942), waarom deze stichting 
volgens haar van groot belang was.127 De tekst werd overgenomen in het jaar-
verslag van de congregatie, bestemd voor alle zusters.128 De tekst leest als een 
legitimatie van de keuze om een school te stichten waar meisjes werden voor-
bereid op een eindexamen dat toegang gaf tot vervolgopleidingen en als een 
betoog om de zusters te overtuigen van het nut van het nieuwe project. De 
argumenten die zij aandroeg, hangen nauw samen met het bredere debat over 
meisjesonderwijs dat op dat moment werd gevoerd. 

Zuster Xaveriana verbond de stichting van deze school voor meisjes, die 
hiermee hetzelfde type onderwijs konden volgen als jongens, met het vrou-
wenvraagstuk. De kroniekschrijfster stelde dat katholieken een weerwoord 
moesten kunnen bieden tegen socialistische vrouwenbewegingen.129 Ook 
katholieke vrouwen moesten meewerken aan de oplossing van het ‘Vrouwen-
vraagstuk’, omdat er ‘aan den toestand van vele vrouwen, ook van katholie-
ken, iets ontbreekt’. Daarmee sloot ze aan bij de praktijk. Op 30 december 1913 
was in het bisdom Haarlem een Diocesane rk Vrouwenbond opgericht. Dit 
was vooral te danken geweest aan de inspanningen van Albertine Steenhoff-
Smulders, zelf voorstandster van kiesrecht en betere opleidingsmogelijkhe-
den voor vrouwen.130 

De kroniekschrijfster lijkt een wat andere toon aan te slaan. De eis dat de 
vrouw absoluut gelijkgesteld moest worden aan de man, was volgens zuster 
Xaveriana ‘in strijd met de katholieke opvatting’. Op verschillende plaatsen 
in de Bijbel stond immers dat de vrouw aan de man onderworpen moest zijn. 
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131 Derks, ‘’Ik was altijd mezelf’’, 27.
132 afh, Kroniek Klooster van het H. Hart Amsterdam, 1914. 
133 Pouwelse, Haar verstand, 236.
134 Withuis, ‘Van springplank tot obstakel’, 194; Ook iemand als Aletta Jacobs maakte gebruik van 

deze argumentatie. Pouwelse, Haar verstand, 136.

Maar, zo benadrukte zij, dat maakte de positie van de vrouw nog niet min-
derwaardig, maar eerder ‘andersoortig, zelfs verhevener’. De vrouw stond niet 
op dezelfde voet als de man, maar was anders en daardoor waardevol. Want 
mannen maakten dan wel de wetten, maar ‘vrouwen [maken] de mannen die 
de wetten zullen maken’. In een tijd waarin het kiesrechtvraagstuk politiek 
heel actueel was, lijkt dit een duidelijke positiebepaling. De kroniekschrijf-
ster lijkt daarmee aan te sluiten bij bisschoppelijke opvattingen. Zij zagen 
het liefst dat katholieke vrouwen zich bezighielden met charitatieve werken 
zodat haar typisch vrouwelijke eigenschappen tot hun recht konden komen, 
maar zij verzetten zich tegen de roep om gelijke rechten voor mannen en 
vrouwen.131 Ten aanzien van het vrouwenkiesrecht liet de kroniekschrijfster 
echter niet het achterste van haar tong zien. Op de kiesrechtkwestie kon zij 
‘niet verder ingaan, aangezien deze vraag geen rechtstreeks verband houdt 
met het onderwijs.’132 Wellicht had zij daar andere ideeën over dan gezien haar 
positie als zuster – in de kerkelijke hiërarchie ondergeschikt aan de bisschop 
– werd verwacht? 

De kroniekschrijfster wilde in haar stuk de keuze voor een intellectu-
ele vorming van meisjes rechtvaardigen. Ze maakte daarbij gebruik van het 
vertoog van ‘anders zijn’. Dit vertoog legde de nadruk op verschillen tussen 
mannen en vrouwen, maar bood ook kansen aan vrouwen, zo hebben diverse 
onderzoekers laten zien. Veronderstelde vrouwelijke eigenschappen werden 
strategisch ingezet om bepaalde doelen te bereiken waardoor vrouwen ook 
(handelings)ruimte voor zichzelf creëerden.133 Juist omdat vrouwen ‘anders’ 
waren, moesten ze goed onderwijs kunnen volgen, zodat ze hun ‘vrouwelijke 
talenten’ konden inzetten ten bate van de gemeenschap.134 

Ook de kroniekschrijfster van Fons Vitae benadrukte dat intellectuele 
vorming van groot belang was voor vrouwen. Daarbij legde ze een directe re-
latie tussen het niveau van het onderwijs en het ideaalbeeld van de katholieke 
vrouw als moeder en echtgenote. De goed opgeleide moeder kon haar kinde-
ren beter begeleiden, zo luidde het eerste argument voor het belang van het 
onderwijs op dit voor meisjes hoge niveau. Als tweede argument voerde de 
kroniekschrijfster aan dat ‘de verhouding [tussen man en vrouw m.s.] meestal 
inniger zal zijn, als de vrouw een zekere mate van verstandelijke ontwikke-
ling bezit’. Tegelijkertijd vond er een subtiele verschuiving plaats van dat tra-
ditionele ideaalbeeld van de vrouw als moeder. Ook de katholieke werkende 
vrouw verscheen op het toneel, zij het wel in beroepen die aansloten bij haar 
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135 afh, Kroniek Klooster van het H. Hart Amsterdam, 1914.
136 Joseph de Maistre (1753-1821) was een belangrijke Franse katholieke intellectueel die bekend-

stond om zijn conservatieve ideeën over meisjesonderwijs. Skalweit, ‘Comte Joseph-Marie de 
Maistre’, in: Lexicon für Theologie und Kirche (1961), 1305-1306.

137 Buerman, Katholieke mannelijkheden, 174.
138 Idem, 9.
139 Vergelijk Monteiro, ‘Power in Piety’, 122.
140 afh, Kroniek Klooster van het H. Hart Amsterdam, 1914.

‘vrouwelijke aard’. Als derde argument voor het belang van ‘een wetenschap-
pelijke voorbereiding op katholieke grondslag’ gaf zuster Xaveriana aan dat 
leerlingen daarmee een goede betrekking konden vinden. Vrouwen zouden 
een bijzondere bekwaamheid aan de dag leggen voor het onderwijs, de zie-
kenverpleging, de leiding van arbeidstersverenigingen, instituten voor ‘idio-
ten’ en de telegraaf- en telefoondienst, beroepen waarbij het sociale karakter 
van de vrouw tot uiting kwam.135 

Zuster Xaveriana Mohr beriep zich op katholieke pedagogen als Fénelon 
(1651-1715) en Dupanloup (1802-1878) om haar argumenten kracht bij te zet-
ten. Fénelon en Dupanloup eisten ‘niet alleen opvoeding van het gevoel, maar 
ook van het verstand’, zo schreef zij in de kroniek. De Franse bisschop Félix 
Antoine Dupanloup beweerde in zijn Femmes savantes et femmes studieuses (1867) 
niet te geloven dat geleerdheid slechts eigen was aan de mannelijke natuur. 
Dupanloup bestreed de stelling van Joseph de Maistre,136 dat een vrouw die 
geleerdheid nastreefde, een man probeerde te zijn en zodoende ongeoorloofd 
de grenzen gesteld aan haar sekse overschreed.137 Door een goede opleiding 
werd de katholieke moeder zowel een betere opvoedster als aangenamer ge-
zelschap voor haar echtgenoot.138 

Zuster Xaveriana haalde de katholieke traditie aan om de rol van de vrouw 
als ondergeschikt te bevestigen (de vrouw stond niet op dezelfde voet als de 
man en maar weinig vrouwen konden qua intellectuele vermogens met man-
nen concurreren), maar gaf tegelijkertijd voorbeelden van katholieke vrou-
wen die zich op dat punt wel met mannen konden meten, waarmee zij zulke 
hiërarchische verschillen tussen de seksen uitdaagde.139 

 ‘Het is bekend, dat er ten alle tijden vrouwen zijn geweest, die wetenschap 
beoefenden: de Romeinsche vrouwen Paula, Eustochium e.a. werden 
door den H. Hyronimus in de studie der Hebreeuwsche taal ingewijd. 
De middeleeuwsche non Hroswitha von Gandersheim wijdde zich met 
succes aan de dramatische poëzie. Paus Benedictus Xiv stelde zelfs eenige 
vrouwelijke professoren aan.’140
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141 Zo wees de jezuïet pater Van Oppenraay, docent van het gymnasium van de jezuïeten in Kat-
wijk, op de katholiekendag van 1909 op de traditie van geleerde vrouwen binnen de katholieke 
kerk, net als Albertine Steenhoff-Smulders zou doen in haar lezing voor de Amsterdamse afde-
ling van de rk Vrouwenbond in 1914. ‘Verslag katholiekendag Haarlem’, Het Centrum 28 sep-
tember 1909; ‘Vrouwenbeweging en rk Vrouwenbond’, De Tijd 1 april 1914.

142 Van Foerster verscheen in 1913 het boek Lebenskunde: Ein Buch für Knaben und Mädchen. Artikelen 
van zijn hand werden regelmatig in Nederlandse en Belgische pedagogische periodieken op-
genomen. Buerman, Katholieke mannelijkheden, 183; De Wolf, ‘Om de ziel van de jeugd’, 73. 

143 afh, Kroniek Klooster van het H. Hart Amsterdam, 1914.

Dat de katholieke kerk wel degelijk een traditie kende van geleerde vrou- 
wen, was een argument dat eerder ook door anderen was aangevoerd.141 Door 
de precieze verwijzingen naar gezaghebbende personen uit de katholieke tra-
ditie wilde zij haar medezusters overtuigen van het belang van intellectuele 
vorming voor katholieke meisjes aan het begin van de twintigste eeuw. Zoals 
de eerder aangehaalde krantenartikelen die in katholieke kring verschenen 
om te pleiten voor gelijke onderwijskansen voor meisjes lieten zien, nam zus-
ter Xaveriana met deze argumentatie geen geïsoleerde positie in.

De argumentatie van zuster Xaveriana sloot ook aan bij de adolescentie-
psychologie die onder andere door Hall werd gepredikt en die de vrouwelijke 
aard als fundamenteel anders dan die van de man zag. De meeste vrouwen 
waren volgens zuster Xaveriana ongeschikt ‘voor hoogere studie wegens 
haar physische en psychische eigenschappen’. Zuster Xaveriana voegde daar 
echter gelijk een ‘maar’ aan toe. Zoals ‘een Duitsch professor’ (vermoedelijk 
was dit de Duitse protestantse moraalfilosoof en pedagoog Friedrich Wilhelm 
Foerster (1869-1966), die in de eerste decennia van de twintigste eeuw grote 
invloed had op de katholieke pedagogiek)142 had gezegd, was er wel een aantal 
‘buitengewoon sterke en zeer gunstig aangelegde vrouwelijke individuen’ die  
‘de concurrentie met den man op intellectueel terrein’ kon doorstaan, zo schreef  
zij. Dat was de groep waar de congregatie zich nu op ging richten. De opleiding  
zou specifiek op meisjes worden toegesneden: zij moesten naast ‘ontwikkeld’ 
vooral ook ‘bescheiden’ blijven, hetgeen voor vrouwen als deugd werd gezien.

 ‘We streven er naar onder onze leerlingen den geest van eenvoud aan te 
kweeken en te onderhouden, wèl er van doordrongen, dat we later geen 
opgeblazen, half geleerde wezens hebben af te leveren, maar bescheiden, 
flink ontwikkelde vrouwen.’ 143 

Dit vertoog benadrukte de intellectuele of verstandelijke ontwikkeling van 
de vrouw, maar stelde die nadrukkelijk in het licht van de vrouwelijke vor-
ming. Daarnaast zou het streven van de congregatie om ‘eenvoud’ na te stre-
ven ook op de leerlingen van toepassing zijn. Met die doelstelling ging Fons 
Vitae in 1914 van start. 
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144 Meeuwissen, ‘Nijmegen als stad van kloosters’, 33.
145 30% van de Nijmeegse bevolking was protestants. Brabers, ‘Stad in beweging, 1900-1985’, 379.
146 Brabers, ‘Van gemengd servet tot rooms tafellaken’, 100-102.
147 Brabers, ‘Stad in beweging, 1900-1985’, 381.
148 Idem, 386.
149 osu 1761, Brief aan de Cardinal Préfet van de heilige congregatie van religieuzen van de over-

sten van de huizen van de Ursulinen ‘de Ruremonde en Hollande’ over toetreding tot de  
Romeinse Unie, 22 februari 1922. 

mater dei 

De stichting in Nijmegen volgde tien jaar later en hield nauw verband met de 
oprichting van de katholieke universiteit in 1923. Talrijke orden en congrega-
ties stichtten in die jaren rond de universiteit kloosters, missie- en retraite-
huizen, katholieke verpleeg- en onderwijsinstellingen.144 Dit had grote gevol-
gen voor de confessionele verhoudingen in de stad, die de decennia daarvoor 
toch al flink waren gaan schuiven. 

Het aantal katholieken was rond 1900 in Nijmegen aanzienlijk hoger dan 
in Amsterdam: zo’n 64% van de 44.000 inwoners.145 Net als in heel Nederland 
waren Nijmeegse katholieken oververtegenwoordigd in de lagere sociale 
kringen. De eeuwenlange achterstelling was hiervan de belangrijkste oor-
zaak. De meeste invloedrijke families in de stad waren liberaal en protestants. 
Rond de eeuwwisseling kwam daarin geleidelijk verandering. De katholieke 
bovenlaag groeide in omvang en aanzien.146 Nijmegen had sinds 1898 zelfs een 
katholieke burgemeester.147 Tussen 1880 en 1920 verdubbelde de bevolking 
van 26.000 naar 56.000 inwoners, waardoor het in Nijmegen gonsde van de 
bouwactiviteiten. De bouw van nieuwe wijken, een station, scholen en ker-
ken verruimde de werkgelegenheid en trokken op hun beurt weer nieuwe 
inwoners van buiten de stad. Nijmegen kreeg steeds meer het karakter van 
een katholieke stad. Was in 1900 64% katholiek, in 1920 was dit gestegen naar 
72%.148 Dit werd nog versterkt toen in 1923 in Nijmegen de katholieke univer-
siteit werd opgericht. 

Ook de ursulinen richtten hun pijlen op Nijmegen toen bekend werd dat 
de katholieke universiteit daar van start zou gaan. In 1922 lieten de Neder-
landse Ursulinenhuizen in het bisdom Roermond aan het generale bestuur 
van de Ursulinen van de Romeinse Unie in Rome weten dat zij in de stad waar 
de katholieke universiteit haar deuren zou openen, een studiehuis voor alle 
ursulinen van de Nederlandse provincie wilden oprichten.149 Of er toen ook 
al plannen waren om een meisjesgymnasium te starten, blijkt uit deze brief 
niet. 

Over de stichting in Nijmegen is, naast de hierboven genoemde brief uit 
1922, in het schoolarchief en het archief van de Ursulinen van de Romeinse 
Unie niet veel te vinden. De Nederlandse provincie van de Ursulinen van de 
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150 osu, Inventaris, 1.2 Geschiedenis van het archief.
151 osu 1738, Diaria Mater Dei, 1925. 
152 osu 1738, Diaria Mater Dei, 1925; osu 1776, Verslagen van raadsvergaderingen communiteit 

Mater Dei, 9 oktober 1932: ‘Ten slotte wordt nog van gedachten gewisseld over het schrijven 
eener kroniek en de manier om de annalen samen te stellen over Mater Dei, waarna de verga-
dering met gebed wordt gesloten.’

153 Dezelfde aankondiging getiteld ‘rk Gymnasium voor meisjes te Nijmegen’ verscheen in De 
Tijd en Het Centrum op 5 januari 1925, in De Telegraaf op 6 januari 1925, en in het Limburgsch Dagblad 
en de Nieuwe Tilburgsche Courant op 7 januari 1925.

154 ‘rk Gymnasium voor meisjes te Nijmegen’, De Tijd, 10 maart 1925 (plus een aanvulling op 13 
maart); ‘rk Gymnasium voor meisjes te Nijmegen’, Het Vaderland, 11 maart 1925.

155 ‘Plechtige inzegening van het Gymnasium Mater Dei der E.E.Z.Z. Ursulinen’, De Gelderlander  
20 november 1930.

156 Dolné, ‘Katholieke scholen in Nijmegen’, 47.

Romeinse Unie werd officieel pas in 1928 opgericht en de bestuursstukken zijn 
daarom van na die datum.150 In de kroniek van Mater Dei wordt bij 1924 alleen 
kort vermeld dat de congregatie het besluit had genomen om in Nijmegen 
een meisjesgymnasium te stichten.151 Daar moet wel bij worden vermeld dat 
de kroniek van de beginjaren überhaupt heel beknopt is, mogelijk doordat  
er pas vanaf 1932 een kroniek werd bijgehouden en er toen dus een korte sa-
menvatting lijkt te zijn gegeven van de gebeurtenissen in de eerste jaren.152 
Via de berichtgeving in kranten is de stichting iets beter te volgen. Zo ver- 
schenen er in januari 1925 in diverse kranten berichten dat de Ursulinen van 
de Romeinse Unie, daartoe ‘aangezocht door ouders en deskundigen op het 
gebied van onderwijs’ en met goedkeuring van bisschop Diepen van het bis-
dom Den Bosch, van plan waren om een gymnasium te stichten in Nijmegen 
dat in september van datzelfde jaar van start zou gaan.153 In maart versche- 
nen er berichten in De Tijd en Het Vaderland dat de stichting definitief door- 
ging nu de ursulinen een pand hadden aangekocht aan de Batavierenweg in 
Nijmegen. Leerlingen konden voorlopig alleen schriftelijk worden aange-
meld.154 

Voor jongens waren er in Nijmegen al veel langer mogelijkheden een ka-
tholiek gymnasium te bezoeken. De stad had sinds 1900 het Canisius College, 
dat faam had verworven als kweekvijver van een mannelijke, katholieke intel-
lectuele elite. Met de komst van de universiteit nam ook het aantal gymnasi-
asten in Nijmegen toe. Het Canisius College had in 1923 87 externe leerlingen, 
in 1930 waren dat er 187; het openbare Stedelijk Gymnasium groeide van 74 
leerlingen in 1923 naar 122 in 1930.155 Voor katholieke meisjes was er sinds 1924 
het pensionaat Mariënbosch van de zusters jmj, de eerste katholieke middel-
bare meisjesschool (mms) van Nederland.156 Maar een katholiek gymnasium 
voor meisjes was er nog niet. 
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157 Verschueren & Ibelings, Jerusalem, 228.
158 Vos & Van der Linden, Waarvan akte, 2.
159 Van Heijst, Derks & Monteiro, Ex Caritate, 121, aldaar noot naar Rogier, ‘Rijk, Jacobus Augusti-

nus de’, in: P. Molhuysen e.a. (red.) Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek, deel 10 (’s-Gravenha-
ge 1974, herdruk), 859-861; Den Brok, ‘En de poort ging langzaam open’, 7.

160 osu 2666, Kroniek Jerusalem deel ii, 1915.
161 Ibidem.

Ervaring met gymnasia
Mater Dei was niet het eerste gymnasium van de ursulinen. In 1915 hadden zij 
hun meisjespensionaat Jerusalem in Venray omgezet naar een gymnasium. 
Dat was, tegelijkertijd met het rk Meisjeslyceum in Den Haag, het eerste ka-
tholieke meisjesgymnasium in Nederland. Gymnasium Jerusalem in Venray 
werd in 1919 officieel door de overheid als gymnasium erkend.157 Een belang-
rijke prestatie, omdat aan een wettelijk erkend gymnasium alleen docenten 
mochten lesgeven die voldoende bevoegd waren en die dus een universitaire 
graad of een mo-b-akte moesten bezitten.158 Wat had de ursulinen bewogen 
om een gymnasium op te richten?

  Vóór 1915 was Jerusalem een meisjespensionaat waar leerlingen de 
kweekschool konden volgen. De onderwijsinstelling genoot een goede repu-
tatie, vooral ten aanzien van de moderne talen. De zusters die er lesgaven, had-
den mo-akten op zak. Priester J.A. de Rijk (1837-1897), voormalig hoogleraar 
van het kleinseminarie Hageveld, was hierbij een belangrijke inspirator. Hij 
gaf sinds 1872 les op Jerusalem en bereidde zusters voor op hun examens.159 

In de kroniek van Jerusalem is te lezen dat het aantal kwekelingen aan 
het begin van de twintigste eeuw echter sterk begon terug te lopen, omdat 
‘de meisjes van deftigen huize zich meer en meer wijdden aan de studie van 
Middelbaar- en Hoogeronderwijs.’160 Naast de praktische noodzaak door het 
teruglopende aantal leerlingen, waardoor het voortbestaan van het pensi-
onaat in gevaar kwam,161 wordt een aantal andere factoren genoemd die de 
zusters ertoe hebben bewogen dit gymnasium te stichten. Zo is te lezen dat 
er door anderen (‘Kerkelijke en wereldlijke autoriteiten’) bij de zusters op was 
aangedrongen om een ‘h.b. school of gymnasium’ te openen. De overste zag 
grote praktische en financiële moeilijkheden die moesten worden overwon-
nen, maar tegelijkertijd was de noodzaak groot. Meisjes zouden anders neu-
trale scholen gaan bezoeken die ‘met hun coëducatie en vrije opvatting van 
godsdienst en zedenleer’ geen goed opvoedingsklimaat konden bieden voor 
katholieke meisjes. Na ‘rijp overleg en na veel gebeden te hebben’ stemden de 
overste en de overige raadszusters dan ook in met het plan, aldus de kroniek. 
Leggen we dit naast de kroniek van de Franciscanessen van Heythuysen, dan 
valt op dat een aantal argumenten terugkeert. De zusters waren door anderen 
gewezen op het grote belang van een dergelijke stichting, anders zouden deze 
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162 Grotenhuis verwijst naar het gedenkboek van Jerusalem. Ze citeert het gedenkboek echter 
foutief. Bij Grotenhuis staat ‘de h.b.s. met zijn materialistisch-klassieke gymnasium’. Gro-
tenhuis, Op zoek naar middelbaar onderwijs, 120. In het origineel staat ‘met zijn materialistisch-wis-
kundig-exacte trekken’. Den Brok, ‘En de poort ging langzaam open’, 11.

163 osu 2666, Kroniek Jerusalem deel II, 1915. 
164 Eijgenraam e.a., 1916-1966 Jeanne d’Arclyceum Maastricht, 17, 109.
165 Brok e.a., Ursula, 9.
166 De Saint-Jean Martin, Ursuline Method of Education, vi.

meisjes neutrale scholen gaan bezoeken. Er waren (grote) organisatorische en 
financiële moeilijkheden, maar die werden gelukkig overwonnen, waardoor 
het eindresultaat toch werd bereikt: een school waar meisjes op het gewenste 
niveau en in katholieke geest onderwijs kregen. De stichting wordt daarmee 
in de kloosterlijke traditie geplaatst: zusters speelden in op de noden van de 
samenleving (er was een groeiende vraag) en hadden de godsdienstige vor-
ming van hun leerlingen voor ogen (die op neutrale scholen immers gevaar 
liep). Zusters spraken liever over druk van buitenaf dan dat ze zichzelf op de 
voorgrond plaatsten. 

Dat Jerusalem een gymnasium zou worden, zag de schrijver van het ju-
bileumboek bij het 75-jarig bestaan van Jerusalem als een vanzelfsprekend-
heid. Jerusalem begon ‘uiteraard’ als gymnasium, en niet als hbs met ‘zijn 
materialistisch-wiskundig-exacte trekken’, zo is te lezen.162 Zoals eerder aan 
de orde kwam, was het onderscheid tussen hbs en gymnasium in 1915 minder 
scherp dan voorheen. In de kroniek van Jerusalem is bovendien te lezen dat 
het nog niet zo vanzelfsprekend was dat Jerusalem als gymnasium zou begin-
nen, want de bisschop had een voorkeur voor de oprichting van een hbs.163 
Ook kan niet worden geconcludeerd dat de ursulinen een afkeer hadden van 
de hbs. In 1916, een jaar later dus, stichtten de ursulinen in Maastricht een 
katholieke hbs voor meisjes.164 In 1919 volgde een hbs in Roermond. In het 
jubileumboek van deze school is te lezen dat bisschop Schrijnen en mgr. Van 
Gils de ursulinen hadden gevraagd de hbs te stichten, maar dat overste Chan-
tal Wentink osu aanvankelijk huiverig was, omdat zo’n stichting financiële 
risico’s met zich meebracht. Nadat Van Gils had toegezegd te helpen bij het 
zoeken naar financiering, ging zij toch akkoord.165 Dit laat zien dat de keuze 
voor een hbs of gymnasium ook bij de ursulinen grotendeels pragmatisch 
was en afhing van het verzoek dat zij kregen, lokale omstandigheden en gees-
telijken die aandrongen op het stichten van een hbs of juist een gymnasium. 
Het feit dat de ursulinen meerdere hbs’en en gymnasia hadden, laat zien dat 
daar de prioriteit lag. Zij identificeerden zich met de jezuïeten, die zich ook 
toelegden op hogere typen onderwijs.166 
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167 In 1900 verbonden 62 ursulinenhuizen uit Italië en Frankrijk zich tot de Ursulinen van de  
Romeinse Unie. url: ursulines-ur.org/index.php/our-history/441-our-history-1 geraad-
pleegd 11 maart 2019.

168 Een helder overzicht van de geschiedenis van de ursulinen in Nederland is te vinden in Van 
Heijst, Derks & Monteiro, Ex Caritate, 73-76.

169 ‘The Ursulines of the Diocese of Ruremonde (Holland)’, Review of the Roman Ursuline Union 18:  
2 & 3 (15 July – 15th November 1928), 183.

170 Idem, 184, 185.

De Ursulinen van de Romeinse Unie
De ursulinen die in 1925 Mater Dei stichtten, waren op dat moment bezig 
zich aan te sluiten bij de Ursulinen van de Romeinse Unie. Dit was een fede-
ratief verband dat in 1900 was ontstaan uit voorheen zelfstandige ursulinen-
stichtingen.167 De geschiedenis van de ursulinen ging veel verder terug. De 
orde van de ursulinen werd in 1535 door Angela Merici (1474-1540) in Brescia in 
Italië gesticht. In de eeuwen die volgden, stichtten ursulinen in heel Europa 
kloosters en scholen. De geschiedenis van de ursulinen is vol afsplitsingen en 
verzelfstandigingen, waardoor er verschillende groepen van ursulinen ont-
stonden.168 

De aansluiting van Nederlandse ursulinenkloosters in de jaren 1920 lijkt 
verband te houden met de stichting van een communiteit in Nijmegen. De 
ursulinen uit het bisdom Roermond, die zich in 1917 officieel verenigd had-
den in een diocesane unie (Ursulinen van de Unie van Roermond),169 wilden 
zich graag in Nijmegen vestigen, maar die stad viel niet binnen de gren- 
zen van het bisdom. Aansluiting bij de Romeinse Unie bood de mogelijk-
heid om buiten dat bisdom huizen te stichten. Deze ursulinen zouden dan 
deel gaan uitmaken van de Nederlandse provincie van de Ursulinen van de 
Romeinse Unie en die provincie viel onder het gezag van de overste in Rome 
en niet onder het gezag van de bisschop van Roermond. Niet alle ursulinen 
in Nederland sloten zich bij de Romeinse Unie aan: de Ursulinen van Bergen, 
die sinds 1898 in Noord-Holland waren gevestigd, bleven een zelfstandige 
congregatie. 

Een paar jaar na de stichting van Mater Dei namen de generale overste van 
de Romeinse Unie en de overste van de Unie van Roermond het besluit om 
het gymnasium en het aanpalende klooster in Nijmegen onderdeel te maken 
van de nieuw te vormen Nederlandse provincie van de Romeinse Unie. De 
Nederlandse provincie kreeg daardoor een plek waar zusters die studeerden 
konden wonen. Mater Dei zou financieel ondersteund worden door de andere 
huizen uit de provincie met een jaarlijkse subsidie van zesduizend gulden. 
Ieder huis zou naar draagkracht een bijdrage leveren.170 

De omvang van de Nederlandse provincie van Ursulinen van de Romeinse 
Unie was vergelijkbaar met die van de Franciscanessen van Heythuysen. In 
1932 telde de Nederlandse provincie van de Romeinse Unie duizend zusters 
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171 ‘De Romeinsche Unie van de Orde der H. Ursula’, 312.
172 Ackermans, Vereeniging van Vrouwen…, 63, 399-404.
173 osu 1780, Nijmegen Mater Dei, Verslagen van canonieke visitaties, 1929-1941; osu 4466, Ver-

slagen van overstenvergaderingen 1931-1938.
174 Byrne, A History of the Eastern Province of the United States, 81.
175 osu 4466, Verslagen van overstenvergaderingen 1931-1938. Zie ook Ledochowska, Op zoek naar 

het charisma, 71.
176 ‘The Ursulines of the Diocese of Ruremonde (Holland)’, Review of the Roman Ursuline Union 18:  

2 & 3 (15 July – 15th November 1928), 184.
177 Van Groessen, Kloosterstaat en kloosterleven, 18. 
178 Van Heijst, Derks & Monteiro, Ex Caritate, 73.

en 23 huizen.171 De Franciscanessen van Heythuysen hadden op dat moment 
een vergelijkbaar aantal zusters (rond de negenhonderd) en 35 huizen in Ne-
derland.172 

De 23 ursulinenhuizen in de Nederlandse provincie vormden zoals ge-
zegd nog niet zo lang een organisatorische eenheid. In de verslagen van be-
stuursvergaderingen van de Nederlandse provincie eind jaren 1920 en in de 
jaren 1930 valt op dat er veel gesproken werd over ‘de uniegeest’ binnen de 
afzonderlijke huizen.173 Alle ursulinen zouden een eenheid moeten vormen, 
zowel in hun handelen als in hun denken. Mère Marie de St. Jean Martin, die 
in 1926 generale overste werd en dat bleef tot 1959, had hier een belangrijk 
aandeel in.174 Circulaires die zij rondstuurde, werden uitvoerig besproken 
door de oversten van de huizen in Nederland en omgezet naar richtlijnen 
voor de praktijk.175 Deze richtlijnen hadden onder andere te maken met de 
dagorde in de kloosters en de voorwaarden voor zusters om het klooster uit 
te mogen gaan. 

De precieze regels over het uitgaan van zusters waren eerder een hindernis 
geweest voor ursulinen uit het bisdom Roermond om zich bij de Romeinse 
Unie aan te sluiten.176 De ursulinen die zich in Rome verenigd hadden, stam-
den af van huizen die in 1612 in Rome officieel tot een orde waren verheven. 
Kerkrechtelijk stonden ze daarmee een trapje hoger dan andere zusters die 
onderwijs gaven. Zoals priesters in de kerkelijke hiërarchie boven zusters 
stonden, zo was er ook onder zusters een onderscheid waarbij kloosterorden 
(slotzusters) boven congregaties stonden.177 Slotzusters mochten hun kloos-
ters echter niet verlaten. De ursulinenhuizen in Roermond stamden af van 
de ursulinen van Tildonk en waren geen slotzusters.178 Doordat de stabilitas 
loci, de bepaling dat zusters het klooster niet mochten verlaten, in de jaren 
1920 ook binnen de Romeinse Unie werd afgeschaft, konden de ursulinen 
uit het bisdom Roermond zich bij hen aansluiten. In de nieuwe leefregel van 
1928 was opgenomen dat de Ursulinen van de Romeinse Unie ‘onderwijzende 
moniales’ waren. Zij werden kerkrechtelijk beschouwd als slotzusters, maar 
legden in plaats van plechtige geloften eenvoudige geloften af waardoor zij 
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179 Regel en constituties van het instituut der Ursulinen van de Romeinse Unie (1929), 25.
180 Idem, 104.
181 De Franciscanessen van Heythuysen en de Zusters van Liefde hadden een vormingsperiode 

van 1,5 jaar. Advertenties van de congregaties in het rk Centraal Bureau voor Onderwijs en 
Opvoeding, Jaarboek van het onderwijs (1938), 266, 270, 278. De Loreto Sisters, een op de jezuïeten 
gestoelde congregatie die onder andere een women’s college en middelbare scholen in de Ver-

voor hun werkzaamheden het slot mochten verlaten. Op dat punt was er de 
facto geen verschil met congregaties. 

Als we naar de leefregel van de Ursulinen van de Romeinse Unie kijken 
en die naast die van de Franciscanessen van Heythuysen leggen, dan lijken 
er vooral overeenkomsten te zijn tussen beide kloostergemeenschappen. Als 
eerste doel werd in de leefregel van de Romeinse Unie, die in 1928 werd op-
gesteld en een jaar later in het Nederlands werd vertaald, de ‘eigen heiligma-
king’ genoemd, die bereikt kon worden door de naleving van de geloften van 
armoede, kuisheid en gehoorzaamheid. Daarna kwam de ‘wereldse taak’, het 
onderwijs en de opvoeding van meisjes, aan de orde.179 De formulering van 
de opvoeddoelstelling was niet precies hetzelfde als die van de Franciscanes-
sen van Heythuysen, maar kwam wel op hetzelfde neer. Ten eerste stond de 
religieuze vorming centraal: de Ursulinen van de Romeinse Unie wilden hun 
leerlingen ‘vormen tot die godsvrucht en deugd, welke het sieraad zijn van 
een christenmaagd.’ Om dat te bereiken moesten de leerlingen onder andere 
worden onderwezen in ‘Christelijke Leering’, leren de ‘H. Mis bij te wonen’, 
‘godvruchtige boeken lezen’ en deugden en ‘werken van barmhartigheid’ 
beoefenen. In de leefregel stond daarnaast dat de leerlingen ‘alles’ moesten 
leren ‘wat aan welopgevoede jonge meisjes past’, waaraan werd toegevoegd 
dat dit ervoor moest zorgen dat jonge meisjes een school van de ursulinen 
zouden verkiezen waardoor ze ‘van de gevaarlijke openbare scholen af[ge]
houden’ konden worden.180 Uit de leefregel van de ursulinen blijkt dat zij 
hun leerlingen wilden opvoeden tot godsvruchtige en deugdelijke katholieke 
vrouwen. De intellectuele vorming werd, net als bij de Franciscanessen van 
Heythuysen, niet expliciet genoemd. 

Een elite onder de religieuze opvoeders
In de leefregels was de onderwijsdoelstelling van de ursulinen vergelijkbaar 
met die van de Franciscanessen van Heythuysen. Toch lijkt het zelfbeeld van 
de Ursulinen van de Romeinse Unie zich te onderscheiden van andere zusters 
die zich met onderwijs bezighielden. Door hun bijzondere positie als onder-
wijsgevende slotzusters konden de ursulinen zich erop laten voorstaan dat  
zij een rijker geestelijk leven hadden dan zusters in congregaties. De vor-
mingsperiode van de zusters was bij de ursulinen twee en een half jaar, in 
plaats van de anderhalf jaar die gebruikelijk was in congregaties.181 Ook was  

>
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enigde Staten en Canada had, intensiveerde de noviciaatsperiode in de eerste helft van de 
twintigste eeuw en breidde deze uit van twee naar zeven jaar om zo de ‘geest’ van de orde te 
garanderen. De zusters kregen ook les in pedagogiek. Lei, ‘The Educational Work of the  
Loretto Sisters in Ontario’, 174.

182 Dit werd in 1926 ingevoerd en bestond aanvankelijk uit drie maanden, in 1938 werd dit uit-
gebreid naar zes maanden. Sinds 1934 kwamen alle Ursulinen van de Romeinse Unie die dat 
jaar hun tienjarige professie vierden voor het ‘derde jaar’ samen in Rome. Byrne, A History of the 
Eastern Province of the United States, 89, 90.

183 Het noviciaat bestond voornamelijk uit kennismaking met de kloosterlijke gebruiken. Van 
Heijst, Derks & Monteiro, Ex Caritate, 682.

184 Perry, Het aandeel der ursulinen in het werk der meisjesopvoeding, 87, 88. 
185 nrl, Circulaire 104, 25 december 1938, 18-24.
186 nrl, Circulaire 104, 25 december 1938. 
187 De Saint-Jean Martin, Verslag van het paedagogisch congres, 137.

in de leefregel opgenomen dat de ursulinen, anders dan andere onderwijs-
congregaties, het zogenoemde ‘derde jaar’ kenden voor geestelijke verdie-
ping, dat voor koorzusters volgde na tien jaar kloosterleven.182 

De ursulinen wilden zich niet alleen op het terrein van hun geestelijk 
leven onderscheiden, maar ook in hun taak als onderwijzeressen. In het 
noviciaat was er aandacht voor het gebedsleven, maar werden de zusters ook 
voorbereid op hun toekomstige taak als opvoedster door een theoretische en 
praktische vorming. De novicen volgden diverse cursussen en moesten in de 
praktijk oefenen door toezicht te houden in de klas. Deze beroepsgerichte 
vorming begon al in het noviciaat, wat niet gebruikelijk was in actieve zus-
tercongregaties.183 

In de circulaires van de generale overste mère Marie de Saint-Jean Mar-
tin valt op dat (bij)scholing van de onderwijszusters een terugkerend thema 
was. Op interprovinciale congressen in 1925, 1926, 1927, 1935 en 1937 spraken 
honderden ursulinen van vijftien landen over pedagogische en sociologische 
onderwerpen en in een brief aan alle Ursulinen van de Romeinse Unie uit 1938 
prees zij de inspanningen die waren geleverd ten aanzien van de ‘intellectual 
training of our nuns’.184 In bijna iedere provincie waren er studiegroepen, 
zomercursussen en opfriscursussen ontstaan en per provincie volgde een 
overzicht met het aantal zusters dat hun universitaire studie had voltooid.185 
Met name de Poolse provincie werd geprezen: ‘Intellectual culture is in the 
forefront in this province. Candidates for the noviciate must have passed at 
least the baccalauréat.’186 De generale overste sprak duidelijk haar waardering 
uit voor gestudeerde zusters en koppelde de inhoud van het begrip ‘intellec-
tueel’ aan een academische vorming. Zij zag het liefst dat haar ursulinen aan 
hoogstaande universiteiten waren opgeleid, omdat dit goed was voor de ‘eigen 
ontwikkeling’ van de zusters en ‘om het prestige der school te verhogen’.187 
Hoeveel zusters een universitaire graad hadden, verschilde echter sterk per 
provincie. Anders dan in Polen was een academische graad in de Nederlandse 
provincie geen vereiste om in te treden.188 
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188 In de Nederlandse provincie waren er in vergelijking tot andere provincies veel werkzusters 
die zich bezighielden met de huishouding. Zie nrl, Circulaire 104, 25 december 1938; Circu-
laire 110, 21 november 1947; Circulaire 127, 8 september 1954.

189 osu 4466, Verslagen van overstenvergaderingen 1931-1938, verslag 16 november 1932.
190 osu 4466, Verslagen van overstenvergaderingen 1931-1938, verslag december 1934 & 4 augustus 

1937.
191 Hinderink, ‘Achter de stille kloostermuren’, 92.
192 Onderstreping in origineel. osu 4723, pmv nr 1, juni 1939. 
193 Ostermann, ‘Unterricht und Erziehung’, 207.

Ook in de verslagen van raadsvergaderingen van het Nederlandse pro-
vinciebestuur was (bij)scholing van zusters een terugkerend thema. In na-
volging van Franse Ursulinen van de Romeinse Unie werden er vanaf 1932 
in Nederland studieweken georganiseerd. De eerste had in 1933 het thema  
‘Pedagogiek’.189 Niet alleen door bijeenkomsten van onderwijszusters, ook 
door het lezen van katholieke tijdschriften over opvoeding moesten de ur-
sulinen hun kennis up to date houden.190 Ter vergelijking, bij de Zusters van 
Liefde was het lezen van kranten en tijdschriften voorbehouden aan zusters 
die hoge posities hadden binnen de congregatie. Overige zusters waren slecht 
op de hoogte van wat er zich buiten het klooster afspeelde.191 De tijdschrif-
ten die de ursulinen kregen aangeraden, waren Verbum, een tijdschrift ‘voor 
priesters en anderen, die godsdienstonderwijs geven aan de jeugd’, en Dux, 
‘tijdschrift voor priesters, die zich met de vorming der rk rijpende jeugd 
bezighouden’. Beide tijdschriften werden uitgegeven door het rk Centraal 
Bureau voor Onderwijs en Opvoeding, dat in 1920 was opgericht door het 
episcopaat.

In 1939 zag pmv (Pro Mundi Vita) het licht, een bureau voor opvoeding 
en onderwijs. Dit wilde ‘een verdieping van ons opvoedingswerk bereiken; 
dus: een middel zijn om onze Ursulinen-taak beter te kunnen volbrengen.’192 
Die verdieping moest tot stand komen door op de hoogte te blijven van 
opvoedkundige kwesties en onderling ideeën uit te wisselen. Het pmv ging 
jaarlijks bijeenkomsten organiseren, waaronder aparte dagen voor zusters die 
lesgaven op de lycea, en gaf ook een periodiek uit.

Bij de Nederlandse Franciscanessen van Heythuysen kwam een dergelijk 
overleg tussen zusters die lesgaven aan lycea pas na de Tweede Wereldoor-
log van de grond, zoals in hoofdstuk 5 zal blijken. Dit vond niet plaats op 
initiatief van de generale overste, zoals bij de Ursulinen van de Romeinse 
Unie, maar was afhankelijk van individuele zusters die het voortouw namen. 
Daarbij konden zij wel inspiratie putten uit de Duitse provincie van hun con-
gregatie. De overste aldaar, zuster Seraphine Lüders, organiseerde al vanaf 1913 
regelmatig bijeenkomsten voor zusters die onderwijs gaven.193 

Om de Ursulinen van de Romeinse Unie een duidelijke leidraad te geven 
bij de verdieping van hun opvoedingswerk, schreef de generale overste het 
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194 De Saint-Jean Martin, Verslag van het paedagogisch congres.
195 Idem, inleiding. Zie ook Van Heijst, Derks & Monteiro, Ex Caritate, 139.
196 De Saint-Jean Martin, Verslag van het paedagogisch congres, 28.
197 Idem, 5.
198 De Saint-Jean Martin, Ursuline Method of Education, 50-54. Zie ook De Saint-Jean Martin, Verslag 

van het paedagogisch congres, 9, 10.
199 Onderzoek naar de familiale achtergrond van de ursulinen zou moeten uitwijzen of zij ook 

daadwerkelijk van rijkere families afkomstig waren dan zusters van andere congregaties.  
Bekend is dat de familie van rectrix mère Laurence Roche bestond uit rijke kooplieden, succes-
volle zakenlieden en bankiers. Arends, Mère Gregoria, 129.

200 Eijt, Zorgen in Gods naam, 34.
201 Al in de jaren 1930 werd er op bestuurlijk niveau gestemd over een vervangen van het onder-

boek Ursuline Method of Education, gebaseerd op lezingen die zij in 1940 voor de 
Amerikaanse Ursulinen van de Romeinse Unie had gehouden.194 Vanwege  
de oorlogsomstandigheden verscheen het pas in 1946 en werd het in 1947 in 
het Frans vertaald en onder alle ursulinen verspreid. Ter voorbereiding op 
haar lezingen was zij te rade gegaan bij andere religieuze en niet-religieuze 
opvoeders. Zij sprak met bisschoppen en priesters, maar ook met de deken 
van een protestants college en herkende veel van haar opvoedbeginselen in 
het boek The Education of Young Girls van Mother Janet Stuart, algemeen overste 
van Sacré Coeur.195 Ook in de lezingen gaf zij aan dat zij veel overeenkoms- 
ten zag met de internaatsopvoeding van de religieuzen van Sacré Coeur en 
ook van de jezuïeten.196 Deze religieuzen ontleenden een belangrijk deel van 
hun onderwijsreputatie aan internaten voor kinderen uit de hoogste sociale 
klassen.

In het boek Ursuline method of Education schreef de generale overste dat niet 
alleen de capaciteiten van een leerling de schoolkeuze bepaalde, maar zeker 
ook haar afkomst. Kinderen uit betere milieus waren voorbestemd om zowel 
in intellectuele, godsdienstige als morele zin een ‘élite’ te vormen.197 Deze 
elite moest de massa, die juist werd geleerd te gehoorzamen, leiden.198 

Dat het elitebesef van de ursulinen gekoppeld was aan sociale status 
was ook voor de leerlingen merkbaar. De zusterdocenten werden niet alleen 
met hun kloosternaam, maar ook met hun achternaam aangesproken, een 
blijk van trots op hun eigen sociale afkomst.199 Dat was ongebruikelijk voor 
zusters voor wie dergelijke standsverschillen geen rol mochten spelen. Ook 
hun aanspreekvorm was anders. Dat was niet ‘zuster’, maar het Franse ‘mère’, 
dat in Nederland in de twintigste eeuw een chique klank had en waarin ook 
een standsverschil lag besloten, omdat er naast mères ook soeurs waren,  
die als werkzusters waren aangenomen. Hun religieuze en sociale status  
was geringer dan die van de mères of koorzusters, die zich behalve aan gebed 
en meditatie aan het onderwijs wijdden.200 Het onderscheid tussen mères 
en soeurs bleef binnen de ursulinenorde gangbaar tot in de jaren zestig van 
de twintigste eeuw.201 De Franciscanessen van Heythuysen schaften het on-
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202 Ackermans, Vereeniging van vrouwen…, 105, 107.
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204 Idem, 62.
205 Idem, 65.
206 Idem, 66.
207 Idem, 189.
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210 Idem, 163.
211 Het pensionaat ‘bereikt ’n veel kleiner aantal zielen. Het vormt de keurbende, die de massa 

moet opheffen. Het vormt apostolen… ’t Is veel gemakkelijker een diepgaande en blijvende 
invloed uit te oefenen op de pensionairen dan op de externen’. osu 4124, Circulaire van de  
generale overste nr 87, november 1932. Zie ook De Saint-Jean Martin, Ursuline Method of Educa-
tion, 74.

derscheid tussen koor- en lekenzusters in 1926 af, hoewel het onderscheid  
in de praktijk nog lang bleef bestaan.202 De Zusters van Liefde kenden, zoals in 
de volgende paragraaf zal blijken, een dergelijk onderscheid niet.

De opvoeding die geschikt was voor ‘de massa’ was er vooral op gericht 
om hun te leren als brave katholieken te leven en verschilde grondig van de 
opvoeding die geschikt was voor de elite. Die opvoeding was een persoonlijke 
opvoeding, zo schreef de generale overste in haar opvoedmethode. Centraal 
stonden ‘intellectual formation’, wilstraining en het vermogen om lief te heb-
ben.203 In de paragraaf over intellectuele vorming schreef zij over onderwijs 
dat was aangepast aan ‘modern needs’.204 Diepgaande studie van literatuur, 
talen en ook vakken als wiskunde zorgden ervoor dat het denkvermogen van 
leerlingen werd aangescherpt en dat zij leerden hun gedachten te uiten.205 
Hoogste trede in ‘intellectual formation’ was het godsdienstonderwijs ‘be-
cause all comes from God’.206 De ‘gifted students’ moesten ook universitaire 
opleidingen kunnen volgen.207 Een klassieke vorming gaf daartoe de beste 
voorbereiding.208

Het toekomstbeeld dat de generale overste voor de toekomstige elite van 
katholieke vrouwen voor ogen had, was dat van de liefhebbende echtgenote 
en begripvolle moeder. Juist door hun hoge opleidingsniveau konden zij deze 
rollen beter vervullen.209 Over een eigen carrière voor deze meisjes sprak zij 
niet, wel dat zij hun echtgenoten bij de uitoefening van hun baan moesten 
ondersteunen.210 

In de schets van de ideale ursulinenopvoeding kwam ook nadrukkelijk 
naar voren dat deze idealiter plaatsvond in een internaat met alleen religieuze 
onderwijzeressen.211 Dit ideaal werd lang niet altijd gehaald. Mater Dei ging 
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212 Zie Alkemade, Vrouwen XiX, 149, 150.
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regel ook Alkemade, Vrouwen XiX, 162-165; Lauret, Per imperatief mandaat, 27-40; Van der Veen & 
Verhoeven, En toch verschillend, 20.

in 1925 van start zonder interne leerlingen. Toen Mater Dei in 1930 een nieuw 
schoolgebouw betrok, was daar wel ruimte voor interne leerlingen. Hun aan-
tal werd echter nooit meer dan 10% van alle leerlingen. Met de stichting van 
het gymnasium in Nijmegen waren de ursulinen tegemoetgekomen aan de 
‘eisen van de tijd’ en hadden ze die wens van de generale overste ter harte ge-
nomen, maar ze namen daarbij voor lief dat zij inboetten op hun ideaalmodel 
van een ursulinenschool.

theresialyceum

Anders dan de Franciscanessen van Heythuysen bij Fons Vitae en de Ursuli-
nen van de Romeinse Unie bij Mater Dei hadden de Zusters van Liefde geen 
ervaring met opleidingen aan meisjes op hbs- of gymnasiumniveau toen zij 
in 1926 van start gingen met een driejarige hbs in Tilburg. De Zusters van 
Liefde richtten zich van oorsprong op de onderste lagen van de samenleving 
en profileerden zich niet als opvoeders van een maatschappelijke elite, zoals 
de ursulinen deden. 

Zusters van Liefde
De stichting van een hbs was voor de Zusters van Liefde een nieuwe onderne-
ming. De congregatie, die in 1832 was opgericht door de latere bisschop van 
Den Bosch en eerste aartsbisschop van Utrecht Joannes Zwijsen (1794-1877), 
had zich tot dan toe vooral gericht op armenzorg en verpleging. Toen het 
aantal vrouwen dat zich in het klooster meldde, toenam, begon Zwijsen met 
het opstellen van een kloosterregel. Zwijsen gebruikte geen contemplatieve 
kloosterregel als uitgangspunt voor zijn Zusters van Liefde, zoals bij veel con-
gregaties die in de negentiende eeuw werden gesticht het geval was,212 maar 
stelde deze zelf samen. Hij had zich bij de stichting van de congregatie laten  
inspireren door Vincentius à Paulo, de Franse heilige die in 1633 de religieuze 
vereniging van de Filles de la Charité (Dochters van Liefde) had opgericht, waar-
van de zusters zich vooral richtten op armenzorg.213 Bij het formuleren van de 
kloosterregel combineerde Zwijsen diverse regels van andere actieve congre-
gaties.214 Pas zes jaar na de stichting, in 1838, was de tekst zodanig dat Zwijsen 
hem kon laten goedkeuren. De regel bestond uit twee gedeelten, de constitu-
ties van 33 artikelen (over het doel, de geest, het bestuur van de congregatie, 
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221 Van Heijst, Derks & Monteiro, Ex Caritate, 553.

de geloften, de versterving en de liefdewerken) en de gedragsregel die bekend 
stond als Bijzondere Regelen. Daarin werden de leefgewoonten van de zusters  
minutieus beschreven. In 1838 kreeg de kloosterregel van de Zusters van 
Liefde goedkeuring van de bisschop; pauselijke goedkeuring kwam er pas in 
1848, nadat enkele formuleringen waren gewijzigd.215 Zwijsen benadrukte dat de  
zusters vooral geen contemplatieve neigingen moesten gaan vertonen; het ac-
tieve karakter van de congregatie moest te allen tijde worden gewaarborgd.216 
Dit karakteriseerde de congregatie van de Zusters van Liefde ook in de peri-
ode na Zwijsen in belangrijke mate. De nadruk lag op de werkzaamheden, 
voor geestelijke verdieping was er minder ruimte. Het was zusters tot ver in 
de twintigste eeuw verboden om tijdens de recreatie boeken of geschriften te 
lezen.217

Bij nieuwe stichtingen moesten de zusters zelf uitzoeken waaruit ze hun 
inspiratie putten. Wat hun werkhouding betreft gaf Zwijsen wel duidelijke 
richtlijnen: hij wilde heldhaftige, opofferingsgezinde zusters. Om die reden 
wilde hij dat de Zusters van Liefde naast de geloften van armoede, zuiverheid 
en gehoorzaamheid ook een vierde gelofte zouden afleggen: ‘Ik beloof dat 
ik op de stem mijner overste zal gaan daar waar ik gezonden zal worden om 
besmettelijke zieken te verplegen, al was dit ook met gevaar voor mijn le-
ven’.218 In Rome werd geen goedkeuring voor deze gelofte verleend, waardoor 
de formulering werd afgezwakt tot ‘[ik] beloof dat ik mij zal toewijden aan 
het beoefenen van de liefdewerken overeenkomstig het doel van de congre-
gatie’.219 In 1864 omschreef Zwijsen de opvoeding van de vrouwelijke jeugd 
als het ‘schoonste en verhevenste liefdewerk’, omdat ‘van de opvoeding der 
meisjes het welzijn van kerk en staat grootendeels afhangt’.220

Ook wilde Zwijsen geen op stand gebaseerd onderscheid tussen koor- en 
werkzusters binnen zijn congregatie. Hij benadrukte dat de congregatie al-
leen werkzusters kende; er waren dus geen hoger gesitueerde koorzusters.221 
Dat neemt niet weg dat er wel een gevoeld verschil was tussen zusters die 
huishoudelijk werk deden en zusters die onderwijs gaven. De laatsten brach-
ten namelijk de inkomsten binnen voor de congregatie. 

De congregatie groeide snel: in 1890 waren er naast het moederhuis 75 
huizen in Nederland en 17 buiten Nederland gesticht. In 1940 was dat opge-
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lopen tot 84 en het aantal Nederlandse Zusters van Liefde bedroeg 3598.222 Het 
was daarmee de grootste congregatie van vrouwelijke religieuzen in Neder- 
land.223 De Zusters van Liefde richtten zich voornamelijk op lagere typen on-
derwijs. Dat paste binnen de filosofie van Zwijsen, die wilde dat zijn Liefde-
zusters zich zouden ontfermen over noodlijdende en misdeelde kinderen.224 
De congregatie had in 1940 lagere scholen, scholen voor blinden, scholen voor 
zwakzinnigen, nijverheidsscholen, weeshuizen, 21 ziekenhuizen en daarnaast 
één mms in Amsterdam (de Sint-Pius-mms) en één lyceum (het Theresialy-
ceum) onder haar beheer. In advertenties in het jaarboek van het katholieke 
Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding gaven zij alleen het aantal 
huizen weer; het opsommen van al hun scholen en ziekenhuizen nam te veel 
ruimte in beslag.225 

Stichting Theresialyceum in Tilburg
De congregatie was sinds de stichting in 1832 in Tilburg gevestigd.226 Rond de 
eeuwwisseling behoorde Tilburg tot de snelst groeiende industriesteden van 
Nederland, voornamelijk vanwege de bloeiende wol- en textielindustrie.227 In 
Tilburg was het aantal academici en andere personen met een hogere scho-
ling gering. De textielfabrikanten vormden de maatschappelijke bovenlaag. 
Het merendeel van de ruim veertigduizend inwoners behoorde in 1900 tot de 
arme en weinig ontwikkelde arbeidersklasse.228 Tilburg was de meest katho-
lieke stad van Noord-Brabant, ook na de komst van de vele arbeidsmigranten. 
Tot in de jaren zestig van de twintigste eeuw noemde 96% van de bevolking in 
Tilburg zich rooms-katholiek.229 

In 1899 opende in Tilburg een katholiek jongensgymnasium zijn deuren. 
Het Sint-Odulphuslyceum stond onder leiding van de Fraters van Tilburg en 
werd in 1911 officieel als gymnasium erkend. Meisjes konden sinds 1904 naar 
de huishoudschool St. Angela van de ursulinen, maar voor hen was er geen 
katholieke hbs of gymnasium in de stad. Daar kwam wel steeds meer vraag 
naar, zo kunnen we opmaken uit berichten die in de Nieuwe Tilburgsche Courant 
verschenen. In oktober 1914 werd nog in meer algemene termen gesproken 
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over de groeiende behoefte ‘aan gelegenheid voor onze katholieke meisjes 
om middelbaar en hooger onderwijs te kunnen ontvangen op katholieke 
scholen. Men kan den tijd nu eenmaal niet stilzetten en den drang der tijden 
tegenhouden evenmin.’230 Een expliciete oproep om ook in Tilburg dergelijk 
onderwijs te gaan aanbieden volgde in april 1916. De schrijver van het artikel 
had een stuk gelezen over het succes van het rk Lyceum voor meisjes in Den 
Haag en hoopte dat dit navolging zou vinden in Tilburg:

 ‘Den Haag ligt ver, en wanneer wij hier in onze stad zulk een inrichting 
hadden, hoe gelukkig zou dat zijn. Niet alleen voor Tilburg, maar voor 
onze geheele katholieke provincie. Wij weten, dat wij hier een belang 
aanroeren, waarop onze bevoegdheid niet verder gaat dan het uitspreken 
van een wensch. Maar waarom zouden wij dat nalaten? De Geest waait 
waar hij wil en wanneer katholieke dagbladschrijvers een denkbeeld heb-
ben, dat hun voor de katholieke zaak van gewicht toeschijnt, is het juist 
hun plicht er mede voor den dag te komen. Het katholiek belang is er 
zeker; wij kennen zelfs katholieke ouders, die zich zorgen maken voor 
het verder onderwijs hunner jonge meisjes en die, bestond hier zulk een 
gymnasiale gelegenheid, er terstond gebruik van zouden maken.’231 

In Tilburg kwam het echter pas in 1926 tot de oprichting van een katholieke 
hbs voor meisjes. In de tussentijd waren in Eindhoven, Den Bosch en Roosen-
daal de deuren van katholieke meisjeslycea wel al open gegaan.232 Er lijken wel 
plannen te zijn geweest om ook in Tilburg een dergelijke instelling te ope-
nen, maar tot een concrete stichting kwam het niet, waarschijnlijk vooral om 
financiële redenen.233 Ondertussen moesten veel katholieke meisjes ‘noodge-
dwongen’ de neutrale hbs bezoeken, die na de oprichting van het katholieke 
Odulphus Lyceum voor jongens steeds minder katholieke leerlingen trok, zo 
schetste mgr. Goossens, bisschoppelijke inspecteur voor het katholieke on-
derwijs in het bisdom Den Bosch en rector van de Katholieke Leergangen,234 
de situatie in de Tilburgsche Courant. Andere ouders werden op kosten gejaagd 
doordat hun dochters een katholiek meisjeslyceum in een andere stad moes-
ten bezoeken. Dat er toch een Tilburgs meisjeslyceum van de grond kwam, 
was volgens Goossens geheel te danken aan de congregatie van de Zusters van 
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Liefde, die begin 1926 ‘door een samenloop van schijnbaar toevallige omstan-
digheden’ tot het idee was gekomen om ‘met eigen krachten deze zoo noodi-
ge Meisjes Hoogere Burgerschool op te richten’.235

Waar Goossens het initiatief voor de stichting in de krant geheel bij de 
Zusters van Liefde legde, is in bronnen van de Zusters van Liefde te lezen dat 
Goossens de zusters over de drempel hielp. Goossens nam begin 1926 contact 
op met het hoofdbestuur van de Zusters van Liefde om de stichting van een 
driejarige hbs voor meisjes te bespreken.236 Het hoofdbestuur luisterde naar 
deze hoge klerikale autoriteit.237 Op 17 februari 1926 schreef de generale over-
ste van de congregatie, zuster Marie Christine, aan haar medezusters: ‘Na ern-
stig overleg, na rijp beraad, maar vooral na veel gebed om het licht van boven, 
zijn wij tot het besluit gekomen, op dit voorstel in te gaan, te meer daar wij 
kansen zien, met eigen krachten te werken.’238 Een mo-a akte was voldoende 
om aan een driejarige hbs les te geven en de congregatie had verschillende 
zusters die over deze bevoegdheid beschikten.239 

In de brief van de generale overste kwam naast dit financiële argument 
– het salaris dat zusters kregen vloeide terug naar de congregatie – ook naar 
voren dat de Zusters van Liefde niet wilden achterblijven bij andere congrega-
ties die een hbs of gymnasium hadden geopend: ‘reeds langen tijd hadden wij 
gevoeld, dat wij er in de toekomst niet buiten zouden kunnen, een inrichting 
voor middelbaar onderwijs te openen, zooals meerdere andere Congregaties 
dit vóór ons hebben gedaan.’240 Een hbs of gymnasium verleende een congre-
gatie ook aanzien.241

De beoogde rectrix zuster Dominicus Bootsma, een lid van het congre-
gatiebestuur, en zuster Lambertine, die op het Theresialyceum zou gaan les- 
geven, brachten in april 1926 een bezoek aan de hbs van Franciscanessen van 
Heythuysen in Amsterdam voordat hun eigen school in september 1926 de deu-
ren opende. Fons Vitae werd door de overheid gesubsidieerd, had meer dan 
tweehonderd leerlingen en haalde goede examenresultaten en vormde om die 
reden een voorbeeld voor de Tilburgse Liefdezusters. De drie zusters kwamen 
opgetogen en vol vertrouwen over hun stichting terug uit Amsterdam.
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 ‘Dit bezoek was zeer nuttig voor het beoogde doel. De goede Zusters 
gaven alle noodige inlichtingen met groot liefde voor installatie, exploi-
tatie en alles wat voor de op te richten h.b.s. van dienst kon zijn. Menig 
nuttige wenk omtrent de gang van het onderwijs, de leerkrachten en de 
leerlingen werden meegedeeld; zoodat de Zusters zeer voldaan en met 
moed bezield uit Amsterdam terugkeerden.’242

De driejarige hbs werd op 26 september 1926 geopend op de benedenverdie-
ping van het moederhuis van de Zusters van Liefde aan de Oude Dijk, waar 
ook sinds 1916 een mulo was gevestigd.

Gymnasium en geen mms
De generale overste van de Zusters van Liefde, zuster Marie Christine Borsten, 
stuurde op 1 augustus 1927 een brief naar de bisschop van Den Bosch met de 
vraag of de congregatie aan de driejarige hbs in Tilburg, die net een jaar be-
stond, een mms mocht toevoegen. De concrete aanleiding voor het verzoek 
om in Tilburg een mms te beginnen was de angst dat een nichtje van de bis-
schop, dat de driejarige hbs bezocht, haar diploma mogelijk niet zou halen. 
De generale overste schreef in haar brief aan de bisschop het volgende: ‘Er zijn 
meisjes uit den hoogeren stand, die wel gaarne haar opleiding en ontwikke-
ling op de h.b.s. zouden hebben, doch wier aanleg in sommige opzichten 
daarvoor te kort schiet; vooral de wiskunde blijft voor vele meisjes het strui-
kelblok.’ Zij haastte zich te melden dat twee van de nichtjes van de bisschop 
wel goede resultaten haalden, maar een nichtje ‘schijnt minder wiskundig te 
zijn aangelegd en de Zusters docenten verzekeren, dat zij het nooit tot het 
eindexamen h.b.s. zal kunnen brengen.’243 Voor zulke meisjes kon een mid-
delbare meisjesschool, zonder wiskunde maar met letterkunde, kunstge-
schiedenis, ‘schoonheidsleer’ en fraaie handwerken, een uitkomst bieden. De 
bisschop gaf zijn toestemming.244 

Toch kwam de mms er niet. In plaats daarvan werd de hbs omgezet naar 
een gymnasium, geen logische stap voor de congregatie. Op dat moment wa-
ren er nog niet voldoende academisch geschoolde zusters om aan te stellen 
aan het gymnasium. Druk van buiten speelde in dit besluitvormingsproces 
een belangrijke rol. 

De overheid stelde sinds de wet op het hoger onderwijs van 1876 verplicht 
dat iedere stad met meer dan twintigduizend inwoners een gymnasium zou 
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1927. Zie ook Van Eijden-Andriessen, ‘Wij, fiere vrije Roomsche meisjes’, 40. 
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scheen op dezelfde dag ook in de Nieuwe Tilburgsche Courant en De Tijd.
248 scmm ii Ned 3 a 1 a, circulaire van de generale overste zuster Marie Christine, 13 februari 1928.
249 scmm, Gedenkboek van de congregatie, Register iv, februari 1928.
250 scmm ii Ned 3 a 1 a, circulaire van de generale overste zuster Marie Christine, 13 februari 1928.

krijgen.245 Katholieke jongens konden sinds 1899 naar het gymnasium op het 
Odulphus Lyceum van de Fraters van Tilburg. Tilburg was lange tijd ontheven 
van de verplichting een openbaar gymnasium op te richten waar ook meisjes 
toegang toe hadden, omdat zij zich wel in konden schrijven aan de rijks-hbs. 
Toen er plannen ontstonden om in Tilburg een gemeentelijk gymnasium op 
te richten waartoe ook meisjes toegang hadden, spande Goossens zich in om 
dat te voorkomen. Goossens onderzocht in 1927 of er aan het Odulphus een 
meisjesafdeling opgericht kon worden, maar de Fraters van Tilburg wezen 
die optie af. Zij wilden vasthouden aan gescheiden onderwijs voor jongens 
en meisjes en waren bang voor een grote kostenpost doordat zij vermoedden 
dat het aantal meisjes in de bovenbouwklassen te laag zou blijven om een 
aparte meisjeklas te kunnen financieren.246 Goossens wendde zich vervolgens 
tot de Zusters van Liefde met het verzoek hun hbs om te zetten naar een zes-
jarig gymnasium. Het hoofdbestuur twijfelde of het dit verzoek wel moest 
inwilligen. Om op het gymnasium les te mogen geven was een mo-b akte of 
academische opleiding vereist, maar zusters met deze bevoegdheden waren 
schaars in de congregatie. Ze zouden dus leken moeten aanstellen en een sa-
laris moeten bieden om van de driejarige hbs een gymnasium te maken. De 
inrichting van een gymnasium was daarom veel duurder dan de toch al dure 
hbs, waarvoor de zusters nog geen overheidssubsidie kregen. 

De kranten schreven al over een mogelijke oprichting van het gymna-
sium voordat het bestuur een definitief besluit had genomen, waardoor het 
besluitvormingsproces binnen de congregatie mogelijk werd beïnvloed.247 
Op 13 februari 1928 ging er een circulaire uit van het moederhuis naar alle 
Zusters van Liefde waarin de overste bevestigde dat de berichten klopten.248 
De congregatie ging zich inzetten voor de gymnasiale opleiding voor katho-
lieke meisjes, ‘van groot nut voor de Katholieke zaak’. Het slagen van zuster 
Lambertine Zegelink (docente Nederlands aan het Theresialyceum) voor haar 
kandidaatsexamen Germaanse letteren in Nijmegen een week eerder werd als 
gunstig voorteken gezien.249 Daarnaast was er een ‘groot aantal postulanten 
met akte’ aangenomen, wat de overste in haar circulaire deed opmerken dat 
‘de goede God’ scheen te willen ‘dat wij die richting uitgaan’.250 

Het zou echter een grote uitdaging zijn om voldoende zusters de beno-
digde diploma’s te laten halen. De opleiding van zusters bracht kosten met 
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251 Van Eijden-Andriessen, ‘Wij, fiere vrije Roomsche meisjes’, 40.
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255 Volgens Lauret waren zij ‘gealarmeerd geraakt door vage plannen van prominente anders-
denkenden, die een stedelijk neutraal gymnasium wilden oprichten, zoals “echte” steden als 
Den Bosch en Breda hadden gedaan’. Lauret, ‘Compte rendu’, 11.

256 scmm, Kroniek Theresialyceum, februari 1928. 

zich mee. Ook waren er kosten voor lekendocenten die aangenomen moesten 
worden in de tijd dat zusters nog studeerden. Het congregatiebestuur liet in 
mei 1928 aan de gemeenteraad weten dat het wel een gymnasium wilde star-
ten op voorwaarde dat de gemeente een substantiële financiële bijdrage van 
vijfduizend gulden zou leveren.251 

Brieven van het congregatiebestuur aan de gemeente inzake subsidie voor 
hun school laten zien dat de zusters hoopten op een grotere financiële bijdra-
ge voor een gymnasium dan zij voor hun driejarige hbs hadden gekregen. De 
zusters moesten het tot dan toe doen met een teleurstellende bijlage van de 
gemeente van 15% van de subsidie die ze van het rijk zouden hebben gekregen 
als de subsidie niet was stopgezet met de invoering van de zogeheten stopwet 
(daarover meer in hoofdstuk 2).252 Het bestuur rekende de gemeente voor dat 
hun katholieke meisjesgymnasium de gemeente veel geld zou schelen. Als er 
al een gymnasium in Tilburg was waar meisjes naartoe konden, dan was de 
gemeente niet langer verplicht om een gemeentelijk gymnasium op te rich-
ten waaraan zij verplicht was subsidie te verstrekken.253 In het begeleidend 
schrijven voerde het congregatiebestuur als argument voor het belang van 
een gymnasium aan dat deze opleiding voor meisjes ‘geschikter en nuttiger’ 
was dan de hbs.254 

Nog voordat de gemeente toegezegd had een bijdrage te leveren voor de 
extra kosten voor het gymnasium, ging het gymnasium van start. Bisschop 
Diepen, Goossens en Moller, de laatste sinds 1925 lid van de Tweede Kamer voor 
de Rooms-Katholieke Staatspartij (rksp), hadden bij het bestuur van de con-
gregatie aangedrongen op spoed, omdat het gemeentelijke gymnasium anders  
alsnog van de grond zou komen.255 Er werd een bijeenkomst voor ouders be-
legd waar Goossens en Moller uitweidden over de voordelen van het gymnasium 
ten opzichte van de hbs. De zuster die de kroniek van het Theresialyceum 
bijhield, omschreef de stemming tijdens de vergadering als ‘zeer gunstig’.256 
De ouders stemden in en wilden zelfs handtekeningen verzamelen onder  
de voornaamste burgers van de gemeente om aan de minister aan te bieden. 
Zo reisde Moller met honderd handtekeningen van Tilburgse notabelen naar 
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258 atl, Namenlijsten leerlingen 1926-1961.
259 Dr. Th. Goossens, ‘Gymnasiaal onderwijs voor Meisjes’, Nieuwe Tilburgse Courant 15 mei 1928. 
260 Dr. Th. Goossens, ‘rk h.b.s.voor Meisjes’, Tilburgse Courant 15 mei 1926.
261 Lauret, Per imperatief mandaat, 346.

het ministerie van Onderwijs om de goedkeuring te bepleiten. Zijn missie 
zou meer kans van slagen hebben als het gymnasium reeds een feit was.257 
Zijn eigen handtekening zette hij als lid van de Tweede Kamer en als vader 
van schoolgaande dochters. In september 1929 meldde hij zijn dochters Ag-
nes en Oda aan voor de eerste klas van het gymnasium van de Zusters van  
Liefde.258 

Goossens omschreef de omzetting van de hbs naar het gymnasium in de 
Nieuwe Tilburgse Courant van 15 mei 1928 als ‘een belangrijke schrede vooruit’ 
in het Tilburgse katholieke onderwijs. Een gymnasiale opleiding was in zijn 
ogen ‘veel beter en meer gewenscht dan die der h.b.s.’. Alleen praktische be-
zwaren hadden ertoe geleid dat er niet al in 1926 een gymnasium maar een hbs 
was opgericht, aldus Goossens.259 Meisjes hadden tenslotte ‘minder aanleg 
voor de exacte vakken en meer aanleg voor talen, literatuur, enz.’ In 1926 had 
Goossens de hbs in een Tilburgse krant nog aangeprezen als ‘een schitterende 
gelegenheid voor een breede en ernstige ontwikkeling’, nu werd het gym-
nasium bewierookt.260 In september 1928 werden de elf leerlingen die waren 
overgegaan naar de derde klas geplaatst in de derde klas van het gymnasium. 
De hbs werd opgeheven. 

Het aandeel van de Zusters van Liefde zelf in de oprichting van het gym-
nasium lijkt gering. Het waren vooral het gemeentebestuur, de bisschop, 
Goossens en Moller die erop aandrongen een gymnasium te stichten. Goos-
sens nam ook de werving van nieuwe leerlingen voor dit schooltype voor zijn 
rekening. 

Grotere liefde voor de mms? 
Historica Alice Lauret, die in 1967 een proefschrift schreef over de Zusters van 
Liefde en hun onderwijs en zelf jarenlang geschiedenis gaf aan het Theresia-
lyceum, geeft aanwijzingen voor het feit dat ‘het hart van de meeste zusters’ 
uitging ‘naar het eenvoudigere, meer “meisjesachtige” programma van de 
m.m.s.’ dan naar het gymnasium.261 De wens om een mms toe te voegen aan 
de school was in 1927 niet doorgegaan, maar vanaf 1931 konden leerlingen 
naast het gymnasium wel kiezen voor deze richting. 

Lauret merkt op dat geen van de zusters die op het Theresialyceum 
werkten, zelf een gymnasiale opleiding hadden gehad en bovendien konden 
zij, levend in een kloostersysteem waar volgzaamheid als belangrijke deugd 
werd gezien, de ‘kritische zin, die een gymnasiaste tot eer strekt’, maar matig 
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269 Grotenhuis, Op zoek naar middelbaar onderwijs, 125.

waarderen.262 Dit maakt zij op uit een botsing in het docentencorps in de zo-
mer van 1932 over de plaats van de mms ten opzichte van het gymnasium.263 
De zusters verweten enige leraren, met name de classici, dat zij op de mms 
neerkeken. Zij zouden de mms bij leerlingen en hun ouders in diskrediet 
brengen, ‘als was deze maar een redmiddel voor domme leerlingen en kon ze 
in de verste verte niet halen bij de alleenzaligmakende klassieke opleiding van 
het gymnasium’.264 

Dat beeld dat de mms vooral was opgericht om leerlingen voor wie het 
gymnasium te hoog gegrepen bleek voor de school te behouden, hadden de 
zusters nu juist proberen bij te stellen in de artikelen die zuster Henriëtte 
Heymans, docente Frans op het Theresialyceum, in mei 1932 in het Tilburgse 
weekblad Roomsch Leven schreef. Daarin prees zij de mms aan als opleiding die 
speciaal was gericht op de aard van het meisje.265 Vervolgens werd bij aanvang 
van het schooljaar 1932-1933 met trots in de kroniek vermeld dat de mms in 
het nieuwe programmaboekje van de school als ‘volwaardig element’ van 
het lyceum was opgenomen.266 In september 1933 merkte kroniekschrijfster 
zuster Lambertine op dat er veel leerlingen voor de mms hadden gekozen ‘ten 
nadeele van het gymnasium’ (er kozen elf meisjes voor de mms en zeven voor 
het gymnasium). In haar ogen een bewijs ‘dat de gymnasiumopleiding niet de 
opleiding van het meisje is.’267

Lauret koppelt deze voorkeur voor de mms aan de kloostercultuur van de 
Zusters van Liefde. In haar proefschrift noemde zij deze zusters geen geëman-
cipeerde vrouwen, juist omdat ‘blinde onderwerping’ binnen de congregatie 
een belangrijke deugd was terwijl zijzelf vrije meningsvorming een uiting 
van emancipatie vond.268 Het gymnasium was de plek waar kritisch denken 
werd aangemoedigd en zou daarom minder goed binnen de congregatietra-
ditie passen. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de discussie over wat 
nu de meest geschikte opleiding voor meisjes was, niet alleen werd gekleurd 
door de kloostercultuur van de Zusters van Liefde, maar ook door het bredere 
debat dat in Nederland over meisjesonderwijs werd gevoerd. In de jaren 1930 
waren er meer pleitbezorgers voor de mms, ook buiten katholieke kring.269

Lauret geeft nog een reden waarom de zusters een voorkeur zouden 
hebben gehad voor de mms: juist het feit dat de mms nog geen overheids-
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subsidie kreeg – dat kon pas vanaf 1947 – maakte deze opleiding geschikt als 
‘liefdewerk’ van de congregatie.270 Bestuurlijke beslissingen hingen echter 
wel degelijk samen met financiën, zo blijkt uit de geschiedenis van de Sint-
Pius-mms van dezelfde congregatie.271 Het hoofdbestuur van de Zusters van 
Liefde wilde deze verliesgevende school afstoten. Sluiting van de school werd 
alleen voorkomen na ingrijpen van monseigneur Goossens.272 

Argumenten die door zusters werden gegeven om de schooltypen die zij 
aanboden aan te prijzen, waren soms ook minder principieel dan ze op het 
eerste gezicht lijken. De Franciscanessen van Heythuysen dienden in deze 
periode geen verzoek in om een mms-afdeling aan Fons Vitae toe te voegen. 
De brochure van de school doet vermoeden dat dit een principiële keuze was, 
omdat de mms ‘geen door de wet erkend diploma uitreikt en dus geen toe-
gang verleent tot de Universiteit’.273 Hieruit kan echter niet meteen worden 
afgeleid dat de Franciscanessen van Heythuysen veel meer belang hechtten 
aan een opleiding die voorbereidde op de universiteit, want in Haarlem had-
den diezelfde Franciscanessen van Heythuysen wel een mms. 

Het lijkt logisch dat op het Theresialyceum tevens meespeelde dat de 
school meer meisjes kon bedienen door een mms aan het gymnasium toe te 
voegen. Het gymnasium stond immers bekend om de grote schooluitval. Van 
de honderd leerlingen die landelijk startten in de eerste klas van het gymna-
sium, haalden er maar veertig het eindexamen.274 De wens om een mms aan 
een bestaand gymnasium toe te voegen was vrij gebruikelijk om leerlingen 
voor wie het gymnasium te hoog gegrepen bleek, voor de school te behou- 
den. Ook mère Laurence wilde graag een mms-afdeling aan Mater Dei toe-
voegen.275 

Lauret signaleerde terecht dat de Zusters van Liefde niet vertrouwd waren 
met gymnasiaal onderwijs. Dat sommige zusters ageerden tegen gymnasiaal 
onderwijs is daarom beter voorstelbaar binnen de context van de Zusters van 
Liefde dan binnen de context van de Ursulinen van de Romeinse Unie. Uit-
eindelijk waren het echter praktische overwegingen die de doorslag gaven bij 
de keuze voor bepaalde schooltypen. 
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276 Amsing, Bakens verzetten, 1.

tussenbalans 

In de inleiding werd de vraag gesteld of er onder katholieken conservatieve-
re opvattingen bestonden over nut en noodzaak van intellectuele vorming 
van meisjes dan in de rest van Nederland, omdat er pas relatief laat katho-
lieke meisjeslycea werden gesticht. De vorming van katholieke meisjes op het 
hoogste niveau had tot dan toe geen prioriteit gehad. Landelijke ontwikkelin-
gen gingen echter niet aan Nederlandse katholieken voorbij. Op het moment 
dat diverse katholieken zich begonnen uit te spreken voor betere onderwijs-
kansen voor meisjes, is er landelijk een stijging te zien van het aantal katho-
lieke meisjes dat openbare hbs’en en gymnasia bezocht.

De argumentatie van katholieken die begin twintigste eeuw opkwamen 
voor betere opleidingsmogelijkheden voor meisjes, was deels dezelfde als in 
niet-katholieke kring: meisjes die daarvoor de benodigde aanleg en capacitei-
ten hadden, zouden net als jongens de hbs of het gymnasium moeten kun-
nen volgen. Daarnaast valt op dat zij hun pleidooi probeerden te verbinden 
met de katholieke traditie.

Dat katholieken een voorkeur hadden voor het gymnasium boven de 
hbs, is een ander dominant beeld. De discussie rond de oprichting van ka-
tholieke meisjeslycea laat echter zien dat beide schooltypes werden neergezet 
als eliteonderwijs voor meisjes: de hbs en het gymnasium werden meestal in 
één adem genoemd. Deze bevinding ondersteunt de stelling van Amsing, die 
in haar onderzoek naar openbaar onderwijs constateerde dat de hbs en het 
gymnasium inhoudelijk naar elkaar waren toegegroeid.276 Fons Vitae en het 
Theresialyceum begonnen als hbs, Mater Dei als gymnasium. Wat gaf daarbij 
nu de doorslag? De keuze voor het ene of het andere schooltype was deels 
financieel van aard, maar ook de onderwijstraditie van de congregatie en de 
stedelijke context speelden een rol. 

Dit hoofdstuk heeft laten zien dat de vanzelfsprekendheid waarmee zus-
ters de taak op zich namen om intellectuele vorming te bieden aan meisjes, 
per congregatie verschilde en afhankelijk was van hun zelfbeeld als religieuze 
opvoeders en van de ervaring die zij hadden met dit type onderwijs. Van de 
zusters werd een stevige investering van zowel menskracht als middelen in 
de nieuwe stichtingen gevraagd. In kronieken en circulaires, documenten 
die bestemd waren voor medezusters, benadrukten de Franciscanessen van 
Heythuysen en Zusters van Liefde dat zij het verzoek hadden gekregen om 
deze stichting op zich te nemen en hieraan niet op eigen initiatief waren 
begonnen. Zo lieten zij zien dat zij met deze stichtingen – waarmee beide 
congregaties in Nederland nieuw werkterrein betraden – inspeelden op de 
groeiende vraag vanuit de katholieke gemeenschap. 
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De Franciscanessen van Heythuysen en de Zusters van Liefde voerden ook 
concurrentie met het openbaar onderwijs aan als belangrijk argument om 
eigen hbs’en te stichten.277 Zij gaven aan dat zij met deze stichtingen konden 
bijdragen aan de katholieke vorming van meisjes. Katholieke meisjes waren 
door hun stichtingen immers niet langer aangewezen op openbaar onder-
wijs.278 Zo werd intellectuele vorming verenigbaar gemaakt met katholieke 
vorming en werden de stichtingen in de kloosterlijke traditie geplaatst. In 
hun leefregel was immers opgenomen dat de religieuze vorming centraal 
stond in het onderwijswerk van zusters. 

Ook in de leefregel van de Ursulinen van de Romeinse Unie vormde dit 
het uitgangspunt, daarin was er geen verschil tussen de drie congregaties. De 
precieze argumentatie die de ursulinen intern gaven voor de stichting van 
Mater Dei is minder goed te volgen, omdat daarover weinig bronnen zijn 
overgeleverd. Uit de bronnen die er wel zijn blijkt dat de Ursulinen van de 
Romeinse Unie zelf het initiatief namen om in Nijmegen een gymnasium te 
beginnen. Deze stichting bood tevens mogelijkheden om een studiehuis voor 
zusters op te richten in de stad die net een katholieke universiteit had gekre-
gen. Dit stichtingsinitiatief hing wellicht samen met de onderwijstraditie van 
de congregatie: Mater Dei in Nijmegen was niet het eerste gymnasium van 
de Ursulinen van de Romeinse Unie. Ook op het terrein van het zelfbeeld en 
de opvoedfilosofie van de congregatie lijkt de stichting van een gymnasium 
logischer te hebben aangesloten bij de Ursulinen van de Romeinse Unie. 

Als we deze bevindingen verbinden met de inleiding van dit hoofdstuk, 
waar de these van Bowman aan de orde kwam, die stelde dat het charisma 
van de stichter bepalend was voor de opvoedfilosofie van een congregatie, dan 
kunnen we concluderen dat dit in de bestudeerde scholen zeker van invloed 
was, maar niet allesbepalend. Bij de Zusters van Liefde zorgde het charisma en 
de opvoedfilosofie van hun stichter monseigneur Zwijsen ervoor dat zij zich 
richtten op lagere typen onderwijs en niet voorop liepen toen de eerste katho-
lieke meisjesgymnasia werden gesticht. Uiteindelijk richtten zij echter wel 
een gymnasium op. De nationale en stedelijke context en de markt van vraag 
en aanbod waren hierin uiteindelijk bepalender. Zo is even goed op basis van 
het zelfbeeld en de opvoedfilosofie van de Ursulinen van de Romeinse Unie 
te verklaren dat zij wel het eerste katholieke meisjesgymnasium in Nederland 
stichtten, maar kan ook hier niet worden voorbijgegaan aan praktische rede-
nen die hierachter schuilgingen: zij zetten hun kweekschool in Venray om in 
een gymnasium in de hoop daardoor meer leerlingen te trekken.

Marieke Smit - In deugd en wijsheid groeien.indd   90 12-07-19   09:14



[   91   ]

279 Heyrman, ‘Bedrijfscultuur van katholieke scholen’, 299, 300. Dat we concurrentie niet als mo-
tief moeten onderschatten blijkt ook uit onderzoek van Amsing naar curriculumwijzigingen 
van hbs en gymnasium. Amsing, ‘Modern versus classical education’, 50.

280 scmm ii Ned 3 a 1 a, Circulaire van de generale overste zuster Marie Christine, 17 februari 1926.

De bevindingen van dit hoofdstuk sluiten aan bij de conclusie die Peter 
Heyrman trekt ten aanzien van Belgische congregaties. De mix van aposto-
laatsterreinen lag in het verlengde van ‘de spiritualiteit van de congregatie, 
zoals die was vastgelegd door de (veelal mannelijke) stichters en de eerste 
oversten’. Maar daarnaast speelden ook toeval, context, vraag en aanbod, 
evenals zakelijke overwegingen mee bij het besluit om een nieuwe activiteit 
te ontplooien. Daarbij keken de congregaties ook naar elkaar.279 Zoals de 
Zusters van Liefde aangaven, besloten zij onder andere ‘een inrichting voor 
middelbaar onderwijs te openen, zooals meerdere andere Congregaties dit 
vóór ons hebben gedaan.’280 
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1 Van Heijst, Derks & Monteiro, Ex Caritate, 128-133, 151-155, 185.

2

Het speelveld in kaart gebracht –  
jaren 1920 en 1930

Vanuit het oogpunt van het organisatiebeleid en verantwoordelijkheid wa-
ren de drie lycea die in dit onderzoek centraal staan zusterscholen. De con-
gregaties droegen de financiële verantwoordelijkheid voor de scholen en 
ziekenhuizen onder hun bestuur. Ook in de archieven komt dat beeld naar 
voren. Zusters, die bestuur en rectoraat in handen hadden, waren tevens de 
archiefvormers. In de historiografie over scholen van zusters is veel aandacht 
uitgegaan naar de religieuzen die leidinggaven en lessen verzorgden en veel 
minder naar partijen waarmee zusters samenwerkten, zoals de lekendocenten 
die zij in dienst hadden en de leerlingen die zij opleidden. Dit biedt echter 
geen volledig beeld van het onderwijs van zusters, zoals Van Heijst, Derks en 
Monteiro hebben laten zien. Zij pleitten er daarom voor ook aandacht te be-
steden aan lekendocenten en leerlingen.1 Dit onderzoek neemt die aanbeve-
ling ter harte en zet nog een stap verder. Het betrekt naast de personen die da-
gelijks door de gangen liepen (zusterdocenten, lekendocenten en leerlingen) 
ook de congregatiebesturen die het schoolbestuur vormden, de ouders, de 
onderwijsinspectie en de bisschoppelijke onderwijsinspectie bij de analyse.

ouders       rk  meisjeslycea 
schoolbestuur en

  congregatiebestuur

       zusters 
ministerie van

geestelijken
       lekendocenten  

Onderwijs en
vanuit de bisdommen

       leerlingen  
onderwijsinspectie

Het vorige hoofdstuk liet al zien dat hoge geestelijken uit de bisdommen, 
ouders en het nationale onderwijsbeleid van invloed waren op de stichtingen. 
In dit hoofdstuk wordt uitgewerkt welke invloed deze actoren hadden op de 
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2 Lauret, Per imperatief mandaat, 340.
3 Lauret, Per imperatief mandaat, 11.

randvoorwaarden, de praktische organisatie en de onderwijsuitvoering. Het 
gaat over de zeggenschap van de verschillende actoren, maar ook over hun 
opvattingen over de vorming van leerlingen op meisjeslycea. Hadden al deze 
partijen dezelfde doelstellingen en wensen wat intellectuele confessionele eli-
tevorming van meisjes betreft? Aan de hand van uiteenlopende bronnen uit 
de school- en congregatiearchieven, zoals leerlingenkaarten, personeelsdos-
siers, correspondentie, programmaboekjes, kronieken, circulaires, notulen en 
verslagen uit de archieven van de nationale en bisschoppelijke schoolinspec-
tie, wordt het speelveld waarop zusters zich bewogen in kaart gebracht. 

zusters aan het roer

De Zusters van Liefde en Franciscanessen van Heythuysen waren allebei con-
gregaties die in de negentiende eeuw met een paar zusters waren begonnen en 
vervolgens waren uitgebreid. Zelfs naar het buitenland, waar per land aparte 
provincies van de congregaties werden opgericht. Het provinciale bestuur van 
deze congregaties vormde tevens het bestuur van alle scholen en ziekenhui-
zen van de congregatie. Dat bestuur bestond uit de provinciale overste en haar 
vier assistenten, die telkens werden gekozen op het generaal kapittel van de 
congregatie, dat iedere zes jaar plaatsvond. Dit bestuur vergaderde met vaste 
regelmaat (bijvoorbeeld eenmaal per twee maanden) om alle belangen en 
wensen van de verschillende scholen en ziekenhuizen te bespreken. Alle eind-
beslissingen werden door de provinciale overste en haar assistenten genomen. 

In Tilburg waren de lijntjes tussen het Theresialyceum en het provinciale 
bestuur bijzonder kort, omdat het lyceum pal naast het moederhuis lag en 
de zusters die er lesgaven in het moederhuis woonden. De eerste rectrix was 
de 46-jarige zuster Dominicus Bootsma, in 1880 geboren te Leeuwarden. Zij 
had als meisje eindexamen gedaan aan een rijks-hbs, was in het bezit van de 
akte Aardrijkskunde m.o. en had vanaf haar noviciaatstijd lesgegeven aan de 
kweekschool van de Zusters van Liefde in Tilburg. Lauret omschrijft haar als 
een vrouw met een sterk karakter, werkelijkheidszin en opgewektheid waar-
aan het ‘nonachtige’ vreemd was,2 wat voor Lauret, die haar boek schreef in 
een periode waarin zusters ernaar streefden ‘meer bij de tijd’ te raken, een 
compliment was. Met ‘nonachtig’ doelde zij hoogstwaarschijnlijk op onder-
danige zusters die de overste gehoorzaamden en weinig kritisch denkvermo-
gen tentoonspreidden.3 Zuster Dominicus bleef rectrix tot haar overlijden in 
1945. 
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4 afv, notulen docentenvergaderingen hbs-afdeling 1918-1936, zie bijv. vergadering 25 maart 
1918.

5 ‘Zusters Xaveriana heeft veel steun gehad van Moeder Clarentia. Maar zij waren beiden krach-
tige persoonlijkheden met een eigen mening. Verschil van inzicht kan daarbij niet uitblijven 
en dit zal van zuster Xaveriana meer dan eens het offer van haar eigen inzicht gevraagd heb-
ben.’ Henning, Uit gouden bron, 42.

6 afv, In Memoriam zuster Xaveriana. 
7 osu 1776, Verslagen van raadsvergaderingen communiteit Mater Dei, verslag 26 september 

1931.

In Amsterdam, dat ver verwijderd was van het moederhuis in het Lim-
burgse Heythuysen, werden de honneurs in de dagelijkse praktijk waargeno-
men door de moeder-overste van de communiteit en een zuster van dat huis. 
Op Fons Vitae had zuster Xaveriana Mohr de leiding; in het klooster was zij 
gehoorzaamheid verschuldigd aan Moeder Clarentia Andreoli, die tot overste 
van het klooster was benoemd. Moeder Clarentia was ook inhoudelijk be-
trokken bij de school; zo zat zij meermaals de docentenvergaderingen voor.4 
Zuster Theresette Henning, lerares aan Fons Vitae in de jaren 1960 en auteur 
van het gedenkboek bij het vijftigjarig bestaan van de school, merkt over 
zuster Xaveriana op dat deze gehoorzaamheid haar vanwege haar ‘krachtige 
persoonlijkheid’ misschien niet altijd gemakkelijk is afgegaan.5 Dit punt in 
haar karakter werd bij haar overlijden in april 1942 door docenten, leerlingen 
en oud-leerlingen van de school aangehaald. Haar leiding doordrong het hele 
lyceum, schreef lekendocente Agnes Nolte in het In Memoriam. ‘Niemands per-
soonlijkheid kwam daarbij in het gedrang, omdat haar dominerende invloed 
gevoeld werd als háár natuurlijk recht en onze verrijking.’6 Zuster Theresette 
omschreef ook het karakter van zuster Clarentia als ‘krachtig’: zij was een 
vrouw met een sterke eigen mening. De vasthoudendheid van de overste van 
het klooster en de rectrix van de school zou hen in conflict brengen met de 
bisschop van Haarlem, waarover later meer.

In Nijmegen waren de bestuurlijke verhoudingen tot het moederhuis iets 
anders dan in Amsterdam en Tilburg. De Nederlandse ursulinenhuizen die 
zich aansloten bij de Ursulinen van de Romeinse Unie, zaten op het moment 
dat Mater Dei werd gesticht midden in deze fusie. Tot dat moment hadden 
de verschillende ursulinenhuizen heel zelfstandig opgetreden. Bij de start van 
Mater Dei was het schoolbestuur in handen van vijf ursulinen van verschil-
lende huizen. Moeder Anna van den Heuvel, de provinciale overste, ging in de 
communiteit in Nijmegen wonen. Deze situatie veranderde in 1931, toen Ma-
ter Dei een zelfstandig huis met een eigen bestuur werd.7 Eerste rectrix werd 
mère Laurence Roche (1874-1945), tot dan lerares Engels aan de kweekschool 
Mariaoord in Vught. Zij moest ondertussen aan de universiteit haar studie 
voltooien. De rectrix was verantwoordelijk voor het gymnasium en mocht 
zelfstandig optreden, maar moest wel op gezette tijden verantwoording afleg-
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8 osu 1776, Verslagen van raadsvergaderingen communiteit Mater Dei, verslag 30 oktober 1930.
9 Derks & Verheesen-Stegeman, Wetenschap als roeping, 24.
10 Mater Dei 1925-1950, 14.
11 Bartels spreekt van een ‘zeer sobere steun’. Een hbs met vijf klassen had volgens de wet recht 

op ten hoogste 8.500 gulden subsidie. Bartels, Een eeuw middelbaar onderwijs, 225. 
12 Om precies te zijn, subsidie voor bijzondere middelbare scholen was sinds 20 mei 1922 maxi-

maal 80% van de salariskosten, 75% van de kosten voor huur van lokalen en het schoolterrein, 
90% van een rentepercentage van het kapitaal. Per 1 januari 1949 werd de subsidie in kosten 
van salaris en materiële uitgaven verhoogd naar 95%. Reesinck & Bresser, Schoolstad, 302.

13 Bartels, Een eeuw middelbaar onderwijs, 224.

gen aan de overste van de communiteit Mater Dei.8 Christine Mohrmann, van 
1929 tot 1947 docente klassieke talen aan Mater Dei, roemde de ‘pioniersgeest’ 
en het ‘heilig enthousiasme’ van de uit Ierland afkomstige rectrix, met wie zij 
een goede verstandshouding had.9 Mère Laurence, ‘die steeds naar de grote 
synthese van geloof-wetenschap-kultuur streefde, bouwde aan haar school, en  
– laten we het maar ronduit zeggen – inmenging van buiten duldde ze niet’.10 

Zusters die in aanmerking kwamen voor de positie van rectrix behoorden 
tot de hoogst opgeleide zusters binnen hun congregaties. Zij stonden voor 
een behoorlijke uitdaging. Zij moesten op zoek naar geschikte huisvesting, 
leerlingen trekken, docenten benoemen en een curriculum samenstellen dat 
voldeed aan de eisen die het ministerie stelde.

rijkssubsidie brengt vrijheid en beperkingen

Bijzondere middelbare scholen die aan door de overheid gestelde eisen vol-
deden en waren ‘aangewezen’, konden vanaf 1909 subsidie uit de rijkskas 
ontvangen, al ging het om een klein percentage.11 De herziene grondwet van 
1917 en de uitwerking daarvan in de onderwijswet van 1920 zorgden ervoor 
dat het bijzonder onderwijs meer overheidssubsidie kon ontvangen. De nieu-
we subsidieregeling voor het middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs 
werd van kracht op 20 mei 1922, waardoor het rijk zou bijdragen in ruim 80% 
van de kosten voor die bijzondere middelbare scholen en gymnasia die wa-
ren aangewezen.12 Subsidiëring leverde echter niet alleen (financiële) vrijheid 
op, maar ook beperkingen. Subsidie werd pas toegekend als scholen voldeden 
aan de eisen voor bevoegdheden van docenten en de invulling van het cur-
riculum die de overheid stelde. Vervolgens moesten het leerplan en rooster 
jaarlijks aan de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen worden 
voorgelegd.13 De gymnasia kregen direct na het vaststellen van de Wet op het 
Hoger Onderwijs een door de overheid vastgesteld leerplan. Met ingang van 
1 september 1920 werd ook het normaalprogramma voor hbs’en vastgesteld, 
wat betekende dat de overheid het aantal uren bepaalde dat er per vak ge- 
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14 Bartels, Een eeuw middelbaar onderwijs, 77; Mandemakers, hbs  en gymnasium, 69.
15 Beuns, rk  Middelbaar en Voorbereidend-Hooger onderwijs, 22.
16 Smit & Smulders, Bidden, spelen en studeren, 29, 30.
17 afh, Kroniek Klooster van het H. Hart Amsterdam, maart 1915.
18 Interview mevrouw Munting-Weebers, 29 juni 2009. Er zijn geen exacte cijfers beschikbaar 

over het aantal katholieke meisjes dat openbare gymnasia bezocht, omdat het Centraal Bureau 
voor de Statistiek de leerlingpopulatie niet uitsplitste naar denominatie. CBS, Statistiek van het 
voorbereidend hooger en middelbaar onderwijs, 1930-1931.

geven moest worden en dat ook de hoofdlijnen van de inhoud van de cursus-
sen waren vastgelegd.14

Docent aan het Canisius College pater J.J.W. Beuns zag deze regels van de 
overheid voornamelijk als vrijheidsbeperking: katholieke scholen gingen zo 
als twee druppels water op openbare scholen lijken.15 Veel kleinseminaries, 
waar katholieke jongens tot priester werden opgeleid, kozen ervoor geen door 
de overheid erkend gymnasium aan te bieden. Op die manier konden zij meer 
jongens die het officiële gymnasiumniveau net niet haalden, maar wel pries-
ter wilden worden, binnenboord houden. Ook hoefden ze dan niet te voldoen 
aan de eisen inzake de bevoegdheden van het docentencorps. Tegelijkertijd 
gaf dit de paters de mogelijkheid het curriculum naar eigen inzicht aan te 
passen. Zo kregen de jongens meer Latijn, extra lessen godsdienst en gregori-
aanse zang ten koste van vakken als natuurlijke historie en wiskunde.16 

De zusters die de meisjeslycea begonnen waren, wilden juist zo snel mo-
gelijk voldoen aan regels van de overheid omtrent het middelbaar onderwijs. 
In het programmaboekje van Fons Vitae werd voor het schooljaar 1916-1917 
met nadruk vermeld dat de vakken niet afweken van die op de openbare hbs. 
In de kroniek werd het verkrijgen van rijkssubsidie vervolgens enthousiast 
vermeld.17 

Dit verschil met kleinseminaries laat zien dat zusters die meisjeslycea 
begonnen, in een ander krachtenveld opereerden. Subsidiëring van het on-
derwijs betekende dat de katholieke meisjeslycea het stempel van de overheid 
kregen dat het onderwijs op gelijke voet stond met dat op openbare scholen. 
Dat was belangrijk, omdat de concurrentie met het openbaar onderwijs gro-
ter was dan in het geval van de kleinseminaries. Katholieke ouders die een 
hbs- of gymnasiale opleiding wensten voor hun dochters lieten zich daar niet 
van weerhouden als er geen katholiek meisjeslyceum in dezelfde stad was. 
Zo bezocht Jeanette Weebers vóór haar verhuizing naar Nijmegen en komst 
naar Mater Dei in 1928 het stedelijk gymnasium in Leiden.18 De waarde van de 
gymnasiale vorming lag voor deze ouders in het halen van een diploma. Dat 
lijkt niet alleen voor Nederlandse katholieke ouders het geval te zijn geweest.  
Amerikaans onderzoek laat zien dat katholieke colleges voor vrouwen en scho-
len voor voortgezet onderwijs werden gesticht omdat deze meisjes en vrou-
wen anders naar niet-katholieke scholen zouden gaan.19
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19 Schier & Russett, Catholic Women’s Colleges in America, 7; Byrne, ‘A Tradition of Educating  
Women’, 51.

20 Mater Dei kreeg de eerste jaren, toen er nog geen subsidie binnenkwam, bijvoorbeeld een  
tegemoetkoming voor de kosten van de school van andere ursulinenkloosters. osu 1777, 
Chronologisch overzicht ‘geschiedenis van Mater Dei te Nijmegen’.

21 Van Heijst, Derks & Monteiro, Ex Caritate, 84, 85.

De toekenning van rijkssubsidie leverde naast een bevestiging van de 
kwaliteit van het onderwijs ook belangrijke inkomsten op voor de school 
en het klooster. Tot die tijd werden de kosten voor de school (waaronder het 
gebouw en de salarissen van de lekendocenten) en kosten voor de studie van 
de zusters die de benodigde onderwijsakten moesten halen, gedragen door 
schoolgeld te heffen en middelen van de congregatie in te zetten.20 Rijks-
subsidie betekende dat ook de zusterdocenten salaris konden ontvangen. 
Hun salaris vloeide terug naar de congregaties en werd vervolgens voor die 
communiteiten ingezet waar er tekorten waren. Die inkomsten konden dan 
weer worden ingezet voor het levensonderhoud van zusters die zelf geen geld 
inbrachten, of geïnvesteerd in bijvoorbeeld de bouw van een kapel of voor 
nieuwe stichtingen waarvoor men geen overheidssubsidie kreeg.21

Aan de gestelde eisen voldoen
Scholen die overheidssubsidie wilden ontvangen, moesten voldoen aan de 
eisen die de overheid stelde aan het lesrooster, het leerplan en het aanname-
beleid van personeel. Lesrooster en leerplan hoefden op katholieke scholen 
niet precies overeen te komen met openbare scholen, maar de geoorloofde 
afwijkingen waren klein. Bijzondere gymnasia die werden gesubsidieerd 
door de overheid, moesten evenveel lesuren per vak geven als aan een open-
baar gymnasium, maar konden daarnaast ook enkele extra uren aanbieden, 
bijvoorbeeld voor godsdienstonderwijs. Net als op andere scholen werd er op 
zes dagen lesgegeven. Op woensdag- en zaterdagmiddag en op zondag waren 
de leerlingen vrij. 

De onderwijswet van 1920 had het mogelijk gemaakt dat bijzonder onder-
wijs overheidssubsidie kon ontvangen en gaf scholen benoemingsvrijheid. 
Lycea die waren aangewezen, waren dus vrij in de keuze voor docenten, maar 
de eis was wel dat docenten bevoegd moesten zijn. De onderwijsinspecteur 
bepaalde de bevoegdheid van een docent op basis van behaalde diploma’s. 
Voor de zusters die de scholen hadden gesticht, golden niet per definitie de-
zelfde criteria om de geschiktheid van hun docentencorps aan af te meten. 
Zusters keken niet alleen naar diploma’s. Waar mogelijk, wilden zij het liefst 
zusters van hun congregatie op hun scholen laten werken, omdat zij het reli-
gieuze karakter van de school het beste konden waarborgen. 

Binnen de congregaties werden zusters aan de studie gezet om de be-
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22 Met zuster Geneviève werd alleen Frans gesproken in de lessen, met zuster Rosa Bracken 
 alleen Engels en met zuster Josephi alleen Duits. Bredschneyder e.a., Geschiedboek Fons Vitae, 24.

23 Dodde, “Een speurtocht naar samenhang”, 442.
24 Hoogbergen, Over geestdrift, 133.
25 scmm, ii Ned 3 a 1 a, Verordening voor de leeraren (essen) aan het R.-K. Lyceum voor Meisjes te 

Tilburg, 1930. Zie ook Hoogbergen, Over geestdrift, 125.
26 na 2.14.43, 969. Akte van benoeming Mater Dei, z.j.
27 Rombouts, Vóór alles idealen!, 23. 

nodigde akten te halen. De achtergrond of vooropleiding die de zuster had 
genoten, was hierin vaak richtinggevend. Voor de talen gold dat die nogal 
eens door van oorsprong Duitse, Franse of Engelse zusters werden gegeven, 
waardoor zij de benodigde akten gemakkelijker konden halen.22 Als een zus-
ters slaagde, werd dit enthousiast in de kronieken vermeld, vaak vergezeld 
van de uitroep ‘Deo Gratias!’, waarmee zusters het geven van onderwijs ver-
bonden met hun religieuze ideaal. Zusters die een bevoegdheid haalden of 
op zak hadden, werden meteen door de congregatie ingezet. Er waren echter 
niet voldoende bevoegde zusters om alle vakken te geven en daarom werden 
al vanaf de stichting van de lycea ook lekendocenten aangenomen. 

De bisschoppen schreven voor dat de lekendocenten die werden aange-
nomen, katholieke docenten waren. Dit was mogelijk met behoud van over-
heidssubsidie, omdat de benoemingsvrijheid inhield dat scholen vrij waren 
om docenten van de eigen confessionele kleur aan te nemen.23 In ieder bisdom 
was er een bisschoppelijke inspecteur aangesteld, die als een van de taken het 
inwinnen van ‘bewijzen omtrent de katholiciteit’ had.24 Dat was als zodanig 
ook in de benoemingsakten en verordeningen voor docenten geëxpliciteerd: 

‘Art 1 De leeraren (essen) zullen in alles als oprechte katholieken leven.
 Art 2 De leeraren (essen) zijn verplicht, hun onderwijs te geven in den 
geest der R.-K.Kerk. Zij moeten overtuigd zijn, dat katholiek onderwijs en 
katholieke opvoeding alleen gegeven kunnen worden door leeraren (es-
sen), die door en door katholiek zijn. Zij zullen zooveel in hun vermogen 
is, door hun woord maar vooral door hun voorbeeld, in hun leerlingen 
opwekken en bevestigen den waren geest van deugdelijken godsdienst en 
van degelijke kennis.’25

In de benoemingsakten was opgenomen dat een docent kon worden ontsla-
gen als deze zich niet gedroeg ‘zooals het Katholieke leeraren en opvoeders 
betaamt’ en bij een gemengd huwelijk.26 De katholieke pedagoog frater Si-
gebertus Rombouts schreef in zijn opvoedkundige brochure van 1921 dat de 
‘Roomse opvoeding staat of valt met het godsdienstig peil der opvoeders’. Al-
leen als zijzelf een ‘godsdienstig-zedelike’ persoonlijkheid zouden hebben, 
zou een roomse opvoeding gewaarborgd zijn.27
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28 Hoogbergen, Over geestdrift, 117.
29 Henning, Uit gouden bron, 13. Zie ook Van den Tempel, Gedachten over meisjes-opvoeding, 9; Beuken-
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31 Zie hoofdstuk 4, paragraaf ‘Casus Fons Vitae’.
32 Dat blijkt uit het volgende citaat uit de kroniek van Fons Vitae: ‘Voor geschiedenis sollici-

teerde geen enkele vrouwelijke kracht, zoodat we een heer hebben moeten aanstellen’.  
afh, Kroniek Klooster van het H. Hart Amsterdam, 1914.

33 Henning, Uit gouden bron, 13. 

Het was niet bij iedere benoeming mogelijk om een bevoegde katholieke 
kandidaat te vinden, omdat er een tekort was aan katholieke docenten die aan 
de diploma-eisen voor docenten aan hbs of gymnasium voldeden. Pas in 1923 
was de katholieke universiteit van start gegaan. De katholieke onderwijzers-
opleiding (rk Leergangen) bestond sinds 1912 en begon docenten af te leveren, 
maar het ‘tekort der katholieken in de wetenschap’, dat Poelhekke in 1900 had 
gesignaleerd, was niet een-twee-drie weggewerkt.28 De onderwijsinspecteur 
gunde bijzondere scholen daarin wel de ruimte en soms werd er dispensatie 
gegeven om een onbevoegde docent aan te stellen als er voor een bepaald vak 
geen katholieke bevoegde docent voorhanden was. 

Behalve dat de leraren als ‘oprechte katholieken’ moesten leven, vonden 
zusters die de lekendocenten aannamen, ook hun sekse van belang. De voor-
keur ging uit naar ongehuwde vrouwen, iets wat in die tijd op meisjesscholen 
algemeen het geval was.29 Bij de namen van docenten valt op dat onder hen 
ook enkele getrouwde vrouwen waren.30 Dat is opvallend, omdat de rksp in 
1934 een wetsvoorstel uitwerkte waarin gehuwde vrouwen ontslagen zouden 
moeten worden en vervangen door mannen die zonder werk zaten.31 Voor 
zusters was hun gehuwde status minder belangrijk dan het feit dat zij katho-
liek én vrouw waren. Als er geen geschikte vrouwelijke kandidaten konden 
worden gevonden, werden er ook wel katholieke mannen aangesteld.32 In dat 
geval ging de voorkeur juist uit naar gehuwde docenten.33

Een grote uitzondering op het aannamebeleid waarin de voorkeur uit-
ging naar katholieke docenten, vormde de aanstelling van de niet-katholieke 
Jo de Boer in 1920 als docente lichamelijke opvoeding aan Fons Vitae. De wet 
op het Middelbaar Onderwijs van 1863 had het vak lichamelijke opvoeding 
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34 Uit het archief is niet op te maken waarom zij vertrok.
35 Vos & Van der Linden, Waarvan Akte, 52, 53. 
36 Derks, ‘Fiere sportlijven en kenauturnsters’, 75.
37 Bredschneyder e.a., Geschiedboek Fons Vitae, 52.
38 Ibidem.
39 De inspecteur der gymnasia bezocht alle gymnasia in Nederland. In de periode 1925 tot 1945 

ging het om bijna zestig scholen met ruim negenduizend leerlingen. Dodde, “Een speurtocht 
naar samenhang”, 508. 

40 Archief Saskia Grotenhuis, kopie brief van de heer Vinkesteyn (1e pagina ontbreekt). Herkomst 
brief onbekend.

verplicht gesteld voor de hbs, waardoor het schoolbestuur naar een nieuwe 
docent moest zoeken na het vertrek van mevrouw Klaverweiden, die dit vak 
vanaf 1914 had gegeven.34 Voor lichamelijke oefening was een groot tekort aan 
katholieke vrouwelijke docenten.35 Tegelijkertijd waren zusters over het al-
gemeen huiverig om mannelijke gymnastiekleraren aan te stellen, waardoor 
de keuze viel op de negentienjarige Jo de Boer.36 Deze niet-katholieke docente 
omschreef haar verhouding met de zusters in een interview uit 1980 als moei-
zaam. ‘Ik ben m’n hele leven daar op school geweest, maar ik heb er eigenlijk 
nooit bij gehoord, want ik was niet Katholiek.’37 Zij vertelde in datzelfde 
interview dat zij een vaste benoeming kreeg op voorwaarde dat zij zich bui-
ten de lessen niet met de leerlingen bemoeide, ‘Zo bang waren ze voor mijn 
“heidense” invloed.’38 We moeten ons daarbij wel realiseren dat zij in deze 
uitspraken terugblikt op gebeurtenissen van meer dan zestig jaar geleden. 
Ze laten vooral zien hoe zij zoveel jaar later terugkeek op haar positie als niet-
katholieke lerares op een katholiek meisjeslyceum. 

Het aantal zusters dat werd aangesteld, verschilde de eerste jaren sterk per 
school. Het eerste schooljaar op Mater Die stond er één zuster op de docen-
tenlijst: de rectrix mère Laurence Roche. Daarnaast gaven drie lekenmannen, 
vier lekenvrouwen en een pater les op het katholieke meisjesgymnasium. De 
inspecteur van de gymnasia, de heer Vinkesteyn (in die functie van 1908 tot 
193139), had in zijn inspectierapport van de nieuw gestichte school nog wel wat 
kritiek op het docentencorps. Een van de drie lekenmannen, de heer Olivier 
die wiskunde gaf, was niet volledig bevoegd en hetzelfde gold voor de rectrix, 
mère Laurence, die haar studie Engels nog moest afronden.40 Desondanks volg- 
de de aanwijzing van Mater Dei als erkend gymnasium snel: in oktober 1926. 

De Zusters van Liefde zaten er zelf niet om te springen om hun driejarige 
hbs al na twee jaar om te zetten naar een gymnasium. Er waren nauwelijks 
zusters die de juiste bevoegdheden hadden en dus zouden er veel lekendo-
centen aangenomen moeten worden. Anders dan de Ursulinen van de Ro-
meinse Unie, die een heel docentencorps van leken aanstelde, probeerde het 
congregatiebestuur van de Zusters van Liefde (dat tevens het schoolbestuur 
vormde) dit aantal zo laag mogelijk te houden. In september 1928 vroeg het 
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41 na 2.14.43, 735 Tilburg - Sint Theresia Lyceum 1928-1929, Brief van het bestuur van de Vereeni-
ging der Zusters van Liefde, de secr Zr M. Albada Jelgersma aan de minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 10 september 1928.

42 na 2.14.43, 735 Tilburg - Sint Theresia Lyceum 1928-1929, Bericht van Vinkesteyn aan de minis-
ter van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 18 december 1928.

43 Lauret, Per imperatief mandaat, 343.
44 ‘Wij mogen de congregatie de last niet opleggen dat alles uit eigen middelen te betalen, vooral 

nu het leeken personeel zo groot geworden is.’ abDb 15, Archief omo iv: Tilburg St.-Theresia-
lyceum, Brief zr. Christine aan mgr. Diepen, 30 december 1928.

schoolbestuur aan inspecteur Vinkesteyn of hij dispensatie wilde verlenen 
aan acht docenten die (nog) niet voldoende bevoegd waren om les te geven 
aan het gymnasium. Dit was meer dan de helft van het docentencorps, dat in 
totaal uit vijftien docenten bestond. De acht docenten die nog niet voldoende 
bevoegd waren, waren zes zusters en twee priesters. Het schoolbestuur gaf 
aan dat deze docenten bijna klaar waren met hun opleiding of alleen in de on-
derbouw zouden gaan lesgeven. Als reden om A.J.M. Hezemans (zuster Ma-
thea) toch aan te stellen voor natuurkunde en plant- en dierkunde gaven zij 
aan Vinkesteyn door dat ze voor die vakken geen ‘volledig bevoegde tijdelijke 
rk Leerares’ hadden kunnen krijgen.41 Het lijkt erop dat ze hun zoekcriteria 
zo nauw formuleerden (én katholiek én vrouw én volledig bevoegd én dan 
ook nog bereid om een tijdelijke aanstelling aan te nemen) om zo een argu-
ment in handen te hebben om een zuster te kunnen aannemen. Inspecteur 
Vinkesteyn gaf wel eens toestemming om onbevoegde docenten les te laten 
geven (bijvoorbeeld als het halen van het vereiste diploma in het vooruitzicht 
lag), maar een docentencorps waarin meer dan de helft onbevoegd voor de 
klas stond, ging ook hem te ver. Hij drong er dan ook op aan het aantal onbe-
voegde docenten terug te dringen.42 

Lauret wijst erop dat de Zusters van Liefde ‘schrik‘ hadden ‘voor het enga-
geren van academisch gevormde leken’. De zusters van het hoofdbestuur van 
de congregatie kwamen zelf immers allemaal ‘uit het lager, ten hoogste uit 
het ulo-onderwijs’.43 Dit heeft mogelijk een rol gespeeld, maar daaraan moet 
worden toegevoegd dat financiële belangen van de congregatie zeker ook 
meespeelden. In een brief aan bisschop Diepen schreef de generale overste 
van de congregatie, zuster Marie Christine, in december 1928 dat het lyceum 
voor de congregatie een te grote kostenpost zou worden als er veel leken 
aangesteld moesten worden.44 Om dat te voorkomen had zij het volgende 
bedacht. Zij vroeg aan de bisschop of hij tijdelijk een bevoegde priester wilde 
sturen om de uren klassieke talen te geven. De onderwijsinspecteur zou de 
docentenlijst dan goedkeuren en daarna zou deze docent eventueel weer ver-
vangen kunnen worden door een niet-bevoegde docent. ‘Als wij de erkenning 
van den staat voor ons gymnasium maar hebben, dan is het zoo erg niet meer 
– zegt men – een volledige voor een niet volledige bevoegde leerkracht om te 
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45 abDb 15, Archief omo iv: Tilburg St.-Theresialyceum, Brief zr. Christine aan mgr. Diepen,  
30 december 1928.

46 Boxtel, Vught, Sittard ieder fl 100, Bergeik fl 50 = fl 350. Later kreeg Mater Dei ook financiële 
steun van andere huizen. osu 1738, Diaria Mater Dei, 1925. Ook het congregatiebestuur van de 
Franciscanessen van Heythuysen moest in de beginjaren van Fons Vitae, toen de nieuwe hbs 
nog geen volledige subsidie kreeg, bijspringen om de begroting rond te krijgen. Streefland, 
Bronnen van leven, 13.

47 Aanwijzing van het gymnasium in het Staatsblad no 366, 22 oktober 1926.
48 na 2.14.02, 228 Nijmegen, gymnasium “Mater Dei”, Brief van mère Laurence aan Vinkesteyn, 

28 augustus 1927.

ruilen.’45 Door geen vacature voor een lekendocent uit te schrijven, maar een 
priester in dienst te nemen die door het bisdom werd betaald, probeerde zij 
de kosten voor de congregatie te drukken.

Dat een gymnasium inderdaad hoge kosten met zich meebracht, laat ook 
de geschiedenis van Mater Dei zien. Het gymnasium in Nijmegen was, met de 
vele lekendocenten die er lesgaven, voor de Ursulinen van de Romeinse Unie 
een grote kostenpost. De eerste jaren stuurden de andere ursulinenhuizen 
maandelijks geld voor de salarissen.46 Op Mater Dei bestond naast de wens  
om eigen zusters aan te stellen ook de wens om zo snel mogelijk in aanmer-
king te komen voor rijkssubsidie en onderwijs aan te bieden dat kon concur-
reren met openbare scholen. Een bevoegd docentencorps was daar een uiting 
van. 

De stopwet gooit roet in het eten
De overheid ging pas over tot erkenning en eventueel subsidiëring nadat de 
school draaide en aan alle eisen voldeed. Wegens tekorten op de overheids-
begroting werd bij de invoering van de wet van 1922, die subsidiëring voor 
bijzondere lycea mogelijk maakte, echter meteen ingesteld dat deze regeling 
niet gold voor scholen die waren opgericht na oktober 1921, zoals Mater Dei 
en het Theresialyceum. Dit werd nog eens officieel vastgelegd in de zogeheten 
stopwet van 1924. Alleen in bijzondere gevallen kon een uitzondering worden 
gemaakt. Dat hield concreet in dat scholen die wel aan alle eisen voldeden en 
waren aangewezen, niet meteen konden rekenen op subsidie. 

Het archief van de onderwijsinspectie laat zien dat de zusters vanuit 
Nijmegen en Tilburg hun connecties in de hoogste bestuurlijke kringen 
aanboorden om toch voor subsidie in aanmerking te komen. Mater Dei 
was in oktober 1926 per Koninklijk Besluit aangewezen als gymnasium, wat 
betekende dat de school aan alle eisen van de overheid voldeed en subsidie 
aan kon vragen.47 Een bezoek van de rectrix en enkele medezusters aan de 
katholieke minister van Onderwijs, M.A.M. Waszink (minister van 1926 tot 
1929), in augustus 1927 maakte duidelijk dat er op dat punt echter weinig viel 
te verwachten.48 Mère Laurence wendde zich vervolgens in een brief tot de – 
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49 na 2.14.02, 228 Nijmegen, gymnasium “Mater Dei”, Brief van mère Laurence aan Vinkesteyn, 
28 augustus 1927.

50 na 2.14.02, 228 Nijmegen, gymnasium “Mater Dei” 1925-1929, Diverse brieven van mère 
 Laurence aan Vinkesteyn.

51 na 2.14.02, 228 Nijmegen, gymnasium “Mater Dei”, Brief van mère Laurence aan Vinkesteyn 
met in potlood het antwoord van Vinkesteyn, 28 augustus 1927. In een brief van Vinkesteyn 
aan de minister van Onderwijs over de aanwijzing en subsidiering van het Theresialyceum 
schreef hij dat scholen die reeds waren aangewezen ‘o.a. het rk meisjesgymnasium te 
 Nijmegen en de afdeling gymnasium van het Rotterdamsch Lyceum daarvoor eerder in aan-
merking’ kwamen. na 2.014.43, 735 Tilburg Theresialyceum 1928-1929, Brief van Vinkesteyn 
aan de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 10 mei 1928. 

52 na 2.14.02, 228 Nijmegen, gymnasium “Mater Dei”, Brief van mère Laurence aan Vinkesteyn,  
9 september 1927.

53 Mater Dei kreeg in 1928 14.000 gulden subsidie. Op dat moment had de school 4 klassen en 58 
leerlingen. Dit bedrag was redelijk laag in vergelijking met andere scholen. De gymnasium-
afdelig van het Baarnsch Lyceum kreeg 109.558,20 gulden en had 48 leerlingen, het Sint- 
Gertrudislyceum Roosendaal kreeg 50.000 en had 32 leerlingen. Ik heb niet kunnen achter-
halen hoe deze bedragen tot stand kwamen. Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen, Verslag van den staat van het onderwijs in het Koninkrijk der Nederlanden over 1928-1929, 135-145. 

54 Voorlopig verslag rijksbegrooting voor het dienstjaar 1929 (6 november 1928), 7.

eveneens katholieke – inspecteur van het gymnasiaal onderwijs Vinkesteyn, 
in de hoop dat hij ervoor kon zorgen dat hij ‘ons Gymnasium het volgend jaar 
het eerst op de lijst [zal] plaatsen van de scholen die in aanmerking komen 
voor subsidie. Dit zou zoo een groote geruststelling zijn voor ons.’49 

Vinkesteyn had sinds de stichting van Mater Dei in 1925 geregeld contact 
met mère Laurence gehad over de aanstelling van docenten en subsidiëring 
van de school. De toon van mère Laurence in de brieven is vriendelijk. Zij 
dankte hem telkens voor zijn hulpvaardigheid bij de subsidiekwestie, roemt 
zijn ‘vaderlijke goedheid’ en zei hem te zullen gedenken in haar gebed.50 
Vinkesteyn op zijn beurt lijkt zich extra te hebben ingespannen voor de 
school. Hij liet mère Laurence weten dat hij in een gesprek met de minister 
had aangegeven dat Mater Dei zijns inziens ‘behoort voor te gaan’.51 Ook ken-
nissen en familie van zusters werden om inlichtingen en steun gevraagd in 
het subsidievraagstuk. De jezuïet pater Luyk, die bevriend was met de mi-
nister en de voorzitter van de Onderwijsraad die de regering adviseerde over 
onderwijsbeleid, zou hun zaak bij hen bepleiten, zo had hij mère Laurence 
laten weten.52 Een jaar later, in december 1928, zou Mater Dei inderdaad rijks-
subsidie krijgen 53

Ook het Theresialyceum kon op steun van invloedrijke katholieken re-
kenen. Op 6 november 1928 wezen fractieleden van de rksp Moller en Baron 
van Wijnbergen er bij de behandeling van de rijksbegroting van 1929 op dat 
het Theresialyceum zeker voor subsidie in aanmerking kwam.54 Moller was de 
stichter van de rk Leergangen in 1912 en een van de initiatiefnemers voor de 
omzetting van het Theresialyceum in een gymnasium. De vrouw van Baron 
van Wijnbergen was Pauline van Sonsbeeck, oud-leerlinge van de Sint-Pius-
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55 scmm, Gedenkboek van de congregatie, Register v, maart 1933.
56 Voor de precieze subsidiebedragen die het Theresialyceum in de jaren tot 1930-1931 van de  

gemeente ontving, zie atl, Brief van het bestuur van de Zusters van Liefde aan de Burge-
meester en wethouders van Tilburg, 30 oktober 1926; atl, Brief van de gemeente Tilburg met 
afschrift van Raadsbesluit 18 februari 1927, 23 februari 1927; atl, Brief van de Burgemeester  
en wet houders van Tilburg aan het bestuur van het Theresialyceum, 17 april 1929; atl, Brief 
van de Burgemeester en wethouders van Tilburg aan het bestuur van het Theresialyceum,  
4 april 1930.

57 ran 1051, 37-38, Lijsten met gegevens over de samenstelling van het docentencorps. In 1938 
werkten er op Mater Dei 17 docenten van wie 6 zusters. 

mms van de Zusters van Liefde in Amsterdam. Haar zus was ingetreden bij de 
Zusters van Liefde en was overste in Schagen.55 

Ondanks deze aanbeveling kwam het Theresialyceum niet op de begro-
ting, omdat het gymnasium op dat moment nog niet was aangewezen. De 
minister van Onderwijs liet op 21 december 1928 aan de Zusters van Liefde 
weten dat de aanwijzing nog niet kon volgen, omdat er te veel onbevoegde 
docenten op de docentenlijst stonden. Het Theresialyceum moest het zien 
te doen met een kleine bijdrage van de gemeente die neerkwam op 15% van 
het bedrag dat de school aan overheidssubsidie zou hebben gekregen.56 Het 
gymnasium kreeg pas in het schooljaar 1930-1931 rijkssubsidie. 

verhoudingen tussen zuster- en lekendocenten

Op de drie onderzochte lycea werkten vanaf het begin ook lekendocenten, en 
hun aantal zou in de loop der jaren alleen maar toenemen. Dit zorgde ervoor 
dat het docentencorps in de praktijk een gemêleerd gezelschap was van zus-
ters, priesters, katholieke lekenvrouwen en -mannen en soms zelfs getrouwde 
vrouwen en een enkele niet-katholieke docent. In de vorige paragraaf werd 
duidelijk dat op Mater Dei en het Theresialyceum een ander benoemingen-
beleid werd gevolgd. Mater Dei begon met veel lekendocenten en kreeg ge-
leidelijk meer zusterdocenten, zodra zij beschikbaar waren. Op het Theresia-
lyceum probeerde de congregatie bij de stichting zoveel mogelijk zusters aan 
te stellen, ook als zij niet voldoende bevoegd waren. De inspecteur van het 
onderwijs ging hiermee echter niet akkoord en daardoor werden er ook leken 
aangesteld. 

Vanaf het begin van de jaren 1930 gingen de lycea wat de samenstelling 
van het docentencorps betreft meer op elkaar lijken. Terwijl het aantal zus-
ters op het Theresialyceum verhoudingsgewijs afnam – in 1932 was het aantal 
docenten aan het Theresialyceum achttien, onder wie acht zusters en een 
priester – nam het aantal zusters dat lesgaf op Mater Dei in de jaren na de 
stichting toe tot ongeveer een derde van het docentencorps.57 Aan Fons Vitae 
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58 afv, overzicht met docenten Fons Vitae per schooljaar.
59 Lauret, Per imperatief mandaat, 126-145.
60 Idem, 127, noot 5. 
61 Groessen, Kloosterstaat en kloosterleven, 10.
62 Dit was internationaal het geval. Zie O’Donoghue, Come Follow Me and Forsake Temptation, 77.
63 Tijdens de vormingsperiode als zuster, het postulaat en noviciaat, moesten zij zich een nieuw 

stelsel van gedragspatronen en –regels, normen en waarden, ideaalbeelden en deugden eigen 
maken. De viering van de inkleding en de professie symboliseerden de overgang van de ene 
naar de andere wereld. Zie Nissen, ‘Sterven voor de wereld’, 10, 11. Annelies van Heijst gaat in 
dezelfde bundel in op wat dat ‘sterven’ inhield en de betekenis die dit voor zusters had. Van 
Heijst, ‘Het passie-paradigma’, 17-33, m.n. 19, 21, 32.

gaven datzelfde jaar 33 docenten les, van wie 10 zusters en 1 priester.58 Op alle 
drie de scholen bestond het docentencorps toen voor ongeveer een derde uit 
zusterdocenten.

Lauret besteedt in haar onderzoek naar het onderwijs van de Zusters van 
Liefde een heel hoofdstuk aan de verhouding tussen religieuzen en leken op 
scholen die geleid werden door zusters.59 Al in de eerste regel spreekt zij over 
die verhouding als een ‘tere, soms zieke plek’. De samenwerking tussen leken 
en religieuzen in het onderwijs verliep moeizaam, omdat de kloostermentali-
teit zich kenmerkte door een houding waarin de wereld werd gewantrouwd. 
Letterlijke naleving van de regels betekende dat zusters met neergeslagen 
ogen langs andere personen moesten lopen en grote argwaan moesten koes-
teren voor ‘de strikken’ die de ‘boze geest (...) van alle kanten in de wereld 
gespannen heeft’.60 Lauret wijst daarnaast op kritiek van leken op het aan-
name- en salarisbeleid van congregaties. 

In deze paragraaf komen eerst de belangrijkste knelpunten tussen zusters 
en leken en eventuele verschillen tussen de drie lycea aan de orde. Vervolgens 
worden de onderlinge verhoudingen van een andere kant belicht. Hoewel het 
benoemingenbeleid soms tot spanningsvolle situaties kon leiden, was er ook 
sprake van gelijkgezindheid en waardering tussen zuster- en lekendocenten. 

Lekendocenten ondergeschikt 
In de verhouding tussen zusters en lekendocenten werkte het kerkhiërar-
chisch onderscheid tussen leken en religieuzen door. Tot het Tweede Vati-
caans Concilie werd een onderscheid gemaakt tussen de ‘gewone’ christelijke 
levensstaat en de staat van christelijke volmaaktheid, ofwel de kloosterstaat.61 
In de opleiding van jonge zusters werd de hoge status van het religieuze leven 
benadrukt.62 Zusters waren in het klooster getreden en leefden in gemeen-
schappen die van leken waren afgesloten. Als zusters intraden, werd dat ook 
wel aangeduid als ‘de wereld verlaten’.63 ‘In de wereld’ heersten andere ze-
den en normen, waarvan kloosterzusters zich moesten distantiëren. Zusters 
leefden in het klooster, waar ze aten en sliepen. Zij mochten het klooster al-
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64 Interview zuster Alexandria ten Bosch, 10 september 2009. Zij werkte van 1951-1956 als 
 surveillante op Fons Vitae in Amsterdam. 

65 Slijpen, Bij het feest eener Onderwijs-Orde, 17. Geciteerd in Lauret, Per imperatief mandaat, 134.
66 Slijpen, Bij het feest eener Onderwijs-Orde, 14. 
67 Lauret, Per imperatief mandaat, 351.
68 Idem, 135.

leen verlaten als dat voor hun werk noodzakelijk was. Van een vertrouwelijke 
relatie met buitenstaanders kon, ook op de werkvloer, volgens de leefregel 
geen sprake zijn. Dit kwam ook in de scholen tot uiting. De zusters en de 
lekendocenten leefden in gescheiden werelden. De zusterdocenten brachten 
de pauzes door in het klooster. Zij kwamen wel eens in de docentenkamer 
waar de leken hun pauzes doorbrachten, maar dan hoofdzakelijk voor overleg 
met collega’s. De zusters die niet op school als docent werkten, maar belast 
waren met de administratie of surveillance, hadden nog minder contact met 
lekendocenten.64

Dit verschil in de levensstaat van religieuzen en leken uitte zich niet al-
leen op praktisch vlak. Het beeld dat door de clerus werd uitgedragen was dat 
religieuzen door hun religieuze status ook betere mensen waren dan leken. In 
een rede ter ere van de jubilerende ursulinen in 1935 (de orde bestond vierhon-
derd jaar) stelde professor Slijpen, jezuïet en hoogleraar Latijnse letterkunde 
te Nijmegen, dat religieuzen ‘bovennatuurlijk-voorbeeldige zielen’ en ‘zeer 
hoogstaande menschen’ waren.65 Dit tegenover het leek-zijn, dat ‘in géénen 
deele een verdienste’ was.66 Dit morele superioriteitsgevoel was niet beperkt 
tot de clerus. De kroniek van het Theresialyceum laat zien dat zusters hun 
eigen eenvoud prezen en soms denigrerend over lekendocenten schreven, die 
zich zouden laten verleiden door wereldse geneugten.67 

In de kerkelijke hiërarchie waren leken ondergeschikt en ook binnen 
scholen die door zusters werden geleid, hadden zij een ondergeschikte po-
sitie. Zusters hadden het bestuur van de scholen in handen en beslisten over 
benoemingen en het salaris. Volgens de onderwijswet van 1905 keerde het rijk 
minimumlonen uit aan leerkrachten van openbare scholen; de gemeenten 
financierden de toeslag van het personeel. Op bijzondere scholen waren de 
schoolbesturen daarvoor verantwoordelijk. Van het minimumsalaris kon een 
docent maar net rondkomen. Katholieke docenten moesten vaak genoegen 
nemen met een salaris zonder de toeslagen die hun collega’s in het openbaar 
onderwijs wel kregen.68 De kroniekschrijfster van het Theresialyceum ver-
meldde na het eerste trimester van het schooljaar 1928-1929 dat de school zeer 
tevreden was met de aangestelde lekendocenten. Daarbij was het lage salaris 
dat zij hadden geaccepteerd voor de congregatie een pluspunt. ‘Het nieuwe 
personeel voldoet van weerskanten best. Ze werken hier allen graag, geven 
goed les en hebben orde. Allen zijn ook tevreden geweest met het minimum-
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69 scmm, Kroniek Theresialyceum, 1928.
70 ran 1062, 92, Correspondentie met het rk Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding.
71 Rombouts, Vóór alles idealen, 26.
72 Lauret, Per imperatief mandaat, 136.
73 J.D.J. Aengenent, De diocesaanvereeniging van de rk  Bijzondere Onderwijzers in het bisdom Haarlem is  

geen vakvereeniging, (Den Haag 1909), 11. Geciteerd in Lauret, Per imperatief mandaat, 136.
74 De katholieke onderwijsvereniging Sint-Bonaventura kreeg klachten binnen over de be-

noemingspolitiek van congregaties. De Haas, Sint Bonaventura, 62, 63; Lauret, Per imperatief 
 mandaat, 138.

75 scmm, Kroniek Theresialyceum, januari 1934. 

salaris (wettelijk salaris zonder verhoogingen), sommige met, andere zonder 
vergoeding van reiskosten.’69 Ook de rectrix van Mater Dei probeerde het 
salaris van de lekendocenten zo laag mogelijk te houden.70

De bisdommen en congregaties dachten daarbij een belangrijke troef in 
handen te hebben, omdat leken en religieuzen zich samen inzetten voor de 
katholieke zaak. Lekendocenten moesten het onderwijzerschap opvatten als 
een roeping en daarbij niet streven naar ‘geldelik gewin’.71 In april 1933 werd 
een 24 jaar oude rede van de bisschop van Haarlem J.D.J. Aengenent door het 
rk Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding herdrukt, en in zo breed 
mogelijke kring onder de katholieke onderwijzers verspreid.72 Hierin gaf  
Aengenent aan katholieke leerkrachten te kennen dat de kerk wat de mate-
riële belangen van de leerkrachten betreft zou doen wat ze kon. ‘En mocht het 
gebeuren dat Uwe stoffelijke positie niet kan gebracht worden op dezelfde 
hoogte als waarop Uwe ambtgenooten bij het openbaar onderwijs staan, 
troost U dan met de gedachte, dat wat gij hier moet derven omwille van God, 
honderdvoudig U later zal worden vergoed.’73 

Niet alleen wat het salaris betreft moesten lekendocenten met weinig 
genoegen nemen, ook kregen zusters bij benoemingen altijd voorrang. Bij 
de keuze tussen een bevoegde zusterdocent of een bevoegde lekendocent 
kozen congregaties voor eigen zusters. Het was in congregaties gebruikelijk 
om tijdelijk een leek aan te stellen terwijl een zuster voor dat vak studeerde. 
Zodra de zuster haar diploma had gehaald, kreeg zij een aanstelling en werd 
de lekendocent ontslagen.74 In de kroniek van het Theresialyceum komt 
dit op enkele plaatsen expliciet aan de orde. In januari 1934 schreef zuster 
Lambertine dat zuster Henriëtte dat jaar geen Frans meer zou geven aan de 
gecombineerde gymnasium- en mms-klassen in de onderbouw. Ze ging al-
leen nog aan de mms lesgeven, een afdeling die niet door de overheid werd 
erkend en waaraan dus ook geen eisen gesteld werden ten aanzien van de 
benoemingen. Over de invulling van de vrijgekomen lessen schreef ze: ‘Mevr. 
Ebeling-Bergé, altijd happig, heeft het Fransch voor de heele lyceumklassen 
ingepikt’.75 Op 8 december 1934 slaagde zuster Henriëtte voor haar akte Frans 
mo b, wat vreugde opwekte bij de kroniekschrijfster omdat dat niet in een 
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76 scmm, Kroniek Theresialyceum, december 1934.
77 Idem, januari 1935.
78 Idem, augustus 1935.
79 atl, Correspondentie per jaar, doos 1, 1926-1940, Brief van mevrouw J. Ebeling-Bergé aan  

het bestuur van het St.-Theresialyceum; Brief van Ons Middelbaar Onderwijs in Noord- 
Brabant aan mevouw J. Ebeling-Bergé, 24 april 1931; Brief pensioenraad aan bestuur van het 
St.-Theresialyceum voor Meisjes Tilburg 26 mei 1933; Brief pensioenraad aan bestuur van het 
St.-Theresialyceum voor Meisjes Tilburg 15 juli 1936.

80 Voor het onderwijs werden maatregelen genomen gericht op vermindering van het onder-
wijzende personeel. Het aantal leerlingen per klas voor het Middelbaar Onderwijs ging  
in 1932 van 26 naar 30 leerlingen, en in 1934 naar 32 leerlingen. Dodde, “Een speurtocht naar  
samenhang”, 551.

81 ran 1062, 116, Stukken betreffende wachtgeldregeling. Kladversie brief bestuur van Mater  
Dei aan het ministerie van okw. ‘Bericht op schr. No. 3422. v.h.m.o. 8 maart 1934’

82 Voor de Bond van Besturen, zie Bronkhorst, Zestig jaar besturenbond, 6.

keer was gelukt. ‘Mooi succes na moeizaam pogen!’.76 Dat had onmiddellijk 
consequenties voor haar aanstelling aan het Theresialyceum. Na de kerstva-
kantie, dus in januari 1935, nam de nu volledig bevoegde zuster Henriëtte de 
Franse lessen weer over van mevrouw Ebeling-Bergé, ook al was dat midden 
in het schooljaar. Mevrouw Ebeling-Bergé bleef alleen de lessen aan de zesde 
klas geven.77 In augustus 1935 vermeldde zuster Lambertine in de kroniek dat 
mevrouw Ebeling-Bergé afscheid had genomen van de school, ‘Zr. Henriëtte 
is nu belast met alle Fransche lessen’.78 Mogelijk speelde bij de moeizame 
verhouding tussen de kroniekschrijfster en mevrouw Ebeling-Bergé mee dat 
zij meermaals haar onvrede had geuit over de pensioenregeling van het The-
resialyceum en daarbij ook de Pensioenraad ingeschakeld had.79

Van Mater Dei is niet zo’n uitgebreide kroniek over de beginjaren bewaard 
gebleven, maar ook daar werd de logica van een zuster vóór een leek gevolgd. 
In 1934 berichtte het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
dat leraren die waren ontslagen vanwege de bezuinigingen op het onderwijs, 
die door de economische crisis genomen moesten worden, voorrang moesten 
krijgen als er een vacature vrijkwam.80 De ursulinen van Mater Dei antwoord-
den het ministerie dat ze daar ernstige bezwaren tegen hadden. ‘Het bijzon-
der karakter onzer school, die vóór alles de godsdienstige vorming van het 
Kath. Meisje beoogt, (..) eischt onvoorwaardelijk de vrijheid bij een vacature 
aan volledig bevoegde leden onzer Orde de voorkeur te mogen geven.’81 Ook 
de Bond van Besturen van rk Scholen voor Voorbereidend Hoger en Alge-
meen Vormend Middelbaar Onderwijs, die als bemiddelaar optrad tussen 
de schoolbesturen en de regering, sprak zich uit over de kwestie.82 Voorzitter 
Titus Brandsma gaf bij de minister aan wel een financiële bijdrage te willen 
leveren aan de wachtregeling voor lekendocenten, mits de vrijheid van benoe-
ming niet zou worden aangetast, wat erop neerkwam dat congregaties eigen 
leden konden blijven aanstellen.83 
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83 ran 1062, 116, Stukken betreffende wachtgeldregeling. Brief van Titus Brandsma O.Carm., 
voorzitter rk Bond van Besturen Gym en mo aan besturen van die scholen, 26 juli 1934.

84 Lauret, Per imperatief mandaat, 134-135.
85 afv, Verslagen docentenvergaderingen 1936-1942, 18 december 1937.
86 Ibidem. 
87 Zie hiervoor Lauret, Per imperatief mandaat, 133-134, 351-352; Ackermans, Vereeniging van vrouwen…, 

224-228; Van Heijst, Derks & Monteiro, Ex Caritate, 266.
88 Slijpen, Bij het feest eener Onderwijs-Orde, 15-19.

Lekendocenten hadden ook weinig inspraak in de gang van zaken op 
school.84 De heer Bank, sinds 1931 docent klassieke talen aan Fons Vitae, liet 
in de docentenvergadering van 18 december 1937 blijken dat hij beter op de 
hoogte gesteld wilde worden van de gezondheidstoestand van zijn leerlingen 
en de bijlessen die zij kregen.85 Dat hier frictie ontstond over de verantwoor-
delijkheid voor deze zaken, bleek wel uit de reactie van rectrix zuster Xaveri-
ana. De controle van ziekmeldingen van leerlingen was wat haar betreft een 
zaak van de schoolleiding en ook omtrent de bijlessen zag zij geen noodzaak 
het gevoerde beleid – lekendocenten werden niet op de hoogte gesteld van 
de bijlessen die leerlingen volgden – te veranderen. Haar verslaglegging van 
deze vergadering spreekt boekdelen over haar visie op deze kwestie: ‘De Rec-
trix verzoekt van dit onderwerp af te stappen, ze heeft er meer dan genoeg 
over gehoord’. Later besloot zij het laatste gedeelte van de zin te vervangen 
door ‘en tot het volgende punt over te gaan’.86 De rectrix zorgde ervoor dat zij 
de persoonlijke contacten met leerlingen onderhield en zo een belangrijke 
stempel kon drukken op hun vorming; lekendocenten moesten zich vooral 
concentreren op de lessen die zij gaven. De heer Bank vond dit onplezierig, 
omdat hem op die manier ook informatie werd onthouden die van belang 
was in zijn lespraktijk.

Klachten van leken over het aanname- en salarisbeleid van de onderwijs-
congregaties bereikten in de economische crisis van de jaren 1930 een hoog-
tepunt.87 Juist nu lekendocenten door de economische crisis moeilijk een 
baan konden vinden, hadden de congregaties voorkeur voor eigen zusters. 
Professor Slijpen toonde zich in zijn rede voor de feestvierende ursulinen in 
1935 bewust van de kritiek op het benoemingenbeleid van religieuzen: kon 
dat nog wel als liefdewerk gezien kon worden als het in de praktijk betekende 
dat daardoor leken onderwijsbanen werden onthouden? Die kritiek pareerde 
hij door te wijzen op de kosten die religieuzen hadden gedragen in de jaren 
dat er nog geen subsidie kwam. Daarmee hadden zij laten zien dat het hun 
niet om de winst te doen was, maar dat zij zich vanuit hun roeping richtten 
op de opvoeding en het onderwijs.88 

Er was niet alleen kritiek op het benoemingenbeleid van zusters. Annelies 
van Heijst, en later ook Marjet Derks, hebben de aandacht gevestigd op de 
rk Vrouwenbond, waar kritische vragen werden gesteld of zusters wel betere 
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89 De alinea’s die volgen zijn gebaseerd op Van Heijst, ‘’De kerk is mannelijk, de vrouw mag 
hooguit meedoen’’, 188-191; Van Heijst, Derks & Monteiro, Ex Caritate, 152-155; Derks, ‘Simply 
the best’.

90 kDc, unkv, 305, Verslag van het bezoek van F.A.M. Peeters aan kloosters, 11 november 1921. 
91 Ibidem. 
92 Van Heijst, Derks & Monteiro, Ex Caritate, 154.

opvoeders waren, alleen omdat ze religieuzen waren.89 Na de Eerste Wereld-
oorlog rezen onder katholieke lekenvrouwen steeds meer kritische geluiden 
ten aanzien van het aandeel van vrouwelijke religieuzen in de opvoeding van 
meisjes. De kritische houding betrof vooral de sociale betrokkenheid van zus-
ters. Waren deze zusters, die zich zoveel mogelijk afzonderden van de wereld 
en weinig van zich lieten horen als het ging om bijvoorbeeld de vrouwen-
kwestie, wel de meest geschikte opvoeders van meisjes die werden voorbereid 
op een leven in de maatschappij? 

Deze lekenvrouwen gingen ervan uit dat er aan de onderwijspraktijk van 
zusters nogal wat ontbrak en daarom werd binnen de federatie van rk Vrou-
wenbonden een Commissie tot Voorlichting van Kloosterzusters in het leven geroepen. 
Deze commissie richtte zich op de emancipatie van de zusters in hun functie 
als opvoedkundige en lerares van katholieke meisjes. De presidente van de 
rk Vrouwenbond Haarlem en oud-directrice van een meisjesschool F.A.M. 
Peeters ging deze voorlichting verzorgen en maakte in 1920 en 1921 tochten 
langs kloosters met haar lezingenreeks voor religieuzen. 

Juffrouw Peeters bezocht diverse kloosters, waaronder het noviciaat van de 
zusters Ursulinen en de kweekschool van de Franciscanessen van Heythuysen 
in Mook. In haar verslag van al haar bezoeken gaf zij aan dat zij aanvankelijk 
nogal wat ‘[v]ooroordelen’ had gehad. Zij had ‘de religieuse onderwijzeressen 
doen kennen als, voor het grootste gedeelte, achtelijk en bekrompen, geen re-
kening houdend met de eischen van het maatschappelijk leven’. De praktijk 
viel haar echter mee. Zij ontmoette ‘hoogstaande vrouwen, met heldere blik 
op het leven, en dat volstrekt niet alleen op het geestelijk leven, vrouwen, die 
gloeiden van verlangen dikwijls, om mee te werken met ons leeken-vrouwen 
in de wereld’.90 

Zij hield lezingen van vier tot vijf uur waarin zij 34 punten besprak die 
grotendeels over de positie van de vrouw gingen. Haar overzicht bevatte onder 
andere de beroepsmogelijkheden voor meisjes, wetenschappelijke opvoeding 
van het meisje ‘ook voor onze toekomstige moeders’, godsdienstonderwijs, 
en politieke en maatschappelijke voorlichting, waarbij zij ervoor pleitte dat 
meisjes ook iets leerden over staatsinrichting en kranten lazen. Als laatste 
punt stelde zij aan de orde: ‘ontbreekt er dus niet veel aan de opvoeding in de 
kloosters?’91 Het bijscholingswerk door de rk Vrouwenbond duurde tot ver 
in de jaren 1930 voort.92 
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93 Derks, ‘Simply the best’.
94 Zuster van Liefde Eugenia van Kuijk schreef in 1922 in haar studie De psychologische karakteristiek 

van den onderwijzer dat de geschiktheid voor het docentschap niet voortkwam uit godgewijd-
heid, maar uit persoonlijkheid. In navolging van de katholieke pedagoog pater Rombouts 
schreef zij wel dat kinderen in de klas van een religieus ‘waarachtig godsdienstiger’ waren dan 
bij een leek. Van Kuijk, De psychologische karakteristiek, 24.

95 mi, ajp 37:46, Verslag van een interview dat Jozef Vos met de weduwe M.H.W. Pollmann-Gall 
had op 9 januari 1992. Over Heemvaart zie Derks, Heilig moeten, 210. 

96 Vos deed onderzoek naar volksliedbegrip en cultuurpolitiek engagement. Jop Pollmann was 
in 1935 bij Van Ginneken gepromoveerd op een proefschrift getiteld Ons Nederlands Volkslied en 
zette zich gedurende zijn leven in voor het behoud van Nederlandse volkszang.

Derks wijst op het interessante aspect dat deze kritische toon vooral af-
komstig was van vrouwen die hadden gestudeerd. Zij gingen de verheven po-
sitie bevragen die zusters vanwege hun religieuze status hadden. Deze nieuwe 
strategische elites, zoals Derks ze noemt, waren lekenvrouwen die hun status 
baseerden op hun vaardigheden en verworvenheden en niet op religieuze 
geloften.93 Zij gingen er niet van uit dat zusters betere opvoeders zouden zijn 
alleen omdat ze religieuzen waren. 

Niet alleen kommer en kwel
De verhoudingen tussen zusters en leken waren soms moeizaam, maar niet 
altijd kommer en kwel. De aanstelling van lekendocenten werd niet door 
alle zusters slechts als noodmaatregel beschouwd. Deze zusters waren van 
mening dat ook leken de katholieke geest van het onderwijs konden waar-
borgen.94 Aan de andere kant sprak de gezamenlijke missie van religieuzen 
en leken om het katholieke volksdeel via katholieke scholen te verheffen veel 
lekendocenten aan. Jop Pollmann, die in 1931 voor tien uur als docent Neder-
lands werd aangesteld aan Fons Vitae, had in Nijmegen gestudeerd bij de cha-
rismatische hoogleraar Jacques van Ginneken, die de bekering van de wereld 
predikte. Pollmann was tijdens zijn studietijd lid geweest van de katholieke 
studentenvereniging Heemvaart, waarvan de leden een groot katholiek idea-
lisme bezaten.95 

Docenten konden het zich tijdens de economische crisis echter niet 
permitteren om al te kieskeurig te zijn in de keuze voor (katholieke) werk-
gevers. In een interview dat historicus Jozef Vos in 1992 met de echtgenote 
van Pollmann hield,96 vertelde zij dat haar man een aanstelling van tien uur 
Nederlands kreeg aan Fons Vitae, omdat zij daar als oud-leerlinge nog goede 
contacten had.97 Het waren jaren waarin het heel moeilijk was om in het 
onderwijs aan uren te komen en bovendien was het salaris laag. Zij waren al-
lebei afgestudeerd, maar hadden nog geen baan, waardoor zij niet konden 
trouwen. De tien uur aan Fons Vitae waren daarvoor niet genoeg, dus nam 
Pollmann ook enkele uren Nederlands aan in Venlo en zes uur in Eindhoven 
bij de school van Philips. 
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97 mi, ajp 37:46, Verslag van een interview dat Jozef Vos met de weduwe M.H.W. Pollmann-Gall 
had op 9 januari 1992.

98 Hautvast, Wegwijzer in de wetenschap, 24-26. Docent Nederlands aan Mater Dei Jo Wils werd 
hoogleraar in de Nederlandse Taal en Letterkunde aan de rk Universiteit. Arends, Mère Grego-
ria, 17.

99 Crijnen, Titus Brandsma, 163.
100 Brabers, Proeven van eigen cultuur, 177.
101 Samen ontwikkelden zij een theorie die taalkundige ontwikkelingen in de christelijke oud-

heid formuleerde en internationale bekendheid kreeg onder de naam Ecole de Nimège. Brabers, 
Proeven van eigen cultuur, 177.

102 Brabers, Proeven van eigen cultuur, 178. Zo’n reactie tegen de komst van vrouwen aan de universi-
teit was in die tijd geen ongewoon verschijnsel. Zie idem, 179.

103 Ze werd hoogleraar oudchristelijk Latijn en Grieks en vulgair en middeleeuws Latijn. Derks, 
‘Mohrmann, Christine’, Nijmeegse biografieën Numaga dl 1 (2004), 92-93. 

Een aantal lekendocenten werkte aan een meisjeslyceum terwijl zij hun 
studie of promotie afrondden, om daarna elders carrière te maken. Zo ging 
Jacoba Hol, kandidaat in de wis- en natuurkunde, in 1915 aan Fons Vitae les-
geven. Zij werkte als een van de eerste katholieke vrouwen aan haar promotie. 
In 1916 promoveerde zij in de fysische geografie, waarna zij een aanstelling als 
docente aan de rk Leergangen kreeg.Uiteindelijk werd zij in 1945 de eerste 
vrouwelijke ‘gewone’ hoogleraar in Nederland. 98 

Ook voor classica Christine Morhmann bood een baan aan een katholiek 
meisjeslyceum de mogelijkheid om in haar onderhoud te voorzien terwijl zij 
onderzoek deed. Omdat zij vrouw was, kreeg zij van de aartsbisschop geen 
toestemming om les te gaan geven aan een patersschool, ondanks de herhaal-
de verzoeken van hoogleraar geschiedenis der wijsbegeerte Titus Brandsma.99 
Zij was wel welkom op Jerusalem, het meisjesgymnasium van de ursulinen 
in Venray, waar zij in 1926 enkele lesuren ging geven en zij werd in 1929 voor 
enkele uren aangesteld op Mater Dei. 

Na haar afstuderen in 1928 werd Mohrmann de ‘onbezoldigd rechter-
hand’ van professor Schrijnen en publiceerde zij wetenschappelijke artike-
len.100 Om in haar onderhoud te voorzien, bleef zij ook lesgeven. In de jaren 
1930 boekten Schrijnen en Mohrmann belangrijke onderzoeksresultaten.101 
Schrijnen zag Mohrman als zijn beoogd opvolger en verzocht het bestuur van 
de universiteit – gevormd door de bisschoppen – in 1932 om Mohrmann als 
privaat-docente toe te laten. Vanuit bisschoppelijke optiek was de benoeming 
van een vrouw op zo’n positie ondenkbaar.102 Mohrmann bleef lesgeven aan 
Mater Dei tot haar benoeming aan de Gemeentelijke Universiteit van Amster-
dam in 1947. Pas in 1953 werd ze aan de Universiteit Nijmegen tot hoogleraar 
benoemd.103 Hoewel lesgeven op een middelbare school misschien niet haar 
eerste ambitie was, benadrukken Derks en Verheesen-Stegeman in hun bio-
grafie van Morhmann dat zij zich thuis voelde op Mater Dei, mede omdat ‘de 
Ursulinen er even strikte opvattingen op nahielden als zijzelf ’. Zij kon ook 
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104 Derks & Verheesen-Stegeman, Wetenschap als roeping, 24.
105 afv, Notulen docentenvergaderingen hbs-afdeling 1918-1936.
106 Uit de verslagen van docentenvergaderingen van Fons Vitae over de periode 1918-1943, 1951-

1953 en 1956 blijkt dat de docenten gemiddeld drie keer per jaar bijeenkwamen. 
107 Mededeling Aad Streefland.

goed overweg met rectrix mère Laurence Roche, wier gedrevenheid ze her-
kende. ‘Voor Mohrmann vereiste de keuze van een vrouw voor de wetenschap 
een volkomen toewijding, vergelijkbaar met de intrede in het klooster. In 
haar ogen waren klooster, huwelijk en wetenschap volstrekt gelijkwaardige 
keuzen.’ Omgekeerd waren de ursulinen ook blij met haar komst. Zij had-
den geen angst voor wetenschappelijk geëngageerde leken. Naast de goede 
verstandhouding droeg een vrouw met een internationale wetenschappelijke 
reputatie bij aan de goede naam van de school.104 

De notulen van docentenvergaderingen aan Fons Vitae, die anders dan 
voor Mater Dei en het Theresialyceum ook van voor de Tweede Wereldoorlog 
in het schoolarchief zijn te vinden, wekken soms de indruk dat de rectrix 
gebruikmaakte van haar positie om haar stempel op de besluitvorming te 
drukken, maar geven vaker een beeld van vergaderingen waarin ieders me-
ning werd gehoord. Over onderwerpen als straffen, stilte in de gangen en 
proefwerkweken werd de vergadering gehoord en bracht de rectrix alleen iets 
in stemming als een meerderheid er al voor leek te zijn.105 Lekendocenten die 
werden aangenomen, hadden in hun lokalen betrekkelijk veel vrijheid om 
hun onderwijs naar eigen inzicht te geven, mits zij orde konden houden en 
zij leerlingen goed voorbereidden op het examen. Er waren geen sectieverga-
deringen en docenten kwamen alleen voor de bespreking van de rapporten 
bijeen.106 

Deze paragraaf heeft de verhouding tussen zuster- en lekendocenten ge-
schilderd, maar pretendeert geen uitputtende schets te hebben gegeven van 
iedereen die in de scholen werkte. Voor leerlingen waren bijvoorbeeld ook de 
conciërge en amenuensis belangrijke figuren. Dat geldt ook voor de schoon-
makers die iedere dag hard werkten, soms onder niet al te beste omstandighe-
den.107 Hun geschiedenis blijft in de bronnen echter grotendeels verborgen. 

sociale achtergrond van leerlingen

Na zicht te hebben gekregen op de schoolbesturen en het docentencorps, gaat 
deze paragraaf over de leerlingen die de drie lycea bezochten. Mandemakers 
gaat in zijn onderzoek naar de hbs en het gymnasium uitvoerig in op de soci-
ale achtergrond van de leerlingen. Zijn conclusies hebben alleen betrekking 
op mannelijke leerlingen, maar zijn desondanks interessant. In het vorige 
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108 Mandemakers, hbs  en gymnasium, 165. Mandemakers rekent onder het vhmo naast het gymna-
sium, de driejarige hbs en de vijfjarige hbs ook daarmee vergelijkbare schooltypen zoals het 
progymnasium, het lyceum, het kleinseminarie, de Latijnse school, het niet-erkende gymna-
sium en de handelsdagschool. Zie Mandemakers, hbs  en gymnasium, 190, tabel 9.1.

109 Mandemakers, hbs  en gymnasium, 258, tabel 12.14.
110 Onder ‘bovenlaag’ vallen bij Mandemakers de volgende groepen: grote burgerij, hoge ambte-

naren, vrije beroepen. Mandemakers, hbs  en gymnasium, 258, tabel 12.14.
111 Onder ‘middenlaag’ vallen bij Mandemakers de volgende groepen: landbouwers, ambachts-

lieden, handelaren, middelbare ambtenaren, kantoorbedienden/opzichters. Mandemakers, 
hbs  en gymnasium, 258, tabel 12.14.

112 Mandemakers specificeert deze categorie niet. Mandemakers, hbs en gymnasium, 258, tabel 12.14.

hoofdstuk kwam al naar voren dat ouders met zoons op de hbs gemiddeld 
een lager inkomen hadden dan ouders met zoons op het gymnasium. Man-
demakers vergeleek ook scholen van verschillende denominaties met elkaar. 
Hij vroeg zich daarbij af of de sociale achtergrond van leerlingen op gemeen-
telijke en rijksscholen, op protestants-christelijke scholen en op katholieke 
scholen vergelijkbaar was of van elkaar verschilde. Hij maakt per denominatie 
een onderverdeling in sociale achtergrond van de leerlingen (maatschappe-
lijke bovenlaag, middenlaag of benedenlaag). De cijfers zijn niet opgesplitst 
naar de verschillende schooltypen. 

In 1920 was de sociale achtergrond van leerlingen uit de eerste klas op 
openbare en protestantse middelbare scholen ongeveer gelijk.108 Voor het 
rooms-katholieke onderwijs waren er wel verschillen.109 Zo was een lager 
percentage afkomstig uit de maatschappelijke bovenlaag110 (op katholieke 
scholen 18,1%, op openbare scholen 23%) en een hoger percentage uit de maat-
schappelijke middenlaag111 (77% tegenover 69,8%). Het percentage leerlingen 
uit de benedenlaag112 dat naar het vhmo ging was op katholieke scholen iets 
lager dan op openbare scholen (4,9% en 6,6%), maar verschilde niet veel. 

Deze cijfers laten allereerst zien dat kinderen uit de onderklasse in Ne-
derland maar weinig mogelijkheden hadden om door te stromen naar de hbs 
of het gymnasium. Daarnaast weerspiegelen deze percentages de positie van 
Nederlandse katholieken op dat moment. De maatschappelijke middenlaag 
werd in katholieke kring vooral gevormd door ambachtslieden en handela-
ren. Onder ouders die hun kinderen naar katholieke scholen stuurden waren 
maar weinig ambtenaren. Nederlandse katholieken hadden te maken met 
een geschiedenis van maatschappelijke achterstelling en uitsluiting van pu-
blieke functies. Daar kwam wel geleidelijk verandering in, maar het eindpunt 
was nog niet bereikt.

Overzichten als die van Mandemakers zijn er niet voor meisjes. De uit-
spraken die over de sociale afkomst van deze leerlingen worden gedaan, zijn 
vaak tentatief. Zo schrijft Van Dijk in zijn geschiedenis van Tilburg dat de 
meisjes die de hbs en het latere lyceum bezochten, dochters waren van ver-
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113 Van der Heijden, ‘De boeiende historie’, 94.
114 Derks & Verheesen-Stegeman, Wetenschap als roeping, 28, 29.
115 url: onsamsterdam.nl/component/content/article/15-dossiers/886-soort-bij-soort geraad-

pleegd 28 februari 2019.
116 Wolf, Notre Dame des Anges.
117 Zie bijv. Van den Beld, “Katholieke jongens uit den beschaafden stand”, 233; Dellepoort, De priester-

roepingen in Nederland, 203.

mogende ouders, de gegoede stand zoals fabrikanten, hogere ambtenaren 
en middenstanders.113 Derks en Verheesen-Stegeman schrijven dat ‘[v]ooral 
dochters uit de gegoede burgerij en dochters van hoogleraren en andere uni-
versiteitsmedewerkers’ Mater Dei bezochten.114 Zij geven geen cijfers die dit 
onderbouwen. Grotenhuis doet op een website over de geschiedenis van Am-
sterdam een interessante uitspraak over de populatie die Fons Vitae bezocht. 
‘Roomse meisjes van betere komaf gingen min of meer vanzelfsprekend 
naar deze school. Hoewel niet allemaal. Het Barlaeus en het Amsterdamsch 
Lyceum waren natuurlijk nog net iets chiquer; ouders die hun dochter écht 
hogerop wilden laten komen stuurden haar dus toch maar naar de Wetering-
schans of het Valeriusplein, ondanks de jongens en de ketters daar.’115 Ook 
zij geeft geen cijfers die dit ondersteunen. Wolf, die onderzoek deed naar het 
Franse meisjespensionaat Notre Dame des Anges in Ubbergen, deed wel pro-
sopografisch onderzoek en constateerde dat sociale klasse een belangrijke rol 
speelde bij de schoolkeuze. Tot 1970 was twee derde van de meisjes op deze 
mms afkomstig uit de maatschappelijke bovenlaag (vader was arts, notaris, 
bankier of fabrikant). Een derde kwam uit de middenklasse (vader was amb-
tenaar, winkelier of onderwijzer).116 Dit meisjesinternaat, dat de naam had 
meisjes uit de bovenklasse op te leiden, trok voornamelijk leerlingen aan uit 
de betere milieus en was daarmee elitebevestigend. In hoeverre dit ook het 
geval was op katholieke meisjeslycea, is nog niet onderzocht. 

Nu is prosopografisch onderzoek tijdrovend en zeker niet eenvoudig, 
omdat vaak lang niet alle benodigde gegevens in schoolarchieven aanwezig 
zijn.117 Dit onderzoek heeft een cultuurhistorische en geen prosopografische 
insteek. Ik heb geen uitgebreide analyse kunnen maken van de instroom en 
sociale achtergrond van de leerlingen. Op basis van een steekproef kan ik al-
leen voorzichtige conclusies trekken over de vraag uit welke milieus deze lycea 
leerlingen trokken. Daarbij is het ook van belang te weten hoeveel schoolgeld 
er door ouders werd betaald, omdat het schoolgeld afhankelijk was van hun 
inkomen. Dat volgt eerst. Vervolgens ga ik per school in op de sociale status 
van de beroepen die de vaders van de leerlingen uitoefenden. 
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118 afv, rk  Hoogere Burgerschool voor meisjes. Programma voor het schooljaar 1916-1917. Op de website van 
het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis is het mogelijk de waarde van de gul-
den om te rekenen naar het jaar 2016. url: iisg.nl/hpw/calculate2-nl.php geraadpleegd 13 de-
cember 2018. 

119 rk Schoolraad, Jaarboek van het rk  Onderwijs in Nederland 1912. 
120 Voor het schoolgeld van openbare hbs’en, zie Mandemakers, hbs  en gymnasium, 147.
121 Mandemakers, hbs  en gymnasium, 164. Het schoolgeldsysteem van gemeentelijke hbs’en week 

af van dat van rijks-hbs’en. Voor een overzicht, zie Mandemakers, hbs  en gymnasium, 148, 149.
122 Bij een inkomen van 3100 gulden en minder bedroeg het schoolgeld zestig gulden. Dat steeg 

naarmate het inkomen toenam. Bij een inkomen van boven de tienduizend gulden bedroeg 
het schoolgeld vierhonderd gulden. Zie voor een meer uitgebreid overzicht afv, rk  Hoogere 
Burgerschool voor meisjes. Programma voor het schooljaar 1920-1921.

123 afh, Kroniek Klooster van het H. Hart Amsterdam, 1920. 
124 Zie bijvoorbeeld ‘Nieuwe schoolgeldregeling voor gymn. en middelbaar onderwijs’, Voor-

waarts. Sociaal-democratisch dagblad, 8 juli 1921.

Schoolgeldregeling
Het schoolgeld van Fons Vitae, dat zich richtte op meisjes ‘uit den beschaaf-
den stand’, bedroeg bij de stichting in 1914 75 gulden, omgerekend naar onze 
huidige tijd is dat een bedrag van bijna 800 euro.118 Het meisjespensionaat 
Notre Dame des Anges, dat bestemd was ‘voor kinderen uit aanzienlijke fa-
milies’, was in 1912 met 500 gulden fors hoger en richtte zich heel duidelijk op 
de maatschappelijke bovenlaag.119 Vergelijken we de 75 gulden met openbare 
driejarige hbs’en in Amsterdam, waar vaak een schoolgeld van dertig gulden 
gold, dan was het schoolgeld van 75 gulden van Fons Vitae vrij hoog.120 

In 1920 werd de landelijke schoolgeldregeling ingevoerd. Het schoolgeld 
werd toen gekoppeld aan het inkomen van de ouders. De schoolgeldregeling 
schreef voor dat het minimale schoolgeld niet lager mocht zijn dan dat op ge-
meentelijke hbs’en en gymnasia en ook niet zo hoog dat de school winst zou 
maken.121 Vanaf het schooljaar 1920-1921 werd het schoolgeld van Fons Vitae 
naar inkomen geheven. Het schoolgeld varieerde tussen de zestig en de vier-
honderd gulden.122 Het maximale schoolgeld van Fons Vitae was gelijk aan 
dat van de gemeentelijke schoolgeldregeling en bedroeg vierhonderd gulden. 

De zusters waren niet blij met de schoolgeldregeling. De nieuwe wet 
was er volgens de kroniekschrijfster de oorzaak van ‘dat eenigen zich nog 
ten elfden ure terug trokken; hetgeen ter wille van de goede zaak ten zeerste 
te betreuren valt!’123 Zij waren niet de enigen die ontevreden waren over de 
nieuwe maatregel waarbij het schoolgeld was gekoppeld aan het inkomen 
van de ouders. Vooral voor grote gezinnen met een hoger inkomen kon het 
schoolgeld enorm oplopen, omdat er nauwelijks korting werd gegeven als 
meer kinderen uit één gezin de hbs of het gymnasium bezochten.124 

Het minimale schoolgeld van Fons Vitae was zestig gulden en dat was vele 
malen hoger dan het minimum op gemeentelijke scholen, waar het minimale 
schoolgeld een paar gulden bedroeg en stapsgewijs opliep. Het was ook hoger 

Marieke Smit - In deugd en wijsheid groeien.indd   116 12-07-19   09:14



[   117   ]

125 Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Verslag van den staat van het onderwijs in het 
Koninkrijk der Nederlanden over 1928-1929, 210. 

126 Mandemakers, hbs  en gymnasium, 165.
127 afv, Brochure rk Lyceum voor meisjes [jaren 1930]; na 2.14.43, 858 Tilburg, afdeling m.m.s. 

van het Sint Theresia Lyceum, 1935-1946, Programma Sint Theresia Lyceum 1934-1935.
128 Min. 100 gulden ‘daar boven is het evenredig aan het inkomen en stijgt volgens een schaal, die 

rekening houdt met de schoolgeld-regeling ter plaatse.’ Programma Gymnasium “Mater Dei” school-
jaar 1931-1932.

129 Bij een schoolgeld onder de honderd gulden bedroeg de toeslag twaalf gulden, bij een school-
geld tussen de honderd en de tweehonderd gulden was de toeslag 18 gulden en als ouders ge-
zien hun inkomen meer dan tweehonderd gulden aan schoolgeld moesten betalen, dan was 
de toeslag 24 gulden. afv, rk  Lyceum voor meisjes. Programma. [z.j.] 

130 Zie van dit hoofdstuk paragraaf ‘Aan de gestelde eisen voldoen’.

dan het minimale schoolgeld van het Gemeentelijk Lyceum voor Meisjes, dat 
begon bij vijftien gulden.125 Daarvoor was een goede reden. Een bijzondere 
middelbare school was deels afhankelijk van schoolgelden. De overheids-
subsidie dekte sinds 1920 80% van de kosten volgens de door de overheid 
opgestelde normen. De rest van de financiering moest een school halen uit de 
schoolgelden of vrijwillige bijdragen.126 

Het schoolgeld van het Theresialyceum was in de jaren 1930 even hoog als 
dat van Fons Vitae in Amsterdam. Het schoolgeld bedroeg minimaal zestig 
gulden per jaar en liep op afhankelijk van de aanslag die de ouders ontvingen 
voor de inkomstenbelasting.127 Het schoolgeld van Mater Dei was hoger dan 
van Fons Vitae en het Theresialyceum en bedroeg 100 gulden.128 Op Fons Vitae 
moesten ouders naast het variabele schoolgeld wel een toeslag betalen van 
rond de 10%,129 maar ook met die toeslag was het schoolgeld van Mater Dei 
hoger. Wellicht wilde het bestuur van Mater Dei met een hoger schoolgeld 
ander publiek trekken, maar dit kan ook een gevolg zijn van financiële pro-
blemen die Mater Dei in de beginjaren had. Andere ursulinenhuizen moesten 
immers bijspringen om de begroting rond te krijgen.130

De schoolgeldregeling hield ook in dat onvermogende leerlingen vrij-
stelling konden krijgen van het schoolgeld. Scholen die rijkssubsidie kregen, 
moesten de overzichten van de leerlingen en het schoolgeld dat zij afhankelijk 
van hun inkomen moesten betalen, sturen naar het ministerie van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen. In de drie schoolarchieven heb ik deze overzich-
ten nauwelijks teruggevonden. Ook in het archief van het ministerie zijn  
ze niet bewaard gebleven, waardoor ik niet kan aangeven hoeveel leerlingen 
vrijstelling kregen van het betalen van schoolgeld. In het schoolarchief van 
Fons Vitae zijn soms wel financiële overzichten bewaard die naar het minis-
terie werden gestuurd. Voor het schooljaar 1937-1938 is daaruit op te maken  
dat ouders van dertien leerlingen (het totale aantal leerlingen was toen 284) 
waren vrijgesteld van het betalen van schoolgeld. Nog eens zestien leerlingen 
hoefden minder schoolgeld te betalen dan Fons Vitae als minimum voor-
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131 afv, Financiële overzichten voor het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
over het schooljaar 1937-1938.

132 Van Can & Theunisse, 50 jaar Gertrudis, geen paginering.
133 afv, Brief minsterie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen aan besturen van gesubsidi-

eerde bijzondere gymnasia, lycea en hoogere burgerscholen betreffende verstrekking van boe-
ken en leermiddelen van onvermogende leerlingen, 31 december 1927.

134 Brief van de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen aan besturen der gesubsidi-
eerde bijzondere hoogere burgerscholen gymnasia en lycea, 11 augustus 1933. Leerlingen die 
meer dan het minimale schoolgeld moesten betalen, kwamen niet in aanmerking voor de ver-
strekking van boeken van rijkswege. 

135 Streefland, Bronnen van leven, 57.
136 afv, Brief van J.M. Schäffer aan de administratie van het rk Lyceum voor Meisjes, 6 mei 1933.

schreef.131 Dit betrof dus zo’n 10% van de leerlingen. Fons Vitae was daarmee 
waarschijnlijk geen uitzondering. Ook op het Sint-Gertrudislyceum in 
Roosendaal, dat onder het bestuur viel van de vereniging Ons Middelbaar 
Onderwijs (omo), waren er geregeld ouders die het minimale schoolgeld van 
zestig gulden niet konden betalen, zo blijkt uit het jubileumboek van de 
school.132 

Naast de vrijstelling van schoolgeld bestond er ook een landelijke boeken-
regeling voor onvermogende leerlingen. Ook hier moesten bijzondere scho-
len die rijkssubsidie kregen zich houden aan de richtlijnen die golden voor 
openbare scholen.133 Leerlingen van onvermogende ouders konden de boeken 
in bruikleen krijgen als zij voor alle vakken gemiddeld een 6 of hoger hadden 
gehaald op hun rapport. In 1933 werd de regeling aangescherpt, toen kwamen 
leerlingen alleen in aanmerking voor kosteloos verstrekte boeken als zij een 
7 of hoger stonden,134 mogelijk omdat er door de economische crisis minder 
geld beschikbaar was terwijl meer leerlingen hierop aanspraak wilden ma-
ken. Voor het schooljaar 1937-1938 is voor Fons Vitae uit het eerdergenoemde  
overzicht op te maken dat er aan 17 van de 29 leerlingen die voor reductie 
of vrijstelling van schoolgeld in aanmerking kwamen, boeken in bruikleen 
werden gegeven (dus 6% van alle leerlingen). Hun cijferlijst werd doorgegeven 
aan het ministerie. Helemaal kosteloos werden deze boeken niet. Zij kregen 
de boeken in bruikleen, maar moesten wel een vijfde van de kosten betalen.135 
Mogelijk kreeg de school zelf 80% van de Rijksoverheid vergoed, omdat bij-
zondere scholen voor 80% werden gesubsidieerd. Rondom de betaling van de 
eigen bijdrage ontstonden soms spanningen, zo is op te maken uit het archief 
van Fons Vitae. Zo kwam er op 6 mei 1933 bij de administratie van Fons Vitae 
een brief binnen van een vader die ervoor had gekozen om zijn dochter niet te 
vertellen dat hij haar had aangemeld voor de boekenregeling. Hij was niet te 
spreken over het feit dat zusters wel met zijn dochter over de betaling hadden 
gesproken.136 
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137 Het aantal interne leerlingen bedroeg nooit meer dan 20% van het totale aantal leerlingen.
138 Zij woonden op Van Eegenstraat 83. 
139 Vis, Onder Uw Bescherming, 75, 76, 80.
140 Idem, 190, 191. De namen van de ouders van Kitty Bouvy zijn bij mij niet bekend. Zij woonde 

op Van Baerlestr. 136. 
141 Website Noord-Hollands Archief, url: onh.nl/verhaal/brinkmann-ondergang-van-een- 

imperium?_sf_s=brinkmann geraadpleegd 13 december 2018.
142 afv, doos 1960-1970, Brief van oud-leerlinge naar aanleiding van de reünie van Fons Vitae  

in 1964. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om Marie Brinkmann, gezien het feit dat er  
maar twee leerlingen uit Haarlem afkomstig waren (Marie Brinkmann en Paula van Weyen-
burg).

Fons Vitae
Over de schoolpopulatie van Fons Vitae lijken twee verschillende verhalen 
te vertellen. Aan de ene kant is dat het verhaal van de meisjes uit de betere 
kringen die Fons Vitae bezochten, aan de andere kant is op basis van de cor-
respondentie met ouders uit het schoolarchief van Fons Vitae op te maken dat 
diverse ouders niet aan hun schoolgeldverplichtingen konden voldoen. 

Als we een blik werpen op de lijst met de leerlingen die in de beginjaren 
naar Fons Vitae kwamen, dan valt op dat de meeste leerlingen uit Amster-
dam kwamen en binnen de grachtengordel en in de betere buurten rond 
het Vondelpark en in Oud-Zuid woonden. Daarnaast kwam er ook een 
aantal leerlingen uit steden als Almelo en Breda, waar geen katholieke hbs 
of katholiek gymnasium was. Zij verbleven in het internaat dat tot 1937 aan 
de school verbonden was.137 Aan de namen van de eerste leerlingen te zien, 
kwam een aantal van hen uit bekende katholieke families. Madeleine van Cra-
nenburgh werd in 1916 toegelaten tot de hbs, haar zusje Marguerite in 1918.138 
De familie Van Cranenburgh was een bankiersgeslacht dat eind negentiende 
eeuw naam had gemaakt in Amsterdam en zich liet gelden in commissies van 
diverse katholieke instellingen.139 Kitty Bouvy kwam in 1917 op school en was 
waarschijnlijk een telg van het beroemde Amsterdamse apothekersgeslacht 
Bouvy.140 Marie Brinkmann, die in 1917 haar toelatingsexamen deed, woonde 
aan de Grote Markt in Haarlem. Haar familie, Duitse immigranten uit West-
falen, bezat sinds 1879 een Grand Café en was in de loop der jaren ook andere 
panden rond de Grote Markt gaan uitbaten.141 Dat Marie toelatingsexamen 
deed voor de hbs, zal er alles mee te maken hebben gehad dat haar moeder de 
rectrix, zuster Xaveriana, kende van een internaat uit Nijmegen.142 Dit soort 
connecties waren belangrijk, want de school had nog geen lange reputatie om 
op terug te kunnen vallen.

Dat een aantal meisjes uit welgestelde families afkomstig was, blijkt ook 
uit het feit dat de school bij de opening van het nieuwe gebouw in 1925 diverse 
dure geschenken kreeg voor de schoolkapel. De ouders van Annie Schmitz ga-
ven beelden en wijwatervaten en de ouders van Hélène Dreesmann gaven een 
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143 afv, brief A. Dreesmann-Peek aan zuster Clarentia, 4 februari 1925. Zie ook Streefland, Bronnen 
van leven, 39.

144 afh, Kroniek Klooster van het H. Hart Amsterdam, 1925. 
145 afv, Inventaris van de inboedel van de school, 1939.
146 afv, Brief van de katholieke studiebelangen aan zuster Xaveriana, 15 maart 1929. 
147 afv, Brief de heer Philippi aan zuster Rosalie, 22 november 1933.
148 afv, Verslag docentenvergaderingen 1936-1942. Ook het ministerie van Onderwijs riep hiertoe 

op. afv, Brief ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen aan directeuren der  
Rijks hoogere burgerscholen: verzoek om uitgaven voor leermiddelen en boeken voor ouders 
zoveel mogelijk te beperken, 18 mei 1933.

149 afv, Brief van het schoolbestuur aan notaris E.J.M. Luyckx, 9 mei 1938.
150 afv, Brief van het schoolbestuur aan mevrouw J. Brill-Bouma, 1 februari 1941.

kostbare communiebank van in totaal 3500 gulden (nu zo’n 25.000 euro).143 
De kroniekschrijfster: ‘Het is geworden een communiebank de familie Drees-
mann waardig, van het prachtigste Pyreneeën marmer, waar in vijf koperen 
paneelen zouden komen. Het geheel is een kunststuk uit Brom’s atelier, 
evenals de Godslamp, de beide beelden en de prachtige massief koperen wij-
watervaten – deze een geschenk van de familie Schmitz!’144 Mede dankzij deze 
giften was de inboedel van de schoolkapel van Fons Vitae bij het uitbreken 
van de Tweede Wereldoorlog maar liefst drie keer zoveel waard als de rest van 
de inboedel van de school.145

Fons Vitae trok echter ook leerlingen van minder vermogende ouders, zo 
is op te maken uit het schoolarchief. Ria Snijders, de latere zuster Cherubine, 
vroeg in haar eindexamenjaar (1929) een studiebeurs aan bij het ministerie van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, omdat zij de studiekosten niet zelf 
kon dragen.146 De economische crisis van de jaren 1930 trof ook ouders van 
leerlingen op school. Er waren geregeld ouders die vroegen om verlaging van 
het schoolgeld of uitstel van betaling, zoals een architect die in de crisisja-
ren weinig opdrachten kreeg.147 De school nam ook maatregelen om ouders 
hierin tegemoet te komen. Op 7 april 1938 bespraken de docenten welke boe-
ken zij voor het volgende schooljaar wilden gebruiken. ‘Zij [de rectrix zuster 
Xaveriana Mohr, m.s.] verzoekt bij het opmaken van de boekenlijst rekening 
te houden met de vaak moeilijke financiële omstandigheden der ouders, en, 
als boeken gebruikt worden die afwijken van de vastgestelde boekenlijst, 
daarvan aan haar kennis te geven.’148 

Uit diverse brieven blijkt dat zusters moeite deden om ouders die in fi-
nanciële moeilijkheden zaten tegemoet te komen met het schoolgeld, maar 
ook dat er goed op werd gelet of de ouders niet toch mogelijkheden hadden 
om aan hun verplichtingen te voldoen. Als ouders korting vroegen op het 
schoolgeld, maar hun dochter bijvoorbeeld wel aanmeldden voor roeilessen 
die extra kosten met zich meebrachten, werd hierover meteen navraag ge-
daan.149 Voor leerlingen die hoge cijfers haalden, was het schoolbestuur eerder 
geneigd oplossingen te vinden om het schoolgeld te kunnen verlagen.150
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151 In de jaren daarvoor bedroeg het schoolgeld dat de ouders van Ellen Pos moesten betalen tus-
sen de zeventig en de negentig gulden, dit was dus een flinke verhoging van de kosten.

152 afv, rk  Lyceum voor meisjes. Programma. [z.j.]
153 afv, Brief G.J.Pos Jr. aan het Bestuur van het rk Lyceum voor Meisjes, 17 juni 1940.
154 ran 1051, 46-49, Leerlingenkaarten Mater Dei 1928-1956. 

De correspondentie laat ook zien dat ouders soms behoorlijk van zich 
lieten horen als er plotseling hoger schoolgeld werd gevraagd. De vader van 
Ellen Pos moest in het schooljaar 1939-1940 opeens vijftig gulden meer be- 
talen dan de drie schooljaren daarvoor.151 Zijn dochter volgde gymnasium-
bèta, waarin leerlingen sinds 1935 op Fons Vitae eindexamen in konden doen. 
Na navraag waar deze onaangekondigde toeslag vandaan kwam, antwoord- 
de het bestuur dat de school ‘belangrijke extra onkosten’ had voor de bèta-
leerlingen van het gymnasium, ‘vooral als dit aantal zoo klein is, dat deze 
eigenlijk privaatlessen ontvangen’. Om die kosten te dekken besloot het 
bestuur een extra toeslag te heffen.152 Op de brief van meneer Pos antwoord- 
de het bestuur dat het de ouders graag tegemoet wilde komen en bereid was 
een deel van de toeslag kwijt te schelden. De heer Pos ging hiermee akkoord, 
maar uitte ook zijn ongenoegen over de gang van zaken. In eerdere brieven 
over het schoolgeld roemde hij steeds het hoge onderwijspeil. In dit ant- 
woord sloeg hij dit over en benadrukte hij dat de school, die de bèta-afdeling 
immers zelf aanbood, ook verantwoordelijk was voor de hogere kosten die  
dit met zich meebracht. Niet alleen was het voor de school zelf ‘een eere-
kwestie’ om een bèta-afdeling te hebben, ook zou de extra toeslag ertoe leiden 
‘dat intelligente kinderen van min- of onvermogende ouders dit onderwijs 
aan Uw school in het gehéél niet zouden kunnen volgen en de ouders dus 
verplicht zouden zijn hun kinderen naar het openbare Gymnasium te laten 
gaan, waar geen extra-toeslagen worden geheven.’153 Het lijkt erop dat hij 
door zijn zorgen te uiten over alle kinderen van minder vermogende ouders 
voor elkaar wilde krijgen dat de kosten voor zijn dochter niet te hoog werden. 
Hij schatte daarbij in dat de zusters gevoelig zouden zijn voor het argument  
dat deze leerlingen anders gebruik zouden gaan maken van openbaar onder-
wijs. 

Mater Dei
Het schoolarchief van Mater Dei bevat geen correspondentie over het school-
geld, maar er zijn wel leerlingenkaarten bewaard waarop meestal ook het be-
roep van de vader werd vermeld. Op basis van die beroepen kunnen leerlin-
gen vervolgens worden ingedeeld naar sociale klasse. 

Om de sociale achtergrond van leerlingen te achterhalen heb ik een steek-
proef getrokken uit deze leerlingenkaarten. Er zijn vier alfabetisch geordende 
archiefdozen met leerlingenkaarten over de periode 1925-1956.154 De eerste 
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155 Dat kon verschillende oorzaken hebben zoals een verhuizing, de overstap naar een ander 
schooltype dat op Mater Dei niet werd aangeboden of een andere reden.

156 Mandemakers, Negen classificaties voor 19e en 20e eeuwse beroepstitels, 25-33.
157 Van Tulder, De beroepsmobiliteit in Nederland van 1919 tot 1954, 257-261.
158 Zie Van Leeuwen & Maas, hisclass.
159 Derks & Verheesen-Stegeman, Wetenschap als roeping, 28, 29.

doos bevat 232 kaarten van leerlingen met een achternaam beginnend met 
de letters a tot en met e. 75 van deze leerlingen kwamen in de jaren 1920 of 
1930 op school. Zij volgden gymnasium dan wel hbs (dat kon op Mater Dei 
sinds 1934), waren soms zusjes van elkaar en maakten lang niet altijd hun 
schoolcarrière af op Mater Dei.155 In de lijst met beroepen staan onder anderen 
fabrikanten, directeuren, artsen, apothekers, leraren op alle typen onderwijs, 
handelsagenten en verschillende ambtenaren. Geen van de vaders werkte in 
de land- of tuinbouw. 

Voor de indeling van beroepen naar sociale laag, zoals weergegeven in 
tabel 2, heb ik gebruikgemaakt van de indeling van Van Tulder, een indeling 
die ook ten grondslag ligt aan het onderzoek van Mandemakers.156 Van Tulder 
deed onderzoek naar sociale mobiliteit in Nederland in de periode 1919-1954 
en maakte onderscheid tussen zes verschillende sociale lagen.157 In tabel 2 is 
daarnaast ook de meer recente hisclass-codering weergegeven. hisclass is 
ontwikkeld om internationale vergelijking mogelijk te maken en deelt beroe-
pen in twaalf categorieën in.158 Tabel 2 (pag 123) geeft tevens weer om hoeveel 
leerlingen het ging. 

Uit tabel 2 is op te maken dat de vaders van de leerlingen van Mater Dei 
geen beroepen uitoefenden die in de laagste categorieën in te delen zijn. Twee 
derde van de vaders van de leerlingen had een beroep dat in de bovenste twee 
categorieën is in te delen. Derks en Verheesen schreven in hun biografie van 
docente klassieke talen Christine Mohrmann dat leerlingen van Mater Dei 
veelal dochters waren van hoogleraren en andere universiteitsmedewerkers.159 
Op de leerlingenkaarten uit de steekproef wordt het beroep van ‘hoogleraar’ 
of ‘universiteitsmedewerker’ niet vermeld. Dit kan echter te maken hebben 
met de selectie. Verderop in dit hoofdstuk komen vijf vaders aan het woord 
die in 1928 een brief schreven aan de rectrix. Van deze vaders waren er twee 
hoogleraar en een ander was curator van de Nijmeegse universiteit. Uit de 
steekproef blijkt wel dat maar liefst een kwart van de vaders met dochters op 
Mater Dei in het onderwijs werkte. Daarmee verschilde hun achtergrond van 
vaders met dochters op het Theresialyceum. 
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Tabel 2. Sociale achtergrond leerlingen Mater Dei jaren 1920 en 1930

Sociale 
laag

Omschrijving Van Tulder 
(in deze laag voorkomende beroepen in 

l eerlingengegevens mD)

hisclass  s
indeling

Aantal  
leerlingen van 

wie de vader dit 
beroep uit- 
oefende mD

Percentage 
van totaal 

(n=75)

i Hoofdzakelijk vrije en academische beroepen, directeuren 
van grote ondernemingen, leraren m.o., zeer hoge 
ambtenaren
(arts/tandarts/veearts [8], directeuren [5], fabri-
kant [3], leraar gymnasium/m.o. [3], industrieel 
[2], burgemeester [2], apotheker [2], bankier 
[1], ambtenaar dir. bel. [1], cand. Notaris [1], 
architect [1])

1 29 38,7%

ii Hoofdzakelijk hoge employés, directeuren kleine 
ondernemingen, hoofdambtenaren, grote landbouwers en 
tuinders, middelbare technici
(leraar/onderwijzer/hoofd school [17], accoun-
tant [2], bierbrouwer [1], rijksontvanger [1], 
café-hotelhouder [1], onderdirecteur gemeen-
tewerken [1])

2 23 30,7%

iii Hoofdzakelijk grote tot middelgrote oude en nieuwe 
middenstand, ambtenaren middenpositie, middelgrote 
landbouwers en tuinders, middel employees
(handelaar/handelsagent [4], drogist [2], koop-
man [1], adjunct commis. 1e kl. secretarie [1])

3 + 4 + 8 8 10,7%

iv Hoofdzakelijk kleine oude en nieuwe middenstand, 
geschoolde arbeiders, kleine landbouwers en tuinders,  
kantoorbedienden, lagere employees, lage ambtenaren
(ambtenaar [2], sergeant [1], administrateur [1], 
generaal agent Holl. Societeit van levensverz. [1])

5 + 6 + 7 5 6,7%

v Hoofdzakelijk geoefende arbeiders, lagere beambten 9 + 10 0

vi Hoofdzakelijk ongeoefende arbeiders 11 + 12 0

Geen / zonder beroep 3 4%

Onbekend 7 9,3%

Er is alleen gekeken naar de samenstelling van de leerlingenpopulatie, niet naar hoe deze percentages zich 
verhouden tot de landelijke bevolking.
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Theresialyceum
De sociale achtergrond van de leerlingen van het Theresialyceum is op te 
maken uit een schrift met gegevens van leerlingen voor de periode 1926 tot 
1939.160 Deze leerlingen bezochten tussen 1926 en 1928 de hbs, vanaf 1928 het 
gymnasium en met ingang van het schooljaar 1931 konden zij ook kiezen voor 
de mms. Tabel 3 is gebaseerd op de gegevens van leerlingen die in de jaren 
1926-1930 en 1935 als nieuwe leerlingen werden ingeschreven.161 Ook het jaar 
1939 behoorde aanvankelijk tot de steekproef, maar is afgevallen omdat de be-
roepen toen niet meer werden vermeld. De hoogte van het schoolgeld kan 
niet worden meegenomen in de analyse, omdat daarover geen gegevens in het 
schoolarchief zijn bewaard. 

Tabel 3. Sociale achtergrond leerlingen Theresialyceum jaren 1920 en 1930

Sociale 
laag

Omschrijving Van Tulder 
(in deze laag voorkomende beroepen in  

leerlingengegevens tl)

hisclass 
indeling

Aantal leerlin-
gen van wie de 

vader dit beroep 
uitoefende tl

Percentage 
van totaal 

(n=144)

i Hoofdzakelijk vrije en academische beroepen, directeuren 
van grote ondernemingen, leraren m.o., zeer hoge 
ambtenaren
(fabrikant [20], directeur [7], industrieel [4], 
arts/veearts [4], apotheker [2], advocaat [2], 
architect [2], wethouder [2], burgemeester [2], 
secretaris penningm. van omo [2], hoogleraar [1], 
beheerend vennoot bandfabriek [1], notaris [1], 
commissaris van politie [1], oud minister van 
Econ. Zaken [1], rector Odulphus Lyceum [1])

1 53 36,8%

ii Hoofdzakelijk hoge employés, directeuren kleine 
ondernemingen, hoofdambtenaren, grote landbouwers en 
tuinders, middelbare technici 
(leraar/hoofd school [8], accountant [3], jour-
nalist [2], kassier bank [2], hoofdcommies der 
secretarie [1])

2 16 11,1%

iii Hoofdzakelijk grote tot middelgrote oude en nieuwe 
middenstand, ambtenaren middenpositie, middelgrote 
landbouwers en tuinders, middel employees
(handelaar [12], winkelier [4], manufacturier 
[3], koopman [3], banketbakker [2], grossier in 
koloniale waren [2], kweeker [1], landbouwer 
[1], handelsreiziger [1], drogist [1], expediteur 
[1], horlogemaker goudsmid [1], commies 
Ned. Spoorwegen [1], gemeente secretaris [1], 
opzichter vd gemeente slachtplaats [1], gepens 
werkmeester der NJ staatsspoorwegen [1])

3 + 4 + 8 36 25%
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160 atl, Namenlijsten leerlingen 1926-1961, schrift 1926-1939. Dit schrift is op dit moment niet 
meer in de doos aanwezig. Ik weet dat dit er wel in gezeten heeft, omdat Emanuel Tomassen 
hier kopieën van heeft gemaakt toen hij met zijn onderzoek bezig was. Hij heeft deze selectie 
van peiljaren gemaakt. Het originele schrift is waarschijnlijk in een verkeerde doos opgebor-
gen en het is niet goed te herleiden waar het zich nu bevindt. 

161 Het gaat om de pagina’s 1-6 en 14-16 uit het schrift over de periode 1926-1939. Het schrift telt in 
totaal 25 pagina’s.

162 Van der Heijden, ‘De boeiende historie’, 92.

Over leerlingen van het Theresialyceum is net als over leerlingen van Mater 
Dei geschreven dat zij uit de hogere sociale klassen afkomstig waren. ‘Slechts 
dochters van intellectuelen, gezeten middenstanders, hogere ambtenaren en 
fabrikanten kwamen in aanmerking’ voor het Theresialyceum, zo is te lezen 
in een stadsgeschiedenis van Tilburg.162 Uit bovenstaande gegevens is inder-
daad te herleiden dat dochters van middenstanders en fabrikanten overver-
tegenwoordigd waren op het Theresialyceum. Waar de leraren op Mater Dei 
de grootste groep vertegenwoordigden, waren dat op het Theresialyceum met 
meer dan een vijfde de fabrikanten, directeuren en industriëlen. Tilburg was 
een echte industriestad en dat is af te lezen aan de leerlingenpopulatie van 
het katholieke meisjeslyceum in die stad. Daarnaast werkten veel vaders als 
handelaar, winkelier of koopman. Zij maakten deel uit van de derde sociale  
laag. Vergeleken met Mater Dei was die derde sociale laag groot en de tweede 
klein. 

Op basis van de cijfers van het Theresialyceum en Mater Dei kunnen we 
concluderen dat de bovenste sociale laag oververtegenwoordigd was: op beide 
scholen oefende bijna 40% van de vaders een beroep uit dat in de hoogste 
sociale klasse viel. Dat lijkt redelijk overeen te komen met de bevindingen 
van Mandemakers, hoewel een echte vergelijking niet direct mogelijk is. 
Mandemakers concludeert dat bijna de helft van de jongens die in 1920 een 
gymnasium ging bezoeken afkomstig was uit de bovenlaag van de samenle-

iv Hoofdzakelijk kleine oude en nieuwe middenstand, 
geschoolde
arbeiders, kleine landbouwers en tuinders, kantoorbedi-
enden, lagere employees, lage ambtenaren
(koperslager [2], bakker [1], slager [1], adminis-
trateur [1], winkelier (kol.waren) [1], assuran-
tien agenturen [1])

5 + 6 + 7 7 4,9%

v Hoofdzakelijk geoefende arbeiders, lagere beambten
(caféhouder [1])

9 + 10 1 0,7%

vi Hoofdzakelijk ongeoefende arbeiders 11 + 12 0

Geen / zonder beroep 4 2,8%

Onbekend 27 18,75%
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163 41,6% van de ouders met leerlingen op het gymnasium verdiende meer dan 10.000 gulden. 
Mandemakers, hbs  en Gymnasium, 235.

164 afv, rk  Hoogere Burgerschool voor meisjes. Programma voor het schooljaar 1916-1917. 
165 Programma Gymnasium “Mater Dei” schooljaar 1931-1932. ‘Ouders en Voogden worden vriendelijk 

maar dringend verzocht, de bemoeiingen der Directie te steunen in alles wat tot degelijke vor-
ming der leerlingen op godsdienstig en wetenschappelijk gebied bevorderlijk kan zijn, en een 
waakzaam oog te houden, zoowel op het gedrag hunner kinderen als op den ijver, waarmede 
zij ook thuis, zich op de studie toeleggen.’

166 Van der Burg, Handleiding voor ouderavonden, 1.
167 Idem, 6.

ving, omdat hun ouders meer dan tienduizend gulden verdienden.163 Zulke 
inkomensgegevens zijn voor de drie lycea uit dit onderzoek niet voorhanden. 
Wel kunnen we concluderen dat ook katholieke meisjeslycea vooral toegan-
kelijk waren voor de bovenlaag van de samenleving. 

ouders in een volgzame rol?

In het programmaboekje van Fons Vitae voor het schooljaar 1916-1917 kre-
gen de ouders een summiere plaats toebedeeld. In de lijst met algemene be-
palingen, die onder andere de regels voor afwezigheid en gedrag bevatten, 
kwam als laatste bepaling aan de orde dat ‘de directie tot Ouders en Voogden 
het dringende verzoek [richt], haar te steunen in alles wat de degelijke vor-
ming der leerlingen op godsdienstig en wetenschappelijk gebied bevorderen 
kan’.164 Op Mater Dei werd in de jaren 1930 voor een vergelijkbare formulering 
gekozen.165 De school bepaalde de koers van de opvoeding en de ouders waren 
daarbij ondersteunend. 

Deze volgzame rol die ouders kregen toebedeeld, sluit aan bij de visie die 
de jezuïet pater Van der Burg in 1921 uiteenzette in zijn Handleiding voor ouder-
avonden. Hij schreef dat het ouders ontbrak aan ‘belangstelling en inzicht in 
de opvoeding hunner kinderen’.166 Ouders die naar ouderavonden kwamen, 
moesten ervan doordrongen worden ‘dat aan hen de grootste dienst wordt 
bewezen door de juiste beginselen der opvoeding eens uit te leggen, die zij als 
vader en moeder te volgen hebben’.167 

Op de drie katholieke meisjeslycea waren in de jaren 1920 en 1930 geen 
inspraakorganen voor ouders. Tegelijkertijd was een school, en zeker een 
nieuw gestichte school, erg afhankelijk van ouders. Zij besloten immers om 
hun dochters aan te melden. Uit de verschillende schoolarchieven is niet echt 
goed op te maken hoe de contacten tussen schoolleiding en ouders in de da-
gelijkse praktijk verliepen. Er zijn geen aanwijzingen dat er in de jaren van het 
interbellum ouderavonden werden georganiseerd. Wel waren er individuele 
contacten, zoals de correspondentie in het schoolarchief van Fons Vitae over 
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168 Streefland, Bronnen van leven, 58.
169 ‘En mijn vader vond natuurlijk aangezien ik wiskunde deed en talen dat er gym bèta moest 

komen dus die heeft toen ik in de tweede klas zat al die kinderen die goed in wiskunde waren 
allemaal naar die vaders brieven geschreven van doe je kind niet naar hbs-b, maar doe ‘r naar 
het gym, dan komt er een gym bèta. Nou zo gezegd zo gedaan.’ Interview mevrouw Terwijn-
van Straaten, 15 mei 2009. Ook uit de notulen van de docentenvergaderingen komt naar  
voren dat ouders een belangrijk aandeel hadden in de oprichting van de bèta-afdeling. afv, 
notulen docentenvergaderingen hbs-afdeling 1918-1936, 15 juli 1932: ‘Aangezien door eenige 
leerlingen van iv g (Lotty Bakker, Anny Vermeulen en Mies Gelders) het verzoek was gedaan, 
de b afdeeling te mogen volgen, is door de Directie van het Lyceum de mogelijkheid hiertoe 
geopend. Daar de kans bestaat, dat sommige dezer leerlingen zich nog terugtrekken, is het 
nog niet zeker, dat de Ve klasse begin September a.s. met een b-afdeeling opent.’

170 Zie ook Dom, Ouders en scholen, 41, 42.
171 na 2.14.02, 228 Nijmegen, gymnasium “Mater Dei” 1925-1929. Brief W.T.M. Weebers (Batavie-

renweg 27) aan de heer Vinkesteyn, 22 maart 1928.

het schoolgeld liet zien. Ouders konden ook sturend zijn in de keuzes die een 
school maakte. Zo werd er aan Fons Vitae een gymnasiumafdeling toegevoegd 
omdat ouders hadden aangegeven dat daaraan een grote behoefte bestond.168 
Een oud-leerlinge van Fons Vitae die in 1929 op school kwam, herinnerde zich 
dat een actie van haar vader er mede voor zorgde dat er vervolgens ook een 
bèta-afdeling van het gymnasium werd opgericht.169

In het archief van Mater Dei bevindt zich een map met de naam ‘Stukken 
betreffende klachten van ouders van leerlingen over het onderwijs, 1928’. Het 
archief van de schoolinspectie bevat daarnaast een aantal brieven van ouders 
uit datzelfde jaar over dezelfde kwestie. Zo’n archiefvondst geeft natuurlijk 
vooral een beeld van conflicten die er waren, waardoor het beeld kan ontstaan 
dat de verhoudingen tussen ouders en Mater Dei vooral moeizaam waren. 
Op basis van de paar brieven die zijn overgeleverd, is zo’n conclusie niet te 
trekken. Wel geeft dit een interessante inkijk achter de schermen van een 
schoolorganisatie en geeft dit inzicht in verschillende opvattingen die ouders 
en de rectrix konden hebben over het aanbod van de school.170

In deze brieven uit het schoolarchief van Mater Dei en het archief van 
de onderwijsinspectie blijkt dat een aantal vaders meer inspraak wenste in 
het schoolbeleid. Op 22 maart 1928 nam de heer W.T.M. Weebers, huisarts te 
Nijmegen en vader van Jeanette, die dat jaar na de verhuizing uit Leiden naar 
de derde klas van Mater Dei was overgestapt, contact op met de inspecteur der 
gymnasia, de heer Vinkesteyn. Hij schreef dat er in zijn ogen ‘aan dit Gymna-
sium wel wat ontbreekt, niet te verwonderen van een nieuwe instelling, die 
drijft geheel en alleen op Mère Laurence die m.i. een veel te groote taak op 
haar schouders heeft rusten’.171 Weebers schreef aan Vinkesteyn dat hij al eens 
contact had gezocht met de rectrix, maar hij vroeg nu, mede namens de vaders 
professor Van der Grinten, professor Van der Heyden en dr. Hoefnagels, om 
een gesprek om hun klachten te bespreken. Weebers drukte Vinkesteyn daar-
bij op het hart dit nog maar niet aan mère Laurence te melden, waarschijnlijk 
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172 na 2.14.02, 228 Nijmegen, gymnasium “Mater Dei”. 1925-1929. Brief W.T.M. Weebers (Batavie-
renweg 27) aan de heer Vinkesteyn, 22 maart 1928. Antwoord van Vinkesteyn met potlood op 
de brief.

173 Interview mevrouw Munting-Weebers, 22 juni 2009.
174 Bartels, Een eeuw middelbaar onderwijs, 196.
175 ran 1051, 73 Stukken betreffende klachten van ouders van leerlingen over het onderwijs, 1928. 

Brief van J. van der Grinten; Verscheure, E.J.J. van der Heyden, L. Terwindt, W.F.M. Weebers 
aan de rectrix van Mater Dei, 20 juli 1928. 

vermoedend dat zij deze poging tot inmenging, nota bene via de onderwijs-
inspecteur, niet zou kunnen waarderen. Vinkesteyn zei toe om 2 april, tijdens 
zijn bezoek in Apeldoorn, tijd te maken de heren te ontvangen.172 

Van der Grinten, Hoefnagels, Van der Heyden en Weebers behoorden 
tot welgestelde en invloedrijke families in Nijmegen. Van der Grinten was 
hoogleraar staats- en administratief recht aan de katholieke universiteit, 
Hoefnagels oogarts en curator van de universiteit, Van der Heyden hoogleraar 
burgerlijk recht, handelsrecht en rechtsgeschiedenis, en Weebers huisarts. 
Zij waren niet gewend in een ondergeschikte positie te verkeren. Bovendien 
was de heer Weebers voor zijn verhuizing naar Nijmegen lid geweest van de 
commissie van toezicht van het stedelijk gymnasium in Leiden en gewend 
betrokken te zijn bij het schoolbeleid.173 Openbare scholen hadden altijd 
een commissie van toezicht, waarvan de leden door de gemeenteraad werden 
benoemd. Een commissie van bijstand of toezicht had als taak de scholen 
minimaal twee keer per jaar te bezoeken om erop toe te zien dat alle regels 
werden nageleefd en aantekeningen te maken van het onderwijzend perso-
neel. Deze commissie had het recht om aan de inspecteur voorstellen te doen, 
als zij die in het belang van het onderwijs noodzakelijk achtten.174 Bijzondere 
scholen waren niet verplicht zo’n commissie in te stellen en Mater Dei had 
zo’n orgaan niet. Toch probeerde de heer Weebers via de onderwijsinspecteur 
invloed uit te oefenen. 

Dit had waarschijnlijk niet meteen het gewenste effect, want op 20 juli 
richtten dezelfde heren (plus de heren Terwindt en Verscheure) zich in een 
brief tot de rectrix en uitten zij ‘hun ernstig misnoegen’ over de manier 
waarop het schooljaar was afgesloten.175 

 ‘
Het is hier te lande traditie, dat de kinderen klasse-gewys met de resulta-
ten van het afgeloopen studiejaar worden bekend gemaakt en het heeft 
ondergeteekenden ten zeerste verbaasd en geërgerd, dat deze welgefun-
deerde gewoonte aan het Gymnasium Mater Dei niet wordt gevolgd. [De 
heer Weebers refereerde waarschijnlijk aan zijn ervaringen op het stedelijk 
gymnasium in Leiden, m.s.] De uitslag van de overgangsexamens vormt in  
het leven van het kind een belangryk moment en het is dus een eisch van  
goede paedagogiek, dat aan dit moment een zeker relief wordt ge-geven.
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176 ran 1051, 73 Stukken betreffende klachten van ouders van leerlingen over het onderwijs, 1928. 
Brief van J. van der Grinten; Verscheure, E.J.J. van der Heyden, L. Terwindt, W.F.M. Weebers 
aan de rectrix van Mater Dei, 20 juli 1928. 

177 ran 1051, 73 Stukken betreffende klachten van ouders van leerlingen over het onderwijs, 1928. 
Kopie van de brief van mère Laurence aan J. van der Grinten; Verscheure, E.J.J. van der Heyden, 
L. Terwindt, W.F.M. Weebers, 23 juli 1928. 

178 na 2.14.02, 228 Nijmegen, gymnasium “Mater Dei 1925-1929. Brief W.T.M. Weebers (Batavie-
renweg 27) aan de heer Vinkesteyn, 24 juli 1928.

179 na 2.14.02, 228 Nijmegen, gymnasium “Mater Dei” 1925-1929. Brief mère Laurence aan Vin-
kesteyn, 12 augustus 1928.

180 ran 1051, 73 Stukken betreffende klachten van ouders van leerlingen over het onderwijs, 1928. 
Brief van de heer Vinkesteyn aan mère Laurence, 17 augustus 1928.

 Ondergeteekenden vertrouwen derhalve, dat voortaan met betrekking 
tot den uitslag der overgangsexamens een andere gedragslyn zal worden 
gevolgd.’176

Mère Laurence stuurde 23 juli een kort bericht dat zij de brief had ontvan-
gen en dat de ‘toon en de bewoordingen van genoemd schrijven’ haar ‘niet 
weinig [hadden] verwonderd’.177 Ze ging verder niet op de kwestie in. Daarop 
zocht de heer Weebers een dag later weer contact met Vinkesteyn. Het contact 
met de rectrix had immers niets opgeleverd. Hij schreef over dit incident en 
informeerde ‘of het U al gelukt is Mère Laurence uit haar tent te lokken om 
met haar een bespreking te houden in den geest zooals wij dat afspraken?’ Hij 
besloot de brief met de opmerking: ‘Inderdaad is een commissie van bijstand 
in dezen zeer gewenscht en zullen wij Uwe medewerking om dit gedaan te 
krijgen in hooge mate waardeeren.’178 

Vinkesteyn drong er bij mère Laurence op aan een college van curatoren 
of commissie van toezicht in te stellen. Dit verzoek legde mère Laurence naast 
zich neer. Zij had er ‘ernstig bezwaar’ tegen zich ‘voor dit advies aan bepaalde 
personen te binden en de vrijheid (…) te beperken.’179 Mère Laurence zag ou-
ders die inspraak wensten als buitenstaanders die de vrijheid van de ursulinen 
in het onderwijs, dat zij als hún domein beschouwden, limiteerden. Zij wist 
dat diplomatiek te verpakken door eraan toe te voegen: ‘Het [bestuur – m.s.] 
voelt hiervoor te minder omdat het in U, Hooggeachte Inspecteur, steeds een 
toegewijd en gezaghebbend raadsman vond wiens toezicht iederen Criticus 
voldoende moet zijn.’ Vinkesteyn antwoordde haar echter dat dit besluit in 
zijn ogen ‘niet in het belang [is] van Uw school’.180

Mère Laurence had voor haar besluit af te zien van een curatorium advies 
ingewonnen bij pater Titus Brandsma, sinds 1923 hoogleraar aan de katho-
lieke universiteit en hoofd van de Bond van Besturen van rk Scholen voor 
gymnasiaal en middelbaar onderwijs. Op 24 augustus 1928 schreef Titus 
Brandsma aan mère Laurence dat hij de heer Van der Grinten had gesproken, 
die net als hij hoogleraar was in Nijmegen. Brandsma had hem zijn standpunt 
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181 ran 1051, 73 Stukken betreffende klachten van ouders van leerlingen over het onderwijs, 1928. 
Brief van Titus Brandsma aan mère Laurence, 24 augustus 1928.

182 ran 1051, 73 Stukken betreffende klachten van ouders van leerlingen over het onderwijs, 1928. 
Brief van de heren Van der Grinten, Van der Heyden, Terwindt, Verscheure, Weebers en Hoef-
nagels aan de rectrix, 4 september 1928.

nog eens overgebracht en had ‘bemerkt, dat hij, al is hij in enkele puntjes 
van andere meening dan U, toch groote waardeering heeft voor hetgeen U 
voor zijn dochtertje doet’. Wat de verhouding met de ouders betreft schreef 
Brandsma dat mère Laurence ‘de opvoeding naar hun wensch’ moest regelen, 
‘voorzoover dit strookt met de beginselen, waardoor uw methode van onder-
wijs wordt beheerscht’. De school moest volgens Brandsma, zelf karmeliet, 
wel samenwerken met ouders, maar had uiteindelijk het laatste woord. Tot 
slot sprak hij de rectrix moed in. Na de stormen van heden zou het vast weer 
mooi weer worden. ‘Kom, kom, zulke stormpjes hooren er bij om het boom-
pje wortels te geven’.181

Veel nachten om te hopen op dat mooie weer had mère Laurence niet. Op 
4 september 1928 kreeg zij alweer de volgende brief van dezelfde vijf heren 
die in juli van zich hadden laten horen. Zij gaven in die brief te kennen dat 
het onderwijs dat hun dochters kregen wat hen betreft op zes punten niet 
voldeed.182 Het onderwijs in natuurlijke historie was ‘onbevredigend’, de le-
rares geschiedenis was doof, bij Nederlands werd de liefde voor de taal niet 

Mère Laurence Roche
(ran  1052, 93)
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183 ran 1051, 73 Stukken betreffende klachten van ouders van leerlingen over het onderwijs, 1928. 
Brief van de heren Van der Grinten, Van der Heyden, Terwindt, Verscheure, Weebers en Hoef-
nagels aan de rectrix, 4 september 1928.

bevorderd en ook het Latijn ‘wordt in enkele klassen niet op zoodanige wyze 
gegeven, dat daarvan een beschavende en fyn-ontwikkelende invloed op de 
leerlingen uitgaat’.183 Daarnaast was de verdeling van de lessen ongunstig 
omdat de leerlingen soms twee uur achter elkaar hetzelfde vak kregen en 
de vele wisselingen in het onderwijspersoneel verstoorde de toch al geringe 
samenwerking tussen de docenten. Dat laatste punt doet vermoeden dat de 
heren behalve hun eigen dochters ook andere informanten hadden. In ieder 
geval blijkt uit de kritiek dat zij hoge eisen stelden aan het onderwijs van hun 
dochters, eisen waaraan de school in hun ogen niet kon voldoen.

Mère Laurence bevond zich in een lastig parket. Zij duldde geen tegen-
spraak, maar kon het zich ook niet veroorloven deze ouders tegen zich in het 
harnas te jagen. Haar antwoord aan de ouders getuigt van een nieuwe stra-
tegie, waarin zij er blijk van gaf het advies van pater Brandsma om de ouders 
‘aangenaam’ te bejegenen ter harte te hebben genomen. De toon van de brief 
was uiterst vriendelijk. Zij verzekerde hun dat de school er alles aan deed de 
moeilijkheden die bij een beginnende school hoorden, te verhelpen en gaf 
aan dat dat op sommige punten reeds was gelukt. Zo wees zij de ouders erop 
dat de kwaliteit van het onderwijs niet alleen in het belang was van de ouders, 
maar ook van de school. Op die manier wilde zij aangeven dat zij het niveau 
van het onderwijs uitermate belangrijk vond en zich inspande om de kwali-
teit van het onderwijs te verbeteren. Aan het einde van de brief nodigde mère 
Laurence hen uit voor een persoonlijk gesprek om alles nog eens toe te lichten 
en de gezamenlijke belangen te benadrukken. Wat er op donderdagavond 27 
september 1928 tussen vijf en zeven door de heren Van der Grinten, Weebers, 
Verscheure en de rectrix werd besproken, is niet bekend, maar van verdere 
conflicten zijn in het schoolarchief en dat van de onderwijsinspecteur geen 
sporen meer. De kwestie lijkt op de achtergrond te zijn geraakt, wat mogelijk 
te danken was aan de goede eindexamenresultaten die de school behaalde.

Dit materiaal laat zien dat ouders – of beter gezegd vaders – zich actief be-
moeiden met het niveau en de organisatie van het onderwijs en ook meenden 
dat zij daartoe gerechtigd waren. Zij bemoeiden zich met het schoolbeleid, 
dat mère Laurence als haar terrein beschouwde en waarin ze geen inspraak 
wenste van buitenstaanders. Op grond van de kerkelijke hiërarchie stond 
zij als religieuze boven leken. Deze academisch gevormde mannen, die wat 
opleidingsniveau en sociale positie betreft boven mère Laurence stonden en 
bovendien mannen waren, voegden zich echter niet naar deze hiërarchische 
onderschikking. De inzet van de discussie was het niveau van het onderwijs 
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184 abDb 15, Archief omo IV: Tilburg St.-Theresialyceum. Brief zr. Christine aan mgr. Diepen,  
30 december 1928.

en praktijken die intellectuele prestaties moesten aanmoedigen. Zij vonden 
een katholieke school voor hun dochters van groot belang, maar stelden tege-
lijkertijd de eis dat Mater Dei op deze fronten hetzelfde niveau leverde als 
openbare gymnasia. Mère Laurence ging op advies van Titus Brandsma niet 
op haar strepen staan in dit conflict over wie nu de lijnen uitzette op Mater 
Dei. Zij drukte de ouders op het hart dat een hoog niveau van het onderwijs 
ook in haar belang als rectrix was en dat zij daar zoveel mogelijk naar streefde. 

Dit voorbeeld van Mater Dei laat zien dat zusters die leidinggaven aan 
lycea, ook te maken kregen met ouders die in het dagelijks leven gewend wa-
ren leidinggevende posities te bekleden. Zij wensten op bepaalde punten in-
spraak in het schoolbeleid, of lieten het duidelijk merken als zij het niet eens 
waren met een bepaalde maatregel die door de school werd genomen. Juist in 
deze kringen werden hiërarchische verhoudingen, waarbij religieuzen boven 
leken waren gesteld, soms ter discussie gesteld. 

bisschoppelijke inmenging 

Katholieke scholen maakten deel uit van een hechte katholieke organisatie-
structuur. De bisschoppen stelden schoolinspecteurs aan die regelmatig op 
schoolbezoek kwamen en controleerden of de bisschoppelijke richtlijnen, 
bijvoorbeeld over de vereiste katholiciteit van docenten, werden nageleefd. 
Ook benoemden de bisschoppen de godsdienstdocenten die op iedere katho-
lieke school de godsdienstlessen voor hun rekening namen. 

In Tilburg waren de contacten tussen het bisdom Den Bosch en het The-
resialyceum zeer nauw, waarschijnlijk omdat Goossens, die bisschoppelijk 
schoolinspecteur was in dat bisdom, persoonlijk aan de Zusters van Liefde 
had gevraagd om in Tilburg een hbs en later een gymnasium voor meisjes te 
stichten. Hij bleef zich persoonlijk voor de school inspannen, bijvoorbeeld 
om leerlingen te werven. Op hun beurt deden de Zusters van Liefde ook een 
beroep op het bisdom toen de hbs werd omgezet in een gymnasium. De ge-
nerale overste vroeg aan bisschop Diepen om hulp bij het vinden van priesters 
die andere vakken dan godsdienstles konden geven, zodat het gymnasium 
met voldoende docenten van start kon gaan.184 

Op alle drie de lycea was het gebruikelijk dat de bisschop persoonlijk 
op bezoek kwam bij bijzondere gebeurtenissen, zoals de inwijding van een 
schoolgebouw. Voor de beeldvorming over hun school waren zusters mede 
afhankelijk van zulke bezoeken. De toespraken die de bisschoppen hielden 
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185 In 1926 wees hij de meisjes op hun grote voorrecht dat zij ‘katholiek hooger onderwijs’ kon-
den genieten. ‘Meisjes h.b.s.’, Tilburgsche Courant 16 november 1926; in 1929 sprak hij over meis-
jes die op Mater Dei met ‘wijsheid en wetenschap’ werden toegerust, ‘rk Meisjes-Gymnasium 
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ling’ die de leerlingen kregen, ‘Plechtige inzegening van het gymnasium Mater Dei der 
E.E.Z.Z. Ursulinen’, De Gelderlander 20 november 1930. 

186 ‘Meisjes h.b.s.’, Tilburgse Courant 16 november 1926. 
187 ‘rk Meisjes-Gymnasium “Mater Dei”’, De Gelderlander 28 oktober 1929.
188 ‘Plechtige inzegening van het Gymnasium Mater Dei der E.E.Z.Z. Ursulinen’, De Gelderlander  

20 november 1930.
189 scmm, Kroniek Theresialyceum, juli 1933.

werden integraal overgenomen in plaatselijke kranten. Bij zulke plech tige 
gebeurtenissen hielden zusters zelf geen toespraken. Zij runden dan wel de 
scholen, maar als zuster was het niet gepast om zo in de openbaarheid te  treden. 

Monseigneur Diepen, bisschop van Den Bosch, hield toespraken bij de 
opening van het Theresialyceum in 1926, bij de eerstesteenlegging van het 
nieuwe schoolgebouw van Mater Dei in 1929 en bij de opening van datzelfde 
gebouw in 1930. In al die toespraken benadrukte hij het belang van de in-
tellectuele ontwikkeling die de meisjes kregen.185 Vooral echter wilden deze 
lycea de leerlingen vormen tot ‘degelijke roomsche vrouwen’, zoals hij in zijn 
toespraak aan het Theresialyceum aangaf.186 In Nijmegen voegde hij daar nog 
aan toe: ‘Het gymnasium “Mater Dei” wil u opvoeden tot degelijke katholieke 
vrouwen, met wijsheid en wetenschap toegerust, maar vooral tot vrouwen en 
meisjes, bekleed met deugden, door het leven gaande met fierheid en blijd-
schap, met eenvoud en reinheid der harten.’187 In deze toespraken gaf hij zijn 
visie op wat dit onderwijs zou moeten opleveren: vrouwen die hun opleiding 
en ontwikkeling zouden gaan inzetten voor de katholieke gemeenschap en 
daarbij voldeden aan het ideaal van katholieke vrouwelijkheid. Zo’n vrouw 
was deugdzaam, straalde vreugde uit en ging niet naast haar schoenen lopen 
door een hbs- of gymnasiumopleiding.

Bisschop Diepen sprak ook zijn wens uit dat ‘de geestelijke vorming in 
harmonie zou blijven met de intellectueele ontwikkeling – met de ware liefde 
voor de naaste en de ware aanhankelijkheid aan de Kerk.’188 Daarmee gaf hij 
eigenlijk aan dat hij hier niet bij voorbaat gerust op was, omdat intellectuele 
vorming gepaard kon gaan met een kritische houding ten opzichte van de 
katholieke kerk. Ook de toespraak die de moderator van het Theresialyceum, 
pater Gudde, aan het einde van het schooljaar 1932-1933 voor de geslaagden 
van het Theresialyceum hield – en die werd overgenomen in de kroniek – 
getuigt van deze angst voor minder gezagsgetrouwheid bij hoogopgeleide 
katholieken. Gudde drukte de leerlingen op het hart dat ‘onze verderstudee-
renden zich openlijk [moeten] scharen aan de zijde van hen, die de Bisschop 
eerbiedigen en gehoorzamen.’189 Daarmee plaatste hij deze leerlingen in de 
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190 Derks, Heilig moeten, 210. Voor de kritiek die werd geuit in literaire kringen, zie Sanders,  
‘Beiaardiers en branieschoppers’.

191 Monteiro, Gods predikers, 245-247. Over kritiek van katholieken op het parlementaire stelsel 
waaraan de rksp deelnam, zie Brabers, ‘Radicale studenten’, 45, 46.

192 Derks, Heilig moeten, 212. Deze priesters waren de dominicanen Kors en Van Sante. Zie over hun 
betrokkenheid bij Heemvaart, Monteiro, Gods predikers, 247-249. 

193 scmm, Kroniek Theresialyceum, juli 1933.

categorie van jongeren die juist door hun intellectuele vorming mogelijk kri-
tiek gingen uiten op de clerus. 

In de jaren 1920 en 1930 hadden de bisschoppen geregeld te maken met 
kritiek van jonge intellectuelen, die een compromisloos katholicisme beleden 
en de geestelijkheid durfden te bekritiseren. De protestbewegingen concen-
treerden zich in Nijmegen, waar jonge neerlandici, schrijvers en journalisten 
hun kritische geluiden lieten horen in tijdschriften als De Valbijl, De Paal en 
De Christophore en anderen zich aansloten bij de afdeling van Heemvaart, een 
katholieke studentenbeweging die was voortgekomen uit de drankbestrij-
ding en zich ontpopte tot tegenbeweging.190 In het studiejaar 1932-1933 deed 
zich onder katholieke studenten een ‘revolutie van rechts’ voor, waarin zij 
zich richtten tegen de betutteling van de clerus, tegen roomse organisaties 
en kritiek leverden op het liberale staatsbestel waaraan de rksp bijdroeg.191 

De kritiek van katholieke studenten kwam hard aan bij de clerus, omdat zij 
hun hoop hadden gevestigd op studenten van de nieuwe katholieke univer-
siteit voor de gewenste herkerstening van de samenleving. De intellectuele 
vorming van de studenten moest van hen ook een morele elite maken en hun 
krachten moesten zij vervolgens inzetten om de eigen confessionele groep te 
versterken. Om het katholieke volksdeel vooruit te helpen moest iedereen in 
eerste instantie de bisschoppen gehoorzamen. In de praktijk leek de intel-
lectuele vorming van deze katholieke jongeren er juist voor te zorgen dat 
studenten zich tegen de clerus richtten en zo de gewenste katholieke eenheid 
in gevaar brachten. 

De spreekbuizen van deze kritische bewegingen waren mannelijke stu-
denten en priesters, hoewel vrouwen de meerderheid vormden binnen de  
katholieke studentenvereniging Heemvaart.192 De speech van moderator Gudde 
laat zien dat hij ook vrouwen zag als ‘potentieel gevaar’ voor het gezag van de 
clerus. Het opleidingsniveau van de meisjes die hun diploma op het Theresia-
lyceum hadden behaald, was daarin van belang. Gudde waarschuwde tegen 
kritische ‘jongeren’ en vroeg ‘de aandacht voor een “ernstig” woord’: ‘Houdt 
altijd het gezag hoog, ook als ge komt in de kringen van die “jongeren”, waar-
van onze Bisschop zooveel verdriet heeft.’193 Daarbij bracht hij het herderlijk 
schrijven van die zondag in herinnering, waarin het Nederlandse episco- 
paat alle katholieken opriep om de richtlijnen te volgen die vanuit de bis- 
dommen werden uitgevaardigd. Ondanks vermanende woorden hadden 
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‘vooraanstaande Katholieken, die in het katholieke, politieke en vereeni-
gingsleven een voorname plaats innemen’ hun leiderstalenten in dienst ge-
steld van neutrale sportbewegingen, waardoor ook ‘een zéér groot gedeelte 
van Onze katholieke jeugd’ de richtlijnen van de bisschoppen in de wind had 
geslagen en zich bij neutrale verenigingen had aangemeld. De bisschoppen 
waarschuwden ervoor dat katholieke jongeren in neutrale sportverenigingen 
‘groot gevaar’ liepen voor misverzuim op zondag en voor gemengde ver-
kering. Maar voor de bisschoppen misschien wel belangrijker, los van gees-
telijke leiding zouden zij straks misschien ‘vijandig’ tegenover hun priesters 
komen te staan.194 Daardoor zou de gewenste katholieke eenheid ver te zoe-
ken zijn. De moderator spoorde de leerlingen van het Theresialyceum aan om 
vooral in het voetspoor van de patrones van de school te treden. De leerlingen 
moesten niet het voorbeeld volgen van jonge (mannelijke) intellectuelen aan 
de universiteit die kritische geluiden lieten horen, maar de Heilige Theresia 
navolgen, door zich vrome en volgzame katholieke vrouwen te tonen. 

In het licht van eenheid binnen de katholieke gemeenschap wilden bis-
schoppen invloed uitoefenen op de vorming van de katholieke jeugd. In 1919 
werd bijvoorbeeld de Interdiocesane Jeugdcommissie opgericht, waarvan 
zoveel mogelijk katholieke jongens en meisjes lid zouden moeten worden.195 

Ook de Haarlemse bisschop Callier richtte verschillende jeugdverenigingen 
op om dit doel te bereiken. In 1922 verzocht de Haarlemse bisschop de leer-
lingen van Fons Vitae om zich aan te sluiten bij de rk Jongevrouwenbond, 
een onderafdeling van de rk Vrouwenbond. Het doel van deze rk Jongevrou-
wenbond was het kweken van solidariteit onder katholieke meisjes en hun 
belangstelling te wekken voor ‘de werkzaamheid der vrouw in Katholieken 
geest, in het gezin en op godsdienstig-geestelijk, sociaal-economisch en 
politiek gebied, opdat zij reeds van jongsaf leeren om zonder verschil van 
stand samen te arbeiden aan het ideaal van een Katholieke cultuur in het 
gemeenschapsleven’.196 Cursussen, retraites, leeskringen en clubs moesten de 
onderlinge solidariteit tussen katholieke meisjes in het bisdom aanwakkeren. 
De leerlingen van hbs en gymnasium moesten daarbij de leiding nemen over 
meisjes met een lagere opleiding.

Binnen de kerkelijke hiërarchie waren zusters ondergeschikt aan priesters, 
met de bisschop als hoogste representant binnen het bisdom waar de school 
stond. Op basis van deze hiërarchie zouden zusters in moeten stemmen met 
het bisschoppelijke verzoek over aansluiting bij de rk Jongevrouwenbond. 
Brieven uit het bisschoppelijk archief in het bisdom Haarlem laten echter 
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zien dat zusters geen willoze volgers waren van de wensen van de clerus, maar 
dat zij ook middelen aanwendden om tegenwicht te bieden als bepaalde be-
sluitvorming hen niet zinde.197 

De wens van de bisschop om de katholieke meisjes uit zijn bisdom te 
vereningen in de rk Jongevrouwenbod sloot namelijk niet aan bij die van de 
moeder-overste van het klooster in Amsterdam, moeder Clarentia Andreoli. 
Zij wilde de vorming van haar leerlingen ook buiten de lessen zoveel mogelijk 
in eigen hand houden en wilde voorkomen dat haar leerlingen zich verplicht 
bij de rk Jongevrouwenbond zouden moeten aansluiten. Zij schreef een brief 
aan de bisschop waarin zij haar belangrijkste bezwaren tegen deze vorm van 
vereniging uiteenzette. Zij moest haar argumenten daarbij zorgvuldig kie-
zen, want als zuster was zij immers ondergeschikt aan de bisschop. Moeder 
Clarentia legde vooral nadruk op het zielenheil van haar leerlingen, dat mo-
gelijk in het geding zou raken. Het belangrijkste punt van kritiek, zo schreef 
moeder Clarentia aan de bisschop, was dat leerlingen die naar een katholieke 
school gingen via de rk Jongevrouwenbond in contact zouden komen met 
katholieke leerlingen die een openbare school bezochten. De laatsten onder-
vonden in haar ogen de slechte invloed van ‘andersdenkende, ongeloovige, 
ja slechte kinderen’. Zij vormden daarom geen geschikt milieu voor ‘degelijk 
Roomsch opgevoede’ kinderen.198 

Bovendien hadden de leerlingen van Fons Vitae geen extra godsdien-
stige vorming nodig, vond moeder Clarentia. Er was immers tweemaal per 
maand een heilige mis met heilige communie, iedere eerste vrijdag van de 
maand was er een viering ter ere van het Heilig Hart, er was een bloeiende 
afdeling van het Apostolaat des Gebeds, een missieclub, een jaarlijkse retraite, 
geschikte excursies en lezingen, bezoek aan musea en tentoonstellingen, een 
schoolbibliotheek en jaarlijkse bijeenkomsten van oud-leerlingen. Als zulke 
activiteiten door de rk Jongevrouwenbond zouden worden overgenomen en 
niet meer in schoolverband plaats zouden vinden, vreesde moeder Clarentia 
dat ouders ‘die minder principieel Katholiek zijn’ gemakkelijker zouden 
kiezen voor een openbare school. Dit argument had in het bisdom Haarlem, 
waar katholieken de minderheid van de bevolking uitmaakten, meer gewicht 
dan in het Zuiden van het land. 

De Franciscanessen van Heythuysen bleken niet als enigen bezwaren te 
hebben tegen aansluiting van hun leerlingen bij de rk Jongevrouwenbond. 
Ook van schoolbesturen van katholieke meisjeslycea in Den Haag en Rotter-
dam kwamen bezwaren.199 In 1926 werd de afdeling in Amsterdam, waarvan 
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200 abh, 304. Rapport over de organisatie van den jongevrouwenbond in het Bisdom Haarlem 1926.
201 De Graalbeweging slaagde er in korte tijd in veel leden te werven. In 1930 telde de Graal al  

drieduizend leden (de rk Vrouwenbond in het bisdom Haarlem telde dat jaar twaalfduizend 
leden) en dat aantal steeg in 1931 tot vlak onder de negenduizend. Aerts, De politiek, 62.

202 Derks, Heilig moeten, 272.
203 Brief van zuster Lucie Hoogstraten aan moeder Hortense Lindner, 11 november 1931. Gecit. in 

Ackermans, Vereeniging van vrouwen…, 238.
204 Ackermans, Vereeniging van vrouwen…, 234. De Franciscanessen van Heythuysen waren niet de 

enigen die zich keerden tegen de Graalbeweging. Ook in het blad De katholieke vrouw verscheen 
een uitgebreide polemiek tussen voor- en tegenstanders van de Graal. Zie Aerts, De politiek, 68.

205 ‘Wellicht was hier een andere visie op meisjesopvoeding in het geding’, Ackermans, Vereeniging 
van vrouwen…, 238.

206 Zie voor het door de Graal uitgedragen vrouwbeeld ook Aerts, De politiek, 63; Derks, Heilig moeten, 
285, 286. 

alleen meisjes lid waren geworden die openbare scholen bezochten, wegens 
gebrek aan belangstelling opgeheven.200

Tien jaar na de kwestie rond de rk Jongevrouwenbond kwam de school-
leiding opnieuw in botsing met de bisschop van Haarlem. Dit keer ging het 
om de aansluiting van de leerlingen van Fons Vitae bij de Graalbeweging. De 
Graalbeweging was de grootste en meest succesvolle meisjesbeweging die 
Nederland ooit gekend heeft en had een uitgesproken stijl.201 Ze hadden hun 
eigen clubhuizen, een eigen tijdschrift, sportclubs en excursies en in de jaren 
1930 zelfs massaspelen in het Olympisch stadion in Amsterdam. Bij de Graal 
gaan hield niet in dat een meisje lid werd van een club, maar een ‘levenswijze’ 
adopteerde, zoals een vrouw die als meisje lid was het omschreef.202 

Anders dan bij de kwestie met de aansluiting bij de rk Jongevrouwen-
bond was het verzoek van bisschop Aengenent om de leerlingen toe te staan 
lid te worden van de Graalbeweging niet vrijblijvend. De zusters wilden de 
verantwoordelijkheid voor de vorming van de leerling echter niet overlaten 
aan een groep lekenvrouwen, zoals de Vrouwen van Nazareth. De Francisca-
nessen van Heythuysen wilden zich niet beperken tot formele schoolvakken, 
maar ook toezien op de verdere vorming van de meisjes van hun scholen. 
“Wij, docenten, lessen geven en de vrouwen van Nazareth het aangename van 
de opvoeding”, schreef zuster Lucie Hoogstraten op verontwaardigde toon in 
een brief aan de provinciale overste moeder Hortense Lindner.203 De zusters 
waren er ook op tegen dat de meisjes vaak buitenshuis zouden zijn, waardoor 
ze aan allerlei gevaren blootgesteld waren.204 

Ackermans suggereert dat de visie op de meisjesopvoeding, zoals die door 
de Graal werd uitgedragen, afweek van die van de zusters.205 Het Graalmeisje 
dat zelfstandig, strijdbaar en luidruchtig de wereld introk representeerde niet 
de eigenschappen die de Franciscanessen van Heythuysen voor hun leerlin-
gen nastreefden.206 De rectrix kon zich echter niet openlijk tegen het verzoek 
van de bisschop keren en de Graal negeren. In 1933 was de gymnastiekzaal van 
de school wekelijks een avond in gebruik door de Graal en in de schoolkrant 
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207 Een Graalkadet, ‘De Graal’, Knoppen, jrg 12, nr 10, 15 december 1932.
208 Mevrouw Kamps-Post, die van 1934 tot 1939 op Fons Vitae zat, vermeldde in het interview wel 

drie keer (zonder dat de vragen daar over gingen) dat ze absoluut geen lid mochten worden 
van de Graal. Interview mevrouw Kamps-Post, 1 april 2009.

209 mi, ajp 37:46, Verslag van een interview dat Jozef Vos met de weduwe M.H.W. Pollmann-Gall 
had op 9 januari 1992.

210 Ackermans, Vereeniging van vrouwen, 237, 238.
211 Aerts, De politiek, 71.

verscheen in december 1932 een stukje van ‘een Graalkadet’ die de leerlingen 
opriep zich bij de Graalbeweging aan te sluiten.207 De leerlingen op school 
wisten echter maar al te goed dat het niet de bedoeling was dat ze aan deze op-
roep gehoor zouden geven.208 Docent Nederlands de heer Pollmann had sym-
pathie voor de Graalbeweging, omdat deze werd geleid door enkele van zijn 
medestudentes uit Nijmegen, maar daar kon hij op Fons Vitae waarschijnlijk 
weinig over laten blijken.209 De rectrix zorgde ervoor dat er op school geen 
propaganda voor de Graal werd gemaakt. Slechts een handjevol meisjes sloot 
zich bij de Graalbeweging aan, iets waarvoor de zusters zich meermaals bij de 
bisschop moesten verantwoorden. Het conflict luwde doordat de Francisca-
nessen van Heythuysen zich beriepen op het feit dat niet zij, maar de ouders 
verantwoordelijk waren voor de opvoeding en dat de ouders besloten over 
het lidmaatschap van de Graal. De ouders werd vervolgens medegedeeld om 
waakzaam te zijn in de opvoeding: de schoolprestaties zouden achteruitgaan 
wanneer ze regelmatig voor de Graal op pad waren.210 Na het overlijden van 
bisschop Aengenent in 1936 raakte dit onderwerp van de agenda.211

De kwestie rond de Graalbeweging geeft aan dat zuster Xaveriana en zus-
ter Clarentia een duidelijke visie hadden op de opvoeding van de leerlingen, 
die afweek van de visie die door de Graal werd uitgedragen. Zij huldigden 
idealen van bescheidenheid, gehoorzaamheid, godsvrucht en sierlijkheid. Ze 
waren van mening dat de Franciscanessen van Heythuysen het beste invulling 
konden geven aan die opvoeding binnen de beschermde omgeving van de 
school. Daarom hadden zij zich ook tegen de aansluiting van hun leerlingen 
bij de rk Jongevrouwenbond gekeerd. Als zusters konden zij niet openlijk te-
gen de verzoeken van de bisschop ingaan, maar zij gebruikten wel alle ruimte 
die ze hadden om de opvoeding in eigen hand te houden. 

tussenbalans

Dit hoofdstuk richtte zich behalve op zusters, lekendocenten en leerlingen – 
betrokken spelers die dagelijkse door de gangen van de scholen liepen – ook 
op andere partijen die betrokken waren bij de praktische organisatie en on-
derwijsuitvoering. Katholieke meisjeslycea hadden te maken met bisschop-
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pelijke richtlijnen omtrent de katholiciteit van het personeel en waren afhan-
kelijk van de goodwill van ouders. Zij besloten uiteindelijk om hun dochters 
voor deze lycea aan te melden en konden hun dochters ook weer van school 
halen. Ook de overheid speelde een belangrijke rol. 

Zowel Fons Vitae, Mater Dei als het Theresialyceum wilde dat hun op-
leidingen erkend werden door de overheid, zodat leerlingen een wettelijk 
erkend diploma konden halen en de lycea subsidie konden aanvragen. Voor-
waarde was dat zij aan de eisen voor benoemingen van docenten en de invul-
ling van het leerplan voldeden. Daardoor functioneerde erkenning door de 
overheid ook als kwaliteitskeurmerk: deze lycea konden zo laten zien dat hun 
onderwijs op gelijke voet stond met dat op openbare scholen. Dit was goed 
voor de reputatie van de school en was belangrijk om voldoende leerlingen 
te trekken. Steeds meer katholieke ouders wensten een opleiding waar hun 
dochters een erkend diploma konden halen, zoals ook al aan de orde kwam 
in hoofdstuk 1. 

Dit hoofdstuk liet zien dat er veel gezamenlijke belangen waren tussen 
de verschillende spelers, maar dat zij niet altijd dezelfde accenten legden wat 
de katholieke, vrouwelijke en intellectuele vorming van de leerlingen betreft. 
De zusters die de scholen beheerden, hechtten veel belang aan de school-
prestaties, maar daarachter lag steeds de zorg voor de katholieke vorming 
van de leerlingen. Dit is af te lezen uit het benoemingenbeleid van zusters. 
Congregaties stelden het liefst eigen zusters aan op hun scholen, omdat zij 
de religieuze opvoeding die zij voor ogen hadden het beste zouden kunnen 
waarborgen. Zusters moesten echter rekening houden met regels die de over-
heid had gesteld. 

Aanvankelijk maakten de Zusters van Liefde en de Ursulinen van de Ro-
meinse Unie andere personele keuzes. Op Mater Dei werden het eerste jaar 
veel lekendocenten aangesteld, zodat de school aan alle eisen voldeed en voor 
subsidie in aanmerking kwam. De Zusters van Liefde wilden zoveel moge-
lijk eigen zusters en priesters aanstellen, ook als zij eigenlijk niet voldoende 
bevoegd waren. Dit had als voordeel dat de salariskosten laag bleven. De 
onderwijsinspectie ging hiermee echter niet akkoord en zij moesten worden 
vervangen door bevoegde lekendocenten. De onderwijsinspectie oefende 
invloed uit op het personeelsbeleid en bepaalde dat niet alleen katholiciteit, 
waarop de bisschoppelijke onderwijsinspecteur de nadruk legde, maar ook de 
juiste opleiding van het personeel een eis was voor docenten aan lycea.

Ook hoogopgeleide katholieke vrouwen die de verheven positie van 
religieuze opvoeders gingen bevragen, hanteerden andere criteria om de 
geschiktheid van docenten te bepalen. Voor deze vrouwelijke leken waren 
kennis van de wereld en een afgeronde studie belangrijkere graadmeters voor 
de geschiktheid van opvoeders dan een religieuze levensstaat. 
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De ouders die hun dochters naar de pas opgerichte katholieke meisjeslycea 
stuurden, wilden graag dat hun dochters onderwijs op katholieke grondslag 
ontvingen maar zij verwachtten ook goed onderwijs voor hun dochters. Op 
Fons Vitae in Amsterdam en Mater Dei in Nijmegen – steden waar ook open-
bare middelbare scholen voorhanden waren – zetten ouders dit soms ook als 
machtsmiddel in om hun gelijk te halen wanneer er conflicten ontstonden. 
Zij schroomden niet hun klachten te uiten en te dreigen om hun dochters 
aan te melden bij een openbare school. Voor zusters die de scholen leidden, 
was het daarom van het grootste belang dat hun onderwijsinstellingen zich 
konden meten met openbare scholen. In het volgende hoofdstuk komt aan de 
orde hoe dit in de dagelijkse schoolpraktijk tot uiting kwam.

Correspondentie met ouders laat zien dat machtsverhoudingen tussen 
actoren soms complex waren. In de programmaboekjes kregen ouders een 
minimale rol toebedeeld, maar in de schoolpraktijk moesten schoolbesturen 
rekening houden met de wensen van ouders. Zonder welwillende ouders wa-
ren er immers ook geen leerlingen. Ook in de verhouding tussen zusters en 
geestelijken blijkt dat we niet al te snel uit moeten gaan van een overzichte-
lijke hiërarchische ordening binnen de katholieke kerk waaraan iedereen zich 
altijd hield. Op papier bestond er een duidelijke hiërarchie waarin zusters 
ondergeschikt waren aan mannelijke geestelijken, maar kwesties rond de rk 
Jongevrouwenbond en Graalbeweging, die speelden in het bisdom Haarlem, 
laten zien dat zusters zich niet zonder meer lieten leiden door klerikale man-
nen. 

De overste van het klooster en de rectrix in Amsterdam creëerden bin-
nen de toegestane marges zoveel mogelijk speelruimte voor zichzelf en hun 
opvoeddoelstellingen. De Franciscanessen van Heythuysen deden wat binnen 
hun macht lag om te voorkomen dat leerlingen zich bij deze jeugdvereniging 
zouden aansluiten en daar hun vrije tijd zouden doorbrengen. Het ging de 
zusters die Fons Vitae hadden gesticht om meer dan alleen het opleiden van 
katholieke meisjes: zij wilden hun karakters op de juiste manier vormen. 
Hun opvattingen over katholieke vrouwelijkheid, waarbij de nadruk lag op 
bescheidenheid en gehoorzaamheid, rijmden niet met die van de Graalbe-
weging, waar meisjes zich luidruchtig en strijdbaar inzetten voor de wereld-
bekering. Bovendien kwam de wens om via buitenschoolse activiteiten een 
bijdrage te leveren aan de opvoeding van de leerlingen door lidmaatschap 
van de Graalbeweging in gevaar. Het volgende hoofdstuk gaat nader in op de 
schoolpraktijk en op de manier waarop de vorming van leerlingen gestalte 
kreeg.
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1 Garcia, ‘Avec des louanges et des regrets’. 

3

Godsdienstige, vrouwelijke en intellectuele 
vorming in de dagelijkse schoolpraktijk – 

jaren 1920 en 1930

In hoofdstuk 2 is het speelveld in kaart gebracht waarop zusters die de scholen 
leidden, zich bewogen. De dagelijkse schoolpraktijk kreeg vorm door het sa-
menspel tussen zusters, lekendocenten, leerlingen en hun ouders en meer op 
afstand de bisschoppelijke en ministeriële onderwijsinspectie, waarbij de ene 
partij meer zeggenschap had dan de andere. Deze spelers gaven samen vorm 
aan de manier waarop de godsdienstige, vrouwelijke en intellectuele vorming 
van de leerlingen gestalte kreeg. 

Dit hoofdstuk gaat expliciet in op de dagelijkse schoolpraktijk en kijkt 
naar de vormgeving van de schoolgebouwen, de gedragscodes die golden, 
de schoolboeken die werden gebruikt, en naar de godsdienstige, culturele 
en sportieve activiteiten die de schooldagen van leerlingen vulden. In jubi-
leumboeken die over de drie scholen zijn verschenen, is vaak veel aandacht 
voor activiteiten die buiten de vaste lessen om werden georganiseerd, voor 
kledingregels die er golden en voor schoolreisjes. Dit spreekt tot de verbeel-
ding en vaak zijn er prachtige foto’s en anekdotes bewaard. Via deze zichtbare 
praktijken wil dit hoofdstuk ook achterliggende opvattingen en aannames op 
het spoor komen. Wat laten de zichtbare praktijken zien over de bagage die 
nodig werd gevonden voor een toekomstige intellectuele elite van katholieke 
vrouwen? 

Leticia Cortellazzi Garcia richtte zich in haar onderzoek naar een door 
zusters geleid katholiek meisjesgymnasium in Brazilië op de manier waarop 
meisjes van betere klassen een typisch vrouwelijke vorming kregen. Op het 
door haar bestudeerde gymnasium werden gedragsroutines mede gevormd 
door de opvoedingsgemeenschap van het internaat. Zo leerden de leerlingen 
pianospelen, speelden zij tennis, schilderden zij en werd er streng gecontro-
leerd op tafelmanieren, omdat deze meisjes zich later in bepaalde kringen 
zouden gaan begeven.1 Daarmee liet Garcia zien dat sekse en de sociale achter-
grond van de leerlingen een belangrijk stempel op het schoolleven drukten. 
Zij besteedde in haar onderzoek minder aandacht aan het religieuze aspect 
van het internaatsleven en expliciteerde niet of en hoe het opleidingsniveau  
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2 Zie Lawn & Grosvenor, Materialities of Schooling; voor onderzoek op dit terrein in Nederland en 
België, zie het jaarboek voor de geschiedenis van opvoeding en onderwijs, 2008: Van Gorp, Ma-
teriële schoolcultuur. Ook in recente studies naar onderwijs van religieuzen is hiervoor meer aan-
dacht gekomen. Zie bijvoorbeekd Kox, Kweekplaats van katholieke deugd, 336-341.

3 Het gebouw van Mater Dei werd ontworpen door de architecten J. en F. Franssen, dat van 
Fons Vitae door P.B.M. Hendrix.

4 ‘rk Gymnasium voor meisjes “Mater Dei” van de E.E.Z.Z. Ursulinen te Nijmegen, De Gelderlan-
der 22 november 1930.

5 Truus bezocht het Theresialyceum van 1927 tot 1932. 

van invloed was op de vrouwelijke vorming van de leerlingen. In dit hoofdstuk, 
dat eveneens gedragsregels en activiteiten onder de loep neemt die buiten  
de lessen werden georganiseerd, richt ik het zoeklicht zowel op de godsdien-
stige, vrouwelijke als de intellectuele vormingsidealen. Welke opvattingen 
over het ideale katholieke meisje lagen aan de eerdergenoemde praktijken ten 
grondslag? En hadden alle betrokken actoren daar dezelfde opvattingen over?

een harmonieuze drieslag van godsdienstige, 
vrouwelijke en intellectuele vorming

Nadat de eerste moeilijke jaren voorbij waren en de scholen qua leerlingen-
aantallen waren gegroeid, besloten de drie schoolbesturen nieuwe gebouwen 
neer te zetten. De afgelopen jaren hebben onderzoekers opgeroepen om meer 
aandacht te besteden aan deze materiële schoolcultuur.2 De architectuur van 
een schoolgebouw maar ook het meubilair en de inrichting kunnen ons iets 
vertellen over wat de school wilde uitstralen. De nieuwe gebouwen die alle 
drie de lycea lieten optrekken, vormen hiervoor een mooie casus. 

Aan de ontwerpen van het nieuwe Mater Dei en Fons Vitae, die door 
katholieke architecten werden uitgewerkt, valt op dat de kapel of kerk een 
bepalende factor was.3 Het ontwerp van Mater Dei aan de Berg en Dalseweg 
was aangepast aan de St.-Stephanuskerk, waar de school naast kwam te staan, 
zodat school en kerk een geheel vormden.4 Fons Vitae kreeg in de nieuwe 
plannen een grote schoolkapel, die van de achterkant bezien het middelpunt 
van het schoolcomplex vormde, voor de leerlingen duidelijk zichtbaar uit de 
lokalen en vanaf het schoolplein. 

Op de gevel van het nieuwe schoolgebouw van het Theresialyceum dat 
in 1931 werd geopend, pronkte een groot kruis (zie afbeelding op pagina 27). 
Toch was dat niet het eerste wat opviel. Het gebouw was ontworpen door de 
bekende Tilburgse architect Jos Donders, wiens dochter Truus een van de 
eerste leerlingen van het Theresialyceum was.5 Donders verrijkte Tilburg aan 
het begin van de twintigste eeuw met diverse gebouwen waarin hij veelvuldig 
gebruikmaakte van jugendstilelementen. In de jaren 1920 was hij geïnspi-
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6 ‘Het nieuwe St. Theresia Lyceum en de nieuwe huishoudschool van de Zusters van Liefde’, 
Nieuwe Tilburgsche Courant 3 oktober 1931.

7 url: http://www.geheugenvantilburg.nl/verhalen/lees/13264/jos-donders-architect; geraad-
pleegd 9 juni 2019. 

8 Fons Vitae was niet de enige school in Amsterdam die in die periode aan nieuwbouw begon. 
Het Berlage Lyceum kwam in 1923 gereed, de nieuwbouw van het Vossius Gymnasium werd in 
1926 ingewijd en datzelfde jaar werden op steenworp afstand van Fons Vitae ook de deuren het 
Gemeentelijk Lyceum voor Meisjes geopend.

9 Een uitgebreide beschrijving van de bouw van de nieuwe school is te lezen in Streefland, Bron-
nen van leven, 34-37.

10 afh, Kroniek Klooster van het H. Hart Amsterdam, 1924.
11 Heyrman, ‘Bedrijfscultuur van katholieke scholen’, 312.
12 Zulke inzamelingsacties waren gebruikelijk voor congregaties. Zie Heyrman, ‘Bedrijfscultuur 

van katholieke scholen’, 301.

reerd geraakt door de Amsterdamse School. Voor het ontwerp van het The-
resialyceum ontwierp hij een ‘wel bizonder opvallenden voorgevel’, aldus de 
Nieuwe Tilburgsche Courant. De journalist wist niet zo goed wat hij ervan moest 
denken. Het aan één stuk doorlopende glas-in-loodraam in het midden werd 
geflankeerd door ‘wat we “kolommen” zouden willen noemen omdat we 
geen betere benaming kunnen vinden voor deze, ons nog onbekende bouw-
wijze’. De eerste aanblik was wat ‘onwennig’, maar bij nadere beschouwing 
was hij toch te spreken over het ontwerp. ‘Iets aparts’ was het in ieder geval.6 

Om via de architectuur uitspraken te kunnen doen over achterliggende 
opvoedidealen van diegenen die de scholen runden, is het belangrijk om er-
achter te komen hoe die vormgeving tot stand kwam. In hoeverre Jos Donders 
van de Zusters van Liefde de vrije hand had gekregen om het ontwerp naar 
eigen inzicht vorm te geven, is niet goed te achterhalen. Het archief van Jos 
Donders is vrijwel geheel verloren gegaan en ook in het archief van de Zusters 
van Liefde is hier niets over te vinden.7 Over de bouw van Fons Vitae werd wel 
uitgebreid verslag gedaan in de kroniek. Daarin wordt zichtbaar dat zusters 
een duidelijke stem hadden in het ontwerp van het nieuwe gebouw.

Fons Vitae verhuisde in 1925 naar de Reijnier Vinkeleskade, waar een groot 
perceel kon worden aangekocht.8 Drijvende kracht achter de nieuwbouw was 
zuster Clarentia Andreoli, de overste van het klooster in Amsterdam.9 Om 
inspiratie op te doen had zij samen met zuster Rosalie van den Biggelaar, 
docente plant- en dierkunde aan Fons Vitae, diverse katholieke instellingen 
bezocht, waaronder de ‘electrische installatie’ van het Canisius college van de 
jezuïeten in Nijmegen en een kapel in Den Haag.10 Een moderne infrastruc-
tuur kon als uithangbord fungeren en nieuwe ouders aanspreken.11 

Om de benodigde financiële middelen bij elkaar te krijgen – de bank 
wilde de benodigde lening van maar liefst 450.000 gulden niet verstrekken – 
trokken zuster Clarentia en zuster Rosalie onder andere naar Brabant, ‘[d]aar 
zit goed Roomsch volk, dat wat voor de Roomsche zaak over heeft’, om van 
huis tot huis aan te kloppen voor financiële steun.12 De opbrengst viel echter 

Marieke Smit - In deugd en wijsheid groeien.indd   143 12-07-19   09:14



[   144   ]

13 ‘Moeder en Zr Lucie gingen naar Utrecht om met M Hortense te spreken over de financiële 
aangelegenheden van de nieuwbouw. De Congregatie nam de heele risico op zich, wat de 
leening betrof, terwijl de Bank het niet aandurfde.’ afh, Kroniek Klooster van het H. Hart 
Amsterdam, 11 oktober 1923. 

14 osu 1738. Diaria Mater Dei, november 1927.
15 Zie ook Heyrman, ‘Bedrijfscultuur van katholieke scholen’, 304.
16 Van Dijck & De Maeyer, ‘The Economics of Providence’.
17 afh, Kroniek Klooster van het H. Hart Amsterdam, 1924.

tegen (1260 gulden). Om het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen werd een 
lening uitgeschreven. Dat had meer succes. Binnen een week waren er genoeg 
‘aandelen’ verkocht.13 

De congregaties die lycea lieten bouwen, namen een financieel risico door 
grote bedragen te investeren in de nieuwbouw. Met de bouw en inrichting 
van Fons Vitae was bijna een half miljoen gulden gemoeid (omgerekend 
naar de huidige koers is dat 3,3 miljoen euro), voor de nieuwbouwplannen 
van Mater Dei en de nabijgelegen fröbelschool leenden de Ursulinen van de 
Romeinse Unie 600.000 gulden (nu 4,6 miljoen euro) bij het generale bestuur 
van de congregatie in Rome.14 Deze bedragen laten zien dat er binnen de 
congregaties belang werd gehecht aan hun lycea. Ook spreekt er vertrouwen 
uit in de toekomst dat waarschijnlijk voortkwam uit een rotsvast geloof in 
de Voorzienigheid.15 Zulke investeringen bevonden zich op het snijvlak van 
wat Maarten van Dijck en Jan De Maeyer hebben omschreven als een Economy 
of Providence.16 Congregaties streefden naar een sober religieus gemeenschaps-
leven waarin zelfvoorziening en spaarzaamheid sleutelbegrippen waren. 
Tegelijkertijd gingen deze congregaties zakelijke avonturen aan die grote 
financiële risico’s inhielden.

In Amsterdam werd architect P.B.M. Hendrix, zoon van gemeenteraads- 
lid J.N. Hendrix, die de Franciscanessen van Heythuysen bij de onderhande-
lingen over het perceel had bijgestaan, in de arm genomen om de plannen 
vorm te geven. De vormgeving van het gebouw bepaalde de uitstraling van 
de school, zo moeten de zusters hebben gedacht, want in de kroniek van 1924 
is te lezen dat dit geen gemakkelijke opgave was: ‘Het is geen kleinigheid om 
die nieuwe h.b.s. tot stand te brengen, zóó, dat ze zooveel mogelijk beant-
woordt aan de eischen, die ’t Middelbaar Onderwijs stelt en toch zoo nauw-
gezet mogelijk rekening houdend met de H. Armoede!’17 Door zusters werd 
betekenis toegekend aan de architectuur van het gebouw. Het gebouw moest 
een modern schoolgebouw worden met bijbehorende voorzieningen en te-
gelijkertijd soberheid uitstralen. Dit sloot aan bij hun kloosterleven, want  
als religieuzen hadden zij een gelofte van armoede afgelegd, maar ook bij hun  
beeld van de ideale katholieke vrouw. In een boekje met opvoedgronds lagen  
van de Franciscanessen van Heythuysen, dat in 1926 in Duitsland werd uit- 
gebracht, werden eenvoud en bescheidenheid genoemd als belangrijke op-
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18 Erziehungsgrundsätze der Schwestern.
19 ‘Amsterdam. Een grootsche stichting geopend’, De Tijd 9 oktober 1925, gecit. in Streefland, 
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21 J. van Heugten s.j., ‘Een stichting vol belofte’, De Tijd 12 juni 1925. 
22 Ibidem.

voeddoelen.18 Leerlingen die uitblonken in bescheidenheid, konden daarmee 
anderen inspireren tot een deugdzaam leven. Bijvoorbeeld door in omgangs-
vormen, houding en kleding alles wat opvallend en overdreven was, te ver-
mijden. Ook in de vormgeving van het gebouw werd eenvoud nagestreefd. 

Zuster Clarentia, die in de zomer van 1924 aftrad als overste van het kloos-
ter, bleef nauw bij de bouw betrokken. Zij was geregeld op het bouwterrein 
te vinden om de bouw op de voet te volgen. Haar inzet voor de nieuwbouw 
ontging ook Gerrit Bolkestein, inspecteur van het middelbaar onderwijs 
waaronder de hbs viel, niet. Bij de opening van het nieuwe gebouw noemde 
hij haar gekscherend ‘bouwmoeder’ en schetste hij haar grote verdiensten en 
‘technische kennis van de meest heterogene dingen, waarvan men het begrip 
van de vrouwen verre denkt, maar waarover zij sprak met een gemak, dat ik 
vaak moeite had haar te volgen (gelach).’19 Zuster Clarentia manifesteerde zich 
als zakenvrouw en vond in die rol – mede dankzij het feit dat zij zuster was – 
ook maatschappelijke erkenning.20

Het artikel dat naar aanleiding van de nieuwbouw in het katholieke 
dagblad De Tijd verscheen, moet de zusters vreugdevol hebben gestemd, want 
zij namen het integraal over in hun kroniek.21 De jezuïet pater Van Heugten 
(1890-1963), die zelf enkele jaren Nederlands had gegeven aan het Canisius 
College in Nijmegen en in 1924 was aangesteld als kapelaan in de Krijtberg-
pastorie in het centrum van Amsterdam, schreef in de krant in superlatieven 
over de nieuwbouw aan de Reijnier Vinkeleskade. Daarbij roemde hij de een-
voud van het gebouw. 

 ‘Opgetrokken in strenge regelmaat, in grooten eenvoud van ornament, 
bezit het gebouw zijn schoonste sieraad in een treffende soberheid. Het 
domineert zijn omgeving door hoogheid van uitzicht en concentreert 
zijn voornaamheid in strakheid van uiterlijk, alsof dit alles een symbool 
was, dat ’t zijn toekomstige bezoekers iets bijzonders te bieden heeft, iets 
hoogs en voornaams, een waarde, die inwendig en blijvend is.’22 

Dit krantenartikel maakte aan het katholieke lezerspubliek duidelijk dat Fons  
Vitae een uitstraling had gekregen die recht deed aan het kloosterleven van de 
Franciscanessen van Heythuysen en dat het gebouw tegelijkertijd een zekere 
allure uitstraalde. Het geld van alle katholieken die aandelen hadden gekocht 
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23 Review of the Roman Ursuline Union 1935, 111.
24 Idem, 177.
25 Idem, 177.
26 Idem, 168.
27 Het eerste deel van de fotoreportage verscheen op 11 oktober 1925 in het zondagsblad van De 
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en De Amstelbode. 

was niet verspild, maar had een gebouw opgeleverd waar ze trots op konden zijn. 
Ook het nieuwe schoolgebouw van Mater Dei, dat in 1930 werd geopend, 

had een vrij sobere en functionele vormgeving, net als andere schoolgebou-
wen die de Ursulinen van de Romeinse Unie in die jaren lieten bouwen. Tij-
dens het bezoek van de generale overste aan de Nederlandse provincie, in 1935, 
viel het haar op dat de Nederlandse middelbare scholen vaak ‘ultra-modern’ 
waren vormgegeven. Deze moderne vormgeving was volgens haar typisch 
Nederlands, want ook moderne kunst was er populair.23 

De generale overste was overwegend enthousiast over de middelbare 
scholen die zij bezocht, maar toch had ‘modern’ in haar ogen niet alleen een 
positieve klank. Zij beschouwde zichzelf als een vrouw van de traditie en vond 
onderwijs in de kunsten belangrijker dan de ‘moderne’ bètavakken.24 In haar 
verslag van haar bezoek aan Jerusalem in Venray is te lezen dat het nieuwe 
gebouw zeer modern was en rijk uitgeruste bètalokalen had. Ook waren er 
tennisvelden en veel ramen waardoor er frisse lucht naar binnen kon. Dit 
was in overeenstemming met de wensen van de ouders. Zelf lijkt zij meer 
gecharmeerd te zijn geweest van de ‘assembly-hall’ in het andere, oudere 
gebouw, ‘for it is almost aristocratic and pleases both the eye and the educa-
tional sense.’25 Het was in haar ogen zeker belangrijk dat een schoolgebouw 
functioneel en goed uitgerust was, maar een zekere aristocratische uitstraling 
mocht ook niet ontbreken. In dat licht is het opvallend dat zij niet al te veel 
woorden besteedde aan het gebouw in Nijmegen. De school was ‘very well 
planned’, maar de architectuur van de naastgelegen Sint-Stephanuskerk, 
waar de architect zijn ontwerp naar had gericht, vond ze maar niks: ‘there 
is not much architecture about it’.26 Haar verslag ging vooral over het hoog-
opgeleide docentencorps van Mater Dei – veel docenten waren universitair 
geschoold – en over de welgemanierde leerlingen die zij ontmoette. Daarover 
was zij wel enthousiast.

De nieuwe gebouwen van Fons Vitae, Mater Dei en het Theresialyceum 
straalden allereerst uit dat dit moderne scholen waren. Ook als we de bin-
nenkant van de nieuwe schoolgebouwen bekijken, dan valt op dat de in-
richting werd bepaald door de wens om de lycea te profileren als moderne 
onderwijsinstellingen. Bij de officiële opening van Fons Vitae in oktober 1925 
verschenen uitgebreide fotoreportages in de krant waarop dit goed te zien is.27 
Er werden in De Tijd maar liefst zestien foto’s afgedrukt waarmee de lezers een 
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28 ‘Het nieuwe St. Theresia Lyceum en de nieuwe huishoudschool van de Zusters van Liefde’, 
Nieuwe Tilburgsche Courant 3 oktober 1931. 

29 Ibidem. 

indruk kregen van het schoolgebouw, de kapel, de lokalen (met speciale aan-
dacht voor lokalen met een bijzondere inrichting zoals het scheikunde- en het  
tekenlokaal), en de bibliotheek. Het schoolgebouw ziet er op de foto’s groot 
en indrukwekkend uit. In ieder klaslokaal hingen kruisbeelden boven de deur 
en de lokalen ogen geordend en voorzien van al het benodigde lesmateriaal. 

De onderwijsfaciliteiten werden ook in het artikel dat verscheen bij de 
opening van het nieuwe gebouw van het Theresialyceum breed uitgemeten. 
Er was een gymnastiekzaal met verschillende gymnastiekapparaten, een 
schoolbibliotheek, een kamer voor de lekendocenten, een tekenlokaal met 
veel licht, het aardrijkskundelokaal kon gemakkelijk verduisterd worden zo-
dat er ‘films of lantaarnplaatjes’ vertoond konden worden en de hele tweede 
verdieping was gewijd aan de natuur- en scheikunde.28 Ook over de aankle-
ding was de verslaggever onverdeeld positief: 

 ‘Bij het binnenkomen zal ieder moeten getuigen dat het er overal keurig 
uitziet al is er ook nergens luxe aanwezig. Doch ook zonder onnoodige 
versieringen maakt een moderne school op anderen, die zich in hun tijd 
met heel wat mindere onderwijsinstellingen tevreden hebben moeten 
stellen, al spoedig den indruk van rijkheid en deftigheid, zonder dat deze 
er ook inderdaad aanwezig zijn.’29

Het Theresialyceum werd – vergelijkbaar met Fons Vitae – getypeerd als een 
moderne school die sober was ingericht maar toch een voorname uitstraling 
bezat. In de kroniek van het moederhuis, dat net als de school aan de Oude-
dijk was gevestigd, werd het krantenartikel over de nieuwbouw vrijwel geheel 
overgenomen. 

De leerlingen die in 1931 het nieuwe schoolgebouw van het Theresialy-
ceum binnengingen, kwamen binnen in de hal waar de glas-in-loodramen 
pronkten die door Jos Donders waren ontworpen. Dat de opdrachtgever hier 
duidelijke richtlijnen voor had gegeven, mogen we afleiden uit het feit dat 
op één raam de patrones van het lyceum, de heilige Theresia van Lisieux, 
was afgebeeld en op de afbeelding ernaast de heilige Jozef, patroon van het 
moederhuis van de Zusters van Liefde. Boven deze twee ramen beeldden vier 
voorstellingen de wijsbegeerte, kunst en wetenschappen, talenstudie en na-
tuurkunde uit.30 

De centrale plaats voor de heilige Theresia kwam ook terug in het school-
lied van het jonge lyceum. 
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30 scmm, Gedenkboek van de congregatie, Register v, oktober 1931. 
31 Van Eijden-Andriessen, ‘Wij, fiere vrije Roomsche meisjes’, 45.
32 Brandsma, ‘Teresia van het Kindje Jesus of Teresia van Lisieux’, Katholieke Encyclopaedie deel 22 

(Amsterdam/Antwerpen 1954)  944, 945.

‘Blijf ons uw rozenregen zenden
Theresia, lieve patrones
Zij alle meisjes van ’t Lyceum
Uw heilig voorbeeld steeds een les
Leer ons voor Jezus hier strooien met vreugd
Lieflijke roosjes van ware deugd!’31

Leerlingen kregen via het schoollied en het glas-in-loodraam mee dat zij het 
voorbeeld van Theresia moesten navolgen. Theresia van Lisieux (1873-1897) 
genas door het Mariabeeld boven haar bed van een ernstige ziekte toen zij 
tien jaar was, leidde een uitzonderlijk vroom leven en vroeg persoonlijk toe-
stemming aan de paus om op haar vijftiende te mogen intreden bij de Kar-
melietessen van Lisieux, want officieel was ze nog te jong om in te treden. Zij 
was een inspiratiebron voor vele katholieken omdat haar voorbeeld liet zien 
dat de mens niet door heldhaftige daden, maar door een godvruchtig leven en 
gewone dagelijkse bezigheden heilig kon worden.32 Volgens getuigen had zij 
op haar sterfbed beloofd dat zij het rozen (zegeningen) zou laten regenen op 
aarde en in de jaren na haar vroegtijdige overlijden waren er diverse gelovigen 
die haar tussenkomst ervoeren. Al snel werd zij over de hele wereld vereerd en 
werd Lisieux een drukbezocht heiligdom.33 In 1925 werd zij heiligverklaard. 

Theresia van Lisieux symboliseerde de route van het hart en niet zozeer die  
van het hoofd. Een streven naar grote geleerdheid was geen onderdeel van haar  
verering zoals die aan het begin van de twintigste eeuw ontstond. In het school- 
lied gaf het volgende en laatste couplet aan dat naast godsvrucht en deugdzaam- 
heid tegelijkertijd ook wijsheid nagestreefd werd op het Theresia lyceum.

‘Laat, Heer, uw oog hier steeds aanschouwen
Een reine jonge-meisjesschaar,
Die staag in deugd en wijsheid groeie,
In rijker bloei van jaar tot jaar!
Word aan geleerden en heiligen rijk,
Dierbaar Lyceum aan de Oude-Dijk!’

Zoals in de ramen niet alleen de heiligen Theresia van Lisieux en Jozef tot lich-
tend voorbeeld werden gesteld, maar ook de wetenschappen een voorname 
plaats kregen, zo gingen ook in het schoollied hooggestemde idealen van ge-
leerdheid en heiligheid hand in hand. 
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Ook in het glas-in-loodraam dat in het nieuwe gebouw van Fons Vitae 
werd geplaatst, stonden afbeeldingen die godsvrucht, vrouwelijkheid en ver-
standelijke ontwikkeling uitbeeldden naast elkaar. De Franciscanessen van 
Heythuysen gaven in 1925 aan de jonge Han Bijvoet (1897-1975), die ook wand-
schilderingen had gemaakt voor het Canisius college in Nijmegen en vanaf 
1931 diverse ramen voor de St. Bavokathedraal in Haarlem zou ontwerpen, 
opdracht om een glas-in-loodraam te ontwerpen voor het trappenhuis.34 In 
april 1925 had moederoverste zuster Clarentia Andreoli de eerste bespreking 
met de maker gevoerd over het ontwerp van het gebrandschilderde raam. Zij 
wilde dat hij ‘de morgen-opdracht van ’t Apostolaat des Gebeds’ zou verbeel-
den.35 Het Apostolaat des Gebeds was een ‘godsvruchtig genootschap’ waar 
de Heilig-Hartverering centraal stond.36 Deze religieuze vereniging waarvan  
leerlingen lid konden worden was in 1921 opgericht, omdat zowel de school als  
het klooster aan het Heilig Hart was opgedragen. Dit hing samen met de lig-
ging van het eerste schoolgebouw in de Vondelstraat, op steenworp afstand van  
de Vondelkerk. Deze kerk was ontworpen door Pierre Cuypers en in 1880 ge-
bouwd. Het was de eerste kerk die in Nederland aan het Heilig Hart was toe-
gewijd. Het Heilig Hart werd vereerd als symbool van de liefde van Christus.37 

Zuster Clarentia had, net als bij het gebouw het geval was, duidelijke 
ideeën over hoe het raam eruit moest komen te zien, zo blijkt uit de kroniek. 
Op 16 juni 1925 ‘kwam Hr. Bijvoet uit Heemstede met het eerste ontwerp voor 
het raam. Dit voldeed niet volkomen; over de wijze van uitbeelding werd nog 
eens gedacht en toen een meer bevredigende oplossing gevonden was, werd 
ze hem andermaal ter uitwerking opgedragen.’38 Met het eindresultaat waren 
de zusters zeer tevreden. ‘Het geheel munt uit door diep-warme tinten en veel 
beteekenende symboliek. Moge het ook al wat forsch doen zoo van dichtbij 
gezien, het voldoet toch volkomen aan den opzet: de kinderen voortdurend 
te herinneren aan hun dagelijksche toewijding aan Jezus’ H. Hart, zooals de 
morgenopdracht van het Apostolaat des Gebeds die bedoelt.’39 Bijvoet moest 
de voorstelling in twaalf vensters inpassen. De locatie in het trappenhuis was 
gekozen omdat dit het drukste verkeerspunt van het gebouw was en ‘dus bij-
zonder de plaats, om de hoofdgedachte van het huis uit te beelden, teneinde 
zich die op alle tijden van den dag te kunnen herinneren bij het beklimmen 
en afdalen der trappen’.40
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41 ‘Naklanken van ’t Feest der Inwijding’, Knoppen nr 1, jrg 6, 15 februari 1926.

Op 7 oktober 1925 bood Agnes van der Eyden het gebrandschilderde raam 
namens de oud-leerlingen aan de zusters aan bij de feestelijke inwijding van 
het nieuwe schoolgebouw. De woorden die zij sprak werden opgenomen in 
de schoolkrant. Zij legde de voorstelling kort en bondig uit: in het midden 
van de twaalf vensters was Christus afgebeeld als ‘Koning aller harten’, omdat 
de school aan het Heilig Hart was gewijd, en naast hem Maria. Daaromheen 
waren elk in twee vensters ‘de drie groote plichten van ieder’ afgebeeld: ‘bid-
den, werken en lijden, in blij vertrouwen op God, opdat Zijn rijk kome over 
alle menschen.’41 De arbeid werd uitgebeeld door een naaiend en een lezend 
meisje. 

De voorstelling die leerlingen van Fons Vitae zagen als zij de trappen op 
en af liepen, liet zien dat zij door te bidden, te naaien (zoals dat in het vak 
vrouwelijke handwerken werd onderwezen) én te studeren het koninkrijk 
Gods naderbij konden brengen. Op die manier werd de studie opgenomen als 
vanzelfsprekend onderdeel van de opvoeding van het katholieke meisje. Net 

Glas-in-loodraam Fons Vitae 1925. (Collectie Aad Streefland)
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als in het raam van het Theresialyceum vormden deze twee panelen echter de 
randversiering van de religieuze voorstellingen in het midden. 

Deze prioritering is ook in de inrichting van Mater Dei zichtbaar. Chris-
tine Mohrmann, die in 1929 als docente Grieks op Mater Dei kwam werken, 
herinnerde zich in 1950 dat niets in de klaslokalen wees op het feit dat dit een 
gymnasium was waar meisjes vele uren onderwijs kregen in de klassieke talen. 
Zij kocht daarom een ‘volledige collectie reproducties van antieke sculptuur’ 
om in de lokalen te hangen. Het merendeel van de platen kon de goedkeuring 
van rectrix mère Laurence echter niet wegdragen en werd snel omgeruild voor 
een collectie Madonna-reproducties.42

De doelstelling van de zusters, om zowel de godsdienstige als intellec- 
tuele vorming van meisjes te bevorderen, werd in de inrichting van de ge- 
bouwen zichtbaar. De schoolgebouwen waren professioneel ogende instel-
lingen die vertrouwen in de toekomst uitstraalden. Aan de verwachtingen die  
de samenleving had van een modern schoolgebouw, werd ruimschoots 
voldaan. Dat dit katholieke scholen waren, was onder andere te zien aan de 
kruisbeelden boven de deuren en in Fons Vitae en het Theresialyceum ook 
aan de glas-in-loodramen die een prominente plaats hadden. Daarop vorm-
den religieuze voorstellingen het middelpunt en daarnaar ging als eerste de 
aandacht uit. Daaromheen was ook voor studeren en ‘geleerden’ worden een 
plek. 

godsdienstige vorming

In het programmaboekje van Fons Vitae konden ouders lezen dat leerlingen 
op het meisjeslyceum een ‘godsdienstige en wetenschappelijke opvoeding’ 
zouden krijgen, op Mater Dei dat de school beoogde een ‘godsdienstige, ze-
delijke en wetenschappelijke opvoeding’ te geven.43 De godsdienstige vor-
ming stond voorop: deze lycea waren opgericht om katholieke meisjes de 
kans te geven een opleiding te volgen volgens eigen religieuze richtlijnen. 
Dit komt ook naar voren in publicaties van zusters. Zo schreef een Francisca-
nes van Heythuysen uit de Duitse provincie van de congregatie in 1926 in een 
boekje over de opvoedgrondslagen van de congregatie dat al hun onderwijs 
in dienst stond van moreel-religieuze karaktervorming.44 Natuurlijk moest 
het onderwijs van de Franciscanessen van Heythuysen zijn afgestemd op de 
eisen van de tijd en moesten meisjes onderwijs kunnen volgen dat paste bij 
hun stand. Het was dan ook goed dat de congregatie allerlei soorten scholen 
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45 Erziehungsgrundsätze der Schwestern, 25, 26.
46 De Saint-Jean Martin, Verslag van het paedagogisch congres, 16. 
47 Erziehungsgrundsätze der Schwestern.

onder haar hoede had. Dit onderwijs met alle niveaus was echter een middel 
om een hoger doel te bereiken. ‘Nicht der Wissenschaft sollen wir dienen. Das 
Wissen, das wir den Kindern mitgeben, soll so sein, dass es ihnen Mittel wird, 
das Leben im katholischen Sinne zu meistern.’45 Ook de generale overste van 
de Ursulinen van de Romeinse Unie zag de ontwikkeling van het verstand 
niet als het belangrijkste doel van het onderwijs op ursulinenscholen, maar 
als een middel om iets anders te bereiken, namelijk de vorming van moreel 
hoogstaande en godsvruchtige katholieke vrouwen.46

Maar hoe zou die moreel-religieuze vorming nu gestalte moeten krijgen? 
In de bovengenoemde publicatie over de opvoedgrondslagen van de Francis-
canessen van Heythuysen ging de schrijfster hier uitgebreid op in. Natuurlijk 
was de school niet bij machte om iemands karakter te vormen, begon zij, dat 
was alleen in handen van de persoon zelf, maar de school kon wel op verschil-
lende manieren bijdragen aan deze ontwikkeling. Daarna volgden diverse 
paragrafen waarin deze mogelijkheden werden uitgewerkt. Jongeren konden 
worden aangespoord om kennis over religieuze waarheden te vergaren, om 
religieuze boeken te lezen, het was mogelijk om hun kennis over de religieuze 
kalender bij te brengen en het katholieke gemeenschapsgevoel te versterken 
door hen aan te sporen om later in katholieke winkels te kopen en katholieke 
kranten en tijdschriften te lezen. De juiste weg kon ook gewezen worden door 
te laten zien dat leerlingen konden vertrouwen op de goddelijke voorzienig-
heid, door erop te wijzen dat waarachtigheid, gehoorzaamheid, hoffelijkheid, 
bescheidenheid, vreugde, en naastenliefde belangrijke deugden waren.47

Een aantal elementen van deze opsomming is vrij eenvoudig aan te wij-
zen op de drie lycea. Het katholieke karakter kwam onder andere tot uiting 
in de godsdienstlessen die op het rooster stonden, in het aannamebeleid van 
katholieke docenten en in het ritme van het schoolleven, dat werd bepaald 
door de religieuze kalender. De leerlingen hadden geen lessen op religieuze 
feestdagen als Pasen, Pinksteren, Allerheiligen (1 november), de Onbevlekte 
Ontvangenis van Maria (8 december), Sacramentsdag (de tweede donderdag 
na Pinksteren), en het Hoogfeest van het Heilig Hart (de derde vrijdag na 
Pinksteren). Daarnaast volgde het schooljaar ook de kalender van de betref-
fende congregatie of van de patroonheilige van de school. Mater Dei werd 
geleid door ursulinen. Daarom waren de leerlingen vrij op 27 januari, de feest-
dag van de stichteres van de orde de Heilige Angela, en op 21 oktober, feestdag 
van de Heilige Ursula. De leerlingen van Fons Vitae vierden de feestdag van de 
heilige Franciscus (4 oktober), en de dag van Sint-Theresia, 3 oktober, werd als 
jaarlijkse feestdag op het Theresialyceum aangewezen. 
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48 Van Eijden-Andriessen, ‘Wij, fiere vrije Roomsche meisjes’, 68.
49 De parochiekerk van de parochie ’t Heike in Tilburg was de Sint-Dionysiuskerk, in de volks-

mond Heikese kerk, aan de Stadhuisstraat 6 en vlakbij het Theresialyceum.

Daarnaast werd er op de drie lycea van alles georganiseerd dat verband 
hield met religieuze vorming. De lessen begonnen met gebed en misbezoek 
was een vanzelfsprekend onderdeel van het schoolleven. Daarbovenop waren 
er jaarlijkse retraites, konden leerlingen lid worden van religieuze clubs en 
werden er soms meer keren per jaar grote inzamelingsacties gehouden voor 
de missie. Deze paragraaf brengt dit in kaart en gaat ook in op wat minder 
direct zichtbaar is: hoe via dit aanbod bepaalde normen en waarden werden 
overgedragen. Hoe verliep het samenspel tussen zusters, lekendocenten, ou-
ders en geestelijken in de totstandkoming van dit aanbod? Was het aanbod op 
de drie lycea vergelijkbaar? En is het mogelijk iets te weten te komen over de 
ontvangers van deze religieuze vorming, de leerlingen? 

Misbezoek en retraites
Religieuze rituelen waren belangrijke instrumenten voor geloofsopvoeding. 
Voor veel scholieren waren veelvuldig kapelbezoek en een intensief godsdien-
stig leven vanzelfsprekend. Ze waren van huis uit niet anders gewend, of in 
ieder geval vertrouwd met de vaste katholieke rituelen en gebruiken die het 
dagelijks leven kleurden. Een van die vaste rituelen was het misbezoek. Dat 
maakte, zoals hierboven al is aangegeven, vast onderdeel uit van het school-
leven. Belangrijke gebeurtenissen als de opening van het schooljaar, een jubi-
leumviering van een docent, een professiefeest van een zuster, met carnaval, 
in de lijdensweek (de week voor Pasen, bij het bezoek van een hoogwaardig-
heidsbekleder, of de uitreiking van de bullen werden gezamenlijk in de kapel 
gevierd. Ook waren er religieuze clubs waarvan leerlingen lid konden wor-
den, waarbij regelmatig misbezoek onderdeel was van het clubleven. 

Of de dagelijkse ochtendmis in schoolverband plaatsvond, verschilde 
per lyceum. Het Theresialyceum had bijvoorbeeld geen eigen schoolkapel.48 
Leerlingen werden geacht de dagelijkse ochtendmis in hun parochiekerk te 
bezoeken. Een oud-leerlinge van het Theresialyceum in de jaren 1930, die 
iedere dag met de bus van haar woonplaats Oosterhout naar Tilburg reisde, 
bezocht de parochiekerk van ’t Heike, die vlakbij het Theresialyceum lag.49

 ‘Wij waren veel te vroeg al daar, in Tilburg veel te vroeg, ja, om kwart over 
acht, terwijl het [de school, m.s.] om negen uur begon. En dan gingen 
we even naar de kerk op ’t Heike in Tilburg, want dat was op de weg naar 
school. (…) Daar gingen we dan naar toe, een beetje bidden, omdat we 
gewend waren, gewoon thuis, om elke dag naar de kerk te gaan. Mijn 
nichtje ook en die andere meisjes die er dan nog bij waren, die gingen 
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50 Interview mevrouw Dorren-de Graauw, 18 oktober 2010.
51 ‘De leerlingen uit Amsterdam moeten dagelijks te 8 uur de H. Mis op de kapel bijwonen, 

waaronder zij kunnen communiceren. Om gewichtige redenen alleen kunnen zij van die ver-
plichting ontslagen worden. Na de H. Mis gebruiken zij hier haar ontbijt.’ afv, rk  Lyceum voor 
meisjes. Programma voor het schooljaar 1926-1927.

52 Mevrouw Kamps-Post: ‘[W]e moesten om vijf voor achten in de kapel zijn, dan werd eerst de 
mis opgedragen. Maar toen is mijn moeder naar het hoofd gegaan, zuster Xaveriana, dat ze dat 
niet wou, want dan moest ik met de fiets vaak door het donker, door het Vondelpark, (…) het 
was een kwartiertje fietsen (…) Nou toen heeft ze bedongen dat ik maar een keertje [per week, 
M.S.] hoefde te komen.’ Interview mevrouw Kamps-Post, 1 april 2009. 

53 Interview mevrouw Munting-Weebers, 22 juni 2009. 
54 osu 1776, Verslagen van raadsvergaderingen communiteit Mater Dei, 28 november 1930.
55 Ibidem.
56 In de paragraaf ‘De ‘rijpende jeugd’ in geloofscrisis?’ ga ik hier dieper op in.

mee met ons, die waren jonger. Dan gingen we daar een kwartiertje naar 
toe, voor de school.’50

Bij belangrijke gebeurtenissen die met een gezamenlijke mis werden gevierd, 
maakte het Theresialyceum gebruik van de kapel van de kweekschool van de 
Zusters van Liefde.

Fons Vitae had sinds 1925 wel een eigen schoolkapel. Vanaf dat moment 
werd in de programmaboekjes opgenomen dat de leerlingen verplicht waren 
iedere morgen op school de mis bij te wonen, om daarna op school te ontbij-
ten.51 Alleen leerlingen die een eind moesten fietsen, kregen in de donkere 
wintermaanden dispensatie: zij hoefden niet iedere dag, maar eens per week 
naar de schoolmis te komen.52 

In het programmaboekje van Mater Dei voor het schooljaar 1931-1932 
werd, anders dan op Fons Vitae het geval was, niets gemeld over een al dan 
niet verplichte schoolmis. Een oud-leerlinge van Mater Dei die van 1928 tot 
1934 het gymnasium bezocht, kon zich niets herinneren van verplicht mis-
bezoek op Mater Dei, wel dat iedere schooldag werd geopend met gebed.53 
Waarschijnlijk stelde Mater Dei, dat vanaf de nieuwbouw in 1930 ook enkele 
interne leerlingen ging huisvesten, dagelijks misbezoek alleen verplicht voor 
de interne leerlingen. Het verplichte misbezoek was namelijk wel onderwerp 
van de raadsvergadering van het klooster van Mater Dei in november 1930, 
omdat er ‘[g]eklaagd werd over de geringe deelneming aan de dagelijksche 
H. Mis door de leerlingen van het gymnasium.’54 De provinciale overste 
mère Xavier Dütting, die op dat moment ook overste was van het klooster 
in Nijmegen, raadde aan ‘daarmee voorlopig nog voort te gaan.’55 Het woord 
‘voorlopig’ suggereert dat zusters het ook als optie beschouwden om het mis-
bezoek niet meer verplicht te stellen. De kwestie was met deze constatering 
in 1930 nog niet afgedaan en was in de decennia die volgden onderwerp van 
gesprek binnen de congregatie, zoals verderop nog zal blijken.56
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57 Mengelberg, ‘Retraite’, De Katholieke Encyclopaedie dl 20 (Amsterdam 1937), 587.
58 In de brochure van Fons Vitae uit 1928 werd deze driedaagse retraite genoemd. rk  Pensionaten en 

andere inrichtingen, 34. De Zusters van Liefde vermeldden de driedaagse retraites voor de leerlin-
gen van de hoogste klassen in de kroniek van het Theresialyceum, en ook in de kroniek van 
Mater Dei wordt melding gemaakt van meerdaagse retraites voor de leerlingen van de hoogste 
klassen. 

59 atl, Korte geschreven verslagen retraites 1926-1957.
60 H. Helmer C.ss.R., ‘Jeugd-retraite v’, Dux jrg 9 (1935-1936), 152-154.
61 Zie hoofdstuk 2.
62 atl, Korte geschreven verslagen retraites 1926-1957. 
63 Er waren 36 leerlingen uit de tweede, derde en vierde klas aanwezig, leerlingen uit de eerste 

klas waren uitgesloten van deelname. Het Theresialyceum was in 1926 gesticht en de vierde 
klas was in 1929 de hoogste klas. In totaal waren er toen 62 leerlingen, incl. de leerlingen uit de 
eerste klas.

Naast al dan niet dagelijks misbezoek voor leerlingen waren er jaarlijks 
terugkerende retraites voor de leerlingen van de hoogste klassen van Mater 
Dei, Fons Vitae en het Theresialyceum. Met behulp van geestelijke oefenin-
gen leerden leerlingen zich concentreren op datgene waarom het werkelijk 
ging: God zelf.57 De Franciscanessen van Heythuysen en Zusters van Liefde 
organiseerden deze aanvankelijk in het eigen schoolgebouw; de leerlingen 
van Mater Dei gingen naar retraiteoorden, zoals in Vught van de jezuïeten.58 
Waarschijnlijk was dit voor leerlingen kostbaarder dan een retraite op school. 
De redemptorist pater Helmer, die de retraites op het Theresialyceum ver-
zorgde in 1926 en 1927,59 schreef in 1935-1936 een artikelenserie over de ‘jeugd-
retraite’ in het tijdschrift Dux. Daarin gaf hij aan dat leerlingen van lycea wat 
hem betreft nog geen retraite in een officieel retraitehuis hoefden te volgen. 
Jongeren hadden meer behoefte aan spelen en ook om met elkaar te kletsen 
en daar was in een retraitehuis geen ruimte voor en ook zouden jongeren, 
‘door de onkosten, daaraan verbonden’ niet kunnen deelnemen aan zo’n re-
traite.60 Dit was blijkbaar geen doorslaggevend motief op Mater Dei, dat ook 
een hoger schoolgeld vroeg dan Fons Vitae en het Theresialyceum.61

In het schoolarchief van het Theresialyceum bevindt zich een retrai-
teschriftje dat door een zuster is bijgehouden voor de jaren 1926 tot 1957.62 
De aantekeningen zijn het ene jaar uitgebreider dan het andere jaar, maar in 
ieder geval werd bijgehouden welke pater de retraite gaf, hoeveel leerlingen 
aanwezig waren en waarover was voorgelezen (onder meer over ‘Augustinus 
op zoek naar waarheid’, het leven van Pius X en over de patroonheilige van de 
liefdadigheid Vincentius a Paulo). 

De retraite van 1929, die van 30 september tot 3 oktober duurde, is vrij 
uitvoerig beschreven.63 De dagen verliepen volgens een strak ritme. De leer-
lingen werden iedere morgen om 8 uur verwacht om de dag te beginnen met 
een heilige mis in de kapel van de kweekschool van de Zusters van Liefde. Na 
het gezamenlijke ontbijt werd een lezing gehouden, vond het ‘gewetens-
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64 Deze dagorde was dezelfde als de redemptorist pater Helmer voorstelde voor retraites voor 
middelbare scholieren. H. Helmer C.ss.R., ‘Jeugd-retraite v’, Dux jrg 9 (1935-1936), 152-154.

65 atl, Korte geschreven verslagen retraites 1926-1957.

onderzoek’ plaats en werd het rozenhoedje gebeden. Na de lunch en wat 
ontspanning in de vorm van handwerken, het lezen van een geestelijk boek 
of een wandeling in de kloostertuin werd de tweede lezing gehouden. De dag 
werd om kwart voor vijf afgesloten met meditatie en lof, een gebedsdienst 
met zang waarbij de hostie in een monstrans op het altaar werd uitgestald en 
aanbeden. De volgende dagen werd dit patroon herhaald.64 Op de derde dag 
werd bovendien de biecht afgenomen.

De aantekeningen in het schrift gaan vooral over de organisatie van de  
retraites. Zo werd precies opgeschreven welke zusters waar moesten surveil-
leren om ervoor te zorgen dat het parkeren van fietsen ordelijk verliep en  
de leerlingen van de ene plek naar de andere werden begeleid (‘van de ka-
pel halen – een vooraan – een achteraan, zoo nodig een in ’t midden – goed 
aansluiten’). Ook werd minutieus beschreven hoe de leerlingen door de tuin 
moesten lopen (‘vrij loopen, maar in één richting het vierkant naast de school. 
Niet blijven staan of gaan zitten. Niet met tweeën of 3en bij elkaar, maar al-
leen’).65 

Waarover tijdens de lezingen werd gesproken of welke richtlijnen werden 
gegeven voor het gewetensonderzoek, komt minder uitgebreid aan bod. Dat 
is op zich niet vreemd, omdat een pater de retraite gaf en dus degene was die 
de bijeenkomsten leidde. Voor de godsvrucht die zusters via religieuze clubs, 
misbezoek en retraites wilden bevorderen, waren zij afhankelijk van pries-
ters. Het waren altijd klerikale mannen die de leiding hadden over dergelijke 
religieuze verenigingen. Dit weerspiegelde en bevestigde de machtsverhou-
dingen binnen de katholieke kerk, waarin vrouwen geen kerkelijke ambten 
konden bekleden. 

Daaruit hoeven we niet concluderen dat zusters geen inspraak hadden 
in het reilen en zeilen van religieuze clubs en retraites. In het retraiteschrift 
van het Theresialyceum is te lezen dat de zusters richtlijnen meegaven aan 
de dienstdoende pater Van Nimwegen. Zo vroegen zij hem om onder de mis 
een preekje te houden over de mis en over het biechten, en dan met name de 
vraag te behandelen of er tijdens het biechten hardop gebeden mocht worden 
in de kapel. 

Uit de aantekeningen is op te maken dat de retraitedagen een grote disci-
pline van de leerlingen vroegen om zich naar de gestelde regels te gedragen. 
Ter voorbereiding op de retraite praatten zusters met de leerlingen over het 
programma, over het doel en over de manier waarop ze zich zouden moeten 
gedragen. 

Marieke Smit - In deugd en wijsheid groeien.indd   156 12-07-19   09:14



[   157   ]

66 Vergelijk Orsi, Between heaven and earth, 76, 97.
67 Mengelberg, ‘Retraite’, De Katholieke Encyclopaedie dl 20 (Amsterdam 1937), 587.
68 Vincent, ‘Gender and Morals’, 274.
69 ‘Naklanken van ’t Feest der Inwijding’, Knoppen nr 1, jrg 6, 15 februari 1926. In de kroniek: ‘Het 

is het geliefde schietgebed van het huis: ’t wordt steeds bij het begin van elken schooltijd, en 
ook in de gemeenschappelijk gebeden der zusters tot driemaal toe herhaald.’ afh, Kroniek 
Klooster van het H. Hart Amsterdam, 1925.

70 Interview mevrouw Kamps-Post, 1 april 2009; Interview mevrouw Terwijn-van Straaten,  
15 mei 2009.

 ‘Retraite is zich terugtrekken – op[zij] zetten van les en studie maar ook 
terugtrekken v/d menschen – niet bemoeien met anderen – alleen bezig 
zijn met olh en je ziel – stilte is noodzakelijk. Gewicht v/d stilzwijgend-
heid – zonder de st.[ilte] geen goede R[etraite].; praten leidt ook een ander 
af en geeft slecht voorbeeld. Alles zacht doen, zacht loopen niet zoo hard 
stappen – zachtjes vragen a/d Zuster als er iets ontbreekt – nooit hard 
roepen, maar even naar de Zr. gaan – olh spreekt in stilte: Goed bidden, 
danken, vragen.’

Gedurende de retraite mochten leerlingen niet met elkaar praten. Leerlingen 
moesten hun lichaam en geest disciplineren door te zwijgen en zachtjes te 
lopen en leerden ook hun gedachten op een bepaalde manier te richten.66 De 
regel van het stilzwijgen was erop gericht een zo groot mogelijke afgesloten-
heid van de wereld te bereiken.67 De Zusters van Liefde plaatsten tijdens de 
retraite van 1929 een bord in de retraitekamer waarop de leerlingen aanwij-
zingen kregen zoals ‘vandaag goed zwijgen ter eere van het H. Hart van Jezus 
voor de bekeering der zondaren, ter eere van OLVr. voor de Geloovige Zielen, 
ter eere van de H. Theresia voor de Missiën, enz.’. 

Rituelen als het gemeenschappelijk bijwonen van de heilige mis, het ont-
vangen van de communie en het biechten reflecteerden religieuze normen. 
Hun rijke symboliek kon gelovigen toegang bieden tot een rijk innerlijk le-
ven, maar was tegelijkertijd een wereld vol regels en voorschriften.68 Dit werd 
ook geïllustreerd in het glas-in-loodraam dat het trappenhuis van Fons Vitae 
sierde. De twee engelen in de onderste hoekpunten droegen een spreuklint 
met daarop ‘Cor Jesu in te confido’ (Hart van Jezus ik vertrouw op u). Hun 
ogen waren neergeslagen ‘ter aanduiding van de stemming, waarmee men 
dit schietgebed uit het hart opzendt’.69 De afbeelding symboliseerde op die 
manier hoe de leerlingen moesten bidden en met welke intentie.

Op Fons Vitae verliepen de retraites op vergelijkbare manier als op het 
Theresialyceum, met als belangrijkste verschil dat de leerlingen ook op 
school bleven overnachten. Sommige oud-leerlingen herinneren zich dat zij 
het eng vonden om zoveel dagen van huis te zijn en liever niet gingen.70 In 
de schoolkrant was voor zulke geluiden geen plaats: daarin verschenen po-
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71 Stien Barendse, ‘Nog eens even terug naar de laatste Retraite’, Knoppen jrg 12, nr 4, 15 mei 1932.
72 Ibidem.
73 Zo drong bisschop Diepen er via de katholieke schoolinspecteur op aan ‘dat aan elke school, 

voor zoover zulks nog niet is geschied, een Congregatie of zuiver kerkelijke vereeniging worde 
opgericht’. abDb, Doos O.m.o. I B, B.3, omslag bisschoppelijke inspectie vhmo: Communi-
canda van Goossens 1922, kladversie 19 november 1921.

74 osu 1755, 3 februari 1948 brief van Mgr. Mutsaerts. De Maria Congregatie ‘O.L. Vrouw Presen-
tatie en H. Agnes’ is goedgekeurd en staat onder leiding van een priester van de Stephanus-
kerk. ‘Reden tot dit verzoek is het feit, dat de laatste jaren uitsluitend leerlingen van Mater Dei 

sitieve berichten over de retraites, zoals het verslag van Stien Barendse over 
de retraite van 1932. Stien zat in de vijfde klas van het gymnasium van Fons 
Vitae. De leerlingen logeerden van zaterdagavond 19 maart tot woensdagoch-
tend 23 maart in de school, waar de retraite werd geleid door de jezuïet pater 
Versteegh. Na de openingsmis mochten de leerlingen niet meer met elkaar 
spreken tot na het ontbijt van woensdagochtend. De eerste dag omschreef 
Stien als ‘het begin van vijlen en schaven. Want zoo in den loop van een jaar 
is er heel wat beschadigd aan dat kunstig bewerkte kastje, dat we doorgaans 
“ziel” noemen. (...) Die vijl en die schaaf zijn de meditaties en conferenties, 
waarvan we ruimschoots hebben kunnen profiteren.’71 Daarmee leerden zij 
‘op een geestelijke manier rond te kijken, het liefst in de meest donkere hoek-
jes en gaatjes’, zodat op de tweede dag ‘de groote schoonmaak’ kon beginnen. 
De biechtstoel werd van maandagmiddag tot dinsdagavond drukbezocht, zo 
schreef zij.72 Het beeld van de beschadigde ziel, waar voortdurend gevaar op 
de loer lag, stond centraal. In de retraite moesten leerlingen hun zwakheden 
opsporen en via de biecht tot reiniging komen. Zo leerden zij dat het belang-
rijk was hun gedachten te controleren en te beheersen en werden zij er be-
wust van gemaakt dat zij onderdeel uitmaakten van een geloofsgemeenschap.

Religieuze clubs
De grote waarde die religieuzen hechtten aan de godsdienstige vorming van 
de leerlingen blijkt uit het feit dat de eerste schoolclubs die aan de lycea wer-
den opgericht, op het terrein van de godsdienstige vorming lagen. Daarmee 
volgden zusters de wens van de bisschoppen om op school religieuze vereni-
gingen op te richten.73 

Het aantal religieuze clubs verschilde per lyceum. Fons Vitae was qua 
leerlingen de grootste school en had sinds de jaren 1920 zowel een afdeling 
van de Mariacongregatie als van het Apostolaat des Gebeds. Op het Theresia-
lyceum werd in 1931 een Mariacongregatie opgericht. Leerlingen van Mater 
Dei konden ook lid worden van de Mariacongregatie, maar daar was de orga-
nisatie iets anders. Pas in 1948 kreeg Mater Dei een eigen afdeling en tot die 
tijd waren de meisjes lid van de Mariacongregatie van de Canisiuskerk van de 
jezuïeten in de binnenstad van Nijmegen.74 
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lid van die congregatie zijn. De enkele katholieke meisjes van de neutrale scholen schijnen er 
geen prijs op te stellen en Marienbosch heeft een eigen congregatie.’ 

75 Ligthart, De Maria-congregatie, 4; V. Hoeck, ‘Congregatie van Maria’, in: De Katholieke Encyclopaedie 
dl 8 (Amsterdam 1934), 29, 30.

76 Zie ook De Maeyer & Kenis, ‘Voor God en mens’, 273, 274.
77 Vergelijk Luykx, Daar is nog poëzie, nog kleur, nog warmte, 325-327.
78 J. v. Rooij, ‘Apostolaat des Gebeds’, in: De Katholieke Encyclopaedie dl 2 (Amsterdam 1933), 586.
79 L. van der Hulst, ‘Het Apostolaat des Gebeds’, Knoppen jrg 1, nr 1, 15 februari 1921.

Een belangrijk motief binnen religieuze verenigingen als de Mariacon-
gregatie en het Apostolaat des Gebeds was dat leerlingen door hun gebed een 
bijdrage konden leveren aan de bouw van het koninkrijk van God op aarde. 
Door veel te bidden en zich ook buiten de misvieringen vroom te gedragen 
toonden de leerlingen zich goede katholieken en daarvoor zouden zij in het 
hiernamaals beloond worden. Daarnaast konden zij door hun voorbeeld ook 
invloed uitoefenen op anderen. Als voortrekkers moesten zij de massa inspi-
reren en opstuwen en de ‘Kerk van Christus tegen aanvallen van goddeloozen 
verdedigen’.75 Deze strijdlustige opstelling hield verband met de ontstaans-
geschiedenis van de Mariacongregatie. De eerste Mariacongregaties waren in 
de zestiende eeuw op jezuïetencolleges ingesteld en moesten hun leerlingen 
voorbereiden als medestrijders van een offensief tegen de Reformatie. Slechts 
de beste ‘kern’ van hun leerlingen kon lid worden van de Mariacongregaties. 
Deze religieuze clubs functioneerden daardoor als instrument van elitevor-
ming.76 Aan het begin van de twintigste eeuw hadden Mariacongregaties nog 
steeds grote aantrekkingskracht en sprak de strijdlustige retoriek nog altijd 
tot de verbeelding.77 

In de kroniek uit 1921 is te lezen dat zuster Clarentia, de overste van het 
klooster in Amsterdam, blij was met het bericht dat de bisschop van Haarlem 
goedkeuring had gegeven om aan Fons Vitae een afdeling van het Apostolaat 
des Gebeds op te richten. In deze religieuze vereniging stond de verering van 
het Heilig Hart, waaraan Fons Vitae was opgedragen, centraal.78 Alle 117 leer-
lingen van Fons Vitae werden lid.79 Deze meisjes kwamen de eerste vrijdag van 
de maand in de kapel van de school bijeen om te bidden ‘tot het Goddelijk 
Hart’. Eén keer per maand was er op zondag een vergadering van alle leden, 
onder leiding van de godsdienstleraar van de school. De leerlingen werden 
in groepen ingedeeld en voor iedere groep werd een leidster aangesteld: de 
zelatrice. 

De eerste drie leerlingen die waren uitverkoren om zelatricen te worden, 
deden in februari 1921 hun ‘akte van toewijding’. Het zilveren kruisje dat zij 
kregen opgespeld tijdens deze plechtigheid in de kapel was het zichtbare 
teken van hun bijzondere positie. Marie van der Hulst, een van de eerste vier 
meisjes die als zelatrice werd aangesteld, schreef begin 1921 een stukje in de 
schoolkrant over het Apostolaat des Gebeds. 
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80 Marie van der Hulst, ‘Van het Apostolaat des Gebeds. Opdracht der Zelatricen’, Knoppen jrg 1, 
nr 2, 15 april 1921.

81 Ibidem.
82 abh, 1763, Brief zuster Clarentia aan de bisschop van Haarlem, 7 maart 1923; afh, Kroniek 

Klooster van het H. Hart Amsterdam, 1923. Op 9 juli 1923 deden 47 van de 153 leerlingen hun 
‘opdracht’ die het lidmaatschap bevestigde. afv, Schrift met leden Mariacongregatie, 1923-
1948.

83 scmm, Kroniek Theresialyceum, 31 mei 1931. Mater Dei kreeg pas in 1948 een eigen Maria-
congregatie. osu 1755, Brief van Mgr Mutsaerts aan de rectrix van Mater Dei, 3 februari  
1948. Daarin stond dat de Maria Congregatie ‘O.L. Vrouw Presentatie en H. Agnes’ was goed-
gekeurd.

84 scmm, Kroniek Theresialyceum, 31 mei 1931.
85 scmm ii Ned 3 a, Statuten Maria Congregatie. 

 ‘Het Apostolaat des Gebeds is hier opgericht en nu trachten wij Zijn 
wenschen in daden om te zetten (..) Elken morgen dragen we met mil-
joenen andere leden onze gebeden en werken aan ’t H. Hart op. Laten we 
dat goed doen met den wensch dat Hij ze ten goede laat komen aan zijn 
Apostolaat.’80 

Directeur van het Apostolaat des Gebed, de jezuïet pater Kitselaar, had de 
meisjes op het hart gedrukt dat als zij werkelijk goede zelatricen zouden zijn, 
God hen niet onbeloond zou laten, ‘maar in den Hemel eens [zou] vergelden 
wat we hier voor Hem hebben gedaan.’81 

Twee jaar na de oprichting van het Apostolaat des Gebeds kreeg Fons Vi-
tae tot groot enthousiasme van moeder Clarentia ook een Mariacongregatie, 
waarvan leerlingen uit de hoogste klassen lid van konden worden.82 Ook op 
het Theresialyceum werd de oprichting van de Mariacongregatie op 31 maart 
1931 in de kroniek als uitzonderlijk evenement gevierd.83 De drie dagen die 
aan de oprichting voorafgingen, volgden de leerlingen een retraite waarin de 
doelstellingen van de Mariacongregatie werden uitgelegd en de leerlingen 
zich voorbereidden op het lidmaatschap. Bij de oprichting van de Maria-
congregatie op het Theresialyceum werden alle leerlingen aangenomen als 
aspirant-lid.84 Op zestienjarige leeftijd konden leerlingen volwaardig lid 
worden als hun gedrag daarvoor in aanmerking kwam, zij de belofte deden 
om goede leden van de Mariacongregatie te zijn en de congregatieregels goed 
kenden.85 

Het bestuur was in handen van meisjes uit de hoogste klassen. Nieuwe 
leden deden ieder jaar op 3 oktober, de feestdag van de Heilige Theresia, hun 
opdracht. De leden van de congregatie kwamen tweemaal per maand bijeen, 
op de eerste dinsdag (’s middags om 3.40 uur) en op de derde zaterdag voor 
een Heilige Mis met Communie. De leden droegen een lint en insigne als 
bewijs van hun lidmaatschap. 
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86 atl, Schrift met aantekeningen.
87 Ibidem.
88 atl, Tresor, lustrumeditie Theresialyceum 70 jaar (1996).
89 Zie ook Brown, The Death of Christian Britain, 116.
90 Vincent, ‘Gender and morals’, 278.
91 ‘De voornaamste regels van onze Maria-congregatie’, ingeplakt in osu 1738, Diaria Mater Dei, 

juli 1945.

Gemiddeld werden er in de periode 1931-1943 ieder jaar zestien meisjes 
lid van de Mariacongregatie.86 Een oud-leerlinge van het Theresialyceum in 
de periode 1936-1941, van wie de naam niet voorkomt in de ledenlijst van de 
Mariacongregatie, kon zich de Mariacongregatie ook niet precies herinneren, 
wel dat er regelmatig gebedsmiddagen waren.87 Een andere oud-leerlinge, 
die eveneens in 1941 gymnasiumexamen deed, herinnerde zich de Mariacon-
gregatie wel. Netty Ooms werd in 1938 lid van deze religieuze vereniging en 
schreef in een lustrumuitgave van de schoolkrant in 1996: 

 ‘Men kende toen ook nog zoiets als een maandelijkse congregatie; dit was 
een godsdienstoefening en een preek die door alle leerlingen (dit waren 
er toen nog niet zoveel; een klas van 11 leerlingen was groot) in de kapel 
werd bijgewoond. Als je dan 14 werd en minstens een 7 had voor kate-
chese, mocht je je opdracht van congregatie doen, een gelofte die je moest 
afleggen. Deze gelofte verplichtte je tot niets, maar je viel buiten de boot 
als je je opdracht van congregatie niet deed.’88

Aan de ene kant wil zij aan de lezers uit de jaren 1990 laten zien dat zulke 
religieuze rituelen vast onderdeel waren van het schoolleven, aan de andere 
kant wekt de uitspraak van Netty Ooms de indruk dat zij in 1996 een grote 
afstand had tot het religieuze clubleven op haar oude school. De taal waarin 
deze oud-leerlinge meer dan vijftig jaar later over religieuze praktijken sprak, 
verschilt van de taal waarin leerlingen van Fons Vitae in eerder geciteerde arti-
kelen uit de schoolkrant schreven over het Apostolaat des Gebeds en retraites. 
De Mariacongregatie ‘verplichtte je tot niets’ en ‘je werd eigenlijk alleen lid 
omdat andere leerlingen dat ook werden’, zo gaf zij aan.89 In de statuten van 
de Mariacongregatie was opgenomen dat leden zich door een gelofte aan Ma-
ria verplichtten om een zo volmaakt mogelijk christelijk leven te leiden. Het 
was dus een geestelijke verplichting. Hoe zij daar in 1938 tegenover stond, is 
uit haar weergave in 1996 niet op te maken. 

Via religieuze verenigingen werden normen overgedragen van goed 
gedrag die golden voor meisjes.90 In de Mariacongregatie stond de verering 
van Maria centraal. De meisjes kregen daarbij de opdracht zoveel mogelijk op 
Maria te lijken.91 Maria stond symbool voor maagdelijkheid en moederschap, 
juist haar vrouw-zijn gaf haar een verheven positie. Vooral haar maagdelijk-
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92 Vincent, ‘Gender and morals’, 284.
93 De jezuïet pater De Vreese ging in zijn brochure Tusschen kostschool en verloving in op het belang 

van het vereren van Maria voor de vorming van katholieke meisjes tot goede moeders. De 
Vreese, Tusschen kostschool en verloving, 5, 40-42. In zijn In Memoriam schreef zijn medepater Jac. 
De Rooy sj dat zijn boekjes bij tienduizenden in Nederland en België werden verkocht. kDc 
Knipselmap ‘Vreese, J.G.W.M.de’. 

94 Brabers, ‘Stad in beweging, 1900-1985’, 422.
95 Idem, 377.
96 Interview mevrouw Munting-Weebers, 22 juni 2009.
97 Op Mater Dei vond er jaarlijks een missiedag plaats waar geld werd ingezameld. osu 1776, 

Verslagen van raadsvergaderingen communiteit Mater Dei, 8 december 1932 & 15 januari 1933; 
osu 1738, Diaria Mater Dei, 26 maart 1933.

heid werd als navolgenswaardig voorgesteld. Getrouwde vrouwen konden 
bijvoorbeeld geen lid worden van Mariacongregaties.92 Door middel van bij-
zondere verering van Maria konden leerlingen dit ideaal van maagdelijkheid 
en moederschap dichter naderen.93 Beelden van Maria in de schoolgebouwen 
symboliseerden deze opdracht. 

Mater Dei had voor de Tweede Wereldoorlog geen eigen Mariacongre-
gatie. De Mariaverering nam wel een belangrijke plaats in het schoolleven 
in. Het beeld van de patrones van de school sierde de gang en ook namen 
leerlingen van Mater Dei deel aan de jaarlijkse Mariaomdracht die sinds 1926 
in Nijmegen werd gehouden. Nijmegen was in het interbellum een stad met 
een sterk katholiek bewustzijn. De stichting van de katholieke universiteit in 
1923 deed niet alleen het aantal orden en congregaties stijgen dat zich in de 
stad vestigde, maar ook het aandeel katholieken in de stad steeg in de eerste 
decennia van de twintigste eeuw. De Mariaomdracht was een van de mid-
delen waarmee katholieken zelfbewust hun eenheid en aanwezigheid in de 
samenleving demonstreerden.94 Voor het nationale Mariacongres op 6, 7 en 
8 augustus 1932 was de hele stad versierd met de nationale driekleur en met 
de wit-blauwe Mariakleuren. Er waren heilige missen, vergaderingen, con-
certen, tentoonstellingen en toneeluitvoeringen waar duizenden gelovigen 
op af kwamen. De dagen werden afgesloten met de Mariaomdracht die werd 
geopend door leerlingen van Mater Dei en andere middelbare scholen.95 Een 
van de eerste leerlingen van Mater Dei herinnerde zich die optocht en kon tij-
dens een interview precies vertellen welke leerling er voor haar had gelopen.96 

Onder het georganiseerde religieuze clubleven vielen ook missieclubs 
en sociale clubs waar inzamelingen werden gehouden voor de missie en voor 
minderbedeelden in de stad.97 In de schoolkrant van Fons Vitae verschenen 
in de jaren 1920 en 1930 geregeld brieven van paters uit Nederlands-Indië die 
de leerlingen hartelijk bedankten voor het geld dat ze hadden ingezameld. 
In december 1936 schreef de jezuïet pater Prentthaler dat de opbrengst van 
de postzegel-missie-actie naar de missie op Java ging ‘om de totstandkoming 
van Katholieke huwelijken te bevorderen’, die door geldgebrek onder de  
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98 Pater Prentthaler s.j., ‘Mededelingen omtrent de Postzegel-Missie-Actie’, Knoppen jrg 16,  
nr 10, 15 december 1936. 

99 Van Heijst, Derks & Monteiro, Ex Caritate, 225.
100 Zo zamelde de missieclub van Fons Vitae rond Sinterklaas kleren in voor de armen in  

Amsterdam en in de crisistijd werd een extra club opgericht om geld in te zamelen voor het 
Amsterdamse crisiscomité: Cricorolya (Crisis Comité Roomsch Lyceum Amsterdam).  
Bredschneyder e.a., Geschiedboek Fons Vitae, 45. 

101 Al in de jaren 1920 kwam er vanuit de kring van katholieke jongeren ook kritiek op zulke  
vormen van caritas, omdat dit ongelijkheid tussen mensen zou aanwakkeren. Van Heijst, 
Derks & Monteiro, Ex Caritate, 95, 96. Dit lijkt geen gevolgen te hebben gehad voor de inzame-
lingsacties op de drie lycea.

102 rk Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding, Jaarboek (1921), 108.
103 Beuns, rk  Middelbaar en Voorbereidend-Hooger onderwijs, 26.

Javanen moeizaam tot stand kwamen. Het belang van deze actie was groot, zo 
liet hij de leerlingen weten. ‘Ieder zal ’t inzien: elk nieuw katholiek gezin is ’n 
uitbreiding van Christus’ Rijk op Java!’98

Door zulke inzamelingsacties konden leerlingen in twee opzichten to-
nen dat zij tot een katholieke voorhoede behoorden. In religieus opzicht, 
omdat leerlingen werd voorgehouden dat het hun christenplicht was om de 
noden van hulpbehoevenden te verlichten.99 En in sociaal opzicht, want de 
leerlingen zamelden geld in dat bestemd was voor de missie of minderbedeel-
den.100 Leerlingen van meisjeslycea moesten zich opwerpen als ‘redsters’ van 
de hulpbehoevenden, omdat zij – vanwege hun afkomst – boven hen waren 
geplaatst.101 

Via de lessen 
De godsdienstige vorming moest niet alleen via misbezoek, retraites en reli-
gieuze clubs die buiten het normale lesrooster vielen plaatsvinden, maar ook 
via de lessen zelf. Bisschop Diepen schreef in het jaarboek van het rk Centraal 
Bureau voor Onderwijs en Opvoeding van 1921 dat er geen les voorbij mocht 
gaan ‘zonder dat gewezen wordt op de een of andere godsdienstige of zede-
lijke waarheid, op het ingrijpen van den godsdienst in het maatschappelijk 
leven’.102 

Zoals in het vorige hoofdstuk al aan de orde kwam, kregen Mater Dei, 
Fons Vitae en het Theresialyceum rijkssubsidie, wat met zich meebracht 
dat zij hun lessen inrichtten volgens het vastgestelde leerplan. De overheid 
bepaalde het aantal uren dat er per vak gegeven moest worden en legde de 
hoofdlijnen van de inhoud van de cursussen vast, maar daarnaast hadden 
scholen een zekere vrijheid. Zo was de wijze waarop een vak werd onderwezen 
vrij als de eindexamens maar goed werden voorbereid en werd de keuze van 
de boeken overgelaten aan het schoolbestuur.103 

Er lagen dus mogelijkheden het katholieke karakter van het onderwijs in 
de lessen tot uiting te laten komen. Prof. dr. Alphons Steger werkte dit in 1913 
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104 Steger, ‘Middelbaar onderwijs’, 266. 
105 Amsing, Bakens verzetten, 14; Amsing, ‘Een schoolboekje open over identiteit’, 105. Voor een 

stand van zaken ten aanzien van het terrein van het schoolboekonderzoek, zie idem, 91.
106 In het schoolarchief van Fons Vitae ligt ook een boekenlijst uit 1940, maar door de specifieke 

context van de Duitse bezetting leek deze lijst mij niet geschikt voor de schoolboekanalyse. 
107 Deze uitgeverijen die midden negentiende eeuw waren opgericht door of in nauwe samen-

werking met onderwijscongregaties en zich gespecialiseerd hadden in leerboeken voor het ka-
tholieke lager onderwijs, begonnen in de twintigste eeuw ook met de uitgave van leerboeken 
voor het voortgezet onderwijs. Dane e.a., ‘For religion, Education and Literature’, 709, 714.

108 Dane e.a., ‘For Religion, Education and Literature’, 710, 711.

uit in zijn overzicht van het katholieke middelbaar onderwijs. De doelstelling 
om een eigen katholiek geluid te laten horen in de lessen gold voor alle vak-
ken, maar sommige vakken leenden zich hier meer voor dan andere. Vooral 
taal en letterkunde, geschiedenis en staathuishoudkunde moesten in zijn 
ogen ‘in katholieken geest’ worden gegeven, ‘wil men niet, ook onbewust, 
verkeerde meeningen en dwalingen in zich opnemen’.104 

Hoe een vak precies werd gegeven, is voor een historicus niet goed te 
achterhalen, want we kunnen immers geen lessen meer bijwonen. De boe-
ken die werden gebruikt kunnen we wel bestuderen. Achter de inhoud en 
vormgeving van lesmateriaal gingen vormingsidealen schuil.105 De archieven 
van Mater Dei en het Theresialyceum bleken echter geen boekenlijsten te 
bevatten. De enige boekenlijst uit de vooroorlogse periode die ik in de drie 
schoolarchieven heb kunnen vinden, is die van Fons Vitae voor het schooljaar 
1926-1927.106 Het gaat dus om een boekenlijst van de hbs, de gymnasiumafde-
ling werd pas een jaar later opgericht. 

De boeken die schooljaar 1926-1927 op Fons Vitae werden voorgeschreven, 
werden bijna allemaal uitgegeven bij niet-katholieke uitgeverijen als Wolters 
en Noordhoff. Hoogstwaarschijnlijk werden deze boeken ook op openbare 
hbs’en gebruikt. De vakken die zich volgens Steger meer leenden voor een 
eigen katholiek geluid (staathuishoudkunde, literatuuronderwijs en geschie-
denis), maakten wel gebruik van boeken die bij katholieke uitgeverijen als 
het rk Jongensweeshuis en Malmberg werden uitgegeven.107 Jacques Dane, 
Karen Ghonem-Woets, Rita Ghesquière en Jeroen Dekker deden onderzoek 
naar vijf religieuze educatieve uitgeverijen in Nederland en België aan het 
begin van de twintigste eeuw en gaven aan dat deze uitgeverijen strategisch te 
werk gingen bij de keuze van uit te geven boeken. De katholieke uitgeverijen 
Zwijsen en Malmberg stelden eerst vast welke leerboeken reeds beschikbaar 
waren om vervolgens een katholieke variant in de markt te zetten. Op die ma-
nier konden zij hun eigen positie als katholieke uitgevers versterken en een 
katholieke lezerschare aan zich binden.108 

Voor literatuuronderwijs werd op Fons Vitae het leerboek In ‘t volle leven: 
Nederlandsch leesboek voor Roomsch-Katholieke scholen van voorbereidend hooger en mid-
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109 Bram Noot heeft in zijn proefschrift over katholiek leesonderwijs in de periode 1868-1924 
l aten zien dat in katholieke bloemlezingen en literatuurmethoden veel aandacht was voor 
 katholieke auteurs. Noot, Lezen met een roomse bril, 162.

110 Daarmee keerde hij zich tegen ‘de dominante antinormatieve tendensen in de economische 
wetenschap van zijn dagen’. A.C.A.M. Bots, ‘Charles Adrianus Marie Raaijmakers (1871-1954)’, 
Biografisch woordenboek van Nederland (1985) url: http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/
BWN/lemmata/bwn2/raaijmakers. 

111 Raaijmakers, Beginselen der staathuishoudkunde, 43, 44.
112 Kleijntjes & Huijbers, Beknopt leerboek der algemeene geschiedenis.
113 J. Kleijntjens,  ‘Levensbericht van Prof. Dr. H.F.M. Huijbers 1881-1929’, in: Jaarboek van de 

Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (1929), 38-43. url: http://www.dbnl.org/tekst/_
jaa003192901_01/_jaa003192901_01_0015.htm. 

114 Van der Zeijden, Katholieke identiteit en historisch bewustzijn, 15.

delbaar onderwijs, kweekscholen en U.L.O. scholen gebruikt, dat was geschreven door  
E.F. van de Bilt, leraar aan de rk hbs in Rotterdam, en H.C.M. Wijffels, leraar 
aan het St. Jans-Lyceum in ’s-Hertogenbosch, en in 1921 bij uitgeverij Malm-
berg was uitgebracht. De auteurs gaven in het voorwoord aan dat zij het lite-
ratuuronderwijs niet alleen ‘estheties, maar algemeen en sociaal, in Roomse 
zin’, opvatten. In het leerboek was er aandacht voor auteurs die populair  
waren in katholieke kring, zoals de bekeerlingen Van Eeden en Vondel.109  
Voor staathuishoudkunde werd gebruikgemaakt van het eveneens bij Malm-
berg uitgegeven lesboek van professor Charles Raaijmakers, hoogleraar staat-
huishoudkunde en economische sociologie in Nijmegen. Raaijmakers had  
het standpunt dat economie niet los kon worden gezien van ethiek.110 Volgens 
het leerboek staathuishoudkunde werd armoede niet alleen veroorzaakt door 
een natuurwet waarbij de aarde uitgeput raakte bij een te grote bevolkings-
groei, zoals de Britse demograaf, econoom en predikant Malthus had gesug-
gereerd. ‘Dat een groot deel der bevolking armoede lijdt, kan zeer goed het 
gevolg zijn van vele andere oorzaken, dan karigheid der natuur’, aldus Raaij-
makers. ‘Luiheid, verkwisting, onberaden huwelijken, onbillijke verdeeling 
der goederen kunnen hetzelfde gevolg hebben’,111 zo konden de leerlingen 
lezen. 

De leerboeken die schooljaar 1926-1927 in de hoogste klassen voor ge-
schiedenis werden gebruikt, waren uitgegeven bij Malmberg en geschreven 
door de jezuïet J. Kleyntjens en Dr. H.F.M. Huybers.112 Huybers (1881-1929) was 
bij de opening van de katholieke universiteit in Nijmegen in 1923 tot hoogle-
raar in de Algemeene en Vaderlandsche Geschiedenis benoemd en zette zich 
ervoor in dat zijn katholieke levensbeschouwing een plaats kreeg in zijn we-
tenschappelijke werk.113 De vaderlandse geschiedenis had in de negentiende 
eeuw een sterk protestantse kleur gekregen. In geschilderde historische gale-
rijen en tijdens nationale gedenkdagen lag de nadruk op de zestiende en ze-
ventiende eeuw als hoogtepunt van de Nederlandse natie.114 Daarin waren de 
gereformeerden het toonbeeld van de vrijheidsstrijd in de opstand tegen de 
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115 Kleijntjes & Huijbers, Beknopt leerboek der algemeene geschiedenis, 186. Zie ook Ghonem-Woets & 
Mooren, ‘Protestantse en rooms-katholieke visies op het verleden in het geschiedenisonder-
wijs’, 135-137.

116 osu 1738, Diaria Mater Dei, 21 april 1947. De eerste druk verscheen in 1916 en was verzorgd 
door M. de Koning en M. Susijn, ‘Leeraressen Ned. Taal m.o. te Leiden en Venray’en beide  
Ursuline van de Romeinse Unie. De eerste uitgave verscheen met medewerking van P.J. Mols, 
latere uitgaven stonden op naam van de ‘Rel. Ursulinen van de Romeinsche Unie’. kDc, brap, 
54. Brief van M.E. de Koning osu aan dhr Brand, 19 januari 1934. In deze brief gaf zij door dat 
de overste van de orde op de titelpagina ‘door Ursulinen van de Romeinsche Unie’ wilde en 
dat zij daarvoor toestemming van de bisschop had gekregen.

117 Rel. Ursulinen van de Romeinsche Unie, Voor eigen kring, 5.
118 kDc, brap 54, Lijst met verstuurde presentexemplaren van Voor eigen kring (uitgave 1934). 
119 Met dank aan Aad Streefland voor het doorspitten van het schoolarchief van Fons Vitae op dit 

punt.

Spanjaarden en het katholicisme was het geloof van de Spaanse overheerser. 
In het lesboek van Kleyntjens en Huybers werd de Reformatie daarentegen 
omschreven als periode die ‘grootsche verwachtingen gewekt [had], maar niet 
verwezenlijkt. De menschen waren innerlijk niet beter, de volken niet geluk-
kiger geworden’.115

De leerboeken voor staathuishoudkunde en literatuuronderwijs waren 
normatief, met de nadruk op zedelijkheid en een nauwe verbinding tussen 
theologie en pedagogiek. Bij geschiedenis ging het vooral om een visie op het 
verleden waarin ook voor katholieken een plaats was. 

Op de boekenlijst van Fons Vitae uit 1926-1927 stonden geen boeken die 
specifiek meisjes als doelgroep hadden. Op Mater Dei was dit anders, omdat 
de Ursulinen van de Romeinse Unie voor Nederlandse literatuur het boek 
Voor eigen kring gebruikten, dat was geschreven door twee ursulinen van de 
eigen orde.116 In het voorwoord van de hernieuwde uitgave uit 1934 is te lezen 
dat fragmenten grotendeels waren ontleend aan ‘hedendaagsche auteurs’ met 
specifieke aandacht voor katholieke schrijvers en schrijfsters. Bovendien was 
er bij de keuze van de leesstof gedacht ‘aan het specifiek vrouwelijke; naast 
prettige, waardevolle inhoud, [is] gelet op goede vorm.’117 Hoe die ‘vorm’ het 
keuzeproces specifiek heeft beïnvloed, is er niet uit op te maken, wel dat alleen 
de inhoud voor meisjes blijkbaar niet voldoende was als selectiecriterium. 

Naast de religieuze missie van de initiatiefneemsters en de wens om het 
leerproces te bevorderen en speciaal aan te passen aan het onderwijs aan meis-
jes, konden de Ursulinen van de Romeinse Unie zich door het uitbrengen van 
deze lesmethode profileren als onderwijsorde van hoog niveau. Zij hadden de 
mensen en middelen in huis om zo’n uitgave voor te bereiden. Ook hoopten 
zij dat de uitgave financieel voordelig zou zijn. Er werden presentexemplaren 
verstuurd naar alle katholieke meisjeslycea in Nederland, ook naar Fons Vitae 
en het Theresialyceum, om de verkoop te stimuleren.118 Voor zover bekend 
werd dit lesmateriaal daar niet gebruikt.119 De uitgever was echter niet on-
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120 kDc, brap 54, Brief van M.E. de Koning osu aan dhr Brand, 19 januari 1934; Brief dhr Brand 
aan M.E. de Koning osu, 10 april 1935.

121 pmv  verslag van de eerste “Pro Mundi Vita” studieweek 25-29 maart 1940.

tevreden over de afzet. Er werden tweeduizend exemplaren gedrukt van het 
eerste deel en daarvan werden er in het eerste jaar al 646 verkocht.120 

Voor de vakken die zich volgens Steger meer leenden voor een katholieke 
aanpak, werden op Fons Vitae in 1926-1927 boeken voorgeschreven die bij 
katholieke uitgeverijen waren uitgebracht. De leerstof zou volgens de auteurs 
moeten afwijken van leerstof in ‘neutrale’ lesmethodes. Zo was bij literatuur-
geschiedenis veel aandacht voor katholieke auteurs en bij geschiedenis voor 
het katholieke verleden. 

Een vak dat professor Steger niet noemde, maar dat door zusters wel werd 
gezien als vak waar zij eigen accenten konden leggen, was aardrijkskunde. De 
Ursulinen van de Romeinse Unie die zich in een commissie bezighielden met 
het thema ‘missie’, bespraken met elkaar op welke manier de aardrijkskun-
deles kon worden ingezet om hieraan aandacht te besteden. Het bezoek van 
een zuster die zelf in de missie had gewerkt of het vertonen van een film over 
de missieactiviteiten van de congregatie kon aanleiding geven daarop ook in 
andere aardrijkskundelessen nog eens terug te komen, zo stelde de commissie 
vast.121 

Zowel de Ursulinen van de Romeinse Unie, de Zusters van Liefde als de 
Franciscanessen van Heythuysen waren actief in missiegebieden. Rectrix van 
Mater Dei mère Laurence Roche werkte van 1899 tot 1912 in de missie in In-
donesië en de overste van de communiteit in Amsterdam (1926-1929), zuster 
Josepha Lemmens, was op Java geweest. Op alle drie de lycea werden jaarlijks 
inzamelingsacties op touw gezet voor de missie en ook werden speciale mis-
sieclubs opgericht waar leerlingen het hele jaar door activiteiten ondernamen 
die de missie ten goede moesten komen. 

Een oud-leerlinge van Fons Vitae die in 1935 als een van de eerste leer-
lingen deelnam aan het examen gymnasium-bèta, herinnerde zich dat zus-
terdocenten tijdens de lessen enthousiast vertelden over de missieactiviteiten 
van hun congregatie. Daarbij was soms ook sprake van enige beïnvloeding 
door leerlingen, die handig gebruikmaakten van de bevlogenheid van hun 
zusterdocenten voor dit terrein. Door vragen te stellen over de missieactivi-
teiten van de congregatie bleef er minder tijd over voor het overhoren van 
leerlingen. De oud-leerlinge herinnerde zich het volgende: ‘sommige zus- 
ters die preekten wel veel. Bijvoorbeeld Margriet Marie [zuster Marguerite 
Marie Laceuille, m.s.], die gaf geloof ik aardrijkskunde, ik geloof dat ze toen 
al een beetje oud was, en die kon je altijd over de missie laten kletsen. (…) Ik 
weet nog wel dat ik dacht “voor aardrijkskunde is het niet zo erg, dat kan wel 
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122 Interview mevrouw Terwijn-van Straaten, 15 mei 2009.
123 Ibidem.
124 Ibidem.
125 Zie Hoogbergen, Over geestdrift, 140-142.
126 Godsdienst was geen officieel eindexamenvak, maar werd op Fons Vitae altijd afgelegd in het 

examenjaar: ‘Na voldoend eindexamen in de godsdienstleer wordt een schooldiploma uitge-
reikt: diploma a aan degenen, die den 3-jarigen, diploma b aan haar, die den 5-jarigen cursus 
hebben doorloopen.’ Dit wordt voor het eerst vermeld in het programmaboekje van het 
schooljaar 1923-1924. afv, rk  Hoogere Burgerschool voor meisjes. Programma voor het schooljaar 1923-1924.

lijden”.’122 Ook zuster Longina Hoge van natuurkunde had er volgens haar 
‘een handje van’ om tijdens de les over de missie te praten. Dit interview-
fragment maakt aannemelijk dat er zusters waren die tijdens de les over de 
missie spraken. Het legt echter meer bloot en dat wordt des te duidelijker 
in de daaropvolgende opmerking van de oud-leerlinge over zuster Longina: 
‘Maar toen het ineens menens werd, toen er ineens een [gymnasium] bèta 
kwam, toen was het uit met alle heilige verhalen. Toen werd er natuurkunde 
gedaan.’123 Ten eerste komt naar voren dat de ruimte van docenten om de les-
sen geheel naar eigen inzicht in te vullen, uiteindelijk beperkt werd door de 
exameneisen. Ten tweede valt ook de wat badinerende toon op. Deze oud-
leerlinge spreekt over een oudere zuster die de leerlingen gemakkelijk voor de 
gek konden houden door haar te laten praten over de missie en over ‘heilige 
verhalen’ van een andere zuster. Ten derde blijkt uit dit interviewfragment 
waarover het volgens haar eigenlijk zou moeten gaan: de vakinhoud. Dat zij 
wel degelijk geïnteresseerd was in de missieactiviteiten, blijkt wel iets later in 
het interview. ‘De zusters hadden in de gaten dat ik veel te weinig boekjes las. 
(...) En toen waren die zusters zo slim, die gaven mij boekjes geschreven door 
Witte Paters uit Rwanda (...), nou dat vond ik wel mooie spannende verha-
len.’124 

Godsdienstleer
Als we naar de lesroosters kijken, valt allereerst op dat het vak godsdienstleer, 
dat iedere klas twee uur per week kreeg, als eerste op het lesrooster prijkte. 
Dit was door de bisdommen voorgeschreven.125 De docent voor dat vak, de 
moderator, was een priester die door het bisdom werd benoemd en de inhoud 
van de lessen bestond uit godsdienstleer, bijbelonderricht en kerkelijke ge-
schiedenis. Het vak was geen onderdeel van het landelijke eindexamen, maar 
de leerlingen werden wel geacht hun godsdienstdiploma te halen.126 Een bis-
schoppelijk besluit uit 1929 stelde dat het cijfer voor godsdienst ook conse-
quenties kon hebben voor de overgang naar een volgende klas. 

Het belang van godsdienstleer werd ook benadrukt in het boekje Onze 
meisjes op gymnasium en hbs, dat de rectrix van het Sint-Gertrudislyceum in 
Roosendaal, dr. Annie Kuyer, in 1928 schreef op verzoek van de redactie van De 
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127 Kuyer, Onze meisjes op gymnasium en hbs, 26.
128 Van Can & Theunisse, 50 jaar Gertrudis, geen paginering.
129 Kuyer, Onze meisjes, 26.
130 Idem, 27.
131 Idem, 28.
132 ‘Duizenden verloren? Machinale godsdienstleer’, De Tijd 20 augustus 1937; Jos. Detony, ‘Het 

godsdienstonderwijs. Opmerkingen uit de praktijk’, De Tijd 26 augustus 1937.

katholieke vrouw. Zij wees op de logica van met name leerlingen uit hogere klas-
sen, die al te snel de conclusie trokken dat zij voor niet-eindexamenvakken 
niet hoefden te werken.127 De rectrix, een lekenvrouw die er streng religieuze 
opvattingen op nahield,128 waarschuwde de lezer dat de verwaarlozing van het 
vak voor meisjes ‘zeer groote, nadeelige gevolgen’ kon hebben.129 Het was niet 
voldoende wanneer meisjes les kregen van katholieke docenten, katholieke 
schoolboeken werden gebruikt en leerlingen ‘goede ontspanningslitteratuur’ 
in handen kregen. Dat gaf misschien voldoende munitie – om de militaire 
terminologie van Kuyer over te nemen – voor haar taak in het gezin, maar het 
openbare leven moest zij beter bewapend betreden. Zij moest zijn toegerust 
met een schild, ‘waarmee zij de slagen, die op haar geloofs- en zedeleer zul-
len worden gericht, kan opvangen’ en met een zwaard, ‘waarmee zij zelf kan 
slaan, wanneer het zielenheil van anderen dit van haar eischt.’130 Deze ‘wa-
penen’ werden gesmeed tijdens de godsdienstlessen. Idealiter zou de rectrix 
zien dat katholieke scholen godsdienstleer aan het eindexamen mochten toe-
voegen, maar omdat dit waarschijnlijk niet zou gebeuren, moesten ouders de 
taak op zich nemen om het belang van het vak te benadrukken en eventueel 
het huiswerk te controleren.131

Dat leerlingen zich voor godsdienstleer net zo inspanden als voor andere 
vakken, was door de status van het vak niet vanzelfsprekend. Het belang van 
het vak godsdienstleer werd door geen katholieke opvoeder in twijfel ge-
trokken. De manier waarop de godsdienstlessen invulling moesten krijgen, 
werd wel voorwerp van discussie. De dominicaan professor Kors had in 1937 
olie op het vuur gegooid toen hij in een toespraak voor het bisschoppelijke 
kleinseminarie Rolduc in Kerkrade sprak over te ‘mechanisch’ godsdienston-
derwijs, waarbij jongeren de catechismus wel uit hun hoofd leerden, maar 
direct na het verlaten van de school voor de kerk ‘verloren’ gingen. In De Tijd 
verschenen vervolgens artikelen die dit nuanceerden, maar ook die dit van 
harte onderstreepten.132 In een ingezonden brief werd het ‘stom memoriseren 
zonder het geringste begrip’ gehekeld. Ook had de schrijver niet al te veel 
vertrouwen in de opvoedkundige kwaliteiten van veel priesters die de gods-
dienstlessen gaven. In een landelijk katholiek dagblad kon in de jaren 1930 
ongezouten kritiek worden geuit op priesters: ‘Hoeveel geestelijken zijn in 
staat behoorlijk les te geven? En kan het ook anders gezien hun geringe pe-
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133 Jos. Detony, ‘Het godsdienstonderwijs. Opmerkingen uit de praktijk’, De Tijd 26 augustus 1937.
134 G. Lamers, ‘De geloofscrisis der rijpende jeugd’, Dux jrg 2 (1928-1929), 247.
135 Braun m.s.c., ‘Prof. Dr. J.H. Robbers s.j.’, 184.
136 Dr. H. Robbers, ‘Het wetenschappelijk onderzoek van de geloofscrisis bij de rijpende jeugd’, 

Dux jrg 2 (1928-1929), nr 12, p. 266-273; Zie ook De Wolf, ‘Om de ziel van de jeugd’, 76.

dagogische scholing.’133 Een andere aanpak was nodig om jongeren meer te 
kunnen bereiken. 

De ‘rijpende jeugd’ in geloofscrisis?
In de jaren 1920 ging het getalsmatig goed met het katholieke onderwijs. Het 
einde van de schoolstrijd en de verruimde subsidiemogelijkheden zorgden 
voor een toename van het aantal scholen, er was sinds 1912 een katholieke on-
derwijzersopleiding en in 1923 was de katholieke universiteit opgericht. Daar-
naast waren er diverse organisaties actief in het katholieke onderwijsveld. In 
1920 werd bijvoorbeeld het Katholiek Centraal Bureau voor Onderwijs en Op-
voeding opgericht op initiatief van de bisschoppen om schoolbesturen die 
overheidssubsidie wilden aanvragen bij te staan. Dit bureau ging ook boeken 
en tijdschriften uitgeven ter ondersteuning van katholieke opvoeders die zich 
voor de taak gesteld zagen om kinderen te vormen tot goede katholieken. Die 
vorming vond plaats op scholen, in gezinnen, in de kerken en via katholieke 
jeugdorganisaties. 

Ondanks dit organisatorische succesverhaal bestond er in de jaren 1920 
onder katholieke opvoeders ook angst voor het slagen van de geloofsopvoe-
ding. Het tijdschrift Dux, dat in 1927 door het rk Bureau voor Onderwijs en 
Opvoeding was opgericht en dat zich richtte op priesters die zich met katho-
liek jeugdwerk bezighielden, signaleerde bijvoorbeeld dat kinderen de kerk 
verlieten als zij eenmaal op eigen benen stonden. De hoofdredacteur pater 
Lamers sj merkte zelfs op dat men was gaan spreken van een ‘godsdienstcrisis’ 
die net zo ‘natuurlijk’ scheen te zijn als de fysieke en psychische veranderin-
gen die in de puberteitsjaren optraden.134 Dux wijdde in de tweede jaargang 
daarom een heel nummer aan de vraag of ‘een geloofscrisis’ een natuurlijk on-
derdeel was van de ontwikkeling van de ‘rijpende jeugd’. Zowel pater Lamers 
als zijn medebroeder dr. H. Robbers sj, die zelf op het Sint-Ignatiuscollege in 
Amsterdam had gezeten en ook les had gegeven aan het Canisius College,135 
leverde kopij. 

Robbers opende het nummer met een artikel over ‘Het wetenschappe-
lijk onderzoek van de geloofscrisis bij de rijpende jeugd’.136 Onderzoek van 
godsdienstpsychologen uit Duitsland en de Verenigde Staten had inzichtelijk 
gemaakt dat geloofstwijfel bij jongeren veel voorkwam. Daarbij constateerde 
Robbers wel een ‘opvallend verschil’ tussen katholieken en niet-katholieken. 
Uit onderzoek dat was gedaan onder protestantse en ‘andersdenkende’ 
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137 In beide archieven heb ik een verslag van de cursus gevonden. osu 4724, omslag 2, Verslag van 
de cursus voor religieuzen, leden der Congregatie, aangesloten bij de Federatie van rk Vrou-
wenbonden Cenakel Tilburg 27, 28 en 29 juli 1935; scmm ii Ned 3a 2, ibidem. 

138 scmm, Kroniek Theresialyceum, 27-29 juli 1935. 
139 Dit type onderzoek werd ook voor commerciële doeleinden gebruikt. Zo werd de enquête-

techniek in de Verenigde Staten vanaf het midden van de jaren 1930 veel in de reclamewereld 
ingezet. Van Ginneken, De uitvinding van het publiek, 189; Bethlehem, Stamhuis & Van Maarse-
veen, ‘Complete enumerations or sampling?’, 276, 277.

jongeren, was gebleken dat de geloofstwijfel werd gezien als noodzakelijk 
overgangsstadium van kinderlijkheid naar volwassenheid. Duits onderzoek 
had uitgewezen dat de godsdienstige ontwikkeling van katholieke jongeren 
gunstiger verliep dan bij niet-katholieke jongeren. Dit hing samen met de 
organisatievorm van de katholieke kerk. Een goede geestelijke leiding en 
‘het ontvangen der H. Sacramenten’ droegen bij aan een rustige religieuze 
ontwikkeling, die minder snel met geloofscrisis gepaard ging. Opkomende 
geloofstwijfels werden vooral veroorzaakt door een ‘tekort aan godsdienst-
kennis’.

Het thema van de geloofscrisis, waarvoor vooral jongeren gevoelig leken, 
raakte niet meer van de agenda en was ook onderwerp van gesprek onder 
zusters. Zo woonden ruim honderd zusters in 1935 een lezing bij van de do-
minicaan pater Winkel over de godsdienstige vorming van meisjes tussen 12 
en 18 jaar die hij als volgt begon: ‘Hoe komt het toch, zal menigeen zich wel 
eens afvragen, dat zovele jongens en meisjes afzakken in het godsdienstige 
en later soms hun geloof totaal verliezen?’ Onder de honderd zusters die 
bij de cursus voor religieuzen waren die jaarlijks door de rk Vrouwenbond 
werd georganiseerd, bevonden zich ook Ursulinen van de Romeinse Unie en 
Zusters van Liefde.137 De zusterdocenten van het Theresialyceum die de lezing 
bijwoonden, waren er zeer over te spreken.138 

Pater Winkel begon met een geruststelling: ‘de ziel van de rijpere jeugd’ 
was ontvankelijk voor ‘het godsdienstige’ en ‘hunkert naar het hogere’, zo 
had de bestudering van opstellen van retraites, enquêtes onder jongeren en 
dagboekanalyses opgeleverd. Ook hij verwees, net als auteurs in Dux deden, 
naar onderzoek dat binnen het relatief nieuwe vakgebied van de godsdienst-
psychologie was uitgevoerd. 

Dit nieuwe vakgebied kreeg in de jaren 1930 ook in Nederland steeds 
meer voet aan de grond. Vanuit de opkomende wetenschapsgebieden als psy-
chologie en pedagogiek kwam de nadruk te liggen op observatie van gedrag, 
om zo te weten te komen wat mensen ten diepste bewoog.139 De nog jonge 
professor Rutten (1899-1980), die sinds 1931 de leerstoel empirische en toege-
paste zielkunde, speciaal voor de opvoedkunde, bekleedde aan de Katholieke 
Universiteit in Nijmegen, ging zich met deze relatief nieuwe stroming bin-
nen de Nederlandse psychologie bezighouden. Hij wilde menselijke gedra-
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140 Rutten, Het domein der godsdienstpsychologie, 49. 
141 Van Belzen, Psychologie en het raadsel van de religie, 208. Noot aldaar naar Rogier, ‘Terugblik’,  

in: A.F. Manning e.a. (red.), Katholieke Universiteit Nijmegen 1923-1973, een documentenboek (1974),  
15-47, m.n. 40. 

142 Van Belzen, Psychologie en het raadsel van de religie, 209.
143 Zij was niet de enige zuster die bij Rutten studeerde. De ursuline M. Aquina deed examen  

bij prof. Hoogveld en prof. Rutten en prof. Sassen, ‘helaas zonder succes’, aldus de kroniek. 
osu 1738, Diaria Mater Dei, 28 oktober 1932.

144 Sr. Margaretha, ‘De godsdienstzin van het studerende meisje’, deel i t/m x, Verbum. Tijdschrift 
voor priesters en anderen, die godsdienstonderwijs geven aan de jeugd, 5 (1934-1935) en 6 (1935-1936).

145 Sr. Margaretha, ‘De godsdienstzin van het studerende meisje’, deel ii en iii, Verbum 5 (1934-
1935), 233-235 & 265-267.

146 Sr. Margaretha, ‘De godsdienstzin van het studerende meisje’, deel iv,  Verbum 5 (1934-1935), 
297-301.

147 Sr. Margaretha, ‘De godsdienstzin van het studerende meisje’, deel iii, Verbum 5 (1934-1935), 
265-267; Sr. Margaretha, ‘De godsdienstzin van het studerende meisje’, deel v, Verbum 6 (1935-
1936), 82-84.

gingen onderzoeken, ook waar het ging om religieuze rituelen.140 Dit nieuwe 
vakgebied kon niet meteen de goedkeuring wegdragen van bisschop Diepen. 
Naar verluid liet hij Rutten al enkele dagen na zijn aanstelling bij zich komen 
om hem op het hart te drukken dat zijn colleges niet in strijd mochten zijn 
met kerkelijke opvattingen over de vrije wil. De gebruikelijke werkwijze in de 
experimentele psychologie, om theorieën af te leiden uit experimenten, was 
wat hem betreft niet toepasbaar op het terrein van de ziel.141 Rutten zocht naar 
mogelijkheden om zijn vak te beoefenen op een manier die niet in strijd was 
met kerkelijke leerstellingen, maar die niet-katholieken wel als volwaardig 
wetenschappelijk zouden accepteren.142

In Verbum. Tijdschrift voor priesters en anderen, die godsdienstonderwijs geven aan de 
jeugd, dat sinds 1933 door het rk Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoe-
ding werd uitgegeven, verscheen in 1935 een tiendelige serie van Sr. Marga-
retha, zuster van jmj (Jezus, Maria en Jozef), die onder leiding van Rutten 
onderzoek had gedaan naar ‘Godsdienstzin van het studerende meisje’.143 
Zij had aan de hand van de door pater Winkel in zijn lezing voor zusters 
genoemde methoden onderzoek gedaan. Ze inventariseerde vragen van meis-
jes ‘in de puberteitsjaren’ over godsdienst, bestudeerde hun dagboeken en 
brieven en hield interviews. Deze meisjes, zo gaf zij aan, kwamen uit mid-
denstandsmilieus. Zij vergeleek haar uitkomsten zorgvuldig met literatuur 
uit met name Duitsland.144 In de artikelen schetste zij een beeld van meisjes 
die soms te maken hadden met geloofstwijfel of onverschillig stonden ten 
opzichte van hun godsdienst,145 maar die toch vooral een ‘positieve houding’ 
jegens ‘God en de Moederkerk’ hadden.146 Meisjes hadden veel vragen die ze 
eigenlijk niet durfden te stellen en hadden goede leiding en steun nodig van 
een biechtvader. Zo’n biechtvader kon redding brengen ‘in een toestand van 
onverschilligheid in ’t geloof ’.147 

Deze onderzoekers, die in het interbellum een ‘geloofscrisis’ onder de 

Marieke Smit - In deugd en wijsheid groeien.indd   172 12-07-19   09:14



[   173   ]

148 Zie ook Brown, die laat zien hoe bezorgde negentiende eeuwse gelovigen in Engeland onker-
kelijkheid aan de hand van statistische cijfers over kerkbezoek gingen aantonen, omdat zij 
zelf uitgingen van een vertoog waarin de zondagse mis en de zondagsschool cruciaal waren 
voor iemands religiositeit. Brown, The Death of Christian Britain, 24, 25. 

149 osu 4724, omslag 2, Verslag van de cursus voor religieuzen, leden der Congregatie, aangesloten 
bij de Federatie van rk Vrouwenbonden Cenakel Tilburg 27, 28 en 29 juli 1935; scmm ii Ned 
3a 2, idem. 

150 Zie De Maeyer & Kenis, ‘Voor God en mens’, 279.
151 osu 4467, Verslag overstenvergadering Roermond 5 juni 1939: ‘Oversten moeten doorgeven 

wie er deelnemen aan de cursus die uitgaat van de vrouwenbond. Aangeraden wordt, dat  
die deelneemsters éérst lezen: Er is nog véél te doen, P. Helmer, waarover, met betrekking tot de 
Opvoedkunde, de lezingen zullen gaan’.

152 Helmer, Er is nog veel te doen, 171.

jeugd signaleerden en er onderzoek naar deden, redeneerden daarbij vanuit 
een religieus vertoog. Zij vertrokken vanuit de gedachte dat zo’n geloofscrisis 
onwenselijk en zorgelijk was en vroegen zich ook af hoe zo’n crisis voorkomen 
kon worden.148 Pater Winkel gaf in zijn lezing voor religieuzen richtlijnen 
voor zusters. Wat konden zij doen om te voorkomen dat hun leerlingen in een 
geloofscrisis terechtkwamen? Zij moesten voorzichtig te werk gaan en vooral 
geen doodzonde noemen wat geen doodzonde was, met leerlingen spreken 
over mogelijke tegenstellingen tussen geloof en daden, tussen ‘hoog ideaal en 
lage werkelijkheid’, en erop letten dat er geen sleur zou ontstaan. ‘[V]oed de 
kinderen verstandig op en breng hen een overtuiging bij.’149 

Drie jaar later nodigde de rk Vrouwenbond de redemptorist pater Hel-
mer uit om op de jaarlijkse cursus voor religieuzen te spreken, wederom over 
het thema van de geloofsopvoeding. Hij was onder zusters onder andere 
bekend omdat hij de boekjes Met Christus. Kerkboek voor grote jongens (1935) en In 
Christus. Kerkboek voor grote meisjes (1935) had geschreven. Deze kerkboekjes waren 
een uiting van een doordachte geloofsopvoeding die nadrukkelijk aan wilde 
sluiten bij de leefwereld van kinderen.150 

In zijn lezing sprak pater Helmer over zijn boek Er is nog veel te doen. De 
Ursulinen van de Romeinse Unie die de lezing zouden bijwonen, werd door 
de provinciale overste aangeraden om zich goed voor te bereiden en zijn boek 
van tevoren te lezen.151 Op zich was de positie van het katholieke onderwijs 
zeer gunstig, zo constateerde pater Helmer in zijn boek. Er waren katholieke 
scholen met katholieke leerlingen waar leerlingen naar de schoolmis gingen. 
Maar er was ook nog veel te doen voor diegene die ‘van een katholieke school 
verlangt, dat zij de kinderen helpt vormen tot echte katholieken’, die in hun 
leven misschien wel eens ‘afdwalingen’, maar ‘geen volslagen vervreemding’ 
kenden van God en de kerk.152 In de geloofsopvoeding zou het er niet alleen 
om moeten gaan om kinderen te leren gebeden op te zeggen. Op een bepaalde 
leeftijd kwam er bij kinderen ‘meer vaart in: de gebeden worden dan “geno-
men” met een snelheid, die aan het ongelooflijke grenst; met een kracht van 

Marieke Smit - In deugd en wijsheid groeien.indd   173 12-07-19   09:14



[   174   ]

153 Helmer, Er is nog veel te doen, 102.
154 Ibidem, 112.
155 H. Mis-beleving. Lezing gehouden tijdens de eerste p.m.v.-studieweek van 25-29 Maart 1940 te Vught, 2.

stem, dat de ruiten er van trillen.’153 Ook het feit dat kinderen iedere ochtend 
ter communie gingen, zei volgens pater Helmer nog niet zo veel. Het allerbe-
langrijkste was dat kinderen de Heilige Mis beter gingen begrijpen, daarna 
volgde misbezoek vanzelf. Hij was er dan ook op tegen dat scholen hun leer-
lingen verplichtten in de ochtend naar de schoolmis te komen. Gezinsbezoek 
in de parochiekerk, zoals voor de leerlingen van het Theresialyceum gebrui-
kelijk was, vond hij beter.154

Niet alle ursulinen die bij de lezing van pater Helmer aanwezig waren,  
deelden deze opvatting. Het verplichte misbezoek was ook onderwerp van 
de eerste studieweek die het pmv, het bureau voor opvoeding en onderwijs 
van de ursulinen, organiseerde van 25 tot 29 maart 1940. Mère Xavier Dütting, 
provinciale overste haalde in haar lezing over de ‘H. Misbeleving’ een breder 
uitgezette enquête onder haar medezusters aan. Daaruit bleek dat de menin-
gen over de vraag of ze de leerlingen moesten verplichten dagelijks naar de 
mis te gaan ‘uiteen’ liepen.155 

Het afnemen van enquêtes was binnen de ursulinenorde in de jaren 1930 
een gangbaar middel aan het worden om meer inzicht te krijgen in belang-
rijke thema’s. Deze democratische manier van communiceren was binnen 
congregaties uitzonderlijk. Vragen naar elkaars meningen creëerde immers 
ook ruimte voor meningsverschillen en dat druiste in tegen de kloosterlijke 
gehoorzaamheid.

In haar lezing gaf mère Xavier Dütting haar visie op het al dan niet ver-
plichten van het misbezoek weer. Zij was van mening dat alleen godsdienst-
onderwijs niet tot resultaat zou hebben dat de leerlingen vrijwillig naar de mis  
zouden gaan. Tegelijkertijd was ook alleen de verplichting niet voldoende; leer- 
lingen zouden door kennis van de mis deze meer gaan ‘beleven’. In een goede 
religieuze vorming gingen godsdienstonderwijs (‘verstandelijke verdieping’) 
en de praktijk van het misbezoek (‘Mishoren’) hand in hand. Die verstande- 
lijke verdieping zou door een ‘groeiend inzicht en bewustzijn’ leiden tot een 
‘plichtsgevoel van binnen-uit’. ‘Zó worden ze langzaam gebracht tot: zelfvor-
ming’, sprak mère Xavier Dütting. De vraag of het misbezoek verplicht gesteld  
zou moeten worden, moest wat haar betreft ‘volmondig’ met ja worden beantwoord: 

 ‘Wij hebben als Katholieke opvoedsters de plicht, onze allerbeste zorg 
te besteden aan de religieuze vorming der kinderen, en als dat nu hierin 
bestaat: geven van verstandelijk inzicht en uitoefening, dan hebben wij 
de plicht, onze kinderen, door haar dagelijks de H. Mis te laten bijwonen, 
daarin te oefenen.’156 
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vember 1938; osu 4467, Verslagen van overstenvergaderingen 1939-1944, 5 juni 1939; osu 4808, 
Enquêteses‘ gehouden onder meisjes van middelbare scholen, 1939. 

Het doel van die verplichting was dat leerlingen tot het punt kwamen waarop 
zij zelf graag naar de mis zouden komen. Mogelijk werd daarbij onderscheid 
gemaakt tussen de interne en de externe leerlingen. Op Mater Dei lijkt mis-
bezoek alleen voor interne leerlingen verplicht te zijn geweest; leerlingen die  
’s ochtends van huis kwamen, konden ook in familieverband naar de och-
tendmis gaan. 

Niet alleen de ursulinen zelf werden geënquêteerd over religieuze vor-
ming, ook hun leerlingen. Het archief van de Ursulinen van de Romeinse 
Unie bevat drie verschillende enquêtes uit 1939, gehouden onder leerlingen 
van klas drie en vier van de hbs-afdeling van hun Maastrichtse meisjeslyceum. 
Dit lyceum werd net als Mater Dei zowel door interne als externe leerlingen 
bezocht. Een van die enquêtes bevatte drie vragen die specifiek over ‘gods-
dienst’ gingen. 22 leerlingen uit de vierde klas gaven antwoord op de vragen: 
1) Wat versta je onder Godsdienst? 2) Vind je Godsdienst nodig in je leven?  
3) Geef er je opvatting over, hoe ’t komt dat er tegenwoordig veel katholieken 
hun Godsdienst niet meer beleven. 

Deze enquête laat zien dat niet alleen de meningen van de opvoeders, van 
zusters, ertoe deden. Leerlingen werden via zo’n enquête gesprekspartners 
wier opvattingen de moeite waard waren. Dat ook leerlingen werden onder-
vraagd, sluit aan bij de aanpak van onderzoekers die publiceerden in Verbum, 
het tijdschrift dat aan alle zusters die betrokken waren bij het onderwijs 
meermaals werd aangeraden door de provinciale overste.157 Wat er precies met 
de enquêtes is gedaan is niet uit het archief op te maken. Mère Xavier Dütting 
refereerde er ook niet aan in haar lezing op de pmv-studieweek.

De vraag die achter deze enquête lijkt schuil te gaan en die ook door pater 
Helmer was aangekaart, was welk effect de opvoedmiddelen die werden inge-
zet nu eigenlijk hadden. Deze leerlingen zaten op een ursulinenschool met 
een georganiseerd godsdienstig leven. Degene die de enquête afnam, zag dit 
niet als een garantie voor een intensief godsdienstig leven van haar leerlingen, 
zij stelde hun immers de vraag of zij godsdienst eigenlijk wel nodig vonden 
in hun leven. Of leerlingen zich vrij voelden om alles te antwoorden wat zij 
dachten of dat zij vooral een sociaal wenselijk antwoord gaven, is niet goed te 
achterhalen. 

De eerste vraag ‘wat versta je onder godsdienst?’ werd door alle leerlingen 
kort beantwoord met ‘het dienen van God’. Dat de leerlingen allemaal het-
zelfde antwoord gaven, doet vermoeden dat dit tijdens de godsdienstlessen 
op die manier werd geformuleerd. Op veel scholen werd de katechismus van 
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158 Van den Broek, Aanteekeningen op den grooten katechismus, 5. 
159 Vandermeersch en Westerink signaleren dat godsdienstpsychologische interesse in katholieke 

kring na de Tweede Wereldoorlog sterk opkwam. Vandermeersch & Westerink, Godsdienst-
psychologie in cultuurhistorisch perspectief, 230.

de Nederlandse bisdommen als handboek gebruikt. De leer van de katholieke 
kerk werd daarin in vraag- en antwoordvorm behandeld. In de eerste les kwam 
het ‘dienen van God’ aan de orde.158 Ook met betrekking tot de tweede vraag 
was er veel overeenstemming: godsdienst was nodig. Maar enkele leerlingen 
gaven ook een ander antwoord. Een leerlinge schreef: ‘Ikzelf vin[d] godsdienst 
niet direct erg nodig, omdat ik niet alles kan geloven, waardoor ik ook niet 
kan bidden. (…) Ik geloof omdat het moet, omdat ik eenmaal gedoopt ben, 
dus Katholiek.’ Op de derde vraag werden allerlei antwoorden gegeven, maar 
allemaal met de volgende strekking: de gedachte dat veel katholieken hun 
geloof niet meer beleefden, werd door deze leerlingen met zorg gadegeslagen.

Een andere enquête bevatte de vraag: ‘Vind je dat je voldoende onderricht 
wordt in de Godsdienst?’. Uit de 29 antwoorden van leerlingen uit de derde 
klas blijkt dat veruit de meerderheid van mening was voldoende onderricht 
te worden in de godsdienst. Twee voegden daaraan toe: ‘voldoende om als 
’n goed Katholiek te leven’. De helft wilde daarnaast graag meer weten van 
bijvoorbeeld de biecht, de vrije wil, ‘in de zaak wat nou eigenlijk zonde is zou 
ik nog graag wat meer onderricht worden’, of, zoals een leerlinge antwoordde, 
‘over de godsdienst vind ik dat ik van de liturgie en van God zelf best nog heel 
wat onderwijs kan krijgen omdat ik vooral over God iets meer zou kunnen 
en willen begrijpen en weten.’ Slechts een paar leerlingen waren minder te 
spreken over het godsdienstonderricht. Een leerlinge schreef bijvoorbeeld dat 
zij ‘geen interesse’ had voor dit vak. Net als uit de artikelen van Sr. Margaretha 
in Verbum komt uit de antwoorden van de leerlingen een beeld naar voren van 
meisjes die soms onverschillig stonden ten opzichte van het geloof, maar va-
ker een positieve houding hadden en vooral met veel vragen zaten. 

De Ursulinen van de Romeinse Unie stelden dus de vraag of de manier 
waarop zij de religieuze vorming van hun leerlingen gestalte gaven, het 
gewenste effect had. Vooralsnog was hun antwoord daarop dat de huidige 
praktijken niet werden aangepast. In hoofdstuk 7 zal aan de orde komen dat 
de rectrix van Mater Dei na de Tweede Wereldoorlog wel begon te experimen-
teren met de vorm waarin het godsdienstonderwijs werd gegeven. De kiem 
daarvoor, reflectie op bestaande praktijken, werd echter al in de vooroorlogse 
jaren gelegd. 

In geschiedschrijving over godsdienstpsychologie in Nederland is voor 
de katholieke godsdienstpsychologie in het interbellum geen grote rol weg-
gelegd.159 Van Belzen beschrijft de katholieke godsdienstpsychologie in zijn 
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160 Van Belzen, Psychologie en het raadsel van de religie, 212.
161 Van Belzen, Psychologie en het raadsel van de religie, 205.
162 Mellink, Worden zoals wij, 44, 76. 
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Gelderlander 28 oktober 1929.
164 ‘rk Meisjes-Gymnasium “Mater Dei”’, De Gelderlander 28 oktober 1929.

overzicht van de geschiedenis van de godsdienstpsychologie in Nederland 
aan de hand van de persoon van Rutten. Hij ziet hem als belangrijke figuur 
die in Nijmegen het vakgebied van de psychologie uitbouwde en ook zeer 
geïnteresseerd was in de godsdienstpsychologie. Hij leverde hier echter geen 
inhoudelijke bijdrage aan en gaf er bijvoorbeeld geen colleges over.160 Van 
Belzen constateert dan ook dat katholieken ‘vrijwel niets aan godsdienstpsy-
chologie’ deden.161 Ook al waren er weinig katholieke wetenschappers die zelf 
empirische studies op dit terrein uitvoerden, de invloed van de godsdienst-
psychologie en de vragen die binnen dit vakgebied werden gesteld, bereikten 
wel degelijk een breed katholiek publiek. 

Dit onderzoek laat zien dat vragen over de geloofsbeleving van jongeren 
niet alleen door wetenschappers en priesters werden gesteld, maar ook door 
zusters zelf. Zoals we zagen bij de Ursulinen van de Romeinse Unie, werden 
vragen over de godsdienstbeleving van de jeugd niet alleen in lezingen aange-
hoord, maar ook binnen de congregatie bediscussieerd. Dit biedt tegenwicht 
tegen het beeld dat aandacht voor de persoonlijke geloofsbeleving van jonge-
ren vooral een naoorlogs fenomeen zou zijn.162

zedelijke vorming

In zijn toespraken bij de opening van de nieuwe schoolgebouwen van het 
Theresialyceum en Mater Dei had monseigneur Diepen benadrukt hoe be-
langrijk hij de vorming van deze leerlingen tot ‘degelijke roomsche vrouwen’ 
vond.163 Deze lycea moesten meisjes opvoeden tot vrouwen ‘bekleed met 
deugden, door het leven gaande met fierheid en blijdschap, met eenvoud en 
reinheid der harten.’164 Zij moesten door hun uitmuntende gedrag een voor-
beeld vormen voor hun geloofsgenoten. Op Mater Dei was in het program-
maboekje van 1931-1932 een bepaling opgenomen die specifiek inging op deze 
voorbeeldfunctie: 

 ‘De leerlingen zullen zich steeds bewust zijn, dat het bezoeken van de 
school haar bijzondere verplichtingen oplegt, zoowel in de school als 
daarbuiten. Zij zullen daarom niet alleen alles nalaten wat de naam der 
school zou kunnen schaden, maar door grooten ijver en goed gedrag ook 
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toegeschreven, werd door katholieke pedagogen zeer kritisch bezien. In de opvoedkundige 
brochurenreeks schreef frater Claassen dat Emile in het beroemde werk van Rousseau zonder 
‘discipline en onderdanigheid’ werd opgevoed, waardoor zijn ‘grof-zinnelijke natuur’ zich al 
vroeg openbaarde. Rousseau zag geen rol voor de godsdienst in de opvoeding van het kind, 
‘zijn uitgangspunt is dus totaal verkeerd’. Claassen, Jean Jacq. Rousseau en zijn pedagogiek, 10, 78.

in het openbaar, een voortdurende aanbeveling zijn voor de inrichting, 
welke zij bezoeken.’165

Deze leerlingen waren het visitekaartje van de school en dienden zich ook zo 
te gedragen. Op Mater Dei was de ‘zedelijke’ vorming naast de godsdienstige 
en wetenschappelijke vorming expliciet opgenomen in de doelstelling van 
het gymnasium.166 Deugdzaamheid en zedelijkheid waren nauw verwante 
begrippen die onlosmakelijk verbonden waren met geloofsopvoeding, door 
zedig en deugdzaam gedrag konden leerlingen laten zien dat zij goede katho-
lieken waren. 

In de ogen van opvoeders lagen er echter vele gevaren op de loer. Zij 
schilderden de moderne maatschappij in het interbellum bij voorkeur af als 
een zedeloze maatschappij waarin zwoele dans, aanstootgevende foto’s, los-
bandige films en gemengd baden de goede zeden in gevaar brachten.167 Dit 
sentiment doortrok de hele samenleving. Ondanks ideologische tegenstel-
lingen tussen liberalisme, socialisme en confessionelen was er overeenstem-
ming over het basisprincipe van de zedelijkheid. Alcoholmisbruik, goklust en 
ongeremde seksualiteit stonden gecontroleerd gedrag en zelfbeheersing in de 
weg. Vooral de seksualiteit zou de zelfbeheersing bedreigen.168 

In katholieke kring werden gevaren voor geloof en zeden breed uit-
gemeten. In de jaren van het interbellum werd in katholieke kring soms 
fel van leer getrokken tegen de vermeende groeiende zedeloosheid. In de 
Opvoedkundige Brochurereeks verscheen in 1924 het deeltje De teugels strak! 
geschreven door frater Rombouts. Hij zocht de oorzaak voor de zedeloosheid 
die hij signaleerde onder andere in de pedagogische ideeën van Rousseau en 
de Zweedse Ellen Key. Zij publiceerde in 1900 De eeuw van het kind, waarin het 
kind centraal stond, niet de leerstof of opvoedingsdoelen.169 Die ideeën had-
den er volgens hem toe geleid dat het kind veel te vrij werd gelaten.170 Het was 
niet het kind dat de opvoeder gehoorzaamde, maar de opvoeder die het kind 
gehoorzaamde. Daardoor was de jeugd ‘tuchtelozer’ dan ze ooit was geweest. 
Volgens Rombouts hadden deze ideeën ertoe geleid dat de jeugd geen aan-
dacht had op school, aan zelfoverschatting leed, geen eerbied had voor arbeid, 

Marieke Smit - In deugd en wijsheid groeien.indd   178 12-07-19   09:14



[   179   ]

171 Morice, De teugels strak!, 6, 7.
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giek de mens zelftucht en zelfbeheersing bij moeten brengen en de mens leren om te gaan 
met vrijheid. Hollestelle, ‘Beperkte spontaniteit’, 74; De Rooy, Verstrikt in cijfers en anekdotes, 15-17.

slordig en ‘ordeloos’ was en misschien wel het belangrijkste, dat de kuisheid 
van jonge katholieken in gevaar was. Jongens en meisjes ontmoetten elkaar 
op bals, bezochten bioscopen en ‘andere zinneprikkelende vermakelikheden’ 
en hadden daar zelfs contact met niet-katholieken.171 Hij riep ouders dan ook 
op om een front te maken ‘tegen de verwijfde, slappe, beginselloze opvoeding 
der 20e eeuw’ en terug te grijpen op de strenge opvoeding en de teugels strak-
ker aan te halen: ‘leer gehoorzamen, leer u inspannen, leer u iets ontzeggen 
om meester te blijven over uw neigingen’.172 

In de dagelijkse onderwijspraktijk waren er maar weinig scholen die re-
formpedagogische opvattingen, waarin vertrouwen in de natuurlijke ontwik-
keling van het kind centraal stonden, werkelijk doorvoerden in de klasloka-
len.173 Ook pedagogen als Gunning, Kohnstamm, Casimir en Waterink wezen 
de pedagogiek vom Kinde aus af en konden weinig waarderende woorden voor 
Ellen Key opbrengen. Haar opvatting zou in tegenspraak zijn met de behoefte 
van kinderen aan opvoeding en ook met hun zondige aard.174 Achterliggende 
gedachte was dat een goede leiding veel invloed had op de vorming van het 
kind. Een goede leiding zou de vorming van een deugdzaam karakter in de 
hand werken. Dit sloot aan bij de in Nederland en Duitsland gangbare pe-
dagogische opvatting dat het kind zeer ontvankelijk was voor invloeden van 
buitenaf.175 Kinderen hadden een krachtige leiding nodig om tot zelfverbete-
ring te kunnen komen. In katholieke kring werd gezag niet alleen gezien als 
noodzakelijk kwaad om mensen om te leren gaan met vrijheid, maar werd 
gezag gezien als nuttig in zichzelf.176 Dit kwam voort uit de opvatting dat alle 
gezag van God kwam. 

Dat een strenge opvoeding goed was, werd ook op leerlingen van meis-
jeslycea overgebracht, zo laat een verhaaltje van een leerling in de schoolkrant 
van Fons Vitae uit 1936 zien. In het stukje ‘avontuur in de morgen’ beschrijft 
‘t.’ hoe zij op een morgen niet op kan staan en haast moet maken om op tijd 
op school te zijn. Onderweg komt ze een meisje tegen op de fiets en vraagt 
of zij ook op weg is naar het lyceum. Het meisje antwoordt bevestigend en 
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177 T., ‘Avontuur in de morgen’, Knoppen jrg 16, nr 10, 15 december 1936.
178 Tromp, Meer dan het geweest is, 29.

springt achterop. Daarna ontvouwt zich een dialoog waarin het meisje aan-
geeft dat het niet zoveel uitmaakt als ze te laat komt. “Vorige keer was ik er 
om drie minuten over acht en ze zeiden er niks van”, zegt het meisje. “Moet 
je horen”, zegt ze plotseling, “ik was bij (ze noemt ’n onbekende naam), en 
hij vond ’t helemaal niks erg dat ik m’n Duits niet gemaakt had”.’177 Aan het 
einde van het verhaaltje blijkt dat deze leerlinge niet op weg was naar Fons 
Vitae, maar naar het verderop gelegen Gemeentelijk Lyceum voor Meisjes. 
Dit verhaal wekt de indruk dat het op het openbare meisjeslyceum niet uit-
maakte of leerlingen te laat kwamen en hun huiswerk niet deden. Daar kon 
weinig goeds van komen, zo is de boodschap die uit het stukje in de school-
krant van het katholieke meisjeslyceum spreekt. Het geeft ook aan dat religie 
een fundamenteel element vormde van het zelfbeeld van leerlingen. Dat uitte 
zich vooral in de afzetting tegen ‘de ander’, in dit geval een meisje dat een 
openbaar lyceum bezocht.

De volgende paragraaf gaat dieper in op de gedragsregels en -normen 
die golden op de drie lycea en onderzoekt welk concreet gedrag er van deze 
meisjes werd verwacht. Waar mogelijk, voor zover de bronnen hier zicht op 
bieden, is er ook aandacht voor discussies met docenten en ouders over deze 
gedragsregels en -normen en voor de receptie en toe-eigening door de leer-
lingen. 

Orde in de school
Oud-leerlingen herinneren zich dat de manier waarop meisjes zich door de 
gangen moesten bewegen, heel gedisciplineerd verliep. Op Mater Dei waren 
de leerlingen eraan gewend in rijen naar de lokalen te vertrekken. Virge Pop-
Mes, oud-leerlinge van 1936 tot 1943, herinnerde zich: 

 ‘De eerste rectrix die ik heb meegemaakt, was de Ierse mère Laurence. Ze 
hield van discipline. Ik herinner me dat ze in de gymnastiekzaal op het  
podium stond en wij, na het eerste belsignaal, ons in rijen per klas dienden 
op te stellen en beurtelings naar ons klaslokaal moesten marcheren.’178

Op Fons Vitae mochten leerlingen in het ‘vrij kwartier’, de pauze tussen 
het tweede en het derde lesuur, bij goed weer naar buiten, naar de cour (het 
schoolplein). Onder toezicht van een zuster konden zij daar spelen, wandelen 
en kletsen. Aan het einde van het kwartier verzamelden alle leerlingen zich 
in rijen op het schoolplein. Op het sein van de surveillerende zuster mocht er 
om de beurt een rij naar binnen.179 Ook na het bezoek aan de schoolmis wis-
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179 Interview mevrouw Terwijn-van Straaten, 15 mei 2009; afv, Verslag docentenvergaderingen 
1936-1942, vergadering 27 november 1939, ‘Zr Longina maakt een nieuwe plaatsing van de rijen 
op de speelplaats bekend’.

180 Interview mevrouw Terwijn-van Straaten, 15 mei 2009.
181 afv, Notulen docentenvergaderingen hbs-afdeling 1918-1936, 14 juli 1922.
182 afv, Verslag docentenvergaderingen 1936-1942, vergadering maart 1936.
183 afv, Notulen docentenvergaderingen hbs-afdeling 1918-1936, 25 maart 1918, 14 juli 1922, 13 juli 

1925, 22 december 1933.

ten leerlingen precies hoe zij de kapel dienden te verlaten. Een oud-leerlinge, 
die in 1935 eindexamen deed, herinnerde zich dit nog goed: 

 ‘Vijf voor acht was de mis. Dus daar moest je naartoe behalve als je ver weg 
woonde. En dat hadden ze heel grappig bekeken, daar voorin zaten de 
internen maar niet allemaal naast elkaar, telkens met een plekje ertussen. 
Daartussen zaten kinderen die ver weg woonden geloof ik. Bijvoorbeeld 
in Vinkeveen of achter op De Ruyterweg. Die hoefden niet iedere dag naar 
de kerk te komen maar zo af en toe eens en die zaten daar dan tussen. En 
dan zaten de hoogste klassen tegen het middenpad, en de eerste klassen 
die zaten daar [aan de buitenkant van de banken, m.s.]. (..) Het ging heel 
handig met het uitgaan. Als je binnenkwam ging je gewoon naar je plaats 
maar eruit ging je natuurlijk altijd gelijk. Dan werd er getikt [tikt twee 
keer op de tafel] en dan ging de binnenste rij in het pad staan nou en twee 
keer knielen, omkeren, weg, en zo zonder rommel ging zo de hele school, 
de groten het eerste en de kleintjes als laatste, gingen ze de kapel uit. Dat 
vond ik heel handig bekeken.’180 

De notulen van de docentenvergaderingen van Fons Vitae, een bron die voor 
Mater Dei en het Theresialyceum helaas niet beschikbaar is, bieden zicht op 
discussies die er in het docentencorps werden gevoerd over gedragsregels. De 
‘orde’ in de school was een thema dat geregeld terugkeerde. ‘Speciaal aan een 
meisjesschool is dat [orde, m.s.] van groote betekenis,’ zo gaf zuster Clarentia 
aan tijdens de docentenvergadering op 14 juli 1922.181 

Om de ‘orde’ te handhaven werden heel duidelijke richtlijnen meege-
geven. Tijdens verschillende docentenvergaderingen drukte de rectrix de 
docenten op het hart om erop te letten dat alles in de klaslokalen er netjes 
uitzag: ‘zeiltjes op de bank; geen open étui’s op de bank, niet meer boeken 
dan nodig is’.182 De rectrix droeg de docenten regelmatig op om de schriften 
van de leerlingen te controleren op slordigheid en spelfouten en erop te let-
ten dat leerlingen hun boeken netjes kaftten.183 Ook moesten de docenten 
erop toezien dat leerlingen vijf minuten voor het begin van de les stil waren. 
Docenten moesten leerlingen opwachten bij het klaslokaal en ze met lichte 
hoofdbuiging begroeten.184
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184 afv, Notulen docentenvergaderingen hbs-afdeling 1918-1936, 25 maart 1918, 14 juli 1922.
185 afv, Notulen docentenvergaderingen hbs-afdeling 1918-1936, 23 december 1932.
186 afv, Notulen docentenvergaderingen gymnasiumafdeling 1929-1936, 24 december 1932.

Eind 1932 werd er uitvoerig over deze richtlijnen gesproken in de docen-
tenvergadering van de hbs-afdeling, waarbij elf docenten hun argumenten 
uiteenzetten. Aanleiding om dit punt op de agenda te zetten was de indruk 
van de rectrix dat niet alle docenten dezelfde ‘zienswijze’ hadden. Moesten 
leerlingen altijd zwijgen in de gangen van de school, of zou zachtjes praten 
wel moeten worden toegestaan? Sommige docenten vonden de zwijgplicht 
een wat al te zware maatregel en zouden het prima vinden als leerlingen 
zachtjes zouden mogen praten. Andere docenten waren bang dat dit uitein-
delijk zou leiden tot al te lawaaiierig gedrag. De rectrix, zuster Xaveriana, was 
van mening dat zwijgen in de gangen ‘een goede oefening tot zelfbeheer-
sching [was]. Waar de kinderen op de speelplaats voor schooltijd en tijdens 
het vrije kwartier zooveel hebben kunnen praten, acht ze het niet te veel 
gevergd, daarna zwijgen te eischen. Ook wijst ze op ’t gevaar van ’t loslaten 
van dit voorschrift. Lukt de nieuwe regeling, die dan komt, niet, dan is het 
moeilijk weer tot de oude terug te keeren.’185 Een dag later was het zwijgen 
in de gangen ook onderwerp van gesprek in de docentenvergadering van de 
gymnasiumafdeling.186 Wiskundedocent de heer Van Steenhardt Carré was 
van mening dat de hoogste klassen van het gymnasium ‘wel wat te veel als 
kleine kinderen behandeld werden’. Een eerdere proef, waarbij de leerlingen 
uit de zesde klas van het gymnasium wat meer vrijheid hadden gekregen en 
niet meer ’s morgens in de rij naar hun klas hoefden te lopen, was de rec-
trix echter niet goed bevallen, omdat leerlingen zich ‘al te vrij’ waren gaan 
gedragen. Andere docenten wezen op de gang van zaken op andere scholen. 
Zo mochten leerlingen van het Gemeentelijk Lyceum in Amsterdam zacht-
jes in de gangen praten tot de lessen begonnen en waren de teugels op het 
katholieke meisjeslyceum in Den Haag weer strakker aangehaald. Eerst was 
spreken toegestaan, nu nog slechts fluisteren. Docente aardrijkskunde zuster 
Marguerite Marie Laceuille bracht naar voren hoe hinderlijk het spreken in 
gangen zou zijn voor de zusters die zich in de kapel bevonden. Uit de beide 
vergaderingen bleek dat de meningen uiteenliepen. Er werd geen besluit ge-
nomen over deze kwestie, dus werd de oude situatie gehandhaafd.

In het nieuwe schoolgebouw van Fons Vitae aan de Reijnier Vinkeleskade 
was het klooster een onderdeel van het schoolcomplex. Zwijgen was voor 
zusters vanzelfsprekend onderdeel van hun kloosterleven. Door leerlingen 
dezelfde disciplinerende maatregel op te leggen hoopten zusters bij te dragen 
aan de karaktervorming van de leerlingen. Ook andere kloosterlijke idealen 
speelden een rol in de opvoeding van meisjes. In het boekje met de grond-
beginselen van de opvoeding van de Franciscanessen van Heythuysen, dat in 
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187 Erziehungsgrundsätze der Schwestern, 20. 
188 Roes, ‘Dux, 1927-1970’, 38.
189 De Leeuw, Alles Flink Dicht, 295.
190 De Leeuw, Alles Flink Dicht, 43.
191 Selten, Het apostolaat der jeugd, 115; De Leeuw, Alles Flink Dicht, 50-55.
192 ‘Een protest tegen de moderne vrouwenkleding’, Nieuwe Tilburgsche Courant 25 augustus 1923.
193 In Tilburg kreeg bisschop Diepen op basis van zijn initialen (A.F. Diepen) de bijnaam Alles 

Flink Dicht. De Leeuw, Alles Flink Dicht, 11. 

1926 in Duitsland verscheen, was ook een passage opgenomen over eenvoud. 
De Franciscanessen van Heythuysen moesten eenvoud in omgangsvormen, 
gebedsleven, spreken en gebaren, houding en kleding nastreven. Heel be-
langrijk daarbij was een juiste houding ten opzichte van de ‘moderne cul-
tuur’, waarin grote gevaren scholen. Zusters zouden een front moeten vor-
men tegen ongepaste kleding en overdreven lichaamsverzorging.187 Daarin 
stonden zij niet alleen. 

Tegen onzedige kleding
Jonge katholieken leerden dat de mens van nature tot het kwade was geneigd 
en leerden hun lichaam vooral te zien als het zwakke vlees.188 Opvattingen 
over zedelijkheid waren niet sekseneutraal. In katholieke opvoedkundige 
brochures werd het vrouwenlichaam neergezet als bron van verleidingen. 
Vrouwen moesten volgens deze normen kuise kleding dragen, zodat mannen 
niet van hen in de war zouden raken. In de bestrijding van onzedelijkheid 
draaide het veel meer om de kleding van vrouwen en meisjes dan om die van 
mannen en jongens.189 

In 1914 had paus Pius X in zijn nieuwjaarstoespraak gewezen op het grote 
gevaar van onzedige moderne vrouwenkleding. Voor katholieke vrouwen 
waren een lage halsuitsnijding, doorzichtige stoffen en enkelvrije rokken uit 
den boze.190 Kleding hing immers nauw samen met gedrag: een vrouw die on-
zedige kleding droeg, zou zich maar al te snel ook laten verleiden tot sporten, 
wilde dansen en zonnebaden. Onzedige kleding kon zo leiden tot ontwrich-
ting van het gezin en uiteindelijk tot de ondergang van de hele moederkerk. 
Ook aan kleding van meisjes op katholieke lycea werden strikte regels gesteld. 
Ieder jaar vaardigden de bisschoppen gedetailleerde kledingvoorschriften uit 
voor kleding op school en bij sportmanifestaties.191 Met name de bisschop van 
Den Bosch, monseigneur Diepen, stond bekend om zijn felle aanvallen tegen 
‘de onbehoorlijke vrouwkleeding van den tegenwoordigen tijd’.192 Vrouwen 
die de richtlijnen niet in acht namen, werd voorgehouden dat zij geen Heilige 
Sacramenten meer zouden mogen ontvangen, een van de hoogste sancties 
denkbaar binnen de katholieke kerk.193 

Voor de vrouw zelf gold gepaste kleding als uiterlijk vertoon van inner-
lijke zedigheid. Dit diende een dubbel doel. Vrouwen die zich zedig kleed-

Marieke Smit - In deugd en wijsheid groeien.indd   183 12-07-19   09:14



[   184   ]

194 Vetgedrukt in origineel. afv, rk  Hoogere Burgerschool voor meisjes. Programma voor het schooljaar  
1921-1922. In het programmaboekje van 1926-1927 werden de regels nog verder aangescherpt. 
Kleding moest niet alleen hals en armen bedekken, rokken moesten ook tot over de knieën 
reiken. afv, rk  Lyceum voor meisjes. Programma voor het schooljaar 1926-1927.

195 afh, Kroniek Klooster van het H. Hart Amsterdam, 1921.
196 Interview mevrouw Kamps-Post, 1 april 2009. Historica Stephanie Spencer merkt op dat veel 

oud-leerlingen aan zichzelf terugdenken als ‘rebels’ waar het ging om de kledingregels. 
 Spencer, ‘A Uniform Identity’, 239.

197 De Leeuw, Alles Flink Dicht, 75.
198 Idem, 236-248.

den, gaven daarmee het goede voorbeeld en voor henzelf was het tevens een 
vorm van zelfheiliging. Ook meisjes op lycea moesten het goede voorbeeld 
geven. In Amsterdam werden schooljaar 1921-1922 voor het eerst kledingregels 
opgenomen in het programmaboekje van Fons Vitae. ‘De blouses moeten 
tot aan Den hals gesloten zijn. De mouwen moeten minstens tot over 
Den elleboog reiken.’194 Uit de kroniek blijkt dat lang niet alle ouders het 
met deze maatregel eens waren. ‘Vele gemoederen kwamen bij de toepassing 
van den nieuwen maatregel in opstand’, aldus de kroniekschrijfster. Zusters 
weken ondanks de kritiek echter niet af van de richtlijnen: leerlingen met te 
korte mouwen werden niet in de school toegelaten.195 Daarmee volgden zij de 
bisschoppelijke richtlijnen.  

Voor leerlingen waren de kledingregels dagelijks realiteit. Dat neemt niet 
weg dat leerlingen zich soms enige mate van vrijheid permitteerden in het 
uitvoeren van de richtlijnen, waarmee zij subtiel in opstand kwamen tegen 
heersende normen. Een oud-leerlinge van Fons Vitae vertelde dat de leerlin-
gen creatieve oplossingen bedachten om met de regels om te gaan. Strenge 
regels prikkelden tot creatieve oplossingen: 

 ‘We moesten lange kousen aan en mouwen tot hier [mevrouw wijst naar 
haar elleboog, m.s.] Sommigen hadden wel korte mouwen, maar dan 
hadden ze van die schijnmouwtjes, die kon je uitrekken met twee keer 
elastiek. Zodra ze het hek uit waren, konden die mouwen weer eraf.‘196 

Deze leerlingen waren niet de enigen die een eigen invulling probeerden te 
geven aan vastgestelde kledingregels. Ook in De katholieke vrouw, het blad dat door 
de federatie van rk vrouwenbonden werd uitgegeven, verschenen in de jaren 
1920 afbeeldingen van slimme oplossingen om te laag uitgesneden blouses 
‘draagbaar’ te maken zodat ze aan de bisschoppelijke eisen voldeden.197

Meer conservatieve opvattingen hadden vrouwen die zich verenigden 
in de Vereeniging Vrouwenadel, die in 1914 in Nijmegen was opgericht en 
zich specifiek richtte op vrouwenkleding. Lidmaatschap was toegankelijk 
voor katholieke ‘Dames uit stand’. De leden waren vaak overtuigd en vroom 
katholiek.198 De bestuursleden van de Tilburgse onderafdeling waren vaak 
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199 Van de bestuursleden die De Leeuw noemt, komen de volgende namen in het interbellum 
voor op de leerlingenlijst van het Theresialyceum: Van Dooren, Diepen, Verschuuren, 
 Janssens, Van Spaendonck, Blomjous en Brouwers. De Leeuw, Alles Flink Dicht, 239. 

200 De Leeuw, Alles Flink Dicht, 338.
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15 mei 1926.
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 Courant 15 mei 1926; Van Eijden-Andriessen, ‘Wij, fiere vrije Roomsche meisjes’, 51.
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Het Theresialeven-gevoel, 80. 
205 Tromp, Meer dan het geweest is, 105; Eijgenraam e.a., 1916-1966 Jeanne d’Arclyceum Maastricht, 20. 

afkomstig uit prominente fabrikantenfamilies, van wie diverse achternamen 
ook op de leerlingenlijst van het Theresialyceum te vinden zijn.199 Zulke zede-
lijkheidsverenigingen trokken echter maar weinig leden.200 

De kleding van de leerlingen van het Theresialyceum zal geen onderwerp 
van discussie zijn geweest. De Zusters van Liefde lieten de leerlingen van het 
Theresialyceum een uniform dragen, dat ‘practisch, stemmig en chique’ was, 
aldus Goossens in de Nieuwe Tilburgsche Courant.201 Theresianen waren herken-
baar aan hun blauwe uniformjurk afgezet met beige randje, stropdas en een 
hoed met een insigne van de heilige Theresia van Lisieux. Ook droegen de 
meisjes een uniformschort, lichtgrijs met blauw afgezet.202 Ook de leerlingen 
van Mater Dei droegen een uniform. Zij gingen gekleed in een zwarte jurk 
met witte kraag en witte manchetten. Daarnaast droegen zij speciale mutsen 
met het Mater Dei embleem en een knopje voor elke goed doorlopen klas.

Het uniform zorgde ervoor dat er weinig zichtbaar onderscheid was tus-
sen de leerlingen en verbond hen uiterlijk met de school. Dat eerste doel werd 
in de ogen van leerlingen niet altijd gehaald. Via de kwaliteit van de gebruikte 
stoffen en het schoeisel konden meisjes die uit rijkere families kwamen zich 
toch duidelijk van anderen onderscheiden.203 Zo herinnerde een oud-leerlinge 
van het Theresialyceum zich dat schoenen en kousen genoeg mogelijkheden 
boden om verschillen te accentueren. ‘Je droeg gewoon geen bepaald soort 
schoenen en zeker geen gerepareerde schoenen, dan was je uit.’204 

Voor een buitenstaander waren leerlingen van dezelfde school door hun 
uniform gemakkelijk te herkennen. De ursulinen hadden daarnaast nog een 
doelstelling met het uniform. Alle meisjes van ursulinenscholen droegen 
dezelfde zwarte jurk en hetzelfde insigne ten teken van hun onderlinge 
band.205 De generale overste ging in 1935 in een boekje ter gelegenheid van het 
400-jarig bestaan van de ursulinen expliciet in op het belang van het insigne. 
Door het insigne konden leerlingen van de ursulinen elkaar herkennen en 
‘de eenheid van geest en hart zal erdoor toenemen’. De sterren stelden het 
sterrenbeeld de kleine beer voor (Ursula, de naam van de patroonheilige van 
de ursulinen betekent in het Latijn kleine beer), de leus Serviam stond voor 
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206 M. Marie de Saint-Jean, Generale overste o.s.u., ‘Het opvoedingsideaal van Sinte Angela’, in 
Kerk- school en ziekenhuis. Feestnummer bij de gelegenheid van het 4de eeuwfeest van de orde van de H. Ursula  
jrg 9, nr 10, 23 november 1935.

207 Interview mevrouw Van Ravels-Classen, 8 juli 2008.

dienen uit gehoorzaamheid en uit liefde. Dat uiterlijke teken moest een 
weerspiegeling zijn van het innerlijk en gedrag van de leerlingen, dat ‘heilig 
en edel’ moest zijn.206 Er werd aan de leerlingen duidelijk gemaakt wat dat 
speldje betekende. Een oud-leerlinge kon mij meer dan zestig jaar later nog 
precies vertellen wat voor insigne zij droeg: ‘Daar stond op “Serviam”: moge 
ik dienen. Serviam. Dat is zeker ook een idealisme geweest van de Ursulinen 
en van alle religieuzen om dienstbaar te zijn.’207 

Boekje ter ere van het tienjarig bestaan van Mater Dei. 
Tekening Betty van den Berg. (ran  1052, 93) 
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208 Johannes Nicolaas Coenraad Colette (1889-1958) was grafisch ontwerper, illustrator, monu-
mentaal kunstenaar, kunstschilder, glasschilder, wandschilder, tekenaar, vervaardiger van 
mozaïek en boekbandontwerper. Hij verhuisde in 1927 naar Nijmegen. Ad Stadhouders,  
‘Colette, Joan’, Numaga 53 (2006), 45, 46.

209 na 2.14.02, 228. Brief van Joan Colette aan Vinkesteyn, 29 oktober 1927.
210 Ibidem.

De kledingregels op Mater Dei en het Theresialyceum gaven minder ruim- 
te om met ouders te discussiëren dan op Fons Vitae, omdat op de eerste  
scholen immers precies was vastgesteld hoe het uniform eruit moest zien.  
Dat be tekent niet dat er geen kritiek was op deze kledingeisen. Opnieuw 
werpt het archief van de onderwijsinspectie hier interessant licht op me-
ningsverschillen die tussen ouders en de rectrix van Mater Dei bestonden. 
Joan Colette, die zich in 1927 als kunstenaar te Nijmegen had gevestigd en 
duidelijke opvattingen had over ‘goede smaak’, schreef in oktober 1927 een 
brief aan Inspecteur der Gymnasia Vinkesteyn over het uniform op Mater 
Dei.208 Zijn dochtertje zou een jaar later naar Mater Dei gaan en de ‘uniforme 
zwarte kleding’ die de leerlingen van Mater Dei droegen, vond hij ‘zeer be-
zwaarlijk en antipathiek’. 

 ‘Ik wensch mijn kind niet van haar 12e tot 18e jaar in de rouw te kleeden 
(..) [I]k duld ook die inmenging niet in wat aan ons ter beoordeling staat. 
(...) Ik wil mij wel lessen in zekere vakken, en nog “iets” daarbij, verschaf-
fen, doch wensch de opvoeding allereerst zelf te volbrengen. (...) Het kind 
behoort niet aan de school, doch aan ons. Het kind draagt dus niet de 
uiterlijke teekenen, de uniform van de school, doch die van de plaats, 
van het milieu, waar het rechtens thuishoort: ons gezin. Het inzicht, de 
smaak, de wenschen van ons dienen deel te gelden, niet die van de school.
 Overigens – die smaak – ik acht mij daarin méér autoritair dan alle zusters 
te samen! – dient eerder door mij aangeduid, dan door de anderen.’209 

Om misverstanden te voorkomen voegde Colette daaraan toe dat zijn be-
zwaren niet voortkwamen uit antipathie jegens de religieuze leiding van de 
school. Hij wilde ‘natuurlijk niets liever dan confessioneel onderwijs (..) voor 
mijn kinderen’, zo schreef hij. Juist daarom vond hij het zo jammer dat zijn 
dochter op Mater Dei zwarte kleding zou moeten dragen. Dat zou het beeld 
van katholieke scholen niet ten goede komen. Dat de kwestie hem hoog zat, 
blijkt wel uit het feit dat hij Vinkesteyn vroeg of een school wel het recht had 
kledingeisen te stellen als deze subsidie kreeg.210 Wat hem betreft mocht de 
vrijheid van de school op dat punt wel wat worden ingeperkt. Dat gebeurde 
echter niet, want het uniform bleef op Mater Dei tot na de Tweede Wereld-
oorlog gehandhaafd. 
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Dit voorbeeld laat zien dat zusters er soms andere opvattingen ten aanzien 
van de kleding op nahielden dan leerlingen en hun ouders. Ouders als Joan 
Colette zagen kleding als middel om uiting te geven aan het goede milieu 
waaruit hun dochters kwamen. Voor hem stond niet voorop dat zijn dochter 
in uiterlijk was verbonden met andere leerlingen van ursulinenscholen, maar 
dat zij in haar kledingkeuze zou opvallen als dochter van een kunstenaar met 
een uitzonderlijk goede smaak. Zusters hadden een ander referentiekader. Zij 
droegen een habijt dat voor alle zusters hetzelfde was en waardoor zij zich 
uiterlijk juist niet van elkaar onderscheidden. Het habijt verhulde hun hele 
lichaam ten teken dat zij het geestelijke leven en niet het aardse als hoogste 
waardeerden.211 Zusters zagen zich in hun kledingbeleid gesteund door de 
strikte bisschoppelijke richtlijnen. Ouders die bezwaren hadden tegen de 
regels die de zusters aan de kleding stelden, hadden in het interbellum geen 
wezenlijke invloed op het beleid. 

Omgang met jongens en bijzondere vriendschappen tussen meisjes
Op de drie lycea werden jongens zo ver mogelijk van het schoolterrein gehou-
den. Oud-leerlingen van Fons Vitae herinnerden zich dat ze konden rekenen 
op een flinke berisping als een jongen aan het hek van het schoolplein stond 
te wachten. Als het had gevroren en er lag ijs, dan kregen de meisjes van Fons 
Vitae en de jongens van het Sint-Ignatiuscollege op andere tijden ijsvrij.212 
Mater Dei en het Canisius College, beide gelegen aan de Berg en Dalseweg, 
hadden verschillende begintijden, zodat de jongens en meisjes elkaar niet 
zouden treffen.213

Zelfs in de oorlogsjaren, toen jongens en meisjes soms noodgedwongen 
van elkaars schoolgebouwen gebruik moesten maken, bleven de contacten 
tussen de seksen tot een minimum beperkt. In het schooljaar 1941-1942 
kregen de leerlingen van de hoogste klassen van Fons Vitae eens per week 
tekenles in het lijntekenlokaal van het Sint-Ignatiuscollege. Ze werden zo 
de school binnengeleid dat de jongens hun aanwezigheid zo min mogelijk 
zouden opmerken en er tijdens die uren geen contact tussen de meisjes en 
de jongens kon zijn.214 Leerlingen van Mater Dei die in 1945 noodgedwongen 
moesten intrekken in het gebouw van het Canisius College, hadden andere 
lestijden en moesten zich in colonnes door de gangen begeven om hun niet 
de gelegenheid te geven jongens in de gangen te ontmoeten.215
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Het beeld dat meisjes van jongens voorgeschoteld kregen, was niet al 
te positief. Een oud-leerlinge, gymnasiaste van 1929 tot 1935, vertelde dat zij 
tijdens de beleefdheidsles ook had geleerd dat ‘als er in de tram een jongen 
tegen je lachte, moest je zeggen: ‘Heer, spaar me deze bekoring’’. ‘Ja, je dacht 
zowat dat jongens de slechtste mensen waren die er op de wereld bestonden 
natuurlijk’, voegde zij daar nog aan toe.216 

Niet alle ouders vonden omgang tussen jongens en meisjes zo onheil-
spellend als veel paters en zusters. De Franciscanessen van Heythuysen uit-
ten beginjaren 1920 hun zorgen over de gemengde danslessen die sommige 
leerlingen bezochten, waar meisjes hun ‘vrouwelijke waardigheid’ zouden 
prijsgeven.217 In de ogen van sommige ouders hoorde dansles juist wel bij 
een goede opvoeding. Anne Biegel, leerlinge van Fons Vitae van 1921 tot 1925, 
schreef in haar dagboek geregeld over de dansavonden die bevriende fami-
lies in haar woonplaats Bussum organiseerden.218 Voor ouders boden zulke 
gelegenheden de mogelijkheid om hun dochters te laten verkeren in gelijk-
gestemde families; de zusters van Fons Vitae zagen alleen het beangstigende 
ervan.

Ook vriendschappen tussen meisjes konden een bron van zorg zijn, zo 
heeft Marieke Hilhorst aan de hand van herinneringen van oud-leerlingen 
aan hun kostschoolperiode bij zusters laten zien.219 Uit het dagboek van Anne 
Biegel blijkt dat ook leerlingen van Fons Vitae zich bewust waren van de mo-
gelijke ‘gevaren’ van vriendschappen tussen meisjes. Op 28 maart 1922 schreef 
Anne in haar dagboek dat zij een gesprek met de overste van het klooster had 
aangevraagd om te praten over haar klasgenootje Gerta, die in de ogen van 
Anne steeds ‘doller’ op haar werd.220 Uit haar aantekeningen blijkt goed dat 
liefdesgevoelens tussen meisjes uit den boze waren: 

 ‘We hebben echt gezellig gepraat niet alleen over Gerta, ook over alles.. 
Ze zei me direct dat Gerta een vreeselijk hartstochtelijk kind was, waar 
je mee moest oppassen. Ik moet heel gewoon en beleefd tegen haar zijn; 
haar niet afstooten, want zo wordt ’t nog erger en dat is ook zo. Na de 
vacantie word ik gelukkig overgeplaatst. Ma [de overste van het klooster 
moeder Clarentia, m.s.] sprak zoo leuk. Ze zei, dat een jongen en een 
meisje verliefd worden, dat is nu eenmaal zo in de wereld, maar als één 
meisje ’t op een ander is, is ’t te gek. ’221

Marieke Smit - In deugd en wijsheid groeien.indd   189 12-07-19   09:14



[   190   ]

222 De Rooy, Republiek van rivaliteiten, 170.
223 Walboomers, ‘’Jullie zijn hier niet op een meisjesschool’’, 159.
224 Interview mevrouw Van Ravels-Classen, 7 juli 2008; Arends, Mère Gregoria, 25, 89; Antonie Haff-

mans-Theunissen en Lies Hoefnagels schreven in 1957 in de schoolkrant: ‘Het leren maken 
van een reverence voor mère Prieure en andere hooggeplaatste personen vormde een belang-
rijk deel van de etikette-lessen’. Antonie Haffmans-Theunissen en Lies Hoefnagels, ‘Uit de 
kleuterjaren van Mater Dei’, De Sirene jrg 4, nr 3, februari 1957.

225 Interview mevrouw Kamps-Post, 1 april 2009.
226 Interview mevrouw Terwijn-van Straaten, 15 mei 2009.

Dat zusters zulke kwesties serieus namen, blijkt wel uit het feit dat Anne Bie-
gel naar een andere klas werd overgeplaatst, waarover zij in haar dagboek op-
gelucht lijkt. Uit dit fragment blijkt dat de overste de grenzen van de seksu-
aliteit van haar leerlingen bewaakte. Onderdeel van de vrouwelijke vorming 
was dat meisjes heteroseksueel moesten zijn. 

Beleefdheidsles en vrouwelijke vakken
Uiterlijke kenmerken van rangen en standen verdwenen in het interbellum 
wat meer uit het straatbeeld, maar deze verschillen bleven in belangrijke mate 
de onderverdeling tussen groepen in de samenleving bepalen.222 De leerlin-
gen op de katholieke meisjeslycea leerden via beleefdheids- of etiquettelessen 
hoe zij zich in deze standenmaatschappij hoorden te gedragen. Dit was overi-
gens geen exclusieve praktijk op katholieke scholen; ook op het Gemeentelijk 
Lyceum voor Meisjes in Amsterdam kregen de leerlingen les in beleefdheids-
regels.223 De leerlingen van Mater Dei leerden bijvoorbeeld hoe zij zich moes-
ten voorstellen ‘als je dus minder in aanzien bent, als je jonger bent’ en hoe 
zij een hogergeplaatst iemand op een smalle trap moesten passeren.224 Een 
leerlinge van Fons Vitae in de periode 1934-1939 herinnerde zich dat zij zulke 
regels ook in de school moesten toepassen en dat leerlingen gepaste eerbied 
moesten tonen voor de rectrix: 

 ‘Zuster Xaveriana komt, dat was dan de rectrix, die komt de trap af. Ik 
weet niet of je Fons Vitae van binnen kent? De trappen zijn niet smal. Dan 
komt zij naar beneden, moest jij je tegen de leuning aandrukken en haar 
gedag gaan zeggen en je mocht niet langs haar heenlopen. Dan moest je 
stil wachten tot zij naar beneden was.’225 

De beleefdheidslessen op Fons Vitae werden gegeven door zuster Marguerite 
Marie Laceuille (tevens docente aardrijkskunde). Leerlingen leerden onder 
andere dat zij op feestelijke gelegenheden handschoenen moesten dragen en 
hoe zij een nette brief moesten schrijven.226 Mevrouw Hertogh, leerlinge van 
Fons Vitae in de jaren 1920 en daarna docente scheikunde aan dezelfde school, 
schreef in 1980 een brief aan Henk van Gessel, docent klassieke talen die ook 
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het schoolarchief beheerde, waarin zij refereerde aan de beleefdheidsles- 
sen. Zo excuseerde ze zich voor de inktvlekken in de brief. ‘In de befaamde 
“beleefdheidslessen” van meer dan een halve eeuw geleden leerde ik dat een 
gevlekte brief dusdanig onbeleefd was dat je ogenblikkelijk opnieuw moest 
beginnen! Op mijn oude dag vind ik dat verspilling van de resterende energie 
en ik hoop en vertrouw, dat je het niet als “gebrek aan respekt” zult opvat-
ten.’227

De beleefdheidslessen maakten geen onderdeel uit van het officiële 
rooster. Oud-leerlingen konden zich niet goed herinneren hoe vaak ze zulke 
lessen kregen. Specifiek voor meisjes waren wel andere vakken in het rooster 
opgenomen. In de reglementen voor de gymnasiumafdeling van Fons Vitae 
was opgenomen dat in de loop van de zes jaren evenveel uren onderwijs gege-
ven werden als ‘volgens het algemeen leerplan voor dat vak aan een openbaar 
gymnasium te besteden zijn’228. Daarnaast werden er, zoals de Wet op het 
Hoger Onderwijs voorschreef, ‘niet meer dan vier uur per week per klasse’ 
besteed aan ‘godsdienst en kerkelijke geschiedenis, vrouwelijke handwerken, 
kunstgeschiedenis en koorzang’.229 Voor godsdienstleer ging het om twee uur 
per week en vrouwelijke handwerken één uur. ‘Zang’ stond als vak op het 
rooster, maar was facultatief. Op Mater Dei werden er andere keuzes gemaakt. 
Godsdienst kreeg de leerlingen meestal twee uur per week, in klas vier en zes 
één uur per week. Handwerken werd alleen in de eerste twee klassen gegeven, 
maar wel gelijk twee uur per week. Er stond geen zingen op het rooster, wel 
het vak ‘hygiëne en verbandleer’, één uur per week in klas vijf.230 

In de brochure van Fons Vitae die midden jaren 1930 verscheen, beschreef 
de schoolleiding het doel van deze extra vakken. De lessen in handwerken, 
koorzang en kunstgeschiedenis waren ervoor bedoeld om ‘de zin voor schoon-
heid’ te ontwikkelen en ‘het speciaal vrouwelijke tot zijn recht te [laten] ko-
men’.231 Net als de teken- en gymnastieklessen moesten deze uren voor ‘een 
aangename afwisseling’ zorgen en werd benadrukt dat zij het programma 
niet verzwaarden. In de praktijk werd er soms pragmatisch omgegaan met 
deze extra uren op het rooster. In maart 1929 werd besloten om één uur hand-
werken op de hbs om te ruilen voor meetkunde, om zo de lage cijfers voor dat 
vak wat op te krikken.232 Enkele jaren eerder nog had het schoolbestuur aan 
het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen om toestemming 
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gevraagd om in plaats van gymnastiek juist handwerken in te roosteren. Aan 
het ministerie gaf het schoolbestuur als reden op ‘dat de school enkel bestemd 
is voor meisjesleerlingen, waarbij de behoefte aan lichamelijke beweging niet 
zoo sterk is als bij jongens, maar welke opvoeding nog andere eischen stelt, 
zooals b.v. vaardigheid in de Vrouwelijke Handwerken’, het vak waaraan ze 
de uren liever zouden besteden.233 Dit verzoek hangt waarschijnlijk vooral 
samen met een organisatorische kwestie. Fons Vitae had geen eigen gymzaal 
en kon voor de gymnastieklessen moeilijk ergens terecht. Het vak gymnastiek 
verdween overigens niet van het rooster, ondanks het verzoek aan het minis-
terie van Onderwijs om deze uren te vervangen door handwerken. Aan de ene 
kant werd dus sterk ingezet op ‘vrouwelijke vakken’ in het rooster, aan de 
andere kant werd er met deze extra uren ook pragmatisch omgegaan. Ze had-
den duidelijk een andere status dan de examenvakken en dan godsdienstleer, 
want op de uren voor dat vak werd niet beknibbeld. 

Via kledingvoorschriften, het aanleren van correcte omgangsvormen, 
verboden op seksueel getinte contacten en in vakken als handwerken en hy-
giëne leerden meisjes op de lycea hoe zij zich idealiter als katholieke vrouwen 
moesten gedragen. Daarbij werden zij erop gewezen dat zij door hun sekse en 
hun opleidingsniveau een voorbeeldfunctie voor andere katholieke vrouwen 
moesten vervullen. Er waren hoogstwaarschijnlijk veel ouders en leerlingen 
die deze regels onderschreven of ze volgden omdat ze er nu eenmaal waren. 
Meningsverschillen omtrent kledingregels en het bezoeken van bals met jon-
gens laten zien dat er wel eens ouders waren die een ander beleid voorston-
den. In het geval van dansen met jongens gingen zusters uit van een andere 
argumentatie dan ouders. Zusters zagen dit, in navolging van de clerus, als 
gevaarlijk voor geloof en zeden; ouders zoals die van Anne Biegel zagen vooral 
de mogelijkheden om contacten te leggen met jongens van dezelfde sociale 
klasse. Openlijk de regels bevragen was voor leerlingen nauwelijks mogelijk. 
Sommige leerlingen maakten wel gebruik van de speelruimte die er was om 
een eigen invulling te geven aan de hen opgelegde regels.234 Zij rekten deze 
zoveel mogelijk op in de richting van hun eigen kledingvoorkeur.235 
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cultureel aanbod

Een gedegen cultureel programma werd gezien als een belangrijk element in 
de vorming van vrouwen uit de maatschappelijke bovenlaag. In katholieke 
kring waren de exclusiefste scholen de Franse zusterpensionaten. Enkele van 
deze pensionaten werden al vroeg in de negentiende eeuw gesticht, maar 
vooral aan het begin van de twintigste eeuw openden diverse onderwijscon-
gregaties die uit Frankrijk naar Nederland waren gevlucht, Franse pensio-
naten.236 Historicus Rob Wolf concludeert in zijn onderzoek naar het Franse 
meisjespensionaat Notre Dame des Anges in Ubbergen dat deze middelbare 
meisjesschool vooral bezocht werd door meisjes uit hogere sociale klassen en 
dat een belangrijk deel van de aantrekkingskracht voortkwam uit het cul-
turele programma dat werd aangeboden. Een aanzienlijk deel van het pro-
gramma was ingeruimd voor kunst, cultuur en muziek.237 Zusters pasten hun 
onderwijs aan hun doelgroep aan. Meisjes uit betere sociale kringen kregen 
etiquetteles, leerden converseren, speelden muziek en deden aan toneel.238

Ook op gymnasia was een cultureel aanbod gebruikelijk, zowel voor 
jongens als voor meisjes.239 Culturele vorming werd gezien als belangrijk 
onderdeel van de vorming van de gymnasiast, die idealiter deel ging uitma-
ken van de culturele elite van het land.240 Het aantal culturele activiteiten dat 
in schoolverband werd georganiseerd nam op Fons Vitae, Mater Dei en het 
Theresialyceum toe naarmate de lycea meer leerlingen trokken. Net als op 
veel andere gymnasia werd er vanaf 1936 regelmatig ‘een uur muziek’ georga-
niseerd op Mater Dei, Fons Vitae en het Theresialyceum, waarin musici van 
naam concerten gaven.241 Ook werd er toneelgespeeld, bezochten leerlingen 
tentoonstellingen om kunst te leren waarderen en leerden zij daarover te 
converseren, bijvoorbeeld in culturele clubs waarin leerlingen voor elkaar 
lezingen gaven over literatuur, muziek en kunst.
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prozaschrijfster die een belangrijke rol speelde in de katholieke vrouwenbeweging in Neder-
land (in Het Centrum redigeerde zij de vrouwenrubriek en sinds 1920 was zij hoofdredactrice van 
De Katholieke Vrouw), door de jezuïet pater Ermann en door professor Van Ginneken, die hoog-
leraar in de Nederlandse taal- en letterkunde, vergelijkende Indogermaanse taalwetenschap 
en Sanskriet was in Nijmegen. 

Bij de specifieke invulling van het culturele aanbod speelde gender op de 
drie katholieke meisjeslycea een belangrijke rol. Ouders van leerlingen van 
Fons Vitae konden in de jaren 1930 in de brochure van de school lezen dat 
‘op een meisjesschool (…) ook de zin voor schoonheid ontwikkeld [dient] te 
worden en het speciaal vrouwelijke tot zijn recht [dient] te komen’.242 Het 
vak vrouwelijke handwerken maakte daar deel van uit, maar ook de lessen 
in koorzang en voor de hoogste klassen kunstgeschiedenis.243 Deze vakken 
zouden de vrouwelijke vorming ondersteunen. Dit werd genderspecifiek in-
gekleurd. Op kleinseminaries in Nijmegen kregen jongens ook zangles, maar 
daar werd zang gedefinieerd als belangrijke vaardigheid voor een toekomstige 
klerikale man, die in de kerk goed moest kunnen zingen.244 

Ook de katholieke identiteit van de school drukte een stempel op het 
culturele aanbod. Op Fons Vitae lieten diverse sprekers leerlingen kennisma-
ken met onderwerpen als de positie van katholieken in Engeland, Pius X en 
het geestelijk lied in de middeleeuwen, en ‘Christus den liefdekoning’. De 
lezingen waren gericht op de vorming van een vrouwelijke katholieke elite. 
De leerlingen vormden de elite onder de scholieren en prominente katholie-
ken werden uitgenodigd om de lezingen te geven. De sprekers hadden hun 
sporen verdiend in de katholieke vrouwenbeweging, in de wetenschap, het 
literaire circuit, of vanwege hun status als priester.245 

Op Mater Dei, Fons Vitae en het Theresialyceum kreeg het culturele 
aanbod in de loop der jaren steeds verder vorm en inhoud. De drie scholen 
komen hieronder kort aan bod. Het zwaartepunt ligt bij Fons Vitae. In het ar-
chief van Fons Vitae zijn verhoudingsgewijs veel bronnen bewaard die inzicht 
geven in de culturele activiteiten die werden georganiseerd. 

Het culturele aanbod op Fons Vitae kreeg gestalte door de inzet van 
zusters, lekendocenten en soms ook ouders. De docenten voor aestethica (in 
de jaren 1922-1929 gegeven door Frank Luns, zoon van schilder, tekenleraar 
en hoogleraar Huib Luns en broer van de latere minister van Buitenlandse 
Zaken Joseph Luns) en kunstgeschiedenis en lijntekenen (vanaf mei 1925 tot 
1969 gegeven door kunstenaar Jan Mammen) organiseerden excursies naar 
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musea.246 Bij de schoolkrant was zuster Xaveriana de drijvende kracht. Op 
haar initiatief kreeg Fons Vitae in 1921 een schoolkrant die werd gedrukt op 
glimmend papier en waarvan het ontwerp van de kaft de moderne uitstraling 
van de Jugendstil had. Een schoolkrant hoorde bij een moderne school en gaf 
leerlingen de mogelijkheid zelfstandig en creatief aan de slag te gaan en hun 
schrijftalenten te ontwikkelen.247 

Daarnaast was de schoolkrant voor zuster Xaveriana ook een middel om 
het opvoedideaal van de zusters gestalte te geven: het vormen van hardwer-
kende en deugdzame katholieke jonge vrouwen. De naam Knoppen was bij 
de oprichting van het blad in 1921 door de rectrix uit de inzendingen van de 
leerlingen gekozen omdat deze blijk gaf van ‘hooger aspiraties’: een knop was 
klein en onbeduidend, maar hield een mooie belofte in, zo schreef zuster Xa-
veriana in het eerste nummer. Om die belofte waar te maken waren ‘inspan-
ning, arbeidzaamheid en volharding; drie dingen, onmisbaar voor iedereen 
die iets tot stand wil brengen’ noodzakelijk.248 

De redactie van de schoolkrant stond onder toezicht van zuster Xaveriana, 
die controle uitoefende over de inhoud van de krant.249 Ongewenste stukjes 
werden zo voorkomen en stichtende, tot deugdzaamheid aanzettende bijdra-
gen gestimuleerd. De voorstelling dat behoudende tendensen altijd van haar 
afkomstig waren, is echter onjuist. In het vierde nummer van de schoolkrant 
werd een ingezonden brief geplaatst van Tuus, die de redactie vroeg om een 
nieuwe kaft voor Knoppen. De kaft was mooi grafisch vormgegeven, maar er zou 
een meer ‘christelijk idee’ achter moeten zitten. ‘Een ding is zeker, het kruis 
moet de eerplaats hebben’, is haar suggestie voor een nieuwe vormgeving.250 
Deze oproep had geen direct effect. De kaft van Knoppen bleef ongewijzigd tot 
de zevende jaargang (1927). Daarna sierde een meer religieus getinte afbeel-
ding de voorkant: het Heilig Hart dat knoppen deed ontluiken.

Diverse leerlingen schreven stukjes over de Mariacongregatie, de lezingen 
en jaarlijkse uitjes naar Velzen en de Zuiderzee. Toch bood de schoolkrant 
meer dan vrome verhalen. Stukjes over ‘stoute broertjes en zoete zusjes’ had-
den een plek in de schoolkrant, maar ook dramatische fantasieverhalen waar-
in het met de hoofdfiguren slecht afliep.251 Bij bestudering van de schoolkrant 
van Fons Vitae valt op dat de snel veranderende stedelijke omgeving van Am-
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sterdam nauwelijks voorkomt in de stukjes van de leerlingen. Voor nieuwe 
vormen van vermaak, de ontstane dansrage, de opkomst van de jazzmuziek 
en Amerikaanse films was geen aandacht.252 In de schoolkrant stonden de 
gebeurtenissen op school centraal. 

Leerlingen van Fons Vitae begaven zich onder begeleiding wel in Am-
sterdam om te profiteren van het culturele aanbod in de stad. In 1931 stelde 
de Vereeniging voor Muzikale Ontwikkeling der Schooljeugd aan leerlingen 
van hbs en gymnasia toegangskaarten tegen lage prijs beschikbaar voor drie 
concerten in het Concertgebouw.253 Eind jaren 1930 verplaatste de muzikale 
vorming zich naar het schoolgebouw. Vanaf die tijd werden er in de aula con-
certen georganiseerd. De heer Aufrecht, vader van een leerlinge, was een van 
de initiatiefnemers van de serie ‘een uur muziek’, die werd aangeboden aan 

Schoolkrant Knoppen. (afv)
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middelbare scholen in heel Nederland. Het ging er daarbij om dat de leerlin-
gen goede smaak op muziekgebied zouden ontwikkelen.254

Alle leerlingen konden naar de muziekuitvoeringen luisteren en in de 
schoolkrant schrijven. Op sommige punten echter onderscheidden de gym-
nasiasten zich van leerlingen van andere schooltypen. Zo ging in 1931 op Fons 
Vitae de ‘Academie’ van start op initiatief van leerlingen van vijf gymnasium. 
Jo Kramer, Ina Tholens en Mimi Taminiau schreven in september 1931 een stuk  
in de schoolkrant over hun pas opgerichte club. Net als op de meeste andere 
gymnasia gebruikelijk was, wilden zij een ‘Academie’ oprichten die de oudere 
leerlingen gelegenheid gaf ‘tot onderlinge gedachtenwisseling over litteraire 
en andere onderwerpen, en waarin zij zich kunnen oefenen in spreken en de-
batteeren’. Ze hoopten dat de leerlingen van de hogere klassen zich enthousi-
ast bij het initiatief zouden aansluiten en dat het vooral ‘geen onbeduidende 
beweging’ zou worden, ‘zooals zoo vaak aan meisjesclubs wordt verweten’.255 

Deze vijfdejaars gymnasiastes waren zich ervan bewust dat jongens en 
meisjes niet op dezelfde manier in verband werden gebracht met intellectuele 
activiteiten als debatteren over literatuur en cultuur. Hoewel katholieke jon-
gens én meisjes het gymnasium konden volgen, was de algemene opvatting 
dat de manier waarop zij hun opleiding in de samenleving moesten inzetten 
anders was: jongens op hoge posities in maatschappij en kerk; meisjes eerder 
in een minder zichtbare rol. Het leren debatteren en spreken in het openbaar 
waren vanuit dat zichtpunt kwaliteiten die voor jongens belangrijker waren 
dan voor meisjes. Deze leerlingen van Fons Vitae identificeerden zich echter 
met ‘gewone’ gymnasiasten, die in hun ogen geen ‘meisjes’ waren en probeer-
den zich op die manier aan deze gegenderde indeling te onttrekken. 

Het aanvankelijke enthousiasme en de strijdbaarheid waarmee de ‘Acade-
mie’ in 1931 begon, veranderde toen deze club gewoon onderdeel was gewor-
den van het schoolprogramma. In de docentenvergadering voor het kerstrap-
port van 1936 bracht de heer Bank, docent klassieke talen, in dat de vijfde klas 
had geklaagd over de hoeveelheid tijd die de ‘Academie’ vroeg. Bij leerlingen 
daalde het enthousiasme, maar docenten wilden deze club graag handhaven. 
Zuster Hildegarde van de Wijnpersse, die zelf als lekendocente was ingetre-
den bij de Franciscanessen van Heythuysen en was gepromoveerd, vond de 
klacht overdreven: er was maar eens per drie weken een bijeenkomst die om 
vier uur eindigde.256 Het waren inmiddels vooral de docenten die debatteren 
zagen als belangrijk onderdeel van de vorming van de leerlingen. 
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Mater Dei was in de jaren 1920 en 1930 een kleinere school dan Fons Vitae. 
In 1935 telde Mater Dei 137 leerlingen, Fons Vitae had er rond die tijd twee 
keer zoveel.257 Uit de kroniek van Mater Dei is op te maken dat er diverse ac-
tiviteiten voor leerlingen waren, lezingen en toneel bijvoorbeeld, maar veel 
is daarover niet in het schoolarchief te vinden. In 1939 werd de schoolclub 
opgericht, die bestond uit verschillende secties waarvan de leerlingen van de 
vierde, vijfde en zesde klas lid konden worden. Het aanbod was divers: er was 
een missiesectie, een sociale sectie, een muzieksectie, een kunstsectie en een 
sterrensectie. De leiding van de secties was in handen van verschillende do-
centen, die soms ook het voortouw namen in de oprichting. De missiesectie, 
waaraan de ursulinen groot belang hechtten, was in handen van een mère; 
docente klassieke talen Christine Mohrmann had de leiding over de kunstsec-
tie en de sterrensectie werd geleid door scheikundedocente Marga Klompé.258 
Een oud-leerlinge herinnerde zich dat Marga Klompé er ’s avonds geregeld 
met leerlingen op uit trok om de sterrenhemel te bestuderen.259 

Op het Theresialyceum lag er bij het culturele aanbod vrij grote nadruk 
op de godsdienstige vorming. Culturele clubs ontstonden als onderafdelin-
gen en ook als verlengstuk van de Mariacongregatie. Zo kwam er in 1931 een 
letterkundige club voor leerlingen van de vierde klas en in maart 1933 vond 
de officiële oprichting van de schoolclub plaats, die de naam Jongstudenten-
vereeniging ric meekreeg. Dit was de afkorting van Recte Itinere Contendimus 
(wij begeven ons op de goede weg) of Rumor in Casa, zoals de leerlingen 
zelf plachten te zeggen. De uitvoeringen die de leerlingen het eerste jaar ten 
gehore brachten, waren inhoudelijk nauw verbonden met de Mariacongre-
gatie. Leerlingen droegen gedichten voor van Guido Gezelle. Deze gedichten 
werden in de kroniek van Fons Vitae in 1922 omschreven als ‘ware kunst’, 
omdat ‘de Opperste Schoonheid, God, den Kunstenaar heeft geïnspireerd’.260 
Tussendoor werd het Stabat Mater gezongen. Leerlingen waren echter niet 
altijd zo enthousiast over het programma als de zusters. Op vrijdag 22 de-
cember 1933 gaven de vierde en vijfde klas in verband met Kerstmis een uit-
voering van ‘het mysteriespel De Blijde Boodschap’. Zuster Lambertine in de  
kroniek:

 ‘Ensceneering en kleeding, met veel toewijding door onze beide artistieke 
zusters-docenten verzorgd, waren tip-top. (...) Als eerlijke kroniekschrijf-
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ster moet de chronista ook vermelden, dat er door de luisterende leer-
lingen kinderlijk gebabbeld en gelachen werd en, misschien daardoor, 
ook door een paar speelsters kinderlijk flauw en slap geacteerd werd. De 
koorleidster drukte haar ergernis na afloop uit in deze veelzeggende zin: 
“Zuster, ik zeg niets, ik heb me dood geschaamd.” Maar moet het niet 
eerst zóó gaan, wil er ooit werkelijk goed gespeeld worden?’261

De kerstuitvoering was in de ogen van zuster Lambertine een grote teleur-
stelling. De toneelopvoering een half jaar later stemde haar vreugdevoller. 
Op 6 juni 1934 was De Cid van de Franse toneelschrijver Corneille (1606- 
1684) ‘heel verdienstelijk’ opgevoerd door leerlingen van het Theresialyceum. 
Dat deed haar opmerken dat ‘dit soort tooneel onze jongelui meer [ligt] dan 
het ernstig-godsdienstige, voorloopig.’262 Leerlingen hadden door hun slech-
te uitvoering bewerkstelligd dat de keuze van op te voeren toneelstukken  
was aangepast. Zusters wilden eigen accenten leggen, maar moesten daarbij 
ook kijken naar interesses van leerlingen. Maar ook bij toneelstukken van 
‘tweede keuze’ ging het om schrijvers die de toets der kritiek van de zusters 
konden doorstaan. Corneille had zijn opleiding genoten aan een jezuïeten-
college. 

Daarbij is het van belang om aan te tekenen dat de belangrijkste bron 
in het schoolarchief van het Theresialyceum die iets laat zien van de buiten-
schoolse activiteiten, de kroniek is die lange tijd door zuster Lambertine werd 
bijgehouden. Het beeld dat daaruit naar voren komt, is dat van een school-
club die zoveel mogelijk een verlengstuk van de Mariacongregatie moest 
zijn en vooral geen intellectuele dikdoenerij moest aanwakkeren. Tijdens 
de eerste schoolclubbijeenkomst beet Oda Moller het spits af met een lezing 
over ‘de Vlaamsche kwestie’ – toelichting ontbreekt in het verslag – en Phila 
Verschuuren sprak over de Madonna in de kunst.263 Beide lezingen waren 
‘keurig’, zo is te lezen in de kroniek. Maar over het karakter van de discussie 
na afloop was zuster Lambertine niet geheel tevreden: 

 ‘[V]erschillende leeraren en leeraressen waren tegenwoordig. Aan het de-
bat, dat in geleerdheid dreigde te ontaarden, werd door de moderator op 
zijn bekende fijne manier een einde gemaakt tot voldoening van de wel 
wat in het nauw gebrachte spreekster.’264 

Marieke Smit - In deugd en wijsheid groeien.indd   199 12-07-19   09:14



[   200   ]

265 ran 1051, 36, Afscheidsrede voor mère Laurence, 25 september 1940, uitgesproken door mr. 
Van der Velden, een van de ouders.

Tegelijkertijd laten haar aantekeningen zien dat lekendocenten de school-
club juist wel zagen als platform om inhoudelijke discussies te voeren.

Het katholieke karakter van de lycea was sturend voor het culturele aan- 
bod dat, zoals dat ‘hoorde’ op gymnasia, een belangrijke plaats had in het ex-
tracurriculaire aanbod. Sprekers voor lezingen kwamen uit katholieke kring 
en ook werden er ‘geschikte’ toneelstukken opgevoerd. Iedere school legde, 
mede afhankelijk van initiatieven van individuen, andere accenten. Op het 
Theresialyceum was de culturele vorming nog nadrukkelijker verbonden met 
godsdienstige vorming, omdat de schoolclubs onderafdelingen van de Ma-
riacongregatie waren. Fons Vitae kreeg na zeven jaar op initiatief van rectrix 
en docente Nederlands zuster Xaveriana een schoolkrant die ook nog eens 
schitterend was uitgegeven. Mater Dei en het Theresialyceum kregen pas na 
de Tweede Wereldoorlog een schoolkrant. In de schoolkrant van Fons Vitae is 
te lezen welke lezingen en uitstapjes er voor de leerlingen werden georgani-
seerd. Daardoor ontstaat een beeld van een uitvoerig cultureel programma op 
deze school. Zo specifiek is dat voor Mater Dei niet in beeld te brengen, omdat 
de belangrijkste bron die hier iets over laat zien – de kroniek – vrij beknopt is. 
De toespraak die de heer Van der Velden, een van de ouders, in september 1940 
bij het afscheid van de rectrix hield, laat zien dat hij als ouder tevreden was 
over het culturele aanbod. Mère Laurence had ‘met grote deskundigheid en 
toewijding gedoceerd’ en daarnaast een ‘sprankelend leven’ op school geïni-
tieerd dat bestond uit een ‘schoolclub met diverse secties, algemene culturele 
vorming, godsdienstige verdieping, De sport, amusement’.265 Mère Laurence 
stond vooral bekend om haar liefde voor de sport. In de volgende paragraaf 
komt aan de orde in hoeverre het sportieve aanbod op Mater Dei zich onder-
scheidde van dat op de andere twee lycea.

een gezond lichaam

Aan het begin van de twintigste eeuw groeide het enthousiasme voor li-
chaamsbeweging en sport in alle geledingen van de samenleving. Het denken 
over het lichaam en sport was vanaf het einde van de negentiende eeuw flink 
gewijzigd. Rond de eeuwwisseling was het belang van persoonlijke hygiëne 
groter geworden door de groei van de steden. Voor mannen en vrouwen die 
steeds meer in fabrieken gingen werken, werd lichaamsbeweging steeds meer 
als zinvolle tijdsbesteding gezien, omdat dit het lichaam gezond hield. Li-
chaamsbeweging werd ook aangemoedigd vanuit het ideaal van een ‘sterk 
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Hollands ras’, waarvan de gezonde en sportieve Hollandse jongen de beli-
chaming was. De sportcultuur beleefde een niet te stuiten opmars en sport 
was al snel niet meer weg te denken uit de Nederlandse samenleving. Sporten 
als cricket, voetbal en hockey vonden hun weg naar Nederland, evenals het 
Zweeds-Duitse turnen.266 

Er bestond een groot verschil tussen lichaamsbeweging die geschikt werd 
gevonden voor jongens en meisjes. Op de Olympische Spelen van 1928, waar 
vrouwen voor het eerst volwaardig deelnamen, traden mannelijke turners 
op in nauwsluitende hemden waardoor hun spieren goed zichtbaar waren, 
terwijl vrouwelijke turnsters verschenen in dikke lagen kleren. Ook mochten 
mannen individueel uitblinken, terwijl vrouwen tot na de Tweede Wereldoor-
log alleen in groepsverband optraden.267 Van Essen laat in haar oratie zien dat 
dit bewegingsideaal, waarin verschillen tussen de seksen werden benadrukt, 
aansloot bij de in opkomst zijnde adolescentiepsychologie, waarbij vooral de 
Amerikaan Stanley Hall invloedrijk was. Hij stelde dat de adolescentie een 
fase was waarin de uitgroei naar volwassen mannelijkheid en vrouwelijkheid 
plaatsvond en hij benadrukte het belang van opvoeding en onderwijs om dit 
proces van differentiatie optimaal te laten verlopen.268 

Bij de start van de hogereburgerschool in 1863 werd gymnastiek als vak 
opgenomen in het wettelijk vastgestelde curriculum. Er gold een militaire 
interpretatie van het gymnastiekonderwijs en lichamelijke opvoeding bete-
kende het ontwikkelen van ‘fysieke sterkte’.269 De gymnastiekbeweging bood 
ook ruimte aan vrouwen om te sporten, maar zij kregen op school voorna-
melijk Zweedse grondoefeningen met bijvoorbeeld knotsen en houdingscor-
recties die werden gezien als middel tegen ruggegraatsverkrommingen en 
bloedarmoede.270 

In katholieke kring was lichaamsbeweging omgeven door een zekere 
dubbelheid. Enerzijds liet het groeiende enthousiasme niemand onberoerd, 
anderzijds leerden katholieke gelovigen het lichaam op de eerste plaats zien 
als het zwakke vlees.271 Deze paragraaf laat zien hoezeer opvattingen in ka-
tholieke kring over lichamelijke opvoeding in het begin van de twintigste 
eeuw gingen verschuiven en hoe gender en stand van invloed waren op het 
sportaanbod op de drie lycea. 

In haar artikel over de sportcultuur op Mater Dei en het Canisius Col-
lege, dat ook in de inleiding is besproken, laat Derks zien hoezeer de sekse 
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van leerlingen en opvoeders bepalend was voor de sportcultuur op deze twee 
Nijmeegse scholen voor gymnasiumonderwijs. Bij de meisjes werden andere 
accenten gelegd dan bij de jongens. Zo werd samenspel bij meisjes aange-
moedigd, terwijl de jongens werden uitgedaagd individueel te excelleren. 
Daarnaast toonde zij aan dat beide scholen hun elitaire imago bevestigden 
door moderne sporten te introduceren, die vooral voor de hogere standen 
toegankelijk waren.272 Op het Canisius College werd – dankzij de contacten 
met Engelse jezuïeten – cricket gespeeld. Op Mater Dei had de Ierse rectrix 
mère Laurence Roche vanuit haar vaderland de liefde voor de sport mee-
gebracht en zorgde zij ervoor dat bij de nieuwbouw van Mater Dei in 1930 
ruimte was voor de aanleg van hockeyvelden. Daarnaast werd op Mater Dei 
de scoutingmethode geïntroduceerd voor leerlingen vanaf de derde klas. 
Deze meisjes trokken de natuur in, deden spellen en leerden kampeer- en 
spoorzoekvaardigheden. Zij concludeert dat de meisjes van Mater Dei wat 
sportbeoefening en lichamelijke cultuur betreft vooropliepen. Door ook Fons 
Vitae en het Theresialyceum mee te nemen in de onderstaande analyse kun-
nen haar bevindingen verder worden aangescherpt. 

Aan de hand van de ontwikkeling van de sportcultuur op Fons Vitae wordt 
zichtbaar hoe sportiviteit een steeds prominentere plaats in het schoolleven 
kreeg. Zusters zagen lichaamsbeweging als goed tegenwicht voor de vele uren 
die hun leerlingen achter de boeken doorbrachten. Aan de Vondelstraat (de 
locatie van de school van 1914 tot 1925) speelden de leerlingen in lange rok-
ken trefbal en korfbal in de tuin. Tegelijkertijd vroeg het schoolbestuur aan 
het ministerie of het de verplichte uren voor gymnastiek mocht inruilen voor 
handwerken. Het lijkt erop dat praktische overwegingen daarbij de doorslag 
gaven. Door de vaststelling van het leerplan voor de hbs in 1920 ging het aan-
tal uren lichamelijke opvoeding omhoog en dat was lastig voor een school 
zonder eigen gymzaal. Het leerplan schreef voor dat er in de vijf schooljaren 
samen dertien uur per week gymnastiek werd gegeven, waardoor het aantal 
uren voor dat vak in de eerste klassen van een uur per week omhoogging naar 
drie uur per week. In de plannen voor het nieuwe schoolgebouw van Fons 
Vitae was het vak lichamelijke oefening prominent aanwezig. Aan de Reijnier 
Vinkeleskade werd er een gymnastiekzaal gebouwd, die net als het scheikun-
delokaal en de bibliotheek trots prijkte in de fotoreportage die in 1925 in De 
Tijd verscheen. Bovendien was bij de planning van het nieuwe schoolterrein 
bijna de helft van het perceel ingeruimd als speelterrein.273 Dat de Francisca-
nessen van Heythuysen groot belang hechtten aan lichamelijke opvoeding, 
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blijkt wel uit het feit dat de gymnasiale afdeling van Fons Vitae, die in 1926 
werd opgericht, twee keer zoveel uren gymnastiek kreeg als verplicht was 
gesteld.274 De Franciscanessen van Heythuysen profileerden hun lyceum in 
Amsterdam als moderne school en daar hoorde lichamelijke oefening bij. 

De docente voor lichamelijke oefening mevrouw De Boer, die in 1921 was 
aangesteld en door leerlingen ‘de boerin’ werd genoemd, was een belangrijke 
motor achter de ontwikkeling van de sportcultuur op Fons Vitae.275 Daar-
bij kon zij haar eigen stempel op het aanbod drukken: in de lessen had zij 
ruimte om het vak naar eigen inzicht in te vullen. Haar gymnastieklessen 
bestonden voor een groot gedeelte uit spieroefeningen.276 De dinsdag voor 
de vasten organiseerde mevrouw De Boer de jaarlijkse sportmiddag. In 1926 
bestond het programma uit toestelturnen, marsoefeningen, brug, ringen, 
stokoefeningen, springen, spel en knotsen.277 In een verslag in de schoolkrant 
schreef wiskundedocent en oud-militair meneer Van Steenhardt Carré dat 
de oefeningen aan de toestellen hem deden verbazen ‘dat ook meisjes zulke 
moeilijke “kunsten” kunnen vertoonen, zoodat zij zeker niet in durf en vlug-
heid voor jongens behoeven onder te doen’.278 Dit waren onderdelen die 
vooral door mannen werden beoefend om hun spieren te sterken. Hoewel hij 
zag dat meisjes dezelfde oefeningen als jongens konden uitvoeren, was hij 
toch vooral te spreken over de ‘Rhytmische ordeoefeningen, nu eens echt een 
nummer speciaal geschikt voor de “lieftallige” vrouwelijke jeugd, waarin de 
echt vrouwelijke bevalligheid meer tot haar recht kan komen’.279 

De marsoefeningen en spieroefeningen van mevrouw De Boer pasten 
niet in de manier waarop ‘vrouwelijkheid’ in die tijd in katholieke kring 
werd gedefinieerd. De ritmische oefeningen waar Van Steenhardt Carré zo 
enthousiast over was, sloten wel aan bij dat dominante vrouwelijkheids-
ideaal. Dr. Elisabeth Schneider uit München verwoordde deze visie op de 
achtste pedagogische week van Psychologisch-Paedagogische Instituut van 
de rk Leergangen, die in 1935 in Amsterdam plaatsvond. In haar lezing over 
lichamelijke opvoeding van de rijpende vrouwelijke jeugd lichtte zij toe dat 
het meisje ‘door haar natuur’ behoefte had aan een ‘‘harmonische’’ vorming 
van ziel en lichaam’.280 ‘Vooral dient men erop te letten, dat men de grenzen 
van de kracht van een meisje niet overschrijdt. Het doel is harmoniseering 

Marieke Smit - In deugd en wijsheid groeien.indd   203 12-07-19   09:14



[   204   ]

281 Drs. K. Peters, ‘Jeugd en lichamelijke opvoeding’, Dux jrg 9 (1935-1936), nr 1, 15-18, hier 18.
282 Interview mevrouw Kamps-Post, 1 april 2009; interview mevrouw Terwijn-van Straaten, 15 mei 

2009; Zr. Clarentia Lion, ‘Een zilveren mej. De Boer’, Knoppen jrg 37, nr 1, oktober 1960.
283 Bredschneyder e.a., Geschiedboek Fons Vitae, 53.
284 Idem, 52.
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en verdieping der lichamelijke krachten, wat heel iets anders is dan ter wille 
van een record er maar alles uit te halen, wat er uit te halen is.’281 De lessen van 
mevrouw De Boer waren echter niet alleen gericht op het samenspel en sier-
lijkheid, eigenschappen die voor meisjes belangrijk werden gevonden, maar 
ook op durf, kracht en doorzettingsvermogen. De door haar georganiseerde 
reepjesklimwedstrijd (wedstrijd touwklimmen) was een jaarlijks terugkerend 
fenomeen dat oud-leerlingen zich nog goed herinneren.282 Dat dit de goed-
keuring kreeg van de schoolleiding blijkt wel uit het feit dat de leerlingen 
onder toeziend oog van de zuster-, dames- en herendocenten in de touwen 
klommen. Voor de echte waaghalzen waren naast de touwen chocoladerepen 
aan het plafond gebonden die zij met een hand konden lostrekken. Het is 
maar de vraag of de leerlingen hun sportieve prestaties zelf maten in termen 
als vrouwelijkheid en mannelijkheid: zij deden gewoon mee aan de gymnas-
tieklessen die mevrouw De Boer samenstelde. 

De gymnastiekdocente bevond zich op Fons Vitae wel in een lastige po-
sitie, waarin zij zeker in het begin niet alles voor elkaar kreeg wat zij wilde. 
In een interview uit 1980 vertelde mevrouw De Boer over haar moeizame 
verhouding met de zusterdocenten. Als niet-katholiek werd het haar ver- 
boden veel met de kinderen te spreken en haar vak werd voor haar gevoel 
door de schoolleiding ‘geminacht’.283 Ze was niet bij de docentenvergaderin-
gen aanwezig en moest strijd leveren om dingen voor elkaar te krijgen, zoals  
een geschikte sportuitrusting voor de leerlingen. De rokken werden op 
verzoek van mevrouw De Boer verkort tot boven de enkel en daarna tot vlak  
boven de knie, maar de lengte van de rokken werd door zuster Rosalie (do- 
cente plant- en dierkunde), ‘bepaald niet mijn grootste vriendin in die  
tijd’, weer teruggebracht tot onder de knie, zo vertelde zij in 1980.284 Bij 
de invulling van het nieuwe speelterrein in 1925 hielden de Franciscanessen 
van Heythuysen meer rekening met hun eigen wensen dan met die van de 
gymnastieklerares. Er werden twee tennisvelden aangelegd. Met de gymzaal 
was mevrouw De Boer heel tevreden, met de tennisvelden minder. ‘Wat moest 
je daar nu mee?’, was haar commentaar in 1980.285 De Franciscanessen van 
Heythuysen zagen in tennis echter een uitstekende spelvorm voor hun leer-
lingen. De leerlingen mochten ook in de zomervakantie gebruikmaken van 
de tennisvelden. Dit enthousiasme voor tennis zal ermee te maken hebben 
gehad dat tennis bekend stond als een sport voor de hogere klassen en dat 
het een voor vrouwen geaccepteerde sport was. Daarbij was het wel belangrijk 
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287 Achterberg, ric  1931-2006, 11.
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289 Bredschneyder e.a., Geschiedboek Fons Vitae, 52.
290 Interview mevrouw Kamps-Post, 1 april 2009.

dat de meisjes tennisten binnen de beschermde omgeving van de school. ‘We 
mochten niet op een tennisclub of zoiets dergelijks. We mochten wel tennis-
sen, maar dan op school’, aldus een oud-leerlinge die in de jaren 1930 op Fons 
Vitae zat.286 

Voor de sportieve activiteiten die mevrouw De Boer voor de leerlingen 
buiten haar lesuren wilde organiseren, moest zij toestemming krijgen van de 
rectrix. Dit ging niet altijd zonder slag of stoot, maar dat had niet zozeer te 
maken met het sportieve karakter van de ondernemingen, als wel met het feit 
dat de leerlingen zich dan buiten de poorten van de school moesten begeven, 
waar andere ‘gevaren’ op de loer lagen. Begin jaren 1930 werd op haar initiatief 
een roeiclub opgericht die bestond uit acht tot tien meisjes die gingen roeien 
op de Amstel. In september 1931 waren de jongens van het Sint-Ignatiuscollege 
van de jezuïeten de meisjes van Fons Vitae voorgegaan met de oprichting van 
ric (Roeiclub Ignatius College).287 Ook onder vrouwen nam de populariteit 
van deze sport toe en in Nederland was sprake van een groeiende deelname 
van vrouwen aan roeiwedstrijden.288 Mevrouw De Boer sprak in het interview 
uit 1980 over de oprichting van de roeiclub en vertelde dat zuster Rosalie van 
den Biggelaar eerst zelf bij de Amstel ging kijken om te beoordelen of deze 
tijdsbesteding voor haar leerlingen geschikt was: 

 ‘Zr. Rosalie is ook eens gaan beoordelen of de meisjes mochten gaan roei-
en. Dat moest gebeuren bij de Berlagebrug. En daar roeiden natuurlijk 
ook jongens. Maar ik had met de beheerder daar afgesproken dat hij de 
jongens zou proberen weg te houden tijdens dat bezoek en telkens als 
ik jongens ontwaarde, dan wees ik haar weer op iets achter ons. Ze heeft 
geen jongen gezien bij dat bezoek.’289 

Het belangrijkste criterium om toestemming te verlenen lijkt te zijn geweest 
dat de meisjes onder elkaar zouden sporten en geen contact hadden met jon-
gens of andersdenkenden. 

Voor de leerlingen openden deze activiteiten nieuwe vrijheden. Een oud-
leerlinge die lid was geweest van de roeiclub en vertelde dat de leerlingen 
tijdens het roeien zelfs een lange broek mochten dragen, iets dat in de school 
ondenkbaar was.290 De leerlingen hadden groot ontzag voor ‘de boerin’, die 

Marieke Smit - In deugd en wijsheid groeien.indd   205 12-07-19   09:14



[   206   ]

291 Een aantal van de deelneemsters aan de Olympische Spelen van 1928, waaronder mevrouw  
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zelf een broekrok droeg en deelnam aan de Olympische spelen op het onder-
deel schermen.291

Mevrouw De Boer had voor haar gevoel te maken met een zekere gere-
serveerdheid van de schoolleiding, die ook bleek uit het feit dat zij niet over 
haar deelname aan de Olympische Spelen met leerlingen mocht praten, zelfs 
niet toen de Spelen in 1928 in Amsterdam plaatsvonden.292 Haar deelname 
werd ook niet in de schoolkrant vermeld. Als we het sportaanbod op Fons 
Vitae overzien, dan vallen echter niet de vrijheidsbeperkingen op, waar zij in 
het interview uit 1980 veel over sprak, maar eerder de ruimte die zij kreeg om 
haar visie door te voeren. Zolang de kleding die de meisjes tijdens haar les-
sen droegen aan de gestelde normen voldeed en de leerlingen alleen sportten 
met medeleerlingen van het katholieke meisjeslyceum, had zij verder de vrije 
hand. 

Op Fons Vitae en het Theresialyceum waren het de vrouwelijke lekendo-
centen die voor lichamelijke oefening waren aangesteld die het initiatief na-
men om ook buiten de lessen sportactiviteiten te organiseren. Oud-leerlinge 
Anny Boink, die in 1927 op het Theresialyceum kwam, herinnerde zich dat het 
initiatief voor het hockeyen kwam van juffrouw Cijffers, de docente lichame-
lijke oefening.293 Ten aanzien van sporten waarbij de leerlingen de poorten 
van de school moesten verlaten, bleef ook op het Theresialyceum een zekere 
terughoudendheid bestaan. Zo deden de leerlingen van het Theresialyceum 
wel aan hockey, maar alleen in de tuin van de zusters. Op zaterdagmiddag 
speelden de leerlingen onder elkaar een wedstrijd op het veld achter de school 
op de Oude Dijk, op het terrein van de Zusters van Liefde. Een zuster die zich 
ook op het hockeyveld liet zien, was de uit Engeland afkomstige zuster Flo-
rence Edgar, die in 1934 haar eeuwige geloften als kloosterzuster zou afleggen 
en zich daarop voorbereidde in het moederhuis in Tilburg. Zij werkte als 
surveillante op het Theresialyceum.294 Net als de rectrix in Nijmegen mère 
Laurence was zij in haar jeugd waarschijnlijk enthousiast geraakt voor deze 
sport.295 

Zoals Derks heeft laten zien, werden ook op Mater Dei sporten als hockey 
en tennis geïntroduceerd. Anders dan op Fons Vitae en het Theresialyceum 
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en het spel van verkennen, 1912-1930’. 

was het initiatief hiervoor afkomstig van de rectrix. Ook konden leerlingen 
van Mater Dei lid worden van de scouting. In 1937 volgden twaalf ursulinen 
van verschillende huizen een cursus speltechniek bij de vrouwen van Betha-
nië waarvan ze vol enthousiasme terugkwamen.296 In het tijdschrift Dux waren 
eind jaren 1920 al geluiden te horen voor het navolgen van Engelse en Franse 
zusters, die gidsenbewegingen voor katholieke meisjes hadden opgericht, 
maar in Nederland was dit voor zusters nog ongebruikelijk.297 De padvinderij 
werd toch vooral gezien als een activiteit voor jongens en werd door bisschop 
Diepen met argwaan bekeken.298 Een oud-leerlinge van Mater Dei die zelf 
lid was geweest van de scoutinggroep, ofwel de girl guiding zoals de leerlingen 
zelf zeiden, vertelde dat het lidmaatschap ‘zeer tegen de zin van Monseigneur 
Diepen [was] (…), die dat een onzedelijke beweging vond, wegens het slapen 
in het stro en wellicht in een hooimijt. Dat is er nooit van gekomen want wij 

Hockeyclub van het Theresialyceum 1930. (rat, fotonr. 051640) 
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logeerden altijd op onze strozakken in een bijgebouw, bijvoorbeeld van de 
familie Puijenbroek [textielfabrikanten, m.s.], in Goirle.’299 De meisjes trok-
ken er opuit, de natuur in. ‘Die girl guiding was daarom ook zo leuk, omdat we 
met kleine middelen toch onze wekelijkse bezigheden [hadden]. We gingen 
op hyke, hè, met weinig middelen leerden wij een brood bakken, alleen van 
een stokje en een vuursteen en wat meel.’300 

De katholieke scouting voor meisjes kwam pas na de Tweede Wereldoor-
log landelijk van de grond.301 De Ursulinen van de Romeinse Unie liepen met 
hun gidsenbeweging voor de leerlingen voorop. Op Mater Dei werd zo in de 
praktijk gebracht waartoe het bestuur van de orde tijdens het generaal kapit-
tel in 1938 opriep: 

 ‘Voor nieuwe systemen betreffende lichamelijke opvoeding, ontspanning 
der leerlingen, (...) enz., zullen we open staan, bereid om ze met volle wel-
willendheid te bestuderen en ze, met in-acht-neming van de gebruiken 
en behoeften van het land, met voorzichtigheid toe te passen, zonder 
echter ooit de beginselen der christelijke zedenleer of de eisen van het 
religieuse leven er aan op te offeren.’302 

Het wereldse vertier van de scouting ging bij de girl guiding vanzelfsprekend 
samen met religieuze rituelen. De oud-leerlinge: ‘Maar wij gingen ook, als we 
bijvoorbeeld bij de Puijenbroeks logeerden wekelijks naar de mis. Het was, 
eh... o nee, tijdens zo’n kamp gingen we dagelijks, want ik zie ons nog langs 
de weg hollen om ‘s ochtends vroeg in de kerk te zijn.’303 Priester Han Fort-
mann, die een pleitbezorger was van de gidsenbeweging voor meisjes, liet in 
zijn boekje Het gidsenspel in onze parochies. Een leidraad voor priesters die belast zijn met 
de zielzorg voor de vrouwelijke jeugd, geen twijfel bestaan over het godsdienstige ka-
rakter van deze verenigingen op katholieke grondslag.304 

Als we de drie lycea met elkaar vergelijken, kunnen we dan concluderen 
dat de meisjes van Mater Dei vooropliepen wat sportbeoefening en lichame-
lijke cultuur betreft, zoals Derks in haar artikel aangeeft? Daar zijn twee 
antwoorden op mogelijk. Dat er volop werd gesport op Mater Dei, was niet 
uitzonderlijk. Het vak lichamelijke oefening was op alle drie de katholieke 
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meisjeslycea verplicht onderdeel van het curriculum. Op Fons Vitae en het 
Theresialyceum werden zelfs meer uren in het lesrooster ingeruimd voor 
gymnastieklessen. Op Mater Dei kregen de leerlingen één uur Lichamelijke 
Opvoeding per week, de helft van het aantal uren dat de gymnasiasten van 
Fons Vitae en het Theresialyceum dit vak kregen.305 Ook wat het tijdstip be-
treft waarop een sport als hockey op Mater Dei werd geïntroduceerd, was de 
school niet echt een voorloper. Op alle drie de scholen kregen leerlingen in 
de jaren 1930 de mogelijkheid om sporten als hockey en tennis te beoefenen, 
die vooral populair waren in hogere maatschappelijke kringen. Wat wel uit-
zonderlijk was in de Nederlandse context: leerlingen van Mater Dei konden 
ook lid worden van de gidsenbeweging en deze was bovendien door zusters 
geïnitieerd. 

Het valt vooral op dat de ursulinen zo’n actieve rol speelden in het sti-
muleren van sportieve activiteiten. Zoals Derks aangaf, zijn korte lijnen met 
Angelsaksische landen en de daar al verder ontwikkelde katholieke sport- 
cultuur hierin van belang geweest.306 Op Mater Dei was de uit Ierland afkom-
stige mère Laurence hier de verpersoonlijking van. Daarnaast, zo liet deze 
paragraaf zien, was ook het beleid van de congregatie hierop van invloed. 
De generale overste riep haar zusters op om op sportief gebied de nieuwste 
trends te volgen, mits dit te verenigen was met de religieuze vorming van de 
leerlingen. 

toelating, prijsuitdelingen en eindexamens

Fons Vitae, Mater Dei en het Theresialyceum verhuisden na enkele jaren naar 
moderne gebouwen en hadden een steeds uitgebreider aanbod aan religieuze 
clubs, cultuur en sport. Om van de nieuwe lycea succesverhalen te maken was 
het in eerste instantie van groot belang dat leerlingen goede schoolresulta-
ten zouden halen. Op alle drie de lycea werd meteen bij de oprichting een 
toelatingsexamen ingesteld.307 Dit moest ervoor zorgen dat leerlingen het ge-
wenste niveau hadden en niet te snel uitvielen.

Ook als leerlingen eenmaal waren aangenomen, werd hun duidelijk 
gemaakt dat goede studieresultaten en correct gedrag hoog werden gewaar-
deerd. Op het Theresialyceum kregen leerlingen elk trimester cijfers voor 
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gedrag, beleefdheid en orde.308 Tussen 1914 en 1940 werden op Fons Vitae aan 
het einde van ieder schooljaar tijdens een plechtige bijeenkomst de prijzen 
uitgereikt. Onder toeziend oog van de directrice, moederoverste en dik- 
wijls ook de deken van Amsterdam verzamelden alle leerlingen zich in de 
aula. Leerlingen brachten liederen en verzen ten gehore en daarna volgde het  
spannende moment: per klas werden de gelukkigen naar voren geroepen  
om de prijzen in ontvangst te nemen. Er waren prijzen voor studieresulta-
ten, voor die leerlingen die gemiddeld het hoogste cijfer van de klas hadden 
behaald, voor gedrag en vlijt en er was een aparte prijs voor de leerlinge met 
het hoogste cijfer voor godsdienst. Er was geen sportprijs. Deze jaarlijkse 
prijsuitdelingen waren op veel scholen gebruikelijk. Op Mater Dei lieten 
enkele vaders in 1928 blijken dat zij ontevreden waren over het feit dat dit 
ritueel ter afsluiting van het schooljaar op Mater Dei nog niet was ingevoerd.  
‘[D]eze welgefundeerde gewoonte’ hoorde wat hen betreft thuis op een gym-
nasium.309

De prijzen waren bedoeld als stimulans voor de overige leerlingen. Dat 
ideaal moest voor alle leerlingen haalbaar zijn, zodat er ook een stimulerende 
werking van uit kon gaan. In 1923 stelde de schoolleiding een aparte prijs in 
voor Corrie Liedmeier, die anders alle prijzen zou winnen. Op die manier was 
er ook voor haar klasgenoten nog iets om naar te streven. Zij was in 1921 in de 
derde klas bij de Franciscanessen van Heythuysen op school gekomen, nadat 
ze eerste enkele jaren les had gehad op een openbare school in Zaandam. Haar 
uitmuntende schoolprestaties werden zelfs in de kroniek vermeld, terwijl 
daarin eigenlijk nooit over individuele leerlingen werd gesproken: 

 ‘Iets heel bijzonders was wel de uitreiking van de prix d’excellence aan 
Corrie Liedmeier, leerlinge van de vierde klas, die in bijna alle vakken de 
eerste was en zoodoende ’t voor haar medeleerlingen zoo goed als onmo-
gelijk maakte prijzen te behalen. Door haar bovengenoemde prijs toe te 
kennen, stelden wij ook andere meisjes dier klas in de gelegenheid prijzen 
te behalen, waardoor dezen buitengewoon aangenaam verrast werden. 
Aan zulk ’n oplossing hadden ze niet durven denken.’310 

Na deze lofzang verbaast het niet dat Corrie Liedmeier datzelfde jaar be-
noemd werd tot eerste assistente van de pas opgerichte Mariacongregatie. Een 
jaar later deed Corrie Liedmeier mondeling en schriftelijk eindexamen voor 
het Godsdienstdiploma. Allen slaagden, ‘natuurlijk met verschillende onder- 
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scheidingen. Corrie Liedmeier behaalde 10 voor alle vakken. Een zeldzaam 
begaafde leerlinge!’, schreef de kroniekschrijfster.311 Deze leerlinge blonk op 
school uit in vlijtig gedrag, schoolprestaties en godsdienstzin en werd door 
de zusters hooggeprezen. Hoogstwaarschijnlijk had Corrie Liedmeier op haar 
beurt veel bewondering en waardering voor de zusters. In februari 1926 trad 
zij in bij de Franciscanessen van Heythuysen en kreeg zij een nieuwe naam: 
zuster Christiana. Zij zou als docente en later als rectrix terugkeren op Fons 
Vitae. 

Oud-leerlingen herinneren zich dat op Fons Vitae de nadruk lag op stu-
deren. Marie Brinkmann, die in 1917 toelatingsexamen voor de hbs deed, her-
innerde zich vijftig jaar later dat zij op school hard leerde werken.312 Ook een 
andere oud-leerlinge, die in de jaren 1930 naar Fons Vitae ging, herinnerde 
zich het accent dat op studeren werd gelegd. ‘Studeren, je mocht niks anders. 
Je moest leren.’313 

Vanaf de eerste klas was het voor de leerlingen duidelijk dat zij op school 
zaten om hun examen te halen. Alle klassen waren nauw betrokken bij de 
leerlingen die aan de beurt waren om hun belofte in te lossen. Bij aanvang van 
het nieuwe schooljaar kreeg iedere klas van Mater Dei een ‘bidkind’ toege-
wezen, een leerlinge uit de examenklas voor wie door die klas gedurende het 
schooljaar gebeden werd om een succesvolle afloop te bevorderen.314 De bul-
len werden versierd door leerlingen van de lagere klassen. Ook de leerlingen 
die zelf geen eindexamen deden, waren op deze manier nauw betrokken bij 
het examen en werden zich zo bewust van het einddoel waar ook zij naar-
toe werkten. Op de dag van de uitslagen werden geslaagden van Mater Dei 
in de bloemetjes gezet terwijl de andere scholieren in kringen ronddansten. 
Daarna volgde een fietsbelconcert en werden de gelukkigen onder luid gebel 
een voor een thuisgebracht.315 In Tilburg werden de geslaagden met kransen 
versierd en in versierde open rijtuigen door de stad gereden, ‘om te jubelen 
en “reclame te maken”’, zo schreef zuster Lambertine in de kroniek van het 
Theresialyceum.316 De gezakte leerlinge wachtte een harder lot. De enige leer-
linge van de eerste lichting die in 1932 zakte, ‘was te voren per auto stil naar 
huis gereden’.317 
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Voor een nieuw gestichte school waren de slagingspercentages van groot 
belang om eventuele aarzelingen ten aanzien van hun onderwijsinstelling 
weg te nemen en meer ouders voor hun katholieke school te enthousiasme-
ren. Naar de eerste proeve van bekwaamheid werd op Fons Vitae, Mater Dei 
en het Theresialyceum zenuwachtig uitgekeken. De kroniekschrijfster van 
Fons Vitae schreef in 1919 naar aanleiding van het eerste eindexamen dat op de 
school werd afgenomen:

 ‘Geve God, dat ons groepje een goed figuur make en aan de school een 
naam bezorge, die genoemd mag worden naast dien van andere inrichtin-
gen, waar zelfs andersdenkenden alle respect voor hebben.’318 

In een stad als Amsterdam hadden de zusters te maken met concurrentie van 
andere scholen waar leerlingen de hbs konden volgen. In het schoolarchief 
zijn overzichten te vinden met de namen van alle examenkandidaten van hbs-
en in Amsterdam en hun behaalde cijfers per vak. De zusters waren opgelucht 
over hun uiteindelijke resultaat: van de negen kandidaten slaagden alle ne-
gen.319 

De eindexamens waren een belangrijk moment, omdat de zusters die de 
leiding over de lycea hadden, voor de beoordeling van het onderwijs van bui-
tenstaanders afhankelijk waren. Op het eindexamen werden de resultaten van 
de leerlingen door een externe commissie getoetst. Er werden vijf rijksgecom-
mitteerden, deskundigen op het vakgebied, aangesteld om bij de mondelinge 
examens aanwezig te zijn.320 De leraren die de vakken in de hoogste klassen 
gaven, traden op als eindexamencommissie, de rector of rectrix van de school 
als voorzitter, maar de rijksgecommitteerden beslisten over het al dan niet 
uitreiken van het diploma.321 

Als de examenresultaten tegenvielen, was dat, net als nu nog steeds, 
problematisch voor een school. Het Theresialyceum kreeg hier al in het 
tweede examenjaar mee te maken. Van de negen examenkandidaten voor het 
gymnasium in 1933 slaagden er maar vijf. Drie kregen nog herkansingsmoge-
lijkheden, waaronder alle drie voor Latijn. De gecommitteerde voor dat vak, 
professor Kuipers, kwam er in de kroniek niet genadig van af. Zuster Lam-
bertine noemde hem ‘het minst sympathiek; bij het examen heeft hij zelf ook 
bijna alle vragen gedaan in plaats van de leeraren, de punten voor de klassieke 
talen werden daardoor ook gedrukt’. De andere gecommitteerden waren ‘veel 
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sympathieker en waarderend voor het werk van leerlingen en leeraren’.322 De 
emoties rond het eindexamen hadden ‘bijzonder sterk op het gestel van onze 
rectrix’ gedrukt, schreef de chronista. 

In januari 1934 verscheen er in het Weekblad voor gymnasiaal en middelbaar 
onderwijs een ingezonden stuk van de protestantse P. Fijn van Draat, een van 
de gecommitteerden bij het examen op het Theresialyceum in 1933,waarin hij 
vier opstellen van ‘nonnetjes’ vroeg af te drukken omdat zij ‘keurig’ en van 
‘literarisch gehalte’ waren.323  Twee van de opstellen waren geschreven door 
zusters die examen hadden gedaan aan het Theresialyceum.324 Het ging om 
zuster Wilhelme de Jong, die wis- en natuurkunde zou gaan studeren en van 
1950 tot 1964 rectrix van het Theresialyceum werd, en om zuster Paul Offer-

Geslaagden Mater Dei. (ran  1052, 93) 
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mans, die de akte m.o.-b voor Frans zou halen en in 1952 conrectrix werd aan 
hetzelfde lyceum.325

Successen waren er dus ook, maar het examen van 1934 bezorgde de rectrix 
opnieuw zorgen. Van de zes examenkandidaten voor het gymnasium zakten 
de drie bèta’s op de klassieke talen, ook na een herexamen. De oorzaak van het 
slechte resultaat werd wederom vooral bij externe partijen gezocht. De kro-
niekschrijfster: ‘De schuld ligt, m.i. eerstens aan het centrale werk, meer nog 
aan de gecommitteerden, die met ijzeren strengheid het onderste uit de kan 
vorderden.’326 Deze manier van het duiden van slechte examenresultaten was 
geen uitzondering binnen de congregatie. Mineke van Essen laat in haar stu-
die naar kweekschoolonderwijs zien dat de oorzaak van het lage rendement 
van de kweekschool van de Zusters van Liefde midden negentiende eeuw niet 
bij henzelf werd gezocht, maar werd geweten aan ‘het anti-papisme’ van de 
examinatoren.327

De problemen met de klassieke talen op het Theresialyceum bleven, wat 
de rectrix in 1935 deed overgaan tot maatregelen. Zij was van plan de lessen 
in de oude talen voor de zesdeklassers gymnasium bèta ‘wat meer naar voren 
te halen’, zodat de einduitslag niet weer ongunstig zou zijn. Ondanks kri-
tiek van sommige zusters op het gymnasium hechtten zij wel grote waarde 
aan goede resultaten. ‘Onze reputatie staat op het spel!’, schreef zuster Lam-
bertine in de kroniek.328 

Scholen die waren opgericht vanuit de wens om katholiek onderwijs aan 
meisjes te gaan aanbieden, konden het zich niet permitteren om minder pri-
oriteit te geven aan het niveau van het onderwijs dan op andere scholen. In 
de dagelijkse schoolpraktijk waren het daardoor uiteindelijk de intellectuele 
prestaties die voorop stonden.

tussenbalans 

In dit hoofdstuk zijn via zichtbare praktijken achterliggende aannames en 
opvattingen over de godsdienstige, vrouwelijke en intellectuele vorming van 
meisjes op katholieke meisjeslycea bestudeerd. De zichtbare praktijken die 
in dit hoofdstuk aan bod kwamen, waren de gedragsregels en godsdienstige, 
culturele en sportieve activiteiten die er van de grond kwamen. Ook de vorm-
geving van de schoolgebouwen is in de analyse meegenomen. Daarbij heb ik 
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– waar de bronnen dit toelieten – gekeken naar de manier waarop deze prak-
tijken tot stand kwamen om zo na te gaan of alle betrokken actoren dezelfde 
opvattingen hadden over de gewenste invulling. 

In de schoolgebouwen die op initiatief van zusters voor de drie lycea tus-
sen 1925 en 1930 werden gebouwd, werden zowel godsdienstige, vrouwelijke 
als intellectuele vormingsidealen zichtbaar. Bij het binnengaan van de gebou-
wen vielen twee aspecten op. Allereerst waren dit moderne schoolgebouwen 
met de nieuwste voorzieningen. Er waren gymzalen, goed uitgeruste natuur- 
en scheikundelokalen en nieuwe schoolbanken. Daarnaast was duidelijk 
te zien dat het hier om katholieke scholen ging. Zoals in iedere katholieke 
school hing in iedere klas een kruisbeeld. In de gebouwen van Fons Vitae en 
het Theresialyceum werden ook glas-in-loodramen in de hal geplaatst waar 
de centrale plaats was ingeruimd voor een religieuze voorstelling. Daarom-
heen was er in de afbeeldingen op de ramen ook ruimte voor vrouwelijke en 
intellectuele opvoedidealen. In deze afbeeldingen werd een ideaal zichtbaar: 
deze drie vormingsidealen waren in harmonie en tegelijkertijd was er een 
centrale plek ingeruimd voor het godsdienstige vormingsideaal. 

Die hiërarchie bleek ook uit de activiteiten die buiten het reguliere les-
programma werden aangeboden. De nadruk lag in eerste instantie op het 
godsdienstige opvoedideaal. De eerste clubs die op initiatief van zusters op 
de scholen werden opgericht, waren religieuze clubs. Leerlingen konden lid 
worden van de Mariacongregatie en het Apostolaat des Gebeds, waar zij door 
middel van vroomheid en devotie hun eigen zielenheil bevorderden en met 
hun gebeden een steentje bijdroegen aan de herkerstening van de wereld. 
Katholieke sprekers gaven lezingen voor leerlingen en bij de keuze voor op te 
voeren toneelstukken speelde de katholiciteit van de schrijver een doorslag-
gevende rol. Daarnaast volgde het schooljaar de religieuze kalender en waren 
er regelmatig misvieringen in schoolverband. De frequentie daarvan wisselde 
per school. Alleen Fons Vitae stelde misbezoek vóór aanvang van de school 
voor leerlingen verplicht. 

In de jaren 1930 werden er in lezingen voor zusters en in katholieke op-
voedkundige tijdschriften steeds meer zorgen geuit over het slagen van de 
godsdienstige vorming en de mogelijke geloofscrisis die jongeren – juist in de 
puberteit – zou treffen. Daarmee werd de aanname dat de geloofsopvoeding 
altijd slaagde, ter discussie gesteld. De Ursulinen van de Romeinse Unie gin-
gen onder zusters bespreken hoe de geloofsopvoeding vorm moest krijgen en 
of ze wel het gewenste effect had. Ze kwamen bijeen in studieclubs en lazen 
Verbum. Tijdschrift voor priesters en anderen, die godsdienstonderwijs geven aan de jeugd. In 
dat tijdschrift werden godsdienstpsychologische onderzoeken aangehaald 
waarin jongeren naar hun geloofsbeleving werd gevraagd. Van zo’n discus-
siecultuur was op dat moment geen sprake bij de Zusters van Liefde en Fran-
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ciscanessen van Heythuysen. De ursulinen gingen ook hun leerlingen vragen 
naar hun mening over bijvoorbeeld het godsdienstonderwijs. Dit nuanceert 
de opvatting dat aandacht voor de persoonlijke geloofsbeleving van jongeren 
vooral een naoorlogs fenomeen zou zijn. 

Godsdienstige vorming werd gezien als belangrijk onderdeel van de ka-
raktervorming. Daarbij hoorde ook dat katholieke meisjes leerden hoe ze zich 
moesten kleden en gedragen. Leerlingen leerden via gedragsregels, etiquet-
telessen en gedragscodes wat gewenst gedrag was voor meisjes. Wat wel en 
wat niet als zedelijk werd ervaren, kon verschillen tussen zusters en ouders, 
zo is gebleken uit voorbeelden rondom de kledingregels op Fons Vitae en het 
bezoeken van dansavonden met jongens. Voor de zusters die de lijnen uitzet-
ten, fungeerden kloosteridealen als richtsnoer. Leerlingen moesten zwijgen 
in de gangen, rustig lopen, hiërarchische verhoudingen eerbiedigen, geen 
‘bijzondere’ vriendschappen aangaan, degelijke kleding dragen en zeker geen 
make-up of sieraden. Religie speelde een belangrijke rol in de overdracht van 
gegenderde idealen. Idealen als eenvoud en vroomheid werden gedefinieerd 
als ‘vrouwelijke’ kwaliteiten.

Kloosteridealen fungeerden als richtsnoer, maar opvattingen over ka-
tholieke vrouwelijkheid veranderden tegelijkertijd ook in de context van de 
dagelijkse schoolpraktijk. De cultuur van het interbellum en normen van een 
modern wordende samenleving kwamen de scholen binnen en vermengden 
zich met idealen van katholieke vrouwelijkheid. Sport, waarnaar in katholieke 
kring nog wel eens sceptisch werd gekeken, was in de jaren 1930 een niet weg 
te denken onderdeel geworden van het schoolleven op de drie lycea. Op de 
ene school ging dat meer van harte dan op de andere, wat voor een belangrijk 
deel afhankelijk was van het enthousiasme van individuen. Via sportlessen 
kwamen andere idealen van vrouwelijkheid de klaslokalen binnen dan via 
de religieuze vorming in clubs als de Mariacongregatie, waar vroomheid en 
bescheidenheid als belangrijke vrouwelijke eigenschappen werden gezien. 
Ook het sportieve en zelfbewuste meisje, dat zich goed wist te presenteren 
en een zeker zelfvertrouwen bezat, werd gewaardeerd. Deze normen stonden 
niet per se tegenover elkaar, maar gingen verbintenissen aan. 

Ook standsbewustzijn was van invloed op het extracurriculaire aanbod. 
Zo was er ruimte voor vormen van vertier en ontspanning die ‘thuishoorden’ 
op een school waar meisjes het gymnasium konden volgen; het schooltype 
dat van oudsher gezien werd als opleiding voor de maatschappelijke elite. Op 
Fons Vitae, Mater Dei en het Theresialyceum werd naar klassieke concerten 
geluisterd en toneelgespeeld. De precieze invulling van het aanbod was af-
hankelijk van regionale verschillen en initiatieven van individuen, zoals le-
kendocenten die op Fons Vitae het voortouw namen in excursies naar musea. 
Leerlingen van het Theresialyceum oefenden door hun enthousiasme of al 
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dan niet stilzwijgende protest invloed uit op de keuze van de op te voeren 
toneelstukken.

Dat de drie meisjeslycea katholieke scholen waren, was op allerlei ma-
nieren voelbaar. Hun bestaansrecht ontleenden de katholieke meisjeslycea 
echter aan het opleidingsniveau. Zusters die de scholen stichtten, probeerden 
waar dat kon een katholiek stempel op het onderwijs te drukken, maar acade-
mische eisen mochten daar niet onder lijden. Uiteindelijk gold op alle drie de 
scholen dat goede eindexamenresultaten behaald moesten worden. Daaraan 
werd het succes afgemeten. Als de school op dat front niet presteerde, kon 
zij haar deuren sluiten. De blijdschap op Fons Vitae toen er goede examen-
resultaten werden gehaald, was zeer groot. Even groot waren de zorgen op 
het Theresialyceum, toen zij in 1933 en 1934 slechte resultaten haalden met 
hun gymnasiumafdeling. De reputatie en daarmee ook het voortbestaan van 
de school stonden op het spel. De vorming tot goede katholieke vrouw op de 
drie katholieke meisjesgymnasia is niet los te zien van de intellectuele vor-
ming die de leerlingen ontvingen. 
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4

De toekomst tegemoet  
– jaren 1920 en 1930

De leerlingen die het gymnasium volgden, kregen een opleiding waar ken-
nisverwerving centraal stond en waarmee zij toegang kregen tot universitaire 
studies. Dit hoofdstuk gaat in op de toekomst die zich aandiende na het halen 
van het diploma. Wat zouden geslaagden van Mater Dei, Fons Vitae en het 
Theresialyceum idealiter met hun gymnasiumopleiding moeten gaan doen? 
Welke ideaalbeelden van vrouw-zijn gaven vorm aan toekomstidealen van 
leerlingen? En welke toekomstscenario’s eigenden de leerlingen zich toe?

Het algemene beeld dat intellectuele vorming voor meisjes en vrouwen in 
katholieke kring een contradictio in terminis zou zijn, is bijgesteld in diverse stu-
dies naar katholieke intellectuele vrouwencultuur.1 Tot aan het begin van de 
twintigste eeuw waren de meeste katholieke vrouwen getrouwd of religieuze, 
maar door toegenomen onderwijsmogelijkheden voor meisjes ontstond er 
ook onder katholieken na de Eerste Wereldoorlog een groep vrouwen voor 
wie die keuze minder vanzelfsprekend werd.2 Rond de jaren 1930 waren er 
enkele honderden afgestudeerde katholieke vrouwen, van wie een onbekend 
aantal ongehuwd was, die werkten als lerares, apothekeres, juriste of elders in 
loondienst. Een paar vrouwen kozen voor een carrière in de wetenschap.3 Deze 
vrouwen moesten zich, ook als ze dat zelf niet wilden, verhouden tot domi-
nante opvattingen over katholieke vrouwelijkheid, waarin vooral ruimte was 
voor de rol van moeder of religieuze. 

Deze katholieke vrouwen die wilden studeren weken af van de bestaande 
paden. Vrouw-zijn en intellectualiteit vormde in de katholieke cultuur een 
beladen combinatie.4 Vrouwen verkeerden bovendien in een maatschappelij-
ke situatie waarin openlijk ambitieus zijn afkeer opwekte.5 Derks laat zien dat 
zusters, een groep vrouwen die nauwelijks geassocieerd is met intellectuele 
vorming, in de praktijk eerder in staat lijken te zijn geweest om traditionele 
rolpatronen te ontwijken, waarbij intellectuele vorming vooral voor mannen 
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zou zijn weggelegd.6 In de periode vóór de Tweede Wereldoorlog promoveer-
den er meer zusters dan katholieke lekenvrouwen.7

Katholieke meisjeslycea waren plaatsen waar relatief veel katholieke vrou-
wen werkten die hadden gestudeerd. Samen met mannelijke lekendocenten 
gaven zij middelbaar onderwijs aan meisjes op het hoogste niveau. Golden 
deze vrouwen vooral als uitzonderingen, die geschreven en ongeschreven 
regels rond vrouwen en vrouwelijkheid bevestigden, of hadden zij een voor-
beeldfunctie en openden zij voor generaties jonge meisjes nieuwe toekomst-
perspectieven?

leerlingen over hun toekomst

Deze paragraaf gaat in op de manier waarop leerlingen hun eigen toekomst als 
hoogopgeleide en katholieke vrouwen zagen. Daarbij speelden voorbeelden 
uit hun omgeving een belangrijke rol, want individuen droegen vanuit hun 
eigen achtergrond en positie toekomstperspectieven over. Voor de klas ston-
den hoogopgeleide vrouwen, sommigen in habijt, anderen zonder. Diverse 
lekenvrouwen maakten via het onderwijs carrière in wetenschap en politiek. 
Agnes Nolte (Fons Vitae) en Marga Klompé (Mater Dei) kwamen voor de kvp 
in de landelijke politiek terecht en waren ook in hun hoedanigheid van le-
rares al bezig met een politiek emancipatieproces van hun leerlingen. Agnes 
Nolte gaf bijvoorbeeld geregeld een ‘politiek uurtje’ waarin zij actuele maat-
schappelijke thema’s besprak.8 Mannelijke lekendocenten representeerden 
eerder het gezinsideaal van de man als kostwinner en de vrouw als echtgenote 
en moeder. Met dit scenario waren leerlingen vaak het meest vertrouwd: thuis 
waren het bijna altijd hun moeders die de zorg droegen voor de kinderen en 
het huishouden. Daarnaast vormden berichten van oud-leerlingen een be-
langrijk oriëntatiepunt: zij hadden na het halen van het diploma immers ook 
een route moeten kiezen. 

Deze paragraaf beschrijft welke verschillende scenario’s leerlingen zich 
toe-eigenden. Dat leidt meteen tot een methodologisch probleem: er is maar 
een beperkt aantal bronnen beschikbaar waarin leerlingen zelf ingaan op hun 
toekomst na het eindexamen. Bovendien is het de vraag of de meisjes die in 
de jaren 1920 en 1930 een katholiek meisjeslyceum bezochten, wel zo sterk 
bezig waren met het doel van hun opleiding en hun toekomstperspectieven. 
De proefwerken, toneelvoorstellingen, religieuze hoogtijdagen, inzame-
lingsacties voor de missie, sportmiddagen en het vele huiswerk slokten hun 
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aandacht op. De paar bronnen waarin leerlingen iets prijsgaven van de manier 
waarop zij over hun eigen toekomst dachten, hebben voornamelijk betrek-
king op de hbs: het dagboek van leerlinge van Fons Vitae Anne Biegel over 
het schooljaar 1921-1922 (de gymnasiumafdeling ging in pas 1926 van start) en 
enquêtes onder hbs-leerlingen van de ursulinen in Maastricht uit 1939. Ook 
enkele artikelen in de schoolkrant van Fons Vitae raken aan dit thema, waar-
voor ook weer geldt dat deze gedeeltelijk stammen uit de periode voordat de 
school een gymnasiumafdeling had. Toch voer ik ze hier ten tonele, omdat 
ze inzichten bieden in de manier waarop leerlingen over hun eigen toekomst 
dachten. De bronnen laten vooral zien dat de toekomst voor de leerlingen 
nog helemaal niet was uitgekristalliseerd.

Casus Fons Vitae: berichten in de schoolkrant en dagboek Anne Biegel
In de jaren 1920 verschenen er in de pas opgerichte schoolkrant Knoppen stuk-
jes van leerlingen en oud-leerlingen van Fons Vitae over de discussie rond de 
taak van de vrouw in de samenleving. Hiermee raakten zij aan de vraag wat de 
leerlingen met hun verworven kennis zouden moeten gaan doen. De belang-
rijkste boodschap die deze auteurs hun medeleerlingen meegaven, was dat 
het goed was dat vrouwen kiesrecht hadden gekregen, zich aan studie konden 
wijden en daarna een ‘werkkring’ zochten, zodat ‘hun mooie jeugd, zoo vol 
kracht en hoop’ niet ongebruikt voorbij zou gaan. Dit stond in tegenstelling 
tot ‘de goede oude tijd’ waarin volwassen dochters ‘met een handwerkje voor 
het raam [zaten] uit te kijken of er soms een jonge ridder komt die ze verlossen 
zal uit dat werklooze leven’.9 Die tijden waren gelukkig voorbij en vrouwen 
konden zich nu nuttig maken. Daarbij moesten ze echter niet ‘te ver’ gaan: 
in de door God geschapen orde waren vrouwen onderdanig aan mannen. Zij 
moesten daarom onthouden dat ‘een vrouw een vrouw is en een vrouw moet 
blijven’10 en ‘ook interesse [moest] toonen voor echt vrouwelijke bezigheden, 
huishouden, handwerken’11. 

Die stukjes tonen veel overeenkomsten met de tekst van zuster Xaveriana 
in de kroniek van 1914, waarin zij het belang van hbs-onderwijs voor katholieke 
meisjes had onderstreept.12 Haar leerlingen zouden hun intellectuele bagage 
gaan inzetten om betere moeders en echtgenotes te worden, of, als zij niet zou- 
den trouwen, gaan werken in ‘vrouwelijke’ beroepen. Op die manier verbond 
zij opvattingen over katholieke vrouwelijkheid met maatschappelijke ont-
plooiingsmogelijkheden en stelde zij dat daarvoor de intellectuele vorming 
die leerlingen op haar school zouden ontvangen, van grote betekenis was. 
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12 Zie hoofdstuk 1.
13 Toetie Feitz ‘’t Blikken Feest’, Knoppen jrg 1, nr 1, 1921.
14 In de nieuwsbrief van Stichting Katholiek Erfgoed van 12 mei 2015, waarin het boek van Aad 

Streefland over 100 jaar Fons Vitae werd besproken, gaat de schrijver er wel vanuit dat Toetie 
Feitz een politieke carrère ambieerde. url: www.stichtingkatholiekerfgoed.nl/wp-content/
uploads/2013/12/Nieuwsbrief-nr.-12-mei-2015.pdf 

15 Toetie Feitz ‘’t Blikken Feest’, Knoppen jrg 1, nr 1, 1921.
16 afh, Kroniek Klooster van het H. Hart Amsterdam, 1921.

De verschillende toekomstscenario’s voor meisjes die in deze krantenar-
tikelen worden aangehaald, zijn ook te zien op een foto van een tableaux vivant 
opgevoerd door leerlingen bij het blikken feest in 1920, toen Fons Vitae 6¼ 
jaar bestond. Op de foto is te zien hoe leerlingen ‘de toekomst’ uitbeeldden. 
Deze foto en een verslag van de opvoering verschenen in de schoolkrant. Er 
waren diverse ‘min of meer moderne meisjesberoepen’ te zien: 

 ‘Een dokter met een spartelende patiënt, een tandarts, die ijverig aan ’t 
kiezen trekken was, een advocaat, die met zijn geleerde bef en toga zeker 
wel een diepe indruk gemaakt heeft, een architect met vervaarlijke passer 
en liniaal.’13

Daarnaast liep Mia Determeyer rond met een reclamebord voor de komende 
verkiezingen waarop de naam van Toetie Feitz was te lezen. Toetie Feitz zelf, 
die het verslag in de schoolkrant schreef, laat echter duidelijk merken zij geen 
plannen had om de politiek in te gaan.14 ‘De naam van de candidate zal ik 
maar verzwijgen [die is op de foto die ernaast werd afgedrukt wel te lezen, 
m.s.], want anders maakte ik propaganda voor iemand, die beslist nooit in de 
Kamer wil en ook niet veel aanleg heeft er ooit te komen.’15

Naast deze beroepen, waarvan het niet meteen duidelijk is of leerlingen 
vooral een karikatuur neerzetten of hun eigen toekomstvoorstellingen uit-
beeldden, stonden er ook ‘een paar aardige kloosterzustertjes’ en ‘een ver-
pleegstertje’ op het toneel. Tot slot noemde Toetie Feitz als ‘’t voornaamste’ 
de leerling die ‘bescheiden in een hoekje’ had plaatsgenomen op het toneel en 
‘een vlijtige Hollandsche huismoeder’ uitbeeldde die kousen zat te stoppen. 
Zowel in de artikelen in de schoolkrant als op het toneel verschenen verschil-
lende toekomstperspectieven naast elkaar, waarbij toch vooral het moeder-
schap als nastrevenswaardig doel werd neergezet.  

Toch werd de mogelijkheid om met hun verworven diploma te gaan stu-
deren en een betrekking te vinden op Fons Vitae expliciet benoemd. In de 
jaren 1920 bezocht professor Groenen, hoogleraar Bijbelkunde aan het groot-
seminarie in Warmond en moderator van de katholieke studenten, ieder jaar 
na afloop van het eindexamen Fons Vitae ‘om er causerie te houden voor de 
meisjes der 5den klasse, die weldra het corps der Roomsche studenten zouden 
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17 ‘Derde Pinksterdag, vacantiedag. Prof. Groenen, de Unie-Moderator, houdt voor onze oudste 
meisjes een causerie over universiteitsstudie, wat worden we toch gewichtig!’ scmm, Kroniek 
Theresialyceum, 6 juni 1933.

18 Zie Streefland, ‘De rk hbs voor Meisjes’, 146.
19 Bosch, Het geslacht, 196.
20 Van den Tempel, Het goed recht der hedendaagsche vrouwenbeweging, 66.
21 Steens, Rooms en studentikoos, 159. In 1920 telde de Amsterdamse katholieke studentenvereniging 

Thomas twintig vrouwelijke leden en kwam er een vrouwendispuut van de grond. Idem, 162. 
22 Bosch, Het geslacht, 153.
23 Bosch, Het geslacht, 156.
24 afh, Kroniek Klooster van het H. Hart Amsterdam, 1914.

versterken’.16 Van deze zelfde professor Groenen wordt in de kroniek van het 
Theresialyceum vermeld dat hij in 1933 voorlichting gaf over de universitaire 
studie.17 

Ook voor leerlingen die nog geen examen deden, was dit een reëel per-
spectief. Sinds de oprichting van de schoolkrant in 1921 werd in de rubriek 
‘Van onze oud-leerlingen’ bijgehouden hoe het hun was vergaan. Het groot-
ste deel van de opsomming bestond uit studies die oud-leerlingen volgden of 
banen die zij hadden gevonden.18

Het aantal meisjes dat in Nederland aan een universiteit studeerde, was 
sinds de eeuwwisseling snel toegenomen: in het collegejaar 1898-1899 was 3% 
van de studenten in Nederland vrouw, in 1918 was dat 19%.19 Zij begonnen zich 
soepeler te bewegen in studentenkringen. Het aantal katholieke vrouwen dat 
studeerde, bleef daarbij aanvankelijk achter: van de 1144 studerende vrouwen 
in 1918 waren er 39 katholiek.20 Langzaam verdween echter de gebruikelijke 
denigrerende toon over meisjesstudenten uit het Roomsch Studentenblad. In 1917 
werd het zelfs een goede ontwikkeling genoemd dat katholieke studentes 
zich in steeds grotere aantallen bij katholieke studentenverenigingen gingen 
aansluiten.21 Het aantal katholieke meisjes dat ging studeren nam snel toe 
toen in 1923 in Nijmegen de rk Universiteit werd geopend.

Mineke Bosch heeft er terecht op gewezen dat weliswaar meer meisjes 
gingen studeren, maar dat daarmee niet veel veranderde aan de opvatting dat 
wetenschap niet iets voor ‘echte vrouwen’ was. De bevestiging van het sekse-
verschil tussen mannen en vrouwen stoelde op een model dat de hele samen-
leving in een overzichtelijk schema indeelde waarin mannen en vrouwen, 
arbeid en reproductie, intellect en gevoel tegenover elkaar stonden.22 De groei 
van het aantal vrouwen aan universiteiten doorbrak dit beeld niet, omdat zij 
zichzelf vaak als begaafde uitzonderingen positioneerden en daarmee het 
bestaande schema bevestigden.23 Ook zuster Xaveriana had in de kroniek van 
1914 bevestigd dat slechts een klein groepje vrouwen ‘de concurrentie met den 
man op intellectueel terrein’ konden doorstaan.24 Dat waren idealiter juist de 
leerlingen die haar school zouden gaan bezoeken. Op die manier omarmde 
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25 url: nl.wikipedia.org/wiki/Paul_Biegel geraadpleegd 14 december 2018.
26 Riksen, ‘Feministe avant la lettre’, 311.
27 Charlotte Bühler analyseerde in die jaren dagboeken van Duitse jongeren en kwam tot de con-

clusie dat studie en school niet tot de primaire dagboekonderwerpen van de jeugd behoorden. 
Dit thema maakte bij meisjes 4,4% uit van wat ze schreven, bij jongens was dit 8,2%. Bühler, 
Das Seelenleben des Jugendlichen, 6. 

28 Op 11 januari 1922 schreef Anne in haar dagboek: ‘Ik ben bij Saf geweest en ze was erg aardig. 
(…) Ze heeft me twee letterkundige leesboeken van Poelhekke geleend en Studiën krijg ik ook 
van haar waar ik over Perk in kan lezen.’ Atria, aab 33, Dagboek Anne Biegel, 11 januari 1922.

zij ‘geleerdheid’ als onderdeel van ‘vrouw-zijn’ en creëerde zij voor haar 
toekomstige leerlingen (en voor zichzelf) handelingsruimte door bestaande 
rolpatronen te bevestigen. 

Het dagboek van Anne Biegel, dat het schooljaar 1921-1922 beslaat (Anne 
zat toen in de derde klas van de hbs), geeft meer inzicht in de manier waarop 
leerlingen de combinatie van intellectuele vorming en vrouw-zijn hebben 
ervaren. Anne Biegel kwam uit een bekende katholieke familie. Haar vader, 
Hermann Biegel, had een handelskantoor in bouwmaterialen. Dat had hij 
overgenomen van zijn vader, die in de negentiende eeuw uit Duitsland naar 
Amsterdam was verhuisd.25 De moeder van Anne droeg de achternaam Povel 
en was een telg van een eveneens uit Duitsland afkomstige familie, die onder 
andere eigenaar was geweest van de Winkel van Sinkel. Haar tante, Marie Bon-
nike, maakte deel uit van het federatiebestuur van de rk Vrouwenbonden.26

Het dagboek van Anne gaat voor een groot deel over ontluikende lief-
desgevoelens en het lezen en schrijven van gedichten, maar ook het leven 
op school en haar toekomstidealen komen – zij het veel minder – aan bod.27 
Uit het dagboek blijkt dat Anne graag schrijfster wilde worden, maar wor-
stelde met de vraag of ze daar goed genoeg voor zou zijn. Anne schreef voor  
de schoolkrant die dat jaar was opgericht en onder supervisie stond van de  
directrice zuster Xaveriana Mohr. De band tussen Anne en haar directrice,  
door Anne in haar dagboek met ‘Saf ’ aangeduid, lijkt hecht te zijn geweest. 
Zuster Xaveriana Mohr stimuleerde Anne in haar schrijverschap en gaf haar 
geregeld boeken om te lezen.28 Opvallend is dat Anne in termen van een eco-
nomisch zelfstandige vrouw over zichzelf schreef. ‘Zou ik geen geld kunnen 
verdienen met schrijven?’, schreef zij op 21 november 1921 in haar dagboek, 
toen zij zich bezwaard voelde over het feit dat haar ouders voor bijlessen 
wiskunde moesten betalen terwijl het bedrijf van haar vader in zwaar weer 
verkeerde. Als een van de oudste dochters in het gezin Biegel (Anne had een 
oudere zus, drie jongere zusjes en twee broertjes, onder wie de later bekend 
geworden kinderboekenschrijver Paul Biegel) moet Anne zich verantwoor-
delijk hebben gevoeld voor hun financiële situatie. Het perspectief van de 
intellectueel gevormde vrouw die haar eigen geld verdiende, paste bij deze 
ambitie. Aan het begin van de twintigste eeuw waren diverse vrouwen door-
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29 Zie Van Boven, Een hoofdstuk apart, 5. 
30 Atria, aab 33, Dagboek Anne Biegel, 30 maart 1922.
31 Idem, Dagboek Anne Biegel, 12 januari 1922.

gebroken in de Nederlandse letterkunde, wat deze ambitie mogelijk heeft 
gevoed.29 

Haar dagboek laat tegelijkertijd ook zien hoe broos deze ambitie was, 
omdat deze ook afweek van maatschappelijk aanvaarde seksespecifieke rol-
patronen. In het jaar 1921-1922 werden er op Fons Vitae geregeld lezingen 
gegeven voor de leerlingen van de hoogste klassen. Een van deze lezingen 
maakte zo veel indruk op Anne dat ze uitgebreide aantekeningen in haar dag-
boek maakte. In die lezing, met de titel ‘Apostolaat der Blijheid’, sprak pater 
Van den Burg over de grote invloed van vrouwen en jonge meisjes op hun 
omgeving en het belang van ‘blijheid’. Deze blijheid kon niet ‘in de wereld’, 
in danszalen of schouwburgen worden gevonden, maar moest van binnenuit 
komen. Een vrouw vervuld van innerlijke blijdschap zou de mannen in haar 
omgeving op het juiste pad kunnen houden en hen behoeden voor ‘wereld-
lijke verleidingen’. In haar dagboek gaf Anne Biegel de boodschap van de 
lezing als volgt weer: 

 ‘’t Is nu de taak van de jonge Roomsche vrouwen van ’t kwaad te herstellen 
en goeden invloed op de maatschappij uit te oefenen, vooral door ’t geven 
van goede voorbeelden; maar daar is strijd en opoffering voor noodig, 
goede karaktervorming en een sterken wil om zich te beheersen.’30 

Pater Van den Burg sprak niet over de vraag of het opleidingsniveau van de 
meisjes die hij toesprak, kon bijdragen aan het bereiken van het door hem 
geschetste ideaal. Hun maatschappelijke taak lag er vooral in om er voor an-
deren te zijn. Zij moesten zo ‘goed mogelijk’ zijn en zich daarbij richten naar 
de ideale katholieke vrouw: Maria. Blijheid, opoffering en zelfbeheersing wa-
ren de centrale begrippen uit zijn toespraak. Deze begrippen waren ook van 
toepassing op het kloosterleven van zusters. 

De oproep om zich te beheersen sprak Anne aan. Eerder dat jaar schreef ze 
over de Duitse les van zuster Josephi. Tijdens die les sprak de zuster over haar 
religieuze beleving en dat de leerlingen zich helemaal ‘voor God’ moesten ge-
ven, ‘M.a.w. onze eigen stemmingen en gevoelens heelemaal onderdrukken 
en onszelf uit zetten’.31 De jonge Anne was onder de indruk van de woorden 
van haar docente en probeerde ze ook in haar eigen leven toe te passen. Ze 
wilde zich beter gedragen (bijvoorbeeld aardiger zijn voor haar ouders en niet 
meer zo naar dansavonden verlangen), maar dit lukte haar toch vaak niet. Ze 
worstelde met haar ideaal van het welgemanierde meisje dat beleefd is en 
aardig voor haar ouders, en haar gedrag dat in haar ogen te veel op zichzelf 
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32 Atria, aab 33, Dagboek Anne Biegel, 11 april 1922.
33 ‘Ik weet niet hoe ’t komt, ik geloof ook door die lezing v. prof v/d Burght.’ Atria, aab 33, Dag-

boek Anne Biegel, 11 april 1922.

gericht was. In de paasvakantie (11 april 1922), twee weken na de lezing van 
pater Van den Burg, schreef zij de volgende woorden: 

 ‘Ik merk zelf dat ik veel aardiger kan zijn als ik ’t niet zoo druk heb. Ik zie 
nu duidelijk in, dat studie voor meisjes en vrouwen toch niets is eigelijk. 
Je kan ’t goede in je lang niet zoo laten uitwerken, omdat je veel te veel in 
beslag genomen wordt door de studie.’32 

Volgens Anne was de lezing van pater Van den Burg de oorzaak van haar trans-
formatie.33 

Annes dagboek laat ons zien hoe een geïdealiseerd beeld van de katholieke 
vrouw die zichzelf wegcijfert en haar leven toewijdt aan dat van anderen, in 
conflict kon komen met de intellectuele vorming die leerlingen op een lyceum 
kregen. De opvatting dat studeren eigenlijk niet iets voor ‘echte vrouwen’ 
was, leefde breed. Dat een curriculum dat was gericht op kennisverwerving 
voor meisjes nuttig was, was in die tijd niet vanzelfsprekend, ook niet voor de 

Dagboek Anne Biegel, 11 april 1922. (Atria, aab  33) 
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34 Zie ook: Smit, ‘School Culture’, 120, 121.
35 Vermoedelijk was Marie Ameschot geen leerlinge van Fons Vitae, ze komt niet voor op de leer-

lingenlijsten. Ook was ze in 1921 al 22 jaar oud. afh, Groene kaart mer persoonsgegevens zus-
ter Marie-Thérèse (Marie Henriette Ameschot), 1899-1989.

36 Toetie Feitz, ‘Het geheim ontsluierd!’, Knoppen jrg 1, nr 3, 15 juli 1921.

leerlingen zelf. Interessant is dat Anne Biegel deze redenering op hoge leeftijd 
niet meer goed kon volgen. Toen zij het dagboek in 1996 nog eens doorlas, 
plaatste zij in de kantlijn een vraagteken bij de hierbovengenoemde passage.34 
Zij was inmiddels een vrouw van in de negentig en had haar hele carrière als 
journalist gewerkt voor het katholieke dagblad De Tijd. Zij had zelf dus laten 
zien dat intellectueel uitdagend werk, vrouw-zijn en katholiek-zijn samen 
konden gaan. 

In programmaboekjes, toespraken en afbeeldingen die in de schoolge-
bouwen te zien waren, werden religieuze, intellectuele en vrouwelijke op-
voedidealen aan de leerlingen gepresenteerd als een onlosmakelijke eenheid. 
Het dagboek van Anne Biegel laat echter zien dat deze idealen in de dagelijkse 
schoolpraktijk soms strijdig met elkaar waren. Verschillende betrokkenen 
legden daarbij andere accenten. Op welke van deze drie elementen de na- 
druk lag, was gedeeltelijk afhankelijk van individuen die lesgaven. Zuster  
Josephi gebruikte de Duitse literatuurlessen om leerlingen in te wijden in het 
religieuze leven; zuster Xaveriana aan de andere kant stimuleerde Anne om  
te lezen en te schrijven en opende zo het perspectief naar Annes schrijver-
schap. 

Dit nauwe contact met zusters leidde er in de jaren 1920 soms toe dat leer-
lingen intraden bij de Franciscanessen van Heythuysen of een andere congre-
gatie. Daarover konden andere leerlingen dan weer lezen in de schoolkrant. 
Deze oud-leerlingen kwamen vaak meermaals in de lijstjes voorbij: zowel bij 
hun intrede in het klooster, hun tijdelijke geloften als hun eeuwige geloften. 
Er verschenen geen uitgebreide artikelen over het kloosterleven in de school-
krant. Een opvallende uitzondering vormt het verslagje van het feest ter ere 
van het afscheid van Marie Ameschot dat in Knoppen verscheen, omdat zij zou 
intreden bij de Franciscanessen van Heythuysen.35 Carolien Blans, die zelf in 
1928 zou intreden als oblate bij een benedictinessenklooster in Antwerpen, 
schreef het volgende gedichtje dat op de avond werd voorgedragen:

‘Ik leef nu vrij, ik leef nu blij,
In ´n grove bruine pij,
Ontworsteld aan de slavernij
Van modedwang en plagerij;
Voor ´t heele leven ben ´k gereed
Met ´t leuke lange kleed’36
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37 Toetie Feitz, ‘Het geheim ontsluierd!’, Knoppen jrg 1, nr 3, 15 juli 1921.
38 Huub, ‘Driftig broertje’, Knoppen jrg 11, nr 7, 15 september 1931; Groote zus, ‘Op de verjaardag 

van mijn zusje’, Knoppen jrg 11, nr 10, 15 december 1931.
39 Bep ii b, ‘Peng’, Knoppen jrg 17, nr 3, 15 maart 1937.
40 ‘Vergadering van oud-leerlingen 12 december 1932’, Knoppen jrg 13, nr 1, 15 januari 1933. Zie ook 

Bredschneyder e.a., Geschiedboek Fons Vitae, 45. 
41 M. Vos, ‘Jaarverslag’, Knoppen jrg 14, nr 5, 15 juni 1934.

Toetie Feitz (op dat moment in de vijfde klas van de hbs), schreef het verslagje 
voor de schoolkrant en merkte op: 

 ‘Wie dat ook gedacht had, ik zeker niet, maar de aardigste en levenslus-
tigste meisjes schijnen nu eenmaal altijd hun toevlucht in het klooster 
te zoeken, geen wonder dan ook, dat het daar zoo vroolijk en opgewekt 
toegaat, vrij van al die aardsche beslommeringen en lasten’.37

Uit het gedichtje en deze opmerking komt een beeld naar voren van het meis-
je dat ‘de beste keuze’ had gemaakt door in te treden in het klooster. Als er 
over het kloosterleven werd geschreven, dan was dat in positieve zin.

 Anders dan het kloosterleven komt het gezinsleven, in diverse hoedanig-
heden, veelvuldig terug in schoolkrantartikelen. Er verschenen stukjes over 
driftige broertjes en zoete zusjes38 of over de avonturen van de hond.39 Va-
ker nog stond de schoolkrant vol met berichten van oud-leerlingen die zich 
hadden verloofd, waren getrouwd of een kindje hadden gekregen, waardoor 
nieuwe generaties jonge vrouwen zich konden blijven spiegelen aan het ide-
aal van huwelijk en moederschap.

In de jaren 1930 is er een verschuiving zichtbaar in schoolkrantartikelen 
over toekomstidealen van leerlingen van Fons Vitae. Aan het begin van de 
jaren 1920 komt de vraag hoe een vrouw, als zij zou gaan studeren en werken, 
vrouwelijk kon blijven geregeld naar voren. Dit verdwijnt naar de achter- 
grond en maakt plaats voor de vraag hoe deze meisjes als hoogopgeleide ka-
tholieke vrouwen aan werk konden komen. Er verschenen artikelen van de 
vereniging van ongehuwde oud-leerlingen, die in december 1932 op initiatief 
van rectrix zuster Xaveriana was opgericht. Het doel van o.D.e.s.i.a. (Oud-
leerlingen Die Elkaar Steunen In Alles) was tweeledig: ‘verdere ontwikkeling  
op religieus, aesthetisch en sociaal gebied, en passende ontspanning’ door 
middel van driemaandelijkse bijeenkomsten en het bemiddelen ‘bij het voor-
zien in vacaturen’.40 Juist in de periode van economische crisis waarin vrou-
wen het extra zwaar hadden op de arbeidsmarkt, hadden zij daar elkaars hulp 
bij nodig, zo was de gedachte. Diverse ‘fabrikanten’ kregen circulaires toege-
zonden waarin werd gevraagd om aan o.D.e.s.i.a. te denken. Ook gingen de 
leden van o.D.e.s.i.a. op bezoek bij ‘fabrieken, instellingen en inrichtingen’ 
waar zij zouden willen werken.41
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42 Deze alinea is gebaseerd op Aerts, De politiek, 68, 69.
43 Bosch, Het geslacht, 343. 
44 Zie over de context waarin De Sleutelbos ontstond Aerts, De politiek, 53-64.
45 Derks, Heilig Moeten, 373; Aerts, De politiek, 67.

Het toekomstscenario dat uit de berichten van o.D.e.s.i.a. in de school- 
krant naar voren komt, is dat van de leerlinge van Fons Vitae die na haar eind-
examen, en eventueel na een vervolgopleiding, zelfbewust de arbeidsmarkt 
op ging. Als we dit plaatsen in de context van het begin van de jaren 1930 en 
het anti-vrouwen-arbeidsklimaat dat in die tijd de wind in de zeilen kreeg 
door de economische crisis, mag dit zeer opmerkelijk heten.42 Betaalde vrou-
wenarbeid was in katholieke ogen altijd al een problematische zaak geweest, 
omdat de man kostwinner diende te zijn en de vrouw voor het gezin zou 
moeten zorgen. In 1930 werd dit nog eens onderstreept door Paus Pius Xi in 
de encycliek Casti Connubii, waarin beroepsarbeid van de gehuwde vrouw als 
absoluut kwaad en beroepsarbeid van de ongehuwde vrouw als noodzakelijk 
kwaad werd neergezet. Binnen de rk Vrouwenbond waren er in de jaren 1920 
nog meer genuanceerde geluiden te horen geweest, maar in de jaren 1930 werd  
ruim baan gegeven aan het geluid tegen vrouwenarbeid. In De Katholieke Vrouw, 
dat door de rk Vrouwenbond werd uitgegeven, verscheen vanaf medio 1933 
een artikelenreeks met de titel ‘Onze levensstaat’ waarin Albertine Schelf-
hout-van der Meulen beargumenteerde dat vrouwen idealiter trouwden en 
voor de kinderen zorgden en zich op liefdadigheid toelegden. Pas als het echt 
niet anders kon, zou een vrouw mogen werken om haar gezin te onderhou-
den en dan alleen in een beroep waar ze geen man van zijn plaats verdrong. 

Op het niveau van de landelijke politiek streefde de rksp naar beper-
king van vrouwenarbeid. De massale werkeloosheid van de jaren 1930 had 
de tegenstand tegen vrouwenarbeid aangewakkerd. In februari 1933 drong 
minister J.A. de Wilde (arp) in een brief aan gemeenten en provincies aan op 
een verscherpte toepassing van het uit 1924 stammende Rijksambtenarenre-
glement waarin het ontslag van de huwende en gehuwde ambtenares werd 
geregeld. In tijden van economische crisis en grote werkloosheid zouden 
gehuwde vrouwen moeten worden ontslagen en vervangen door mannen die 
zonder werk zaten.43

In dit klimaat bracht een groep katholieke ongehuwde vrouwen in het 
najaar van 1934 de brochure Waarom wij werken uit, die in de schoolkrant van 
Fons Vitae werd besproken. De brochure was uitgegeven door De Sleutelbos, 
een in 1931 opgericht netwerk van gelijkgestemde katholieke vrouwen die 
hadden gestudeerd en werkten om in hun eigen levensonderhoud te voor-
zien.44 Deze groep vrouwen zocht morele steun, inhoudelijke verdieping 
en sociaal contact bij elkaar en kwam op voor de belangen van ongehuwde 
vrouwen die zelfstandig in de wereld werkzaam waren.45 
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46 Aerts, De politiek, 140. 
47 Idem, 69.
48 ‘Adres aan het bestuur van de rk Staatspartij’, De Katholieke Vrouw, 1934, nr 31, p. 361-362, gecit. 

in Aerts, De politiek, 70.
49 Aerts, De politiek, 70.
50 Idem, 71; Derks, ‘Vrouwen moeten ook naar macht streven’, 221.
51 In de leerlingenlijst van Fons Vitae ben ik geen Bep Damen tegengekomen, wel een Betsie  

Damen. Zij kwam in 1914 op Fons Vitae en slaagde in 1920 voor de hbs. afv, schrift met leer-
linggegevens.

52 Aerts, De politiek, 84, 85.

In de brochure Waarom wij werken verdedigde De Sleutelbos het recht op ar-
beid voor de vrouw. Zij openden daarmee de aanval op de vrouwelijke lotsbe-
stemming, wat zeer ongebruikelijk was voor vrouwen van hun generatie.46 Zij 
beriepen zich daarbij steeds op de katholieke traditie. Zij eisten ruimte op de 
arbeidsmarkt op voor de ongehuwde katholieke vrouw, maar ook volgens De 
Sleutelbos lag de taak van de gehuwde vrouw in eerste instantie in het gezin.47 
De brochure had maar een kleine oplage van honderd exemplaren waarvan 
maar de helft werd verkocht, maar had toch grote impact. Er kwam binnen de 
rk Vrouwenbond een discussie op gang over vrouwenarbeid en in november 
1934 richtte de bond zich tot het partijbestuur van de rksp en maakte bezwaar 
tegen het voornemen om ‘waar mogelijk vervanging van vrouwelijke door 
mannelijke arbeidskrachten’ te eisen.48 In april 1935 verscheen het rapport 
‘Vrouwenarbeid’, waarin de rk Vrouwenbond een duidelijk standpunt in-
nam over vrouwenarbeid. Het rapport leek als twee druppels water op Waarom 
wij werken van De Sleutelbos.49 De verdeeldheid binnen de rk Vrouwenbond 
over dit thema was daarmee echter niet ver dwenen. Zo bleek in 1937 toen de 
katholieke minister Romme (broer van oud-leerlinge van Fons Vitae Jeanne 
Romme) een wetsvoorstel indiende waarin maatregelen tegen de arbeid van 
de gehuwde vrouw in een wet werden vastgelegd. De rk Vrouwenbond ont-
hield zich toen van ieder commentaar.50

Zoals gezegd werd de brochure Waarom wij werken van De Sleutelbos in de 
schoolkrant van Fons Vitae besproken. Bep Damen, die de recensie schreef 
en zelf in 1914 als een van de eerste leerlingen naar Fons Vitae ging, raadde 
alle oudere leerlingen en afgestudeerden van Fons Vitae aan om het werk te 
lezen.51 Wat zij waarschijnlijk niet wist, was dat geschiedenisdocente Agnes 
Nolte sinds 1932 lid was van De Sleutelbos en dus tot de groep vrouwen be-
hoorde die de brochure had uitgebracht. Voor de buitenwereld was geheim 
wie er tot het vriendinnenverband behoorde. Zo wilden ze voorkomen dat 
hun standpunten niet serieus genomen zouden worden omdat ze maar van 
een klein groepje vrouwen – voor de Tweede Wereldoorlog steeds zo rond de 
vijftien – afkomstig waren.52

In navolging van de brochure pleitte Bep Damen vóór de mogelijkheid 
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53 Bep Damen, ‘Waarom wij werken’, Knoppen jrg 14, nr 2, oktober 1934.
54 Aerts, De politiek, 78.
55 osu 4808, Enquêtes gehouden onder meisjes van middelbare scholen, 1939. Zie ook hoofd- 

stuk 3, paragraaf  ‘De ‘rijpende jeugd’ in geloofscrisis?’.

voor vrouwen om te werken, omdat er vrouwen waren die op die manier hun 
talenten het beste konden ontplooien: 

 ‘Omdat aanleg en talenten van iedere vrouw verschillend zijn, is noodig 
een verscheidenheid van ontwikkelings-, bestaans- en ontplooiingsmo-
gelijkheden. Het is het goed recht van iedere vrouw om die dankbaar te 
gebruiken en waar noodig te verdedigen.’53

Net als in de brochure legde ze daarmee nadruk op onderlinge verschillen 
tussen vrouwen en pleitte zij ervoor dat iedere vrouw een eigen route koos, 
die bij haar paste.54 Gaan werken was daarbij zeker een van de mogelijke rou-
tes. Net als in hierboven genoemde schoolkrantartikelen uit de jaren 1930 
werd de leerlingen de werkende vrouw als voorbeeld voorgehouden, zonder 
dat daarmee getornd werd aan het ideaal van huwelijk en moederschap. 

Als we schoolkranten uit de jaren 1920 en de jaren 1930 naast elkaar leggen, 
zien we een verschuiving in de thema’s die aan bod kwamen. De artikelen uit 
de jaren 1920 gingen vaker in op de vraag hoe intellectuele ontwikkeling en 
vrouwelijke vorming samen konden gaan. Dat onderwerp verdween naar de 
achtergrond om beginjaren 1930 plaats te maken voor de discussie rond de 
vrouw en betaalde arbeid, een thema dat in de crisisjaren prominenter aan-
wezig was. Dat oud-leerlingen, in ieder geval totdat zij getrouwd waren, een 
betaalde baan zouden moeten zoeken, komt daarin als vanzelfsprekendheid 
naar voren. 

Casus Maastricht: leerlingen gevraagd naar hun toekomstperspectief
Zoals eerder al is aangegeven, zijn er maar weinig bronnen waarin de visie van 
leerlingen op hun toekomst naar voren komt. De krantenartikelen in Fons 
Vitae en het dagboek van Anne Biegel werpen hier enig zicht op. Mater Dei en 
het Theresialyceum hadden in het interbellum echter geen schoolkrant. Om 
toch een breder beeld te schetsen dan dat van alleen Amsterdam voer ik hier 
materiaal ten tonele dat betrekking heeft op het Maastrichtse meisjeslyceum 
van de ursulinen. Het archief van de Ursulinen van de Romeinse Unie bevat 
een envelop met drie verschillende enquêtes uit 1939, gehouden onder leer-
lingen van 3 en 4 hbs van deze school.55 Dit is een bijzondere bron, omdat het 
instrument van de enquête in die periode een vooruitstrevend onderzoeks-
middel was. In wetenschappelijk onderzoek werd hiervan al langer gebruik 
gemaakt, maar als middel om meningen van leerlingen te peilen was dit zeer 
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56 De enquêtetechniek werd in de Amerikaanse reclamewereld vanaf het midden van de jaren 
1930 op bredere schaal toegepast. In Nederland werd deze techniek een decennium later pas 
versneld geïntroduceerd. Van Ginneken, De uitvinding van het publiek, 189; Bethlehem, Stamhuis 
& Van Maarseveen, ‘Complete enumerations or sampling?’, 276, 277. 

57 osu 4808, Enquêtes gehouden onder meisjes van middelbare scholen, 1939.

vernieuwend.56 Het is onduidelijk wie de enquêtes heeft afgenomen en wat de 
precieze reden daarvoor was. Mogelijk zijn de antwoorden gebruikt ter voor-
bereiding op de onderlinge studiedagen van de ursulinen, die vanaf 1939 on-
der Nederlandse Ursulinen van de Romeinse Unie werden georganiseerd. Eén 
van de vragen ging specifiek over het toekomstperspectief van de leerlingen. 
35 Leerlingen uit 3 hbs van het Maastrichtse meisjeslyceum van de ursulinen 
gaven antwoord op de vraag ‘Met welk doel studeer je?’.Daarbij ging het om 
hun huidige ‘studeren’ op de hbs. 

Bij bestudering van de antwoorden vallen twee dingen op. Ten eerste dat 
het scenario van de hoogopgeleide en zelfstandig werkende vrouw voor veel 
leerlingen een reëel toekomstperspectief was. Twee derde van de leerlingen 
zei te studeren omwille van de kennis die zij op school vergaarden of om er la-
ter een baan mee te kunnen vinden. Ten tweede valt in de antwoorden op dat 
de toekomstperspectieven van de leerlingen niet erg concreet waren, en soms 
meer dan één toekomstscenario bevatten die in de praktijk niet moeiteloos 
samen konden gaan.

Acht van de 35 leerlingen antwoordden dat zij studeerden omdat zij hun 
kennis wilden verrijken. Eén leerlinge antwoordde dat zij studeerde ‘om veel 
te leren, dat je overal over mee kunt praten en dat je ’n eigen mening krijgt 
over de dingen’. Wat zij vervolgens met die kennis wilde doen, had zij nog 
niet helemaal helder voor ogen: ‘Vooral studeer ik om eens mijn ideaal te 
verwezenlijken. ’t Is wel nog wat vaag, ik weet ’t nog niet heel precies, maar 
’t is er toch en dat is toch maar ’t voornaamste’. Welk ideaal zij precies wilde 
verwezenlijken benoemde zij niet.

Vijftien andere leerlingen (dus bijna de helft!) gaven een antwoord met de 
strekking dat ze studeerden om later zelfstandig te kunnen zijn, om op hun 
eigen benen te kunnen staan. Zo antwoordde een leerlinge:

 ‘[I]k studeer met ’t doel om later in de maatschappij iets te presteren en 
dat je er niet als dom bijloopt. Als je bijv. later in ’n gezelschap komt en 
ze over een of ander hebben v. studie of iets dergelijks of talen dan kun je 
meepraten en hoef je er niet bij te zitten als ’n domme ezel. M’n eigenlijke 
einddoel is om apothekers-assistente te worden, dus daarvoor moet ik 
zeker 3 jarige [hbs, m.s.] hebben maar 5 jarige is beter.’57,
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58 Interview mevrouw Terwijn-van Straaten, 15 mei 2009.

Maar ook hier gaat op dat de antwoorden lang niet altijd eenduidig zijn. Zo 
antwoordde een leerlinge: ‘Het doel van mijn studie is om iets te bereiken en 
op mijn eigen benen te kunnen staan en ook om geld te kunnen verdienen.’ 
Op de vraag wat het belangrijkste in haar leven was, antwoordde dezelfde 
leerlinge: ‘het huwelijk. Omdat je je dan aan anderen kunt geven.’ Zij combi-
neerde economische zelfstandigheid moeiteloos met het huwelijk, terwijl bij 
wet geregeld was dat vrouwen werden ontslagen zodra zij gingen trouwen. 
Op het moment dat de leerlingen examen hadden gedaan, hoefde het ene sce-
nario het andere echter nog niet uit te sluiten. Het was immers mogelijk dat 
een meisje wel ging studeren en zou gaan werken, maar zodra zij een man had  
gevonden zou stoppen met haar baan. Zo concreet zullen deze leerlingen dat, op 
het moment dat ze de enqûete invulden, echter niet voor ogen hebben gehad.

Van de twaalf overige leerlingen die de enquête invulden, gaven de meeste 
in meer algemene termen antwoord op de vraag: ze wilden iets bereiken, maar 
specificeerden niet wat dat dan zou moeten zijn. Twee leerlingen gaven aan 
dat ze er eigenlijk geen doel mee voor ogen hadden. Slechts één leerlinge kop-
pelde studeren direct aan haar mogelijk toekomstige taak als moeder. Zij stu-
deerde ‘om later in het leven wat te kunnen bereiken (…) en als je soms mocht 
trouwen je later je kinderen kunt helpen met hun studie en ook begrijpt wat 
er in hun omgaat, omdat je het zelf meegemaakt hebt’.

Als we de bronnen van Fons Vitae en dit Maastrichtse lyceum met elkaar 
vergelijken, dan valt op dat toekomstbeelden van leerlingen zelf lang niet 
altijd eenduidig waren. Leerlingen zagen zichzelf vaak als werkende vrouwen 
van de toekomst, maar spraken ook in termen van huwelijk en moederschap 
over zichzelf, een combinatie die in de praktijk niet gemakkelijk te realiseren 
was. Dat neemt niet weg dat er toch een belangrijke wijziging ten aanzien van 
het toekomstperspectief van katholieke vrouwen was opgetreden. Deze meis-
jes hadden zowel aan het begin van de jaren 1920 als aan het einde van de jaren 
1930 wel degelijk voor ogen dat zij op school zaten om een diploma te halen 
dat hun via vervolgopleidingen mogelijkheden bood op de arbeidsmarkt.

uitstroom in cijfers

Gaan studeren was dus een reëel toekomstperspectief. In de herinnering van 
een oud-leerlinge die in 1935 slaagde voor haar examen gymnasium-bèta, was 
Fons Vitae gericht op studeren: ‘[N]ou, ik weet wel dat wij dus met die vier 
kinderen in gym-bèta zaten, en dat de wiskundeleraar zei: ‘Jullie gaan alle vier 
studeren, en daarom zal ik jullie leren differentiëren en integreren.’’58 Deze 
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59 Walboomers, ‘Een aparte school’, 63.
60 Ik heb de jaren 1932 tot en met 1935 als meetpunt genomen omdat in 1932 het eerste gymnasium 

eindexamen plaatsvond. Er deden in die vier examenjaren 65 leerlingen examen, en daarvan 
gingen er 31 naar de universiteit. Van achttien leerlingen weet ik niet wat zij na het behalen 
van het diploma gingen doen.

61 De uitstroomcijfers zijn gebaseerd op de volgende bronnen: Fons Vitae = vermeldingen in  
de schoolkrant; Theresialyceum = Miltner, Het Theresialeven-gevoel, 120; Mater Dei = leerlingen-
kaarten Mater Dei, ran 1051, 46-49.

oud-leerlinge was inderdaad gaan studeren: wiskunde naar het voorbeeld van 
haar docent. In hoeverre is dit verhaal exemplarisch en werd er op het moment 
van de waarheid, na het examen, echt gekozen voor een studie? In deze para-
graaf geef ik cijfers over de doorstroom van leerlingen van de gymnasiale afde-
lingen van Fons Vitae, Mater Dei en het Theresialyceum naar de universiteit. 

Daarbij is de vraag interessant hoe deze cijfers zich verhouden tot die van  
openbare meisjeslycea. Gingen leerlingen van katholieke lycea even vaak stu- 
deren, of zorgde het confessionele karakter van het onderwijs ervoor dat dit per- 
centage lager was? Het vergelijken van uitstroomcijfers van katholieke meisjes-
gymnasia en die van openbare meisjeslycea is gemakkelijker gezegd dan ge-
daan, omdat er maar weinig openbare lycea voor meisjes waren. De casus Am-
sterdam biedt hiervoor wel mogelijkheden. Historica Monique Walboomers 
heeft de uitstroomcijfers van het Gemeentelijk Lyceum voor Meisjes voor de 
examenjaren 1929 tot en met 1934 uitgezocht en heeft laten zien dat iets meer 
dan 50% van de geslaagden van het lyceum (dat bestond uit gymnasium en 
hbs-b) naar de universiteit ging.59 Op Fons Vitae, het katholieke meisjeslyceum 
verderop in de straat, ging toen bijna 50% van de meisjes na het examen gym-
nasium of hbs-b naar de universiteit.60 Omdat van een kwart van de leerlingen 
van Fons Vitae niet bekend is wat zij gingen doen, ligt het werkelijke percen-
tage mogelijk hoger. De uitstroom van het katholieke meisjeslyceum in Am-
sterdam was dus niet wezenlijk anders dan die van het nabijgelegen openbare 
meisjeslyceum. Confessie lijkt dus geen factor van betekenis te zijn geweest. 

Als we de drie scholen die in dit onderzoek centraal staan met elkaar ver-
gelijken, dan wordt zichtbaar dat er wel grote regionale verschillen waren. 
Een schematische weergave van het aantal geslaagde gymnasiasten op de drie 
lycea en gegevens over hun uitstroom levert het volgende overzicht op. 

Tabel 4. Uitstroom gymnasiasten Fons Vitae, Mater Dei, Theresialyceum 1932-194061

School aantal geslaagden naar universiteit in procenten % onbekend
Fons Vitae 68 40 59 18
Theresialyceum 57 25 (of hogeschool) 44 ?
Mater Dei 102 (79)* (46)* (58)* (4)*

*Alleen van de 79 geslaagden die tussen 1934 en 1940 hun diploma haalden is bekend wat zij ver-
volgens gingen doen.
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62 Interview mevrouw Munting-Weebers, 29 juni 2009; Interview mevrouw Van Ravels-Classen, 
7 juli 2008.

63 Bornewasser, Katholieke Hogeschool Tilburg.

Mater Dei en Fons Vitae lagen wat de doorstroom naar de universiteit 
betreft dicht bij elkaar, de meerderheid van de geslaagden koos voor een 
universitaire studie. Twee oud-leerlingen die in deze periode naar Mater Dei 
gingen, vertelden dat studeren voor hen een logisch vervolg was.62 Ze had-
den ook van thuis meegekregen dat zij na het examen ‘natuurlijk’ naar de 
universiteit zouden gaan. Een van deze twee oud-leerlingen maakte deel uit 
van de vierde lichting die Mater Dei met een diploma verliet. Na haar examen 
in 1934 ging zij klassieke talen studeren. Zij gaf in het interview aan dat het 
feit dat zij ging studeren samenhing met de financiële situatie thuis. Niet 
iedereen kon het zich permitteren om zijn dochter(s) te laten studeren. De 
andere oud-leerlinge werd in 1939 toegelaten tot de eerste klas van Mater Dei. 
Haar beeldvorming over studeren werd ook voor een belangrijk deel gevormd 
door voorbeelden uit haar omgeving. Iedereen had wel zussen of kennissen 
die studeerden, zo gaf zij aan.

Zulke voorbeelden waren er veel minder voor de leerlingen van het The-
resialyceum, waardoor het voor hen ook minder vanzelfsprekend was dat ze 
na het halen van het gymnasiumdiploma naar de universiteit zouden gaan. 
Het bovengenoemde percentage van 44% bevat niet alleen leerlingen die naar 
de universiteit gingen, maar ook leerlingen die doorstroomden naar ‘een 
hogeschool’. Dit percentage is gebaseerd op een overzicht uit het schoolar-
chief uit 1954 en daar werd niet bij vermeld welke opleidingen binnen deze 
categorie vielen. 

Een analyse van de examenjaren 1932 en 1937 laat zien dat maar twee van 
de geslaagden uit deze jaren naar een instituut voor wetenschappelijk onder-
wijs gingen. Eén leerlinge ging klassieke talen studeren aan de universiteit 
in Nijmegen, de andere leerlinge ging naar de rk Handelshogeschool in 
Tilburg. Dat was net als de universiteit een instituut voor wetenschappelijk 
onderwijs.63 Van de vijf leerlingen die in 1932 en 1937 een ‘andere opleiding’ 
gingen doen, kozen er vier voor een vervolgopleiding voor lerares aan de rk 
Leergangen in Tilburg. 

Tabel 5. Uitstroom Theresialyceum 1932 en 1937 

Jaar aantal 
geslaagden

naar  
universiteit

Andere 
opleiding

ingetreden aantal  
onbekend

1932 5 1 3 1
1937 6 1 2 1 2
Totaal 11 2 5 1 3
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64 Bornewasser, Katholieke Hogeschool Tilburg, 127, 128.
65 Van Can & Theunisse, 50 jaar Gertrudis, geen paginering.

Deze cijfers over de uitstroom van 1932 en 1937 laten zien dat de leerlingen die 
na het Theresialyceum naar de universiteit gingen, eerder uitzondering dan 
regel waren. Van de elf leerlingen die slaagden in de jaren 1932 en 1937, gingen 
er maar twee naar een instituut voor wetenschappelijk onderwijs, een schril 
contrast met de uitstroomcijfers van Mater Dei en Fons Vitae, waar bijna 60% 
van de geslaagde gymnasiasten aan de universiteit ging studeren. Naast het 
hierboven genoemde gebrek aan voorbeelden van studerende oud-leerlingen 
van het Theresialyceum zijn nog drie oorzaken aan te wijzen die dit verschil 
kunnen verklaren: de stedelijke context, de mate waarin doorstuderen op 
school werd gestimuleerd en het thuismilieu waarin studeren meer of min-
der belangrijk werd gevonden. 

De meeste leerlingen die een vervolgopleiding gingen doen, deden dat 
in hun eigen stad. Van Fons Vitae en Mater Dei gingen verreweg de meeste 
meisjes – als zij gingen studeren – naar de lokale universiteit. In 1932 en 1937 
slaagden op Fons Vitae twintig gymnasiasten, van wie er zestien aan de uni-
versiteit gingen studeren, voor zover ik weet allemaal in Amsterdam. Van 1932 
ontbreken de uitstroomcijfers van Mater Dei, maar in 1937 gingen zes van de 
tien geslaagden studeren, één daarvan vertrok naar Amsterdam voor een stu-
die medicijnen (die in Nijmegen niet werd aangeboden), de andere geslaag-
den vervolgden hun studie in Nijmegen. In Tilburg was er geen universiteit, 
wel een economische hogeschool die ook de status had van een instituut voor 
wetenschappelijk onderwijs, maar er studeerden nauwelijks vrouwelijke stu-
denten aan deze inrichting. In 1937 waren er aan die hogeschool – die inmid-
dels tien jaar bestond – slechts zeven vrouwelijke studenten.64 In hoofdstuk 
8 zal blijken dat de studiekeuze van deze leerlingen voor de economische 
hogeschool ook voor het Theresialyceum een uitzonderlijke keuze bleef. Van 
de peiljaren in de naoorlogse jaren zijn er geen leerlingen meer die kozen voor 
de economische wetenschappen. De meeste geslaagden vervolgden hun stu-
diecarrière aan de eveneens in Tilburg gevestigde rk Leergangen. 

Dat de nabijheid van een universiteit de uitstroom naar de universiteit 
mede bepaalde, blijkt als we de uitstroomcijfers van het Theresialyceum 
vergelijken met die van het Sint-Gertrudislyceum uit Roosendaal, een andere 
Brabantse stad zonder universiteit. De nabijheid van een universiteit lijkt 
inderdaad samen te hangen met uitstroomcijfers naar de universiteit. Ook 
op het Sint-Gertrudislyceum was het percentage meisjes dat ging studeren 
lager dan aan Fons Vitae en Mater Dei. Van de 90 meisjes die vóór 1940 hun 
gymnasiumdiploma haalden, gingen er veertig aan de universiteit studeren 
(44%).65 Op Mater Dei en Fons Vitae liep dat percentage tegen de 60%. 
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66 Een mooie casus is die van Stien Michels-Veraart, oud-leerlinge van Fons Vitae die in 1937 pro-
moveerde. Haar oom was hoogleraar en haar man was dr. A.M.J.F. Michels, lector aan de Am-
sterdamse universiteit en directeur van het Van der Waals-laboratorium. Samen hadden zij 
vier kinderen. Zie Streefland, ‘De rk hbs voor Meisjes’, 146; ‘Een bijzondere promotie’, Nieuws-
blad van het Noorden 14 oktober 1937; ‘Zeldzame promotie ‘Cum laude’’, De Tijd 14 oktober 1937.

67 Interview mevrouw Dorren-de Graauw, 18 oktober 2010.
68 scmm, Kroniek Theresialyceum, juni 1939.

Hoe verhielden de cijfers van het Sint-Gertrudislyceum zich tot die van 
het Theresialyceum? Het is niet goed mogelijk om daar precies antwoord op 
te geven. De cijfers van het Sint-Gertrudislyceum betreffen alleen de door-
stroom van gymnasiasten naar de universiteit. Het percentage van 44% van 
het Theresialyceum dat in bovenstaande tabel wordt genoemd, betreft de 
doorstroom naar universiteit èn hogeschool. De steekproef van twee klassen 
uit de jaren 1930 van het Theresialyceum doet vermoeden dat het percentage 
dat doorstroomde naar de universiteit veel lager lag dan die 44% van het Sint-
Gertrudislyceum. Er waren, naast de nabijheid van een universiteit, dus ook 
andere factoren in het spel. 

Het is lastig om die factoren goed in beeld te krijgen. Hoogstwaarschijn-
lijk was het thuismilieu waaruit leerlingen afkomstig waren het meest be-
palend voor hun keuze.66 Leerlingen van het Theresialyceum die wel aan de 
universiteit gingen studeren, kwamen uit families waar studeren gold als 
vanzelfsprekende vervolgstap. Daarbij speelde ook mee of zij goede contacten 
hadden in een van de universiteitssteden. Een oud-leerlinge die in de jaren 
1930 op het Theresialyceum zat, vertelde dat zij in Amsterdam ging studeren 
omdat haar zusje daar in de buurt woonde. Haar klasgenootje Alice Mannaerts 
(uit een fabrikantenfamilie) had een oom en tante in Amsterdam die een 
kamer voor haar regelden en de derde uit dezelfde klas die naar Amsterdam 
vertrok, was dochter van een dierenarts.67 Ook een ander persoonlijk verhaal 
wijst erop dat familiale omstandigheden in grote mate bepaalden of leerlin-
gen van het Theresialyceum gingen studeren. Voor Virginie van Dooren, die 
in 1939 haar gymnasium alfa aan het Theresialyceum haalde, lag het voor de 
hand dat zij, afkomstig uit een oude familie van bestuurders en fabrikanten, 
rechten zou gaan studeren ‘in het Noorden’. Dat zij zou gaan studeren leek 
al vast te staan, maar ‘het Noorden’ bleek uiteindelijk een ruim begrip. Dat 
zij geen rechten maar geschiedenis ging studeren en wel in Nijmegen, was te 
danken aan de hoogleraar middeleeuwse geschiedenis in Nijmegen, professor 
Post. Met twee andere hoogleraren (Wagenvoort, hoogleraar Latijn in Utrecht, 
en professor Brouwer, hoogleraar neurologie in Amsterdam) trad hij dat jaar 
op als gecommitteerde bij de eindexamens van het gymnasium. ‘Een uiterst 
welwillend drietal’, zo becommentarieerde de kroniekschrijfster van het The-
resialyceum.68 Virginie van Dooren had een zeer goed eindexamen geschiede-
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69 Van Dooren, ‘Herinneringen van een oud-studente geschiedenis’, 11.
70 Kuyer, Onze meisjes, 52-56.
71 afh, Kroniek Klooster van het H. Hart Amsterdam, 1926.
72 In een interview met Cecile van Eijden-Andriessen vertelde Alice Lauret dat de toenmalige 

overste van de congregatie dit in een gesprek expliciet als doel van de stichting noemde.  
In Per imperatief mandaat formuleert Lauret dit wat voorzichtiger en stelt ze dat de Zusters van 
Liefde de mms-afdeling mogelijk als belangrijk voortraject zagen voor hun kweekschool, dat 

nis afgelegd, waarna professor Post haar vroeg in Nijmegen geschiedenis te 
gaan studeren. Hij ging zelfs bij haar ouders lunchen om zijn verzoek nader 
toe te lichten, wat zijn vruchten heeft afgeworpen.69 

Een mogelijke andere factor van betekenis voor de doorstroom naar de 
universiteit was het voorbeeld van docenten en de manier waarop er bijvoor-
beeld door de rectrix werd gedacht over meisjes en studeren. Bij de stichting 
van het gymnasium in Roosendaal in 1919 werd dr. Annie Kuyer als rectrix 
aangesteld. Zij was een academisch gevormde en wetenschappelijk ingestelde 
vrouw die in 1918 was gepromoveerd. Op dat moment was zij de enige ka-
tholieke vrouw in Nederland die de doctorstitel mocht voeren. Voor haar 
was studeren een logisch toekomstperspectief, zo blijkt ook uit het boekje 
Onze meisjes op gymnasium en hbs, dat zij in 1928 op verzoek van de redactie van De 
katholieke vrouw schreef. In het hoofdstuk over ‘beroepskeuze’ ging zij feitelijk 
alleen in op het kiezen van de juiste studie.70 De Zusters van Liefde, die de lei-
ding hadden over het Theresialyceum, hadden een moeizamere verhouding 
tot intellectuele elitevorming, zo kwam in eerdere hoofdstukken naar voren.

Het is lastig om diverse factoren ten opzichte van elkaar te wegen. Deze 
paragraaf heeft wel laten zien dat het katholieke karakter van een meisjes-
lyceum eigenlijk geen invloed had op de doorstroom naar de universiteit. 
Factoren als de stedelijke context, het thuismilieu waaruit leerlingen kwamen 
en een sfeer op school waarin verder studeren meer of minder werd gestimu-
leerd, waren eerder van invloed op de uitstroom naar de universiteit. 

rekruteren voor de congregatie 

Zagen zusters hun lycea als mogelijke kweekvijvers van nieuwe leden voor 
hun congregatie? Daarop is het antwoord kort: ja, dat was zo. Toen een oud-
leerlinge in 1926 bij de Franciscanessen van Heythuysen intrad, werd dit in de 
kroniek van de communiteit in Amsterdam vermeld, gevolgd door ‘moge nog 
vele onzer oud leerlingen haar volgen.’71 Ook de Zusters van Liefde hoopten 
dat leerlingen van het Theresialyceum bij de congregatie zouden intreden.72 
Bij de Ursulinen van de Romeinse Unie was het winnen van nieuwe leden 
voor de congregatie zelfs uitgesproken onderdeel van hun beleid. Al in 1932 

>
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ook aan het moederhuis was verbonden. De kweekschool werd vanaf de oprichting in 1852 ge-
zien als belangrijke kweekvijver voor nieuwe roepingen. Lauret, Per imperatief mandaat, 90-93, 118.

73 osu 4124, Circulaires van de generale overste, vertaald in het Nederlands 1928-1935. Circulaire 
nr 87, 1 november 1932. In de tweede helft van de negentiende eeuw waren er in het ursulinen-
klooster in Maastricht nog 26 meisjes uit de stad ingetreden die via het onderwijs kennis had-
den gemaakt met de ursulinen. Eijgenraam e.a., 1916-1966 Jeanne d’Arclyceum Maastricht, 95.

74 Onder andere: ‘Glorierijke H. Angela, onze Moeder, aanschouw onze kloosters en maak ze 
door de kracht Uwer gebeden talrijk en vruchtbaar in deugden.’ osu 4124, Circulaire nr 87,  
1 november 1932.

75 osu 1776, Verslagen van raadsvergaderingen communiteit Mater Dei, 19 december 1933.
76 O’Donoghue, Come Follow Me and Forsake Temptation, 80.

werd op het algemeen kapittel van de Ursulinen van de Romeinse Unie een 
gebrek aan ‘recruteringen’ gesignaleerd.73 De statistieken hadden laten zien 
dat de ‘recruteering (…) verreweg onvoldoende’ was, waardoor er te weinig 
zusters waren voor alle werkzaamheden. De generale overste Marie de Saint-
Jean Martin riep haar medezusters in alle landen op om iedere dag te bidden 
voor nieuwe roepingen, om zelf het goede voorbeeld te geven en ‘een verstan- 
dige, diepe, persoonlijke vorming’ aan leerlingen te geven.74 Een jaar later 
werd dit ook in de Nijmeegse communiteit onderwerp van gesprek. Dat de 
ursulinen begin jaren 1930 spraken over het oplossen van het roepingen-
probleem, is vrij vroeg. In de meeste in Nederland gevestigde congregaties 
werd dit pas na de Tweede Wereldoorlog frequent onderwerp van gesprek. 
De raadsvergadering van 19 december 1933 werd afgesloten met de opmerking 
van de overste van de Nederlandse provincie mère Xavier Dütting, die haar 
medezusters opriep ‘zich te beijveren om postulanten aan te werven door de 
Orde bekend en bemind te maken. Nijmegen, het centrum van wetenschap 
en katholiek leven is bijzonder aangewezen om onze Orde met nieuwe leden 
te verrijken.’75

Uit het onderzoek van O’Donoghue blijkt dat het werven van nieuwe le-
den bij verschillende congregaties in de Verenigde Staten, Australië en Nieuw-
Zeeland voortvarend werd aangepakt. Deze congregaties hadden vanaf het 
begin van de twintigste eeuw zelfs speciale ‘recruiting agents’ aangewezen die 
langsgingen bij scholen en daar presentaties gaven over het religieuze leven, 
vaak met foto’s en diapresentaties die inspeelden op de avontuurlijke geest 
van adolescenten. Na zo’n lezing werden de jongeren gevraagd hun ambities 
op te schrijven. Met diegenen die interesse toonden in religieuze leven, wer-
den vervolggesprekken gepland om roeping verder aan te wak ke ren.76 

Van zulke gerichte werving lijkt op Fons Vitae, Mater Dei en het Theresia-
lyceum geen sprake te zijn geweest. Intern behoorde ‘roepingen kweken’ wel 
tot de doelstellingen, maar naar de buitenwereld toe werd dit niet expliciet 
gecommuniceerd. In het vorige hoofdstuk kwam al aan de orde dat sommige 
zusters tijdens de les enthousiast spraken over de missieactiviteiten van de 

Marieke Smit - In deugd en wijsheid groeien.indd   238 12-07-19   09:14



[   239   ]

77 Ackermans, Een vereeniging van vrouwen…, 86.
78 Interview zuster Cherubine Snijders, 4 juli 2008.
79 Interview zuster Edward Ruha, 9 september 2009.
80 ‘De retraite in Heythuysen’, Knoppen jrg 5, afl 3, 15 juni 1925.
81 Naast Corrie Liedmeier (zr Christiana) traden in bij de Franciscanessen van Heythuysen:  

Lena J.A. Hoogenbeek (zr M. Redempta), Jacoba G.M. de Jong (zr M. Salesia) en Jose I.M. 
Kortman(n/s) (zr Marie-Madeleine). Agneta M. Oldendorff trad in bij de Benedictinessen  
Ryde in Wight. afv, Schrift leerlingengegevens.

congregatie en ook werden er op de scholen wel eens lezingen gegeven door 
paters die in missiegebieden werkten, maar de oud-leerlingen uit de vooroor-
logse jaren die ik voor dit onderzoek heb gesproken, konden zich geen van 
allen herinneren dat roeping hebben of intreden in een congregatie op de ly-
cea expliciet onderwerp van gesprek was. Ackermans merkt in zijn onderzoek 
naar de Franciscanessen van Heythuysen op dat er wel eens leerlingen van de 
middelbare scholen in Heythuysen op bezoek kwamen. ‘Meisjes die enige 
belangstelling toonden voor het kloosterleven, mochten een kijkje komen 
nemen en werden dan tactvol aan de tand gevoeld.’77 Zuster Cherubine, die 
in 1929 als Ria Snijders hbs-eindexamen had gedaan, herinnerde zich op hoge 
leeftijd nog dat zij in de eindexamenklas een paar dagen in Heythuysen had 
gelogeerd.78 Zuster Edward, voorheen Kiekie Ruha en leerlinge van Fons Vitae 
van 1935 tot 1940, kon zich niet herinneren dat zij tijdens haar schooljaren 
in Heythuysen was geweest.79 Wellicht was dit tien jaar later minder gebrui-
kelijk. Naast bezoeken aan Heythuysen noemt Ackermans reünies die door 
zusters voor oud-leerlingen werden georganiseerd. De reünies namen soms 
ook de vorm aan van een retraite voor oud-leerlingen in Heythuysen, getuige 
een verslag in de schoolkrant van 1925.80 Op die manier probeerden zusters 
de band met hun oud-leerlingen warm te houden en meisjes die later nog 
interesse kregen voor het kloosterleven, in het vizier te krijgen. 

Nieuwe roepingen waren praktisch nodig voor het voortbestaan van de 
congregatie, maar dienden vooreerst een religieus doel. Zusters hadden ‘de 
beste’ weg gekozen door hun leven in dienst te stellen van God. Zusters die 
zelf waren ingetreden, hadden ooit ervaren dat het kloosterleven voor jonge 
meisjes aantrekkelijk kon zijn. Sommige zusters waren zelf ooit leerlinge 
geweest van scholen van de congregatie. Mère Laurence had zelf op de kost-
school bij de ursulinen in Venray gezeten voordat zij intrad. In de commu-
niteit van de Franciscanessen van Heythuysen in Amsterdam woonden in de 
jaren 1930 enkele zusters die in de jaren 1920 hun hbs-examen hadden gehaald 
op Fons Vitae en aan de universiteit in Amsterdam studeerden, zoals zuster 
Christiana en zuster Cherubine. Zuster Christiana had in 1926 – toen heette 
ze nog Corrie Liedmeier - haar hbs-examen gehaald. Van haar lichting traden 
maar liefst vijf meisjes in bij een congregatie, van wie vier bij de Franciscanes-
sen van Heythuysen.81 
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82 De gegevens over intredingen zijn afkomstig uit de volgende bronnen: Fons Vitae = afv, 
Schrift leerlingengegevens; Knoppen jrg 1932-1940; Mater Dei = ran 1051, 74, Schriften met leer-
lingengegevens. Een vergelijking tussen de namen van de geslaagde gymnasiasten van het 
Theresialyceum en ingetreden zusters bij de congregatie van de Zusters van Liefde leverde 
geen match op. Wel waren er diverse zusters die, nadat zij waren ingetreden, hun diploma op 
het Theresialyceum haalden.

83 ran 1051, 74, Schriften met leerlingengegevens. 
84 Pirotte, ‘De heilige, de ridder en de ster van het moment’, 362.

In de periode tot en met 1940 heb ik op basis van schriften met leerlin-
gengegevens en vermeldingen in de schoolkrant kunnen achterhalen dat er 
46 oud-leerlingen intraden bij verschillende congregaties. Een paar van deze 
meisjes waren zonder diploma van school vertrokken of overgestapt naar een 
andere school, maar werden wel opgenomen in de overzichtjes met berichten 
van oud-leerlingen. Van de 46 leerlingen kozen er 18 voor de congregatie in 
Heythuysen. 

Als we kijken naar het aantal geslaagde gymnasiasten dat intrad bij de 
Franciscanessen van Heythuysen, dan blijkt dat de wens van zusters om naast 
het geven van goed onderwijs ook nieuwe leden voor hun congregatie te wer-
ven, maar mondjesmaat in vervulling ging. 

Tabel 6. Uitstroom gymnasiasten Fons Vitae, Mater Dei, Theresialyceum 1932-194082

School Aantal 
geslaagden

Ingetreden 
bij zusters 

van de school

Ingetreden 
in andere 

congregatie

Totaal aantal 
ingetreden 

lln

Percentage 
ingetreden 

lln
Fons Vitae 68 2 2 4 6
Theresia-
lyceum

57 0 Onbekend Onbekend Onbekend

Mater Dei 102 0 4 4 4

Twee van deze leerlingen traden in bij de Franciscanessen van Heythuysen. 
Dit was nog hoog in vergelijking tot Mater Dei en het Theresialyceum. In de 
periode 1932-1940 traden vier leerlingen die op Mater Dei gymnasiumexamen 
hadden gedaan, in bij een congregatie, ofwel 4% van het totaal aantal geslaag-
de gymnasiasten, maar nooit bij de Ursulinen van de Romeinse Unie.83 Van de 
gymnasiasten die slaagden op het Theresialyceum, trad in deze periode geen 
enkele leerling bij de Zusters van Liefde in. De zusters hoopten wel dat meis-
jes voor een kloosterleven zouden kiezen, maar er waren nauwelijks geslaagde 
gymnasiasten die aan deze wens gehoor gaven. 

Uit internationale literatuur blijkt dat de aantrekkingskracht van het 
kloosterleven deels werd bepaald doordat kloosterzusters vaak studiemo-
gelijkheden hadden.84 Dit sprak vooral ouders van kinderen aan voor wie 
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studeren door hun sociaaleconomische positie niet was weggelegd. Voor de 
leerlingen die de lycea bezochten was dit niet aan de orde, zij waren die weg 
al ingeslagen. 

tussenbalans

De leerlingen van de drie katholieke meisjeslycea kwamen via toespraken van 
geestelijken, stukjes in de schoolkrant en via vrouwen die zij in de dagelijkse 
schoolpraktijk tegenkwamen, in aanraking met verschillende toekomstper-
spectieven. Zij kregen les van zusters die een religieus leven leidden en van 
vrouwelijke lekendocenten die meestal ongehuwd waren en hun eigen geld 
verdienden. Thuis zagen zij het voorbeeld van hun moeders, die de zorg droe-
gen voor het gezin. 

De zusters die de scholen beheerden en er lesgaven, hoopten dat er onder 
de leerlingen meisjes zouden zijn die zich geroepen voelden tot het kloos-
terleven en zouden intreden bij hun congregatie. Hoewel het winnen van 
nieuwe leden soms expliciet doel was van de congregatie, kan er niet gespro-
ken worden van een actief overredingsbeleid op hun lycea. In de artikelen in 
de schoolkrant van Fons Vitae valt op dat het perspectief van intrede in de ja-
ren 1920 geregeld naar voren komt, maar in de jaren 1930 naar de achtergrond 
verdwijnt. Er waren toen nog wel af en toe oud-leerlingen die intraden, maar 
dit waren meisjes zonder gymnasiumdiploma. Dit gold al helemaal voor Ma-
ter Dei en het Theresialyceum, waar de wens van zusters om intredingen te 
bewerkstelligen nauwelijks werd gerealiseerd. Slechts enkele meisjes die hun 
eindexamen gymnasium haalden, kozen voor een leven als kloosterzuster. 
Dat toekomstscenario sprak blijkbaar maar weinig meisjes aan.

Het ideaalbeeld van de vrouw als moeder die zorg droeg voor het gezin, 
vormde voor veel meer leerlingen een vanzelfsprekendheid. Zowel in de arti-
kelen in de schoolkrant van Fons Vitae als in toneeluitvoeringen verschenen 
verschillende toekomstperspectieven naast elkaar, waarbij de moeder een 
ererol vervulde. De toekomstvisies van leerlingen op katholieke meisjeslycea 
laten zien dat door hun opleidingsniveau, naast het ideaalbeeld van de vrouw 
als echtgenote en moeder, ook dat van het meisje dat verder ging studeren en 
vervolgens ging werken in het vizier kwam. Sterker nog, dit was een behoor-
lijk concreet ideaal voor leerlingen.

Daarbij valt op dat de nadruk steeds lag op vrouwelijkheid. Wat sterk 
doorklinkt in de artikelen die in de jaren 1920 in de schoolkrant van Fons 
Vitae verschenen, is dat het goed was dat leerlingen die op de hbs zaten 
konden gaan studeren en werken, maar ze moesten wel boven alles vrouw 
blijven en bij voorkeur die beroepen uitoefenen, waarvoor de vrouwelijke 
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aard het meest geschikt zou zijn. Die nadruk op vrouwelijkheid creëerde zo 
ruimte op het terrein van intellectualiteit. Vrouwelijkheid werd ingezet zodat 
intellectuele vorming voor katholieke meisjes acceptabel werd. Met de intel-
lectuele vorming en het behalen van een hbs- of gymnasiumdiploma kwam 
ook het ideaal van economische zelfstandigheid in het vizier. In het dagboek 
van Anne Biegel konden we lezen hoe een leerlinge van Fons Vitae dit ook 
als spanningsvol ervoer: ging het vrouwelijke ideaal van dienstbaarheid wel 
samen met het volgen van je eigen idealen door te gaan werken? 

In de schoolkrant van Fons Vitae, die in de periode werd opgericht waarin 
Anne Biegel haar dagboek bijhield, verschenen steeds meer vermeldingen van 
oud-leerlingen die waren gaan studeren en die hun diploma hadden gehaald. 
Als zij vervolgens een baan vonden en dit bekend was bij de redactie van de 
schoolkrant, werd dit opgenomen in de rubriek ‘Van onze oud-leerlingen’. 
Ook Anne Biegel werd een voorbeeld van een oud-leerlinge die ging werken 
en zichtbaar bleef voor (oud-)leerlingen. Ze werd op 33-jarige leeftijd aange-
steld als eerste vrouwelijke journaliste op de redactie van de katholieke krant 
De Tijd. Van 1938 tot 1970 zou zij de functie van redactrice van de vrouwenpa-
gina vervullen. 

De massale werkloosheid van de jaren 1930 had de landelijke (en katho-
lieke) tegenstand tegen vrouwenarbeid aangewakkerd, maar op Fons Vitae 
was van deze houding niet veel te merken. Tijdens de crisisjaren was op 
Fons Vitae o.D.e.s.i.a. actief (Oudleerlingen Die Elkaar Steunen In Alles). 
De club organiseerde lezingen en gezellige avonden voor oud-leerlingen, 
maar bemiddelde ook in vacatures en schreef bedrijven aan. Daaruit spreekt 
een vanzelfsprekendheid dat oud-leerlingen van Fons Vitae gingen werken. 
Zuster Xaveriana was bij deze club van oud-leerlingen een belangrijke steun. 
Ook uit de bespreking van de brochure Waarom wij werken van De Sleutelbos in 
de schoolkrant komt dit beeld naar voren. In deze periode verschenen niet, 
zoals in de jaren 1920, artikelen waarin ook vraagtekens werden gezet bij de 
rol die vrouwen op de arbeidsmarkt zouden moeten vervullen. Een toekomst 
als werkende vrouw vormde voor deze leerlingen een reëel perspectief. 

Het dominante katholieke vertoog over de vrouw als goede moeder en 
echtgenote lijkt geen stempel te hebben gedrukt op de uiteindelijke keu-
zes die leerlingen maakten ten aanzien van vervolgopleidingen. Als we de 
uitstroomcijfers van Fons Vitae vergelijken met die van het verderop in de 
straat gelegen Gemeentelijk Lyceum voor Meisjes in Amsterdam, dan kunnen 
we concluderen dat confessie niet van invloed was op de uitstroom naar de 
universiteit. Van beide scholen koos hetzelfde percentage leerlingen voor een 
universitaire studie. 

De vergelijking tussen Fons Vitae, Mater Dei en het Theresialyceum laat 
wel een groot verschil zien in uitstroom naar de universiteit. Mater Dei in 
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Nijmegen kende vergelijkbare aantallen gymnasiasten die gingen studeren 
als Fons Vitae, terwijl de doorstroom van geslaagde gymnasiasten van het 
Theresialyceum naar universiteiten opvallend lager was. De nabijheid van 
een universiteit lijkt een doorslaggevende factor te zijn geweest. Tilburg was 
geen universiteitsstad. Toch kan alleen die factor de verschillen in uitstroom 
niet helemaal verklaren. Tilburg had wel een economische hogeschool en 
ook de rk Leergangen waren in die stad gevestigd. Als meisjes gingen stu-
deren, kozen ze vaak voor een studie aan deze instituten. Maar ook als we 
de doorstroom naar universiteit en hogeschool bij elkaar optellen, blijft het 
aantal leerlingen van het Theresialyceum dat koos voor een vervolgopleiding 
lager. Waarschijnlijk werd het binnen de gezinnen waaruit deze leerlingen 
afkomstig waren, minder vanzelfsprekend gevonden dat meisjes zouden gaan 
studeren en werd doorstuderen op het Theresialyceum minder aangemoe-
digd. Het is echter lastig om dit goed in kaart te brengen. Feit is wel dat er 
aan het Theresialyceum minder voorbeelden waren van oud-leerlingen die 
waren gaan studeren, zodat nieuwe examenkandidaten zich ook niet aan hen 
konden spiegelen, zoals op Fons Vitae en Mater Dei wel het geval was.

Marieke Smit - In deugd en wijsheid groeien.indd   243 12-07-19   09:14



Marieke Smit - In deugd en wijsheid groeien.indd   244 12-07-19   09:14



Deel 2

Marieke Smit - In deugd en wijsheid groeien.indd   245 12-07-19   09:14



[   246   ]

1 Byrne, ‘A Tradition of Educating Women’, 70-78; Lei, ‘The Educational Work’, 185, 186; Landy, 
‘The Colleges in Context’, 81; Bondy, Roman Catholic Women Religious, 37-88; Heyrman, ‘Bedrijfs-
cultuur van katholieke scholen’, 323, 324.

5

Kloosterleven in verandering en overdracht 
schoolbesturen – jaren 1940, 1950 en 1960

De stichting van de drie lycea vond tijdens de eerste decennia van de twintig-
ste eeuw plaats in de context van een moderniserende samenleving, waarin 
er meer vraag kwam naar voorbereidend hoger onderwijs en waarin de ka-
tholieke burgerij maatschappelijk invloedrijker werd. Congregaties bewogen 
mee met die toegenomen vraag en investeerden door scholen in te richten 
en zusterdocenten te laten opleiden. Hun inspanningen waren niet zonder 
resultaat. Het aantal leerlingen nam op alle drie de scholen enorm toe. Vanuit 
organisatorisch opzicht vormden deze lycea die geleid werden door zusters, 
een succesverhaal. Ook in de jaren 1940, 1950 en 1960 bleven de scholen groei-
en en werden er goede examenresultaten behaald (met uitzondering van het 
Theresialyceum in 1948). Deze scholen bleven zich waarmaken en konden de 
groeiende vraag naar onderwijs aan. 

Aan het einde van de jaren 1960 was de betrokkenheid van zusters bij dit 
onderwijs echter niet langer vanzelfsprekend. Op Fons Vitae, Mater Dei en het 
Theresialyceum hadden de congregaties zich aan het einde van de jaren 1960 
teruggetrokken uit de schoolbesturen en legden zusters de functie van rectrix 
neer. In dit hoofdstuk staat de vraag centraal waarom de betrokkenheid van 
zusters bij het onderwijs in de jaren 1960 niet meer als adequaat antwoord 
gold op de grote vraag naar onderwijs. Net als in hoofdstuk 1, dat inging op 
de stichtingen van de drie lycea, ligt de nadruk in dit hoofdstuk op de zusters 
en hun congregaties.

Het is een internationaal verschijnsel dat veel zusters zich eind jaren 1960 
terugtrokken uit het onderwijs. Onderzoekers hebben daarvoor een aantal 
factoren aangegeven, zoals een tekort aan nieuwe zusters terwijl de scholen 
in leerlingenaantallen groeiden en hervormingen van het kloosterleven die  
werden aangestuurd vanuit Rome.1 Al in de jaren 1950 waren er diverse op-
roepen tot vernieuwing vanuit Rome, maar die vernieuwing werd met het 
Tweede Vaticaanse Concilie ook verplicht gesteld. Diverse hoge geestelijken 
raadden zusters aan om zich op andere werkzaamheden te richten, zoals de 
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2 Van Heijst, Derks & Monteiro, Ex Caritate, 833, 834.
3 Zie hoofdstuk 2.
4 Streefland, Bronnen van Leven, 132, 138; Arends, Mère Gregoria o.s.u., 47. Ook Van Walstijn geeft in 

zijn artikel over de katholieke onderwijszuil van 1950 tot 1980 aan, dat de Mammoetwet bij-
droeg aan de terugtrekking van religieuzen uit het onderwijs. Van Walstijn, ‘Reus op lemen 
voeten’, 161-162.

5 Ackermans, Vereeniging van vrouwen…, 326.

zielzorg.2 In de Nederlandse context wezen Van Heijst, Derks en Monteiro 
daarnaast op de geleidelijk veranderende positie van zusters als ‘natuurlijke’ 
opvoeders van een katholieke en vrouwelijke voorhoede. Zij lieten zien dat 
verhoudingen tussen religieuzen en leken in Nederland soms moeizaam wa-
ren.Hier waren al voor de Tweede Wereldoorlog sporen van te vinden.3 Na de 
Tweede Wereldoorlog kwam de positie van zusters verder onder druk te staan 
doordat andere pedagogische opvattingen dominant werden.

Specifiek voor de Nederlandse onderwijscontext is de invoering van de 
Mammoetwet in 1968, die een grondige herziening van het onderwijsstel-
sel tot gevolg had. In de schoolgeschiedenissen van de drie lycea wordt het 
moment van de overdracht van bestuur en rectoraat aan leken gekoppeld 
aan deze onderwijshervorming.4 Speelde daarbij ook de discussie rond co-
educatie een rol? In de praktijk betekende de invoering van de Mammoetwet 
het einde van het aparte meisjesonderwijs. 

Dit hoofdstuk onderzoekt op welke manier er in de jaren 1940, 1950 en 
1960 binnen en buiten de drie congregaties werd gesproken over de taak van 
zusters in het onderwijs en geeft aan in hoeverre de hierboven genoemde 
factoren meespeelden in de besluitvorming van de drie congregatiebesturen. 

restauratie en vernieuwing

De Tweede Wereldoorlog
In kronieken die zusters van de drie meisjeslycea in de oorlogsjaren bijhiel-
den, is te lezen hoe zij vanuit religieuze volharding het schoolleven zoveel 
mogelijk als vanouds lieten doorgaan. De nadruk ligt op continuïteit. In de 
historiografie over religieuze gemeenschappen is de Tweede Wereldoorlog 
echter vaak als breuk gezien in de ontwikkeling van die gemeenschappen. 
Veel communiteiten worstelden gedurende de Tweede Wereldoorlog met de 
balans tussen het voorgeschreven gebedsleven en de verantwoordelijkheid 
die zij in hun werk droegen.5 

De kronieken die de zusters bijhielden laten zien dat zij voor grote uit-
dagingen kwamen te staan en dat hun prioriteit tijdens de oorlog bij het on-
derwijswerk lag. De ernst van de oorlogssituatie kwam de klaslokalen binnen 
doordat enkele mannelijke lekendocenten werden opgeroepen voor de mobi-
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6 Op het Theresialyceum was dit de heer Van Roosmalen, die al sinds 1929 docent natuurkunde 
was. Van Fons Vitae werden wiskundedocent en oud-militair Van Steenhardt Carré en docent 
plant- en dierkunde Nagel opgeroepen.

7 Knippenberg & Van der Ham, Een bron van aanhoudende zorg, 186, 197-198.
8 Manning, ‘De Nederlandse katholieken’, 106; Rogier & De Rooy, In vrijheid herboren, 739; Knip-

penberg & Van der Ham, Een bron van aanhoudende zorg, 197. Zie voor de mate waarin de opvatting 
van aartsbisschop Jan de Jong overeenkwam met die van andere katholieken ook Poorthuis & 
Salemink, Een donkere spiegel, 508-518. 

9 Manning, ‘De Nederlandse katholieken’, 109.
10 Rogier & De Rooy, In vrijheid herboren, 733. Zie voor de opstelling van de protestantse schoolraad 

(het overkoepelende orgaan voor alle protestants-christelijke onderwijsorganisaties) inzake 
maatregelen rond benoemingen De Pater, Het schoolverzet, 110-113.

11 Bronkhorst, Zestig jaar besturenbond, 6-12.

lisatie.6 De Franciscanessen van Heythuysen kregen daarnaast vrijwel onmid-
dellijk te maken met de inbeslagname van vijftien klaslokalen die onderdak 
moesten bieden aan de Duitse ordepolitie. Na enkele maanden werden de 
lokalen weer vrijgegeven en het normale schoolleven kreeg zo goed als het 
ging weer een vervolg. 

De rectrixen kregen te maken met maatregelen die het onderwijs naar 
nationaalsocialistische richting moesten ombuigen. Rijkscommissaris Arthur 
Seyss-Inquart en hoofd van het onderwijsdepartement in Nederland Hein-
rich Schwarz zetten in op een stapsgewijze nazificering van het onderwijs. Zo 
hoopten zij het onderwijsstelsel te herzien en tegelijkertijd de rust te bewa-
ren.7 De plannen tot geleidelijke nazificering ten spijt dreigde Seyss-Inquart 
in januari 1941 op korte termijn alle bijzondere scholen in openbare te veran-
deren. Het ging om een vergelding omdat de bisschoppen het lidmaatschap 
van de nsb en aanverwante organisaties opnieuw hadden verboden op straffe 
van weigering van de sacramenten en een kerkelijke begrafenis (wat dus in-
hield dat zij uit de kerkelijke gemeenschap werden gestoten).8 Op 27 februari 
1941 kondigde de secretaris-generaal van het departement in een brief aan 
dat religieuzen die in een communiteit leefden, 40% van hun salaris moesten 
inleveren. Een mededeling in de Staatscourant kondigde daarnaast ook aan dat 
religieuzen werden uitgesloten van benoeming als hoofd van een onderwijs-
instelling.9 

De bisschoppen protesteerden tegen de voorgenomen maatregel. Zij 
voerden aan dat het beginsel van gelijk loon bij gelijke arbeid werd geschon-
den en dat ook de gelijkstelling van het onderwijs door de maatregel werd 
aangetast.10 De Bond van besturen der rk bijzondere scholen voor vhmo, 
in 1925 opgericht om namens alle katholieke vhmo-scholen adviezen uit te 
brengen en te bemiddelen op het ministerie, zette alles in het werk om dit be-
sluit ongedaan te maken.11 Deze protesten hadden echter geen effect, want de  
regeling ging in per 1 maart 1941. Enkele dagen later riep de provinciale over-
ste van de Ursulinen van de Romeinse Unie de communiteiten op om in het 
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12 osu 1776, Verslagen van raadsvergaderingen communiteit Mater Dei, 6 maart 1941.
13 afv, Map Archiefstukken bezetting 1940-1945. 
14 Idem. 
15 afh, Kroniek Klooster van het H. Hart Amsterdam, 1941. Zie voor een uitgebreidere beschrij-

ving van de oorlogsjaren op Fons Vitae Streefland, Bronnen van leven, 70-89.

onderhoud van gebouwen, huisraad, kleding en het geven van aalmoezen ver- 
sobering in acht te nemen. Ook werd de mogelijkheid besproken ‘dat de reli-
gieuse hoofden van scholen zouden moeten vervangen worden door leken’.12 

Karmeliet Titus Brandsma, de directeur van de Bond van Besturen en 
hoogleraar wijsbegeerte in Nijmegen, probeerde het departement van onder-
wijs er ondertussen van te overtuigen dat religieuzen niet ontslagen zouden 
moeten worden als schoolhoofd.13 Het verlossende woord kwam uiteindelijk 
op 28 oktober 1941. De heer Van Dam, secretaris-generaal van het onderwijs-
departement, liet weten dat de maatregel niet gold voor scholen waarvan het 
volledige bestuur bij de congregatie berustte.14 Dat kwam erop neer dat er 
nergens rectoren of rectrixen vervangen hoefden te worden. De bijna halve-
ring van het salaris van religieuzen bleef wel van kracht. De korting op het 
salaris van religieuzen betekende een forse inkomstenderving voor de zusters 
van Fons Vitae, Mater Dei en het Theresialyceum.

De rectrix van Fons Vitae kreeg gelijktijdig met het bericht dat het salaris 
van religieuzen gekort zou worden, te horen dat het schoolgebouw opnieuw 
gevorderd zou worden. Op 22 augustus 1941 kreeg dit angstige vooruitzicht 
concrete vorm, toen de schoolleiding het bevel ontving de school voor 27 
augustus te ontruimen. Het schoolgebouw van Fons Vitae moest onderdak 
bieden aan de Deutsche Volksschule. De Franciscanessen van Heythuysen span-
den zich samen met lekendocenten, ouders en leerlingen in om het nieuwe 
schooljaar 1941-1942 toch van start te kunnen laten gaan. Leerlingen en oud-
leerlingen kwamen helpen om de school in te richten in het klooster, dat aan 
de school grensde en ongemoeid was gelaten. Het klooster werd voor een 
gedeelte ontruimd waardoor de ‘zustersstudiekamer, Moeders kamertje, de 
naaikamer en de studentenkamer, (...) de Zustersbibliotheek, de spreekkamer 
tegenover de kapel en de twee zalen van het vroegere internaat’ als klaslokalen 
werden ingericht.15 De inbeslagname van het schoolgebouw betekende voor 
de zusters dat de scheiding tussen het klooster en de wereld daarbuiten werd 
verkleind. Zij lieten leerlingen toe in hun klooster en moesten in hun kloos-
terleven aanpassingen doen, doordat zij veel vertrekken niet meer konden 
gebruiken. 

Bij het lezen van de Amsterdamse kroniek uit de oorlogsjaren komt naar 
voren dat de omstandigheden moeilijk waren, maar dat de zusters vertrouw-
den op God dat zij hun onderwijstaak konden blijven vervullen. ‘Spoedig gaf 
het vertrouwen op God ons de nodige zelfbeheersing en energie weer terug, 
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16 afh, Kroniek Klooster van het H. Hart Amsterdam, 1941.
17 Ackermans, Vereeniging van Vrouwen…, 322.
18 Henning, Uit gouden bron, 43.
19 afv, Verslagen docentenvergaderingen 1936-1943, 26 augustus 1942.
20 afh, Notulen van de vergaderingen van overste en assistenten klooster van het H. Hart Am-

sterdam, 24 september 1944.
21 Bredschneyder e.a., Geschiedboek Fons Vitae 1914-1980, 60.

en met man en macht werd aan het werk getogen. (...) Aan het einde van het 
jaar gekomen [1941], mogen we zeggen dat we met Gods bijstand onze taak 
hebben kunnen vervullen. Zijn genade zal ons in het komende jaar zeker niet 
ontbreken.’16 

Het jaar dat volgde zou meer moeilijkheden geven voor de Franciscanes-
sen van Heythuysen. Zuster Xaveriana, die sinds de stichting van de school in 
1914 de leiding had over de school, overleed in februari 1942. Nieuwe rectrix 
werd de twee jaar jongere zuster Rosalie van den Biggelaar (1884-1968, rectrix 
van 1942 tot 1951) die al 25 jaar plant- en dierkunde en scheikunde gaf in Am-
sterdam. Een voor de zusters volgend schokkend bericht volgde op 10 juli 
1942, toen zij te horen kregen dat het moederhuis in Heythuysen in beslag 
was genomen.17 

De nieuwe rectrix in Amsterdam kwam meteen voor nog meer proble-
men te staan. Op 14 juli 1942 werd docent Nederlands de heer Pollmann 
als gijzelaar naar Haaren gevoerd. Met hem werden nog zo’n achthonderd 
mannen opgepakt die gezien werden als gerespecteerde leiders in hun eigen 
kring. Bij sabotagedaden van het verzet zouden zij worden geliquideerd. Na 
enkele onzekere maanden kwam hij terug met Kerstmis.18 Zes weken later, 25 
augustus 1942, werden ook de natuurkunde-, scheikunde-, aardrijkskunde en 
handwerklokalen gevorderd. Tegelijkertijd was het aantal leerlingen groter 
dan ooit. De school werd nu bezocht door 432 meisjes. Daarom riep de rectrix 
de docenten in de docentenvergadering op om zuinig te zijn met ‘strafkaar-
ten’. Er was geen plaats waar de leerlingen strafwerk konden maken. In plaats 
daarvan konden docenten schriftelijke taken opgeven die de leerlingen thuis 
moesten maken en vervolgens bij de rectrix moesten inleveren.19 

In de winter van 1944-1945 lag Amsterdam, in tegenstelling tot het Zuiden 
van het land, nog in bezet gebied. Leerlingen en leraren van buiten de stad 
kwamen na de spoorwegstaking (september 1944-mei 1945) heel onregelma-
tig. Leerlingen konden soms dagen niet op school komen omdat ze erop uit 
moesten om eten te halen voor hun familie of omdat ze de tocht naar school 
niet durfden te ondernemen. Zusters moesten hun religieuze dagorde aan-
passen door de slechte gasvoorziening.20 In de winter van 1944-1945 moesten 
zij geregeld hun klooster verlaten om op zoek te gaan naar eten.21

In Nijmegen loodste de nieuwe rectrix mère Gregoria de Kort (1907- 
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22 De zus van mère Gregoria vertelde later dat zij liever een bètastudie was gaan doen, maar 
 klassieke talen ging studeren omdat een rector van een middelbare school idealiter classicus 
was. Arends, Mère Gregoria o.s.u., 57, 59.

23 Mère Gregoria de Kort was op 31 augustus 1930 naar Nijmegen verplaatst. osu 1738, Kroniek 
communiteit Mater Dei 1930. Zij doorliep op Mater Dei de hoogste klassen van het gym-
nasium. Interview mevrouw Munting-Weebers, 22 juni 2009. 24 Mei 1937 slaagde zij voor  
haar doctoraalexamen klassieke talen. osu 1738, Kroniek communiteit Mater Dei 1937.

24 Derks, ‘Kort, Gregoria de’, Jaarboek Numaga dl I (2004), 80.

1983, rectrix van 1940 tot 1971) Mater Dei door de oorlogsjaren. Zij verving de 
65-jarige mère Laurence in september 1940 en was toen met haar 33 jaar een 
jonge rectrix. Toos de Kort kwam uit een groot Helmonds onderwijzersgezin 
en bezocht vanaf 1918 het internaat van de ursulinen in Venray. In 1925 haalde 
zij met hoge cijfers het examen gymnasium-bèta. Nadat zij haar onderwijs-
akte aan de normaalschool van de ursulinen had gehaald, kreeg zij in 1927 van 
haar ouders toestemming om in te treden bij de Ursulinen van de Romeinse 
Unie. Mère Gregoria kende Mater Dei goed toen zij rectrix werd. Na haar 
professie in 1930 was zij in de communiteit Mater Dei gekomen terwijl zij 
klassieke talen studeerde aan de Nijmeegse universiteit en lesgaf op Mater 
Dei.22 In 1937 haalde zij haar doctoraalexamen.23 Mère Gregoria werd vanwege 
haar ‘grote didactische en organisatorische kwaliteiten’ als geschikte opvolg-
ster van mère Laurence gezien.24 

In Nijmegen werd de oorlogsdreiging in oktober 1943 concreter. De 
kroniek, die tijdens de oorlog werd bijgehouden, vermeldde ‘Het ontzenu-
wende “oppikken” van familieleden en kennissen, het verborgen houden van 

Docentencorps Mater Dei september 1940. In het midden vooraan zit de nieuwe rectrix, 
links naast haar zit Christine Mohrmann. (osu  5102)
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25 osu 1738, Kroniek communiteit Mater Dei, 20 oktober 1943.
26 Ibidem.
27 osu 1738, Kroniek communiteit Mater Dei, 5 januari 1944.
28 Brabers, Proeven van eigen cultuur, 186.
29 osu 1738, Kroniek communiteit Mater Dei, 13 januari 1944.
30 Rosendaal, Nijmegen ’44, 45. 
31 Alleen haar vader, meneer Hattink, overleefde het bombardement. Hij vond zijn vrouw en 

drie kinderen ‘verkoold in de kelder’. ran 1052, 93, Diaria 1925-1948, 25 februari 1944.
32 Rosendaal, Nijmegen ’44, 113.

onderduikers, het enerverende luchtalarm overdag of ’s nachts, opwindende 
oorlogsberichten, spannende verhalen over clandestien verkregen levens- 
middelen of goederen en – last not least - gebrek aan noodzakelijke voedings-
stoffen en kleren – ál dat zijn storende elementen voor het rustige verloop 
van de studie der kinderen en de normale ontwikkeling van hun geestelijke 
en lichamelijke krachten.’25 Daarnaast was er een tekort aan schoolboeken 
en schriften en het bezoek aan de schoolmis werd opgeschort, ‘daar reeds  
’s morgens aan het ontbijt het gebrek aan brood met pap moet worden aan- 
gevuld.’26 

1944 zou een turbulent jaar worden voor Mater Dei. Het gebouw werd 
meermaals in beslag genomen en de leerlingen kregen volop te maken met 
het oorlogsgeweld. Op 5 januari werd het schoolgebouw gevorderd om dienst 
te doen als Kriegsgericht. ‘Het klooster zal gebruikt worden voor Casino en 
Arbeitsräume: verhoorkamer, getuigekamer etc.’27 De zusters konden in de 
communiteit blijven wonen, maar het lyceum moest worden ontruimd. Half 
januari werden de lessen hervat in een gebouw van de universiteit in de Much-
terstraat, waar de leerlingen les kregen in de collegezalen van de opleidingen 
theologie en geschiedenis.28 In de tussentijd kregen de vijfde en zesde klas les 
‘ten huize van juffrouw Mohrmann (Grieks), mhr. Stubenrouch (wiskunde) 
en mhr. Jordens (Nat. Historie).’29 Bij het bombardement op Nijmegen op 22 
februari 1944 werd het gebouw in de Muchterstraat ernstig getroffen. Juist op 
die dag waren de leerlingen vrij vanwege carnaval. Er kwamen bij het bom-
bardement meer dan 750 mensen om het leven.30 Mater Dei had één slachtof-
fer te betreuren: de dertienjarig Rieteke Hattink, leerlinge van de tweede klas, 
woonde op de plek waar de bommen vielen en overleefde het bombardement 
niet.31 Pas twee maanden later konden de lessen weer worden hervat. 

Het schooljaar 1944-1945 leek op Mater Dei gewoon van start te kunnen 
gaan, maar op 17 september 1944 wemelde het luchtruim van de geallieerde 
bommenwerpers die drie bombardementen uitvoerden op Duits afweer-
geschut en kazernes. Voor de operatie Market Garden landden twaalfduizend 
Amerikaanse parachutisten in de omgeving van Arnhem en Nijmegen. Nij-
megen zou zes maanden frontstad blijven.32 De school werd ter beschikking 
gesteld aan de geallieerden en in de winter van 1944-1945 was er hevig oorlogs-
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33 De dagboekaantekeningen die oud-leerlinge van Mater Dei Riet Remkes (eindexamen 1943) 
het laatste oorlogsjaar maakte, bieden inzicht in het dagelijkse leven in Nijmegen in dat jaar. 
Van Weegen-Remkes, Dagboek Nijmegen.

34 Rosendaal, Nijmegen ’44, 138.
35 Brief mère Victoire Prompers aan mère Paula (Maastricht) 17 december 1944, geciteerd in Pe-

ters & Wolf, ‘’In de kelder van Mater Dei was ’t zo veilig’’, 11.
36 ran 1068, 14, Brief aan ouders, 9 november 1944. 
37 Van Eijden-Andriessen, ‘Wij, fiere vrije Roomsche meisjes’, 60. Lauret schrijft zelfs dat deze periode 

op het Theresialyceum ‘bijna rimpelloos’ verliep. Lauret, ‘Compte Rendu’, 16. Zie voor herin-
neringen van enkele Zusters van Liefde die in andere communiteiten woonden: Derks e.a., 
‘Bommen en habijten’, 112-126.

38 atl, Toespraak zuster Wilhelme ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de school.
39 Op dinsdag 5 september, later aangeduid met ‘dolle dinsdag’, werden in heel Nederland oran-

je vaandels tevoorschijn gehaald om de geallieerden mee te begroeten, die volgens een – naar 
later zou blijken foutief – Brits radiobericht Breda hadden bevrijd. Wielenga, Nederland in de 
twintigste eeuw, 181.

40 Een bisdom bestaat uit een aantal dekenaten. De deken is de priester die aan het hoofd staat 
van een decanaat.

41 Lauret, ‘Compte rendu’, 19.
42 Van den Oord, ‘Bezetting en bevrijding’, 416.

geweld in Nijmegen.33 Voor velen begon een maandenlang verblijf onder de 
grond, als ‘kelderratten’ in de schuilstad.’34 In oktober en november brachten 
ook de zusters de meeste tijd door in de ingerichte schuilkelder, waar zij da-
gelijks kookten voor meer dan honderd mensen.35 Met leerlingen werd per 
post gecommuniceerd. Op 9 november schreef mère Gregoria een brief aan 
de ouders waarin zij richtlijnen gaf voor zelfstudie. De kinderen kregen op-
drachten om thuis te maken en voor de besprekingen bij lekendocenten aan 
huis.36

Wat het concrete oorlogsgeweld betreft dat de school trof, was de situatie 
op het Theresialyceum tijdens de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog 
‘relatief gunstig’ te noemen.37 Aan deze situatie kwam een einde toen in no-
vember 1943 de benedenverdieping van het schoolgebouw door de Duitsers 
werd gevorderd. De inbeslagname van het gymnastieklokaal betekende een 
einde aan de gymnastieklessen, toneeluitvoeringen en kerstvieringen. Ook 
het speelterrein was niet meer voor leerlingen toegankelijk, waardoor de pau-
zes in de klaslokalen moesten worden doorgebracht. De schoolclub ging ter 
ziele.38 

Bijna een jaar later, op 4 september 1944, verlieten de Duitse soldaten 
overhaast het Theresialyceum. Er gingen steeds meer geruchten over een 
nadere bevrijding van Nederland door de geallieerden.39 Op verzoek van de 
deken40 van Tilburg werden alle katholieke scholen in de stad gesloten totdat 
de bevrijding een feit zou zijn.41 Dit zou echter langer duren dan gehoopt, 
maar op 27 oktober 1944 kon de bevrijding worden gevierd.42

Het Theresialyceum kreeg in 1945 een nieuwe rectrix. In het voorjaar van 
1941 werd rectrix zuster Dominicus ernstig ziek. Zij krabbelde tijdelijk weer 
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43 Lauret, ‘Compte rendu’, 20.
44 Henrica Johanna Alphonsa Maria Hamers was in 1895 te Goirle geboren en bezat de hoofdakte 

en de middelbare onderwijsakten Wiskunde ki en kv. Zij gaf sinds de stichting van de school 
wiskunde op het Theresialyceum. Ze was vijftien jaar jonger dan zuster Dominicus.

45 Lauret, ‘Compte rendu’, 19.
46 atl, Toespraak zuster Wilhelme ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de school.
47 Van de Molengraft, Drie begijnen zijn begonnen, 162-163. Circulaire aldaar geciteerd.

op, maar bleef kwakkelen met haar gezondheid. Zuster Clementine, geprezen 
om ‘haar gouden hart en haar bescheiden, oprechte aard’,43 nam haar werk-
zaamheden over en werd rectrix bij het overlijden van zuster Dominicus in 
1945.44 

Na de euforie van de bevrijding keerde de Tilburgse bevolking terug tot 
de dagelijkse realiteit, die nog altijd werd getekend door een groot tekort aan 
brandstof en eten. Het Theresialyceum werd ingenomen door geallieerde sol-
daten.45 Zuster Wilhelme, die het rectoraat een paar jaar later alweer overnam 
van zuster Clementine – waarover later meer – bracht bij het 25-jarig bestaan 
van het Theresialyceum in herinnering dat er les werd gegeven ‘in huiska-
mers bij de leerlingen, bij de docenten, met twee klassen tegelijk in een grote 
kloosterspreekkamer’.46 Niet alle leerlingen waren in de gelegenheid deze 
lessen te volgen, maar ‘we hielden vol’, aldus zuster Wilhelme. 

Een gevolg van de inspanningen voor het onderwijs was dat zusters een 
deel van hun kloosterleven opofferden. Er werden lessen gegeven in ruimtes 
van het klooster waardoor de scheiding tussen klooster en de wereld daarbui-
ten noodgedwongen kleiner werd. Ook kon de dagorde door omstandighe-
den niet altijd strikt worden nageleefd. Vanuit het oogpunt van congregaties 
was er gedurende de oorlogsjaren niet alleen sprake van continuïteit – het 
onderwijs ging door – maar ook van discontinuïteit waar het ging om het re-
ligieuze leven. In de nieuwjaarscirculaire van 1944 voegde de generale overste 
van de Zusters van Liefde een brief voor de oversten van alle communiteiten 
toe waarin zij hen erop wees dat er ‘eigenaardigheden’ ingeslopen waren, 
zoals het niet meer bidden van de kruisweg of het verkeerd bidden van de 
rozenkrans. Zij drong er bij hen op aan ‘deze zusters weer op het rechte spoor 
terug te brengen’.47 

Volmaakte religieuzen en volmaakte onderwijzeressen
De retoriek dat de Tweede Wereldoorlog tot een verslapping van de klooster-
mentaliteit had geleid, werd in de jaren 1950 ook aangezet door Rome. Op een 
onderwijscongres voor religieuze opvoedsters in 1951 kregen zusters te horen 
dat zij hun kloosterleven moesten aanpassen. Deze aanpassingen hadden 
vooral betrekking op de levenswijze van religieuzen, zoals hun habijt, dat so-
berheid en eenvoud uit moest stralen, en het dagritme, waarbij congregaties 

Marieke Smit - In deugd en wijsheid groeien.indd   254 12-07-19   09:14



[   255   ]

48 Bondy, Roman Catholic Women Religious, 58, 64.
49 Van Heijst, Derks & Monteiro, Ex Caritate, 159, 160; Bondy, Roman Catholic Women Religious, 64.
50 afh, Notulen van de bijeenkomsten van leraressen, 4 januari 1950.
51 afh, Notulen van de vergaderingen van overste en assistenten.

terug moesten keren naar hun oorspronkelijke dagorde en wijzigingen die 
later waren aangebracht, nog eens kritisch moesten bezien.48 Tegelijkertijd 
kregen zij te horen dat zij in hun werk als onderwijzeressen hoge kwaliteit 
moesten leveren: ze moesten de stof volmaakt beheersen en aan alle diplo-
ma-eisen voldoen.49 Vanuit Rome werd zo de boodschap afgekondigd dat een 
intensivering van het gebedsleven en het aanpassen aan de eisen die het mo-
derne onderwijs stelde moeiteloos samen konden gaan. In de praktijk was er 
wel degelijk spanning tussen gebed en apostolaat. Als zusters die als docenten 
werkten meer tijd in de kapel doorbrachten, had dat tot gevolg dat er minder 
tijd overbleef om proefwerken na te kijken of zich bij te scholen. 

Zuster Cherubine ging in januari 1950 tijdens een bijeenkomst van zus-
terdocenten van de lycea van de Franciscanessen van Heythuysen expliciet in 
op het spanningsveld tussen actie en contemplatie. Dat leverde een uitvoerige 
discussie op. Het was voor de zusters steeds moeilijker om het actieve en het 
contemplatieve gedeelte van het kloosterleven met elkaar in overeenstem-
ming te brengen. Zuster Hildegarde van de Wijnpersse, docente Nederlands 
in Amsterdam, formuleerde deze moeilijkheid als volgt: aan de ene kant 
stond ‘het overmatige werk van de meeste leraressen, dat intense vermoeid-
heid en daardoor tal van uiterlijke zwakheden ten gevolge heeft’, en aan de 
andere kant ‘de echt religieuze levensstijl, die dwingend vereist wordt zowel 
door onze belofte om naar de volmaaktheid te streven, als door het verlangen 
om meer jonge meisjes tot onze Congregatie te trekken.’ Door hun voorbeeld 
zouden zij ‘onze Congregatie voor de leerlingen aantrekkelijk moeten ma-
ken’, zo gaf zuster Cherubine aan.50 

Het was een vicieuze cirkel: het opvoeden van jonge meisjes tot katho-
lieke vrouwen was onderdeel van hun apostolaat en vormde een belangrijk 
element in hun kloosterleven. Door ernstige vermoeidheid van het vele wer-
ken in de school en de communiteit waren de zusters tegelijkertijd minder 
goed in staat de regels van het gebedsleven, die de zusters moesten helpen 
bij het streven naar volmaaktheid, na te volgen. De inspanningen op beide 
terreinen begonnen hun tol te eisen, waardoor zij hun taken als religieuzen 
en als onderwijzeressen minder goed konden vervullen. In de notulen van de 
vergadering van de overste en haar assistenten van de communiteit in Amster-
dam is in die jaren regelmatig te lezen dat zusters met werk waren ‘overladen’, 
en dat de ‘gezondheidstoestand’ van veel zusters zorgelijk was.51 Geen van de 
zusters die bij de vergadering aanwezig was, kon een concrete oplossing voor 
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52 afh, Notulen van de bijeenkomsten der leraressen van Haarlem en Amsterdam, 8e vergade-
ring 4 januari 1950.

53 Zie hoofdstuk 2.
54 Van Heijst, Derks & Monteiro, Ex Caritate, 155-157.
55 Zie voor De Sleutelbos ook hoofdstuk 2.
56 Naast mère Gregoria de Kort en zuster Christiana Liedmeier was dat zuster Laurentia van de 

zusters Onder de Bogen te Maastricht. Derks, ‘’Vrouwen moeten ook naar macht streven’’, 224.
57 Derks, ‘Kort, Gregoria de’, 79. Zo roemde mevrouw Raken van het Centrum van de Neder-

landse Katholieke Vrouwenbeweging de ‘persoonlijke kwaliteiten’ van mère Gregoria in een 
brief aan de provinciale overste van de ursulinen. Mej. R. Raken aan mère Provinciale Felicia 
Pastoors, osu, 25 juli 1956. kDc, unkv, 54.

dit immense probleem geven. Zuster Christiana Liedmeier stelde voor om 
aan de provinciale overste in Heythuysen te vragen of de zusters de recreatie 
misschien naar eigen inzicht in zouden mogen vullen en die ontspanning 
zoeken die voor de zuster zelf het gunstigst zou zijn. Dat bleek een stap te 
ver, moeder Richarda van den Bergh was van mening dat zulke opmerkingen 
voorbijgingen aan de bevoegdheden van de studiekring.52 Dergelijke kwesties 
zouden in de vergaderingen die volgden nooit meer zo expliciet aan de orde 
worden gesteld, of althans niet in de notulen worden opgenomen.

In dezelfde periode hadden onderwijszusters ook te maken met kritiek 
van hoogopgeleide katholieke lekenvrouwen op hun onderwijswerk. Diverse 
zusters die leidinggaven aan lycea werden in de kring van hoogopgeleide 
lekenvrouwen gewaardeerd, maar pijnpunten ten aanzien van het benoe-
mingenbeleid en zorgen over de ‘wereldvreemdheid’ van de meeste zusters 
– kritiek die ook in de jaren van het interbellum al had geklonken – bleven 
bestaan.53

Waardering voor zusters en groeiende kritiek 
Van Heijst, Derks en Monteiro lieten zien dat zulke spanningen zichtbaar 
werden tijdens vergaderingen van het rk Vrouwendispuut.54 Dit was in 1946 
op initiatief van Marga Klompé, docente scheikunde aan Mater Dei, en haar 
studievriendin Wally van Lanschot, die kabinetschef was van de burgemees-
ter in Utrecht, opgericht vanuit de behoefte aan een nieuwe organisatie voor 
afgestudeerde katholieke vrouwen. Het rk Vrouwendispuut zou een minder 
besloten karakter moeten hebben dan De Sleutelbos, die in de jaren 1930 was 
opgericht.55 Zo zou het rk Vrouwendispuut niet alleen ongetrouwde leken-
vrouwen als lid moeten toelaten. Er werden drie religieuzen lid van het dis-
puut, onder wie mère Gregoria de Kort, sinds 1940 rectrix van Mater Dei, en 
zuster Christiana Liedmeier, Franciscanes van Heythuysen, die in de naoor-
logse jaren rectrix was van lyceum Sancta Maria in Haarlem en daarna van 
Fons Vitae in Amsterdam.56 Mère Gregoria genoot een heel goede reputatie in  
Nijmegen en ver daarbuiten en werd gevraagd voor allerlei comités.57 Zuster 
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58 De rubriek die zuster Christiana in de periode september 1948 tot juni 1949 in het contactblad 
van de Nederlandse katholieke vrouwenbeweging had, heette ‘Even rusten’. 

59 afv, Lezing gehouden door zuster Christiana Liedmeier voor de afdeling Heerlen van het  
Nederlands Klassiek Verbond, ‘De betekenis der klassieke vorming’, 2 november 1945.

60 Nolte schreef bij het overlijden van zuster Christiana een In Memoriam waarin zij haar roem-
de als het ‘voorbeeld van de moderne religieuze, de vrouw, die altijd voor het nieuwe open 
stond’. Deus Povidebit. Zusters Franciscanessen van Heythuysen (jaarboek 1953), 18.

61 Aerts, De politiek, 103. Het citaat is afkomstig uit het verslag van het eerste studieweekend, 21.
62 Aerts, De politiek, 103. Ook in latere notulen zijn spanningen tussen religieuzen en lekenvrou-

wen voelbaar. Zie Van Heijst, Derks & Monteiro, Ex Caritate, 155-157.
63 kDc, bieg, 57, Verslag studieweekend rk Vrouwendispuut 22 en 23 februari 1947.

Christiana had een rubriek in het contactblad van de Nederlandse katholieke 
vrouwenbeweging en werd binnen en buiten de kring van katholieke vrou-
wen gevraagd lezingen te geven.58 Zo hield zij in 1945 een lezing voor de af-
deling Heerlen van het Nederlands Klassiek Verbond over ‘de betekenis der 
klassieke vorming’.59 Dat deze religieuzen een lidmaatschapsverzoek kregen, 
geeft aan dat zij als gestudeerde vrouwen binnen deze kring van lekenvrou-
wen aanzien genoten.

Deze zusters werden deelgenoot gemaakt van allerlei discussies over de 
positie van katholieke vrouwen, maar ook van de kritiek die er leefde ten 
aanzien van zusters. Dit werd meteen duidelijk op het eerste studieweekend 
van het rk Vrouwendispuut, dat op 22 en 23 februari 1947 plaatsvond. De 
verhouding tussen leken en religieuzen stond niet op het programma, maar 
kwam wel ter sprake. Het officiële thema van het weekend was ‘De vrouw 
en de politiek’ en Agnes Nolte en Wally van Lanschot hielden een toespraak 
waarin zij de noodzaak benadrukten om als katholieke vrouwen politieke 
verantwoordelijkheid te nemen. In een bijzin liet Agnes Nolte zich ontvallen 
dat de emancipatie van de katholieke vrouw in haar ogen niets van doen had 
met religieuzen, die ‘buiten de stroom van de tijd staan’. Ondanks haar waar-
dering voor individuele zusters als Christiana Liedmeier, die zij al lang kende 
omdat Nolte zelf lesgaf aan Fons Vitae, liet zij zich negatief uit over zusters in 
het algemeen.60 Deze opmerking deed behoorlijk wat stof opwaaien, zo liet 
Aerts in haar proefschrift zien.61 De aanwezige zusters reageerden fel op de 
opmerking van Agnes Nolte.62

Mère Gregoria noemde de ‘afgeslotenheid’ van religieuzen en hun orga-
nisatievorm juist een voordeel. Religieuzen hoefden hun taak niet alleen uit 
te voeren omdat zij in een communiteit leefden met zusters die ook in het 
onderwijs werkten en zij daar advies en steun konden krijgen voor hun be-
sluitvorming. Mère Gregoria werd bijgestaan door andere zusters, maar ook 
door enkele lekenvrouwen. Mevrouw Hertogh, net als Agnes Nolte docente 
aan Fons Vitae, noemde het ‘een ramp’ als de religieuzen uit het onderwijs 
zouden verdwijnen. Zij wees erop dat leken ‘het diepe geloofsleven nooit zó 
aan [konden] kweken als religieuzen’.63 Nolte verdedigde zich door erop te 
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64 kDc, bieg, 57, Verslag studieweekend rk Vrouwendispuut 22 en 23 februari 1947.
65 Hillen, ‘Onze meisjes van nu, onze vrouwen van straks’, De Tweede Toren 3, nr 6, april 1947.
66 Onderstreping in origineel. afv, Lezing zuster Christiana Liedmeier ‘Hoe kan op de scholen 

reeds het verantwoordelijkheidsbesef van de vrouw in de gemeenschap worden aange-
kweekt?’, 8 juni 1947.

wijzen dat zij niets tegen religieuzen in het onderwijs an sich had, maar dat de 
verstandhouding verbeterd zou moeten worden.64 

Het argument van de ‘afgeslotenheid’ van zusters werd een paar maanden 
later ook door Willy Hillen naar voren gebracht in De Tweede Toren, het blad van 
De Sleutelbos. Hillen schreef dat leerlingen die een kostschool van zusters be-
zochten, te weinig geconfronteerd werden met maatschappelijke vraagstuk-
ken. ‘En ook al zijn de leerlingen extern dan is er toch, als het onderwijs door 
zusters beheerst wordt, een zwak punt in hun opvoeding tot maatschappelijk 
belangstellende vrouwen’.65 In de lezing die zuster Christiana in juni 1947 
tijdens het tweede studieweekend van het rk Vrouwendispuut verzorgde, 
refereerde zij aan dit artikel. Tegen de kritiek dat religieuzen geen maatschap-
pelijke belangstelling zouden hebben, bracht zuster Christiana in dat dit ook 
wel gold voor leken en dat het religieus-zijn op dit punt geen belemmering 
vormde: 

 ‘Religieus zijn is niet negatief onverschillig zijn, maar veel liefhebben en 
dus meer lijden om leed en zonde en misstanden. Alleen zij weten minder 
van de practijk en de noden v/h leven. Daarom geloof ik dat een combi-
natie van religieuzen en leken een ideaal kan benaderen, de religieuzen 
als de kern, als het altijd in evenwicht zijnde element, waarop de leken 
steeds kunnen terugvallen, wanneer het hun te machtig wordt. En de  
leken als degenen die door leven in de maatschappij de noden en behoef-
ten van de tijd beter aanvoelen, en beter aan de practische oplossing kun-
nen werken.’66 

Met deze woorden liet zuster Christiana blijken dat ze zich als religieuze  
beschouwde als een opvoedster die op haar taak berekend was. Zij schatte  
religieuzen heel hoog in: zij waren ‘altijd in evenwicht’. Leken daarentegen 
zag zij meer als hulpen die misschien praktisch wat handiger waren. Zuster 
Christiana weigerde een aards referentiekader als maat te nemen en hield een 
religieus referentiekader intact, waarin religieuzen boven leken waren ge-
steld. 

Deze visie kwam overeen met die van de overste van de Nederlandse 
ursulinen, mère Xavier Dütting, die op verzoek van het Centrum van de 
Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging zitting had genomen in een 
commissie die in mei 1947 in het leven was geroepen om de verhouding tus-
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67 Dit centrum was de overkoepelende organisatie van de verschillende standsverenigingen van 
katholieke vrouwen, die na de Tweede Wereldoorlog waren heropgericht. Voor meer informa-
tie over het Centrum van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging zie Derks, ‘’Ik was 
 altijd mijzelf – ik denk, omdat ik de dochter van mijn vader was’’, 38; Aerts, De politiek, 98-99.

68 In de commissie zaten vijf religieuzen (naast mère Xavier Dütting dus ook zuster Christiana 
Liedmeier) en vier lekenvrouwen (onder wie Agnes Nolte en Maria van Nispen tot Sevenaer-
Ruys de Beerenbrouck, presidente van het Centrum van de Nederlandse Katholieke Vrouwen-
beweging).

69 kDc, unkv, 231, Programma studiedag ‘religieusen en leeken’ op 17 juli 1947; kDc, unkv, 57, 
Lezing gehouden door mère Xavier Dütting over ‘de verhouding religieus-leek’, [17 juli 1947]. 

70 Deze lezing droeg er mede aan bij dat de Zusters van Liefde zich het jaar daarna afmeldden 
voor de studiedag. kDc, unkv, 56, Brief zm Rene namens de Algemene Overste van de Zusters 
van Liefde aan het Bestuur van de Ned.Kath.Vrouwenbeweging, 8 juni 1950.

71 kDc, unkv, 56, Brief van Mère Marie de la Rédemption aan mevr Van Nispen tot Sevenaer, 
Vught 30 sept 1949. 

sen religieuzen en leken in het onderwijs te bestuderen.67 Zuster Christiana 
Liedmeier en Agnes Nolte maakten ook deel uit van de commissie.68 Mère 
Xavier Dütting was gevraagd om het standpunt van religieuzen te geven. Op 
de bijeenkomst op 17 juli 1947 pleitte zij voor meer wederzijdse waardering en 
een betere samenwerking tussen leken en religieuzen. Maar uit de eerste twee 
zinnen van de lezing blijkt dat haar uitgangspunt was dat leken ten opzichte 
van religieuzen ‘tekort’ kwamen en dat zij zich moesten voegen naar de orde 
of congregatie waarvoor ze werkten.69 

Zusters vonden de kritiek die zij kregen niet altijd terecht. Dat bleek bij-
voorbeeld na afloop van een lezing die Agnes Nolte twee maanden later hield 
op de studiedag voor onderwijsgevende religieuzen die door het Centrum 
van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging was georganiseerd. Uit 
het verslag blijkt dat er spanningen tussen religieuzen en leken naar voren 
waren gekomen en ook wat de oorzaak van de frictie was.70 Mère Marie de 
la Rédemption schreef dat mejuffrouw Nolte veel interessants had verteld, 
maar dat bij haar toch de wrange nasmaak ‘van veel kritiek en een vasthouden 
aan oude grieven’ was bijgebleven. Volgens haar was Nolte vervallen in oude 
generalisaties en ingewortelde vooroordelen, en had ze er geen oog voor ge-
had dat zich ook binnen de kloosters een omwenteling ‘van sociaal besef en 
gemeenschapsgevoel’ had plaatsgevonden.71 

Terwijl zusters van mening waren dat er al veel ten positieve was veran-
derd, zwol kritiek op de verhouding tussen leken en religieuzen aan. Deze 
verhoudingen waren binnen de structuur van de katholieke kerk nog steeds 
hiërarchisch, waarbij religieuzen boven leken waren geplaatst. Aanvankelijk 
kwam die kritiek vooral uit kringen van hoogopgeleide katholieken, maar er 
verschenen in de jaren 1950 steeds meer artikelen in katholieke dag- en week-
bladen waarin de positie van de leek ten opzichte van de religieuze onderwerp 
van kritisch gesprek werd. Dat die kritiek leefde, bleek wel uit het feit dat de 
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72 Deze argumentatie wordt weergegeven in Van Heijst, Derks en Monteiro, Ex Caritate, 161, 162.
73 Sullivan, Visual Habits, 130.
74 kDc, unkv, 54, ‘Op welke wijze is het contact tussen leken en religieusen het vruchtbaarst.’  

Inleiding gehouden op de studiedag voor Religieusen, 3 augustus 1956 door: Zr. Dr. Hildegard 
van de Wijnpersse

gezaghebbende frater Rombouts er in 1953 in het vooraanstaande overzichts-
werk de Katholieke Encyclopaedie voor Opvoeding en Onderwijs op inging.72 Ten eerste 
zouden religieuzen werkplekken inpikken van leken en konden zij zich beter 
toeleggen op de missie dan op het onderwijs. Rombouts wierp tegen dat reli-
gieuzen net zoveel recht hadden op een werkplek als leken. Tegen het verwijt 
dat religieuzen wereldvreemd zouden zijn, bracht hij in dat de gemiddelde 
religieuze meer las dan de gemiddelde leek. Er was ook kritiek op rijkdom van 
kloosters. Rombouts beargumenteerde dat daarmee minder goed betaalde 
werkvelden werden gefinancierd. Een vierde bezwaar ging over het gebrek 
aan aanpassing van religieuzen aan de behoeften van de tijd. Op dit punt gaf 
Rombouts aan dat er mogelijk een knelpunt bestond. Hij riep religieuzen op 
om de gehoorzaamheid die zij vanuit hun kloosterleven gewend waren niet 
te eisen van hun leerlingen. Het feit dat Rombouts het nodig vond om religi-
euzen te verdedigen laat zien dat kritiek op religieuzen in brede kring leefde. 
Het laat ook de tot dan vrij gangbare tegenreactie zien: in de verdediging. 

Niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen was de beeldvor-
ming van leken over zusters niet altijd positief. In Canada werd in 1956 de 
uitslag van een grote enquête over zusters die was uitgezet onder middelbare 
scholen, studenten, verpleegsters in opleiding en ouders, gepubliceerd in het 
Sister Formation Bulletin. Er waren meer dan vijftienduizend reacties binnenge-
komen. Het belangrijkste punt dat uit de vragenlijst naar voren kwam, was 
dat zusters slecht geïnformeerd waren over ‘issues facing young women’ en 
daarom te weinig aansloten bij meisjes in de moderne wereld.73 Eenzelfde 
argument werd ook in de Nederlandse context aangehaald. 

In de naoorlogse jaren kregen zusters van verschillende kanten te horen 
dat zij aanpassingen moesten doen. Op congregatieniveau en vanuit Rome 
werd er na de Tweede Wereldoorlog ingezet op een aanscherping van de 
kloosterregels. Tegelijkertijd kregen zij de opdracht mee om volmaakte on-
derwijzeressen te zijn. Via bijeenkomsten van de rk Vrouwenbond kregen 
zusters te horen dat lekendocenten zich nog altijd achtergesteld voelden ten 
opzichte van religieuzen die in het onderwijs werkten. Ook vanuit die hoek 
werd aangedrongen op verandering.

Zusters waren het niet altijd eens met de kritiek die ze kregen. Religieu-
zen die op hun beurt op bijeenkomsten van de rk Vrouwenbond spraken, 
benadrukten dat zij wel waardering hadden voor het werk van leken.74 Achter 
de schermen bleek dat zusters vonden dat deze leken te weinig oog hadden 
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75 Op het Theresialyceum trad deze verandering op in het schooljaar 1955-1956. Van Eijden- 
Andriessen, ‘Wij fiere, vrije, roomsche meisjes’, 219.

76 afv, Map artikeltjes en lezingen zr Christiana en zr Cherubine.
77 Kloek e.a., Het Vossius, 37. 
78 Bij het overlijden van docente Engels van het Theresialyceum mevrouw Verschure in 1968  

verschenen hartelijke overlijdensadvertenties van de school en van leerlingen in De Tijd.  
Zij had 28 jaar aan het Theresialyceum gewerkt. Curatorium, staf en docenten, ‘Drs Françoise 
Verschure’, De Tijd 15 oktober 1968; Haar leerlingen van het Theresialyceum, ‘Mej. F. Ver-
schure’, De Tijd 15 oktober 1968. 

voor veranderingen die zij in hun ogen wel doorvoerden. Een voorbeeld van 
zo’n verandering was dat zusters hun pauzes steeds vaker in de docentenka-
mer gingen doorbrengen terwijl zij zich de decennia daarvoor in de pauzes 
terugtrokken in hun kloosters.76 

Bovendien hadden veel zusterdocenten oprechte waardering voor hun 
lekencollega’s. Zo zette rectrix van Fons Vitae zuster Cherubine docent han-
delswetenschappen de heer Mols welgemeend in het zonnetje toen hij in 
september 1954 25 jaar aan de school was verbonden: 

 ‘U heeft niet 25 jaar “alleen maar” Uw plicht gedaan [zoals hij dat zelf 
had geformuleerd, m.s.], U heeft die voortreffelijk gedaan. (...) Ik doe de 
waarheid geen geweld aan als ik zeg, dat U Uw vak prachtig doceert. Dat 
bewijzen elk jaar de resultaten. Maar U geeft Uw leerlingen veel meer mee 
dan alleen kennis. U weet ze te stimuleren tot aanpakken, tot doorzetten, 
en dat doet u zó meeslepend, dat ze met plezier voor Uw vak meer doen 
dan ze verplicht zijn. En bij dat alles bent U – ik geloof dat ik ’t niet beter 
kan uitdrukken – een vader voor ze. Een vader, die misschien veel vráágt, 
maar nog veel meer gééft, met een mild oordeel en een begrijpend hart.’77 

De toespraak laat goed zien hoe de ideale docent er volgens de rectrix uitzag: 
hij bracht niet alleen vakkennis over, maar had een belangrijk aandeel in de 
opvoeding. Die opvoedende rol stond op hetzelfde niveau als het thuismilieu; 
deze docent was als een vader voor zijn leerlingen. Het ideaal van de docent 
als zorgzame ouder verschilde behoorlijk van het ideaal dat de rector van het 
Vossiusgymnasium voor ogen had. De rector benadrukte dat de school geen 
verlengstuk moest zijn van het gezin. De leerlingen moesten ‘flinke onafhan-
kelijke menschen worden’ en docenten moesten zich daarom niet al te veel 
met leerlingen bemoeien.78

Ondanks moeilijkheden die er soms waren rond het benoemingenbeleid 
van lekendocenten, wisten de schoolbesturen de lekendocenten vaak voor 
een lange tijd aan zich te binden.79 Er was ook niet alleen kritiek op het werk 
van zusters. Zij kregen ook waardering voor hun onderwijsinspanningen en 
werden nog steeds gevraagd om nieuwe scholen te stichten. 
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79 Van Heijst, Derks & Monteiro, Ex Caritate, 167-169. De volledige vragenlijst is opgenomen  
op p. 165.

80 In deze paragraaf ligt de nadruk op vernieuwingen van het kloosterleven waarmee zusters te 
maken kregen. De eerste paragraaf van hoofdstuk 7 laat zien welk vernieuwingsproces zich in 
katholiek Nederland voltrok. 

81 Zie voor een vertaling van dit decreet Fortmann e.a., Constituties en decreten, 191-206.
82 Van Heijst, Derks & Monteiro, Ex Caritate, 838.
83 Plat, ‘De betekenis van de huidige mensopvatting‘, 27.

Met de tijd meegaan
De opstelling van Nederlandse zusters ten aanzien van kritiek die zij kregen 
veranderde maar langzaam, zo laten Van Heijst, Derks en Monteiro zien. Uit 
een enquête die de Stichting Nederlandse Vrouwelijke Religieuzen (snvr), 
het landelijke samenwerkingsverband van actieve religieuzen dat was opge-
richt in 1957, in 1961 onder zusters die onderwijs gaven uitschreef, blijkt dat 
zij vonden dat religieuzen bij de tijd moesten zijn en ook leken een plaats in 
het onderwijs moesten gunnen. Tegelijkertijd blijkt dat zusters zich in hun 
antwoorden vaak negatief uitlieten over leken en hun superieure positie ten 
opzichte van leken niet in twijfel trokken.79 

De oproep aan zusters om ‘met de tijd mee’ te gaan werd in de jaren 1960 
steeds urgenter.80 Paus Pius Xii werd in 1958 opgevolgd door paus Johannes 
XXiii. Tijdens het Tweede Vaticaanse Concilie dat Johannes XXiii bijeenriep, 
werden serieuze pogingen gedaan om de kloof tussen kerk en moderne we-
reld te verkleinen. Tot de documenten die het Tweede Vaticaanse concilie na-
liet, behoorde ook het decreet Perfectae Caritatis dat in 1965 door de opvolger van 
Johannes XXiii, Paulus vi, werd uitgevaardigd en tot belangrijkste boodschap 
had dat religieuzen moesten vernieuwen.81 Vooral nieuw was dat vernieuwen 
verplicht werd gesteld.82 Er werden geen pasklare oplossingen gegeven, wel 
werden er richtinggevende gedachten geformuleerd. 

Van 6 tot 8 juni 1966 organiseerde de Stichting Nederlandse Vrouwe-
lijke Religieuzen een congres over dit decreet. De hoofdbesturen van ruim 
negentig congregaties waren hierbij aanwezig. Op het congres uitten de 
mannelijke sprekers hun gedachten over hoe vernieuwingen in de praktijk 
gestalte zouden moeten krijgen. Een van de punten waarin werd opgeroepen 
tot verandering, was het werkterrein van de zuster. Zusters moesten op zoek 
gaan naar andere werkterreinen waar zij mensen in nood konden helpen  
en niet vasthouden aan de beroepen die zij gewend waren. Op scholen en  
in ziekenhuizen hadden zusters vaak de touwtjes in handen. Zij moesten  
deze machtspositie opgeven en terugkeren naar de bron: de medemenselijk-
heid.83 

Zusters stonden voor de uitdaging om de fundamenten waarop hun 
kloosterleven had gerust aan te passen. Zij moesten zich richten op andere 
werkzaamheden en konden niet langer teruggrijpen op hun superieure po-
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84 Van Heijst, Derks & Monteiro, Ex Caritate, 258, 259.
85 Ackermans, Vereeniging van Vrouwen…, 423-432.
86 Het Sancta Maria in Haarlem startte als lyceum, Fons Vitae en St.-Clara begonnen als hbs en 

werden later uitgebreid met gymnasium- en mms-afdelingen. Zie Ackermans, Vereeniging van 
Vrouwen…, 430, 431. 

sitie ten opzichte van leken. In het document Lumen gentium, een van de eind-
teksten van het Tweede Vaticaanse Concilie, werden religieuzen en leken op 
gelijke hoogte geplaatst. Dit vormde voor zusters een grote verandering. Hun 
hele denkkader was gevormd door de gedachte dat religieuzen boven leken 
stonden. Dat was niet vreemd, want dat hadden priesters hen steeds verteld.84 

Zusters die op scholen werkten hadden te maken met het veranderings-
proces in hun kloosters dat veel energie vroeg. De zusters die als rectrix waren 
aangesteld kregen daarnaast te maken met de aangekondigde vernieuwing 
van het Nederlandse onderwijsstelsel. Na tientallen jaren van discussie over 
het onderwijsstelsel werd in 1962 een wet aangenomen die de herziening 
vorm moest geven. De oude schooltypen mms, hbs en gymnasium gingen 
op de schop en maakten plaats voor mavo, havo, atheneum en gymnasium. 
Het voorstel voorzag niet alleen in een vervanging van de schooltypen, maar 
stelde ook voor om scholengemeenschappen te vormen waarin verschillende 
schooltypen werden aangeboden. Dat leidde tot een ware fusiegolf onder 
scholen tegen de tijd dat de wet van kracht werd op 1 augustus 1968. Dit vormt 
een belangrijk kader voor de overdracht van de schoolbesturen. 

franciscanessen van heythuysen 

Welke beleidskeuzes werden er op congregatieniveau gemaakt ten aanzien 
van hun onderwijs en welke overwegingen lagen daaraan ten grondslag? De 
congregatie richtte zich op diverse werkterreinen en had in Nederland zorg-
instellingen en scholen onder haar hoede. Aan het eind van de jaren 1940  
waren dat tegen de veertig scholen.85 Drie van deze scholen waren lycea: Fons 
Vitae in Amsterdam (sinds 1914), Sint-Clara in Heerlen (sinds 1920) en Sancta 
Maria in Haarlem (sinds 1931).86 

Bij de vraag wat de zusters nu met dat onderwijs wilden is de positie van 
de zusters als religieuzen en onderwijzeressen van belang. Bij het benoemin-
genbeleid kwam al ter sprake dat de congregatie meerdere belangen te verde-
digen had: dat van de congregatie en dat van de school. Die belangen kwamen 
niet altijd overeen met die van anderen (zoals van lekendocenten).

Middelbaar onderwijs vormde bij de stichting in Amsterdam een nieuw 
werkterrein. Toen het besluit was gevallen om hieraan te beginnen, werd er 
op bestuurlijk niveau ingezet op deze lycea door te investeren in de opleiding 

Marieke Smit - In deugd en wijsheid groeien.indd   263 12-07-19   09:14



[   264   ]

87 Van de acht vrouwelijke lekendocenten had er een aan de universiteit gestudeerd, de andere 
zeven hadden mo-akten. Van de tien mannelijke docenten hadden er vijf mo-akten, vier een 
academische graad en was er een officier van de Artillerie. afv, Formulieren van de docenten 
van het schooljaar 1942-1943 voor het rk Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding. 

88 Zie hoofdstuk 1.
89 Ackermans, Een Vereniging van vrouwen.., 60.
90 afh, Notulen van de vergaderingen van overste en assistenten, 1928-1967.

van academisch gevormde zusters. De docentenlijst van Fons Vitae voor het 
schooljaar 1942-1943 illustreert dit. Er werkten toen negen zusters aan Fons 
Vitae van wie er zes een academische graad hadden (van de andere drie zusters 
gaven er twee handwerken). Dat percentage was hoog in vergelijking met de 
lekendocenten. In het schooljaar 1942-1943 had 67% van de zusterdocenten een 
academische graad, 40% van de mannelijke lekendocenten en 12% van de vrou-
welijke lekendocenten.87 Dit oorlogsjaar kan een wat vertekend beeld geven 
van het aantal academisch geschoolde lekendocenten (in een niet-oorlogsjaar 
was dat percentage, zeker onder mannelijke docenten, waarschijnlijk hoger), 
maar geeft wel aan dat veel zusters academisch geschoold waren. Datzelfde 
schooljaar promoveerde zuster Cherubine Snijders op het terrein van de 
klassieke talen aan de Universiteit van Amsterdam. Zij was daarmee de derde 
Franciscanes van Heythuysen die promoveerde. De keuze voor een promotie 
in de klassieke talen was niet toevallig. Een gepromoveerde classica als rectrix 
gaf een school aanzien.88 

Zij waren ervan overtuigd dat zij door hun religieuze leven gecombineerd 
met de vereiste vakkennis een belangrijke bijdrage konden leveren aan de 
opvoeding van hun leerlingen. Zij betwijfelden hun toegevoegde waarde ten 
opzichte van leken niet en zagen voor zichzelf een duidelijke taak weggelegd 
in het middelbaar onderwijs aan katholieke meisjes. Dat terwijl de personele 
problemen snel groter werden. Over het tekort aan zusters werd al in de jaren 
1920 door het bestuur van de Nederlandse provincie geklaagd.89 De nieuwe 
stichtingen (tussen 1920 en 1932 waren dat er tien, voornamelijk lagere scho-
len) vroegen meer werkkrachten dan de congregatie kon leveren. Vanaf de 
jaren 1930 werden er slechts bij hoge uitzondering nieuwe communiteiten 
gesticht. Terwijl 1948 qua aantal zusters in de Nederlandse provincie met 1048 
haar hoogtepunt kende, werden de personele problemen steeds groter. De 
gezondheidstoestand van veel zusters was in de oorlog achteruitgegaan en er 
waren steeds minder jonge zusters.

 In het overleg tussen de overste van de communiteit en haar assistenten 
werd sinds de oorlog steeds meer melding gemaakt van personele problemen, 
zieke zusters en de hoge werkdruk. ‘Alle zusters zijn met werk overladen’ 
werd als conclusie getrokken na de vergadering van 15 mei 1948.90 Het gebrek 
aan mankracht in de communiteit verhoogde de werkdruk en tegelijkertijd 
vroeg de school veel energie. 
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91 afv, Kladbrief (met enkele doorhalingen) van ‘uwe onderdanige dienares’ aan monseigneur 
J.P. Huibers, bisschop van Haarlem (zit in een envelop van het bisdom Haarlem aan zuster 
 Rosalie, dd 19-4-1948). 

92 afh, Kroniek Klooster van het H. Hart Amsterdam, 1947.

Des te opmerkelijker is het verzoek dat zuster Rosalie van den Biggelaar 
medio 1948 formuleerde in een kladversie van een brief aan de bisschop over 
de uitbreiding van het lyceum met een mms-afdeling. Als de vraag naar de 
mms nu zo groot zou worden, wilden de Franciscanessen van Heythuysen 
graag een aparte mms oprichten. 

 ‘In 1914 heeft onze Congregatie de eerste katholieke meisjesschool voor 
middelbaar onderwijs in Uw bisdom opgericht ten koste van grote of-
fers. In alle bescheidenheid mogen wij zeggen, dat wij op het gebied van 
de opvoeding en ontwikkeling van katholieke Amsterdamse meisjes, die 
middelbaar onderwijs volgen, de langste ervaring hebben. Mocht dan 
ook in de toekomst de trek naar de middelbare school voor meisjes zó toe-
nemen ten koste van de belangstelling voor de hbs en ‘t Gymnasium voor 
meisjes, dat voor een grote stad als Amsterdam een tweede middelbare 
school voor meisjes gewenst wordt, van de eerste klas af met het meisjes-
programma beginnende, dan verzoeken wij reeds nu Uw Excellentie met 
alle eerbied, aan ònze Congregatie vóór alle andere congregaties naast de 
bestaande St. Piusschool de voorrang te willen verlenen, en ons die tweede 
m.m.s. te laten oprichten.’91 

Of deze brief ook daadwerkelijk zo is verstuurd heb ik niet kunnen achter-
halen, maar de intentie van deze zuster is duidelijk. Terwijl er in de commu-
niteit grote zorgen waren over de overwerktheid van de zusters wilde zij dit 
nieuwe prestigeproject graag aanvangen. Van een tweede middelbare meis-
jesschool in de hoofdstad is het nooit gekomen.

Zusters over het eigen karakter van de Franciscaans-Heythuysense opvoeding
De Franciscanessen van Heythuysen zagen voor zichzelf nog altijd een be-
langrijke plaats weggelegd in het middelbaar onderwijs aan katholieke meis-
jes. Dat standpunt veranderde nauwelijks in de jaren die volgden. Wel gingen 
de franciscanessen onderling bespreken waarin zij zich in hun opvoedende 
taak van leken onderscheidden. In 1947 kwamen er voor het eerst een aan-
tal zusterdocenten van de lycea in Haarlem en Amsterdam bij elkaar om te 
spreken over opvoedingskwesties. Tijdens de eerste vergadering hield zuster 
Christiana Liedmeier een inleiding waarin zij onder andere de volgende vraag 
aan de orde stelde: ‘Waarin moeten onze lessen (incl. opvoeding) verschillen 
van die der leken?’92 
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93 kDc, bieg, 57, Verslag studieweekend rk Vrouwendispuut 22 en 23 februari 1947.
94 Het doel van de bijeenkomsten was de beide lycea nader tot elkaar te brengen, de saam- 

horigheid te bevorderen en ‘door de uitwisseling van ideeën te komen tot een groter  
eenvormigheid in de opvoeding’ afh, Kroniek Klooster Sancta Maria te Haarlem, 17 april 1947. 

Het moment van samenkomst en de onderwerpskeuze lijken niet toeval-
lig. Het startmoment lijkt nauw samen te hangen met ontwikkelingen bin-
nen het rk Vrouwendispuut. Tijdens het eerste studieweekend in februari 
1947, waar de eerder besproken discussie was ontstaan over de emancipatie 
van de katholieke vrouw en de vraag of zusters onderdeel uitmaakten van die 
emancipatie of daarbuiten stonden, had Agnes Nolte religieuzen opgeroepen 
om binnen hun congregaties na te denken over de verhouding tussen leken 
en religieuzen en vooral over de vraag waar de onderlinge verstandhouding 
verbeterd kon worden.93 Twee maanden na dit weekend van het rk Vrou-
wendispuut nam zuster Josephine Daniëls, de overste van de communiteit 
van de Franciscanessen van Heythuysen in Haarlem, het initiatief om twee 
keer per jaar een vergadering te beleggen tussen de zusterdocenten van Fons 
Vitae in Amsterdam en het Lyceum Sancta Maria in Haarlem. Doel van deze 
bijeenkomsten was met elkaar in gesprek te gaan over opvoedingskwesties en 
zo de praktijken op beide scholen op elkaar af te stemmen, zo is te lezen in de 
kroniek van Haarlem.94

In totaal waren er veertien bijeenkomsten in de periode 1947-1953 waar 
telkens twee inleidingen werden gehouden. Na iedere inleiding was er ruimte 
voor discussie. Het aantal zusters dat bij de vergaderingen aanwezig was, lag 
telkens tussen de vijftien en de twintig. In principe waren dat alle zusters die 
lesgaven op de twee lycea en de twee oversten van de communiteiten. Vanaf 
1949 waren ook enkele zusters die lesgaven aan het lyceum van de congregatie 
in Heerlen bij de vergaderingen aanwezig.

De vraag die zuster Christiana tijdens de eerste vergadering stelde laat 
zien dat de Franciscanessen van Heythuysen er dus van uitgingen dat hun 
onderwijs zou moeten verschillen van het onderwijs door leken in hun scho-
len. Over deze vraag werd druk gediscussieerd. De uitkomst van de discus-
sie van april 1947 werd door de notuliste kort weergegeven met de volgende 
woorden: ‘Van onze kant meer erkenning van hun kunnen en toewijding.’95 
De vraag die de zusters beantwoordden ging dus niet over de inhoud van de 
lessen, maar over de manier waarop zij zich ten opzichte van hun lekencol-
lega’s moesten opstellen. 

De notulen van de verschillende bijeenkomsten laten zien welke proble-
men er speelden en geven inzicht in de manier waarop de aanwezige zusters 
over hun aandeel in de opvoeding van meisjes dachten. Daar komt geen een- 
duidig beeld uit naar voren: zusters verschilden soms van mening over de 
vraag waarop in hun onderwijs de nadruk moest liggen.

Marieke Smit - In deugd en wijsheid groeien.indd   266 12-07-19   09:14



[   267   ]

95 afh, Notulen van de bijeenkomsten van zusterdocenten van het rk Lyceum Sancta Maria in 
Haarlem en het rk Lyceum voor Meisjes in Amsterdam, 1947-1953.

96 afh, Notulen van de bijeenkomsten van zusterdocenten van het rk Lyceum Sancta Maria in 
Haarlem en het rk Lyceum voor Meisjes in Amsterdam, 1947-1953, 7 januari 1948.

97 In de folder om jonge meisjes voor te lichten over het leven als Franciscanes van Heythuysen, 
die in 1951 verscheen, is te lezen dat de ‘franciscaanse vorming’ zich liet kenmerken door hun 
hart, dat ‘eenvoudig, blij, sterk, offervaardig, [en] bereid tot alle werk ter liefde Gods’ zou zijn. 
afh, Roepingenfolder 1951.

98 afh, Notulen van de bijeenkomsten van zusterdocenten van het rk Lyceum Sancta Maria in 
Haarlem en het rk Lyceum voor Meisjes in Amsterdam, 1947-1953, 7 januari 1948.

99 In het opvoedkundige boekje De strijd om de kuischeid van G. Hoornaert sj uit 1946 dichtte de 
 auteur ook grote waarde toe aan ‘versterving’. Depaepe, De pedagogisering achterna, 220. Zie  
over versterving en gangbare kloosterpraktijken Van Heijst, Derks & Monteiro, Ex Caritate, 
863-865.

Op de derde bijeenkomst van zusterdocenten uit Haarlem en Amster-
dam, op 7 januari 1948, bespraken zij hoe zij als religieuzen een specifiek 
stempel op hun onderwijs zouden moeten drukken en hoe de ‘geest’ van de 
congregatie in hun werk tot uiting zou moeten komen. Uit de notulen blijkt 
dat de aanwezige zusterdocenten een centrale rol zagen voor kloosteridealen 
in de opvoeding van hun leerlingen. Tegelijkertijd wordt ook duidelijk dat 
zusters over de precieze invulling daarvan van mening verschilden. 

Zuster Madeleine van der Hulst gaf de inleiding over ‘het eigen karakter 
van de Franciscaans-Heythuysense opvoeding’.96 Zij was in de jaren 1920 zelf 
leerlinge van Fons Vitae geweest en op dat moment lerares Frans op het Sancta 
Maria in Haarlem. Blijheid, eenvoud, versterving en gehoorzaamheid waren 
belangrijke waarden die onderdeel vormden van de vorming van jonge zus-
ters.97 Zuster Madeleine wilde deze kloosterwaarden direct vertalen naar de 
opvoedpraktijk op de lycea. De opvoeding moest ‘blij’ en ‘onbewust eenvou-
dig’ zijn, ‘waarheidsliefde moest worden geleerd, en begrip van versterving en 
blinde gehoorzaamheid bijgebracht’.98 

Haar lezing gaf aanleiding tot discussie onder de aanwezige zusters. Zus-
ter Christiana, rectrix in Haarlem, vond niet gehoorzaamheid, maar ‘eenvoud’ 
het ‘voornaamste in onze opvoeding’. Moeder Josephine Daniëls, overste van 
de communiteit in Haarlem, vond het van groot belang de leerlingen ‘voor 
hun leven een grondslag van beleefdheid [te] geven’ en zuster Longina Hoge, 
docente wis- en natuurkunde in Amsterdam, bracht ‘de grote belangrijkheid 
van het begrip versterving naar voren’. Eenvoud, beleefdheid en versterving 
tekenden in hun ogen het eigen karakter van de Franciscaans-Heythuysense 
opvoeding.99 

In de discussie positioneerde zuster Christiana zich bovendien tegenover 
zuster Madeleine, door te stellen ‘dat “blinde gehoorzaamheid” leren, in onze 
tijd niet veel geven zal’. Zij stelde ter discussie of het strikt opleggen van regels 
wel zo’n goede benadering was. Zuster Madeleine ‘verdedigde’ zich – aldus 
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100 afh, Notulen van de bijeenkomsten van zusterdocenten van het rk Lyceum Sancta Maria  
in Haarlem en het rk Lyceum voor Meisjes in Amsterdam, 1947-1953, 7 januari 1948.

101 Op 28 augustus 1947 hield zuster Longina een lezing over de opvoeding ‘in positieve zin’ waar-
in zij onder andere bepleitte om schoolwerk van leerlingen niet alleen met rode strepen te 
corrigeren, maar haar aan te sporen en aan te moedigen om zo het kind vertrouwen te geven. 
afh, Notulen van de bijeenkomsten van zusterdocenten van het rk Lyceum Sancta Maria in 
Haarlem en het rk Lyceum voor Meisjes in Amsterdam, 1947-1953, 28 augustus 1947.

102 Zie ook Van Heijst, Derks & Monteiro, Ex Caritate, 157.

de notuliste – in de volgende bewoording: ‘Blinde gehoorzaamheid heeft de 
verdienste van versterving en van eerbied voor het gezag: zou dat in de mo-
derne tijd niet meer kunnen?’ Zuster Christiana kreeg voor haar standpunt 
uiteindelijk bijval van zuster Longina. Volgens de notuliste ‘verduidelijkte’ 
zuster Longina het standpunt van zuster Christiana door erop te wijzen dat 
het gezag ‘niet altijd dictatoriaal gezag’ hoefde te zijn. Zij wees erop dat ge-
zagsgetrouwheid tijdens de oorlog een negatieve klank had gekregen. Hun 
leerlingen moesten het vertrouwen hebben dat het gezag redelijk was en 
ook dat het werkte in hun belang.100 Zuster Madeleine gebruikte de woorden 
blinde gehoorzaamheid en versterving. Zuster Christiana en zuster Longina 
toonden zich eerder aanhangsters van een nieuwe pedagogiek die ervan uit-
ging dat de opvoeder niet autoritair moest bevelen, maar inwerken op het 
gevoel en inzicht van het kind, zodat deze zich vanuit zijn eigen innerlijk aan 
zou sluiten bij wat hem door de opvoeder werd opgelegd.101 

Het hierboven geschetste verschil van mening is niet te herleiden tot 
een generatieverschil: zowel zuster Christiana als zuster Madeleine was in 
1905 geboren en beiden hadden Fons Vitae bezocht voordat zij intraden. De 
verschillende meningen over de mate van gehoorzaamheid die de leerlingen 
zouden moeten betrachten, hadden te maken met hun visie op het religieuze 
leven zelf en de manier waarop zij hun taak als opvoeders het beste konden 
vervullen. Ten aanzien van de koers die de zusters in de opvoeding zouden 
moeten kiezen, redeneerde zuster Madeleine vanuit het religieuze leven van 
de zusters zelf; in de opvatting van zuster Christiana klinken veranderende 
opvattingen door over gezag en verantwoordelijkheid, zoals die ook door 
vernieuwingsgezinde katholieke pedagogen en psychologen werden gepro-
pageerd. 

Daarbij is het belangrijk om te bedenken dat ‘progressief ’ en ‘conserva-
tief ’ contextgebonden zijn. Zuster Christiana hield er ten opzichte van zuster 
Madeleine progressieve pedagogische standpunten op na, maar vertolkte in 
de ogen van veel lekenvrouwen binnen het rk Vrouwendispuut eerder een 
conservatieve stem.102 

In de discussies die tijdens de bijeenkomsten van zusterdocenten werden 
gevoerd, werd soms uitvoerig ingegaan op de onderwerpen die tijdens de 
inleidingen aan de orde kwamen, zo is hierboven te lezen. Vaker klaagde de 
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103 Zo is in het verslag van de vergadering van 28 augustus 1948 te lezen: ‘Jammer dat de gedachte-
wisseling die er op volgde al onmiddellijk het rechte pad verliet en langs allerlei kronkel-
wegen in het zand terecht kwam, anders gezegd: er werd veel te lang gepraat over zaken die de 
voordracht nauwelijks of in ’t geheel niet raakten.’ afh, Notulen van de bijeenkomsten van 
leraressen, 28 augustus 1948.

104 Dit aantal zou daarna alleen nog verder afnemen en in 1970 legden de drie laatste zusters hun 
tijdelijke professie af. Ackermans, Vereeniging van vrouwen..., 83.

105 Ackermans, Vereeniging van vrouwen…, 55.
106 Idem, 55, 56.

notuliste dat de discussie wat afdwaalde naar heel concrete kwesties waarmee 
de zusters in de praktijk te maken hadden, zoals het gebruik van woorden-
boeken tijdens het eindexamen en de manier waarop het sinterklaasfeest op 
school gevierd moest worden. De notuliste was van mening dat zulke vragen 
afleidden van zaken waar het werkelijk over ging.103 Dagelijkse problemen 
overheersten en er was weinig sprake van reflectie op de positie van zusters 
in het onderwijs. Na 1953 lijken deze bijeenkomsten, na zeven jaar, op te hou-
den. Dit tijdstip hing samen met veel overplaatsingen binnen de congregatie. 

Bestuurlijke veranderingen en koersverlegging werkzaamheden
In de vorige paragrafen kwamen twee kwesties aan de orde waarmee de zus-
terdocenten die aan Fons Vitae werkten te maken hadden. Zij hadden vaak te 
kampen met grote vermoeidheid die het werken op school en het religieuze 
leven van hen vroeg. Ten tweede moesten zij zich verhouden tot groeiende 
kritiek van leken op de voorrangspositie die zusters in het onderwijs inna-
men. Naar aanleiding daarvan gingen de franciscanessen zich de vraag stellen 
wat het eigene van hun onderwijs eigenlijk was.

Een derde belangrijke kwestie die de hele congregatie in haar kern raakte, 
was het teruglopende aantal roepingen. In de periode 1935 tot 1940 traden 
er nog 32 nieuwe zusters in, in de periode 1940 tot 1945 was dit gedaald naar 
zeventien en de vijf jaar daarna waren dit er nog maar twaalf.104 Moeder 
Ignace Holtus, die in 1947 tot generale overste van de Franciscanessen van 
Heythuysen was gekozen en dat bleef tot 1960, zag een streng kloosterleven 
en een terugkeer naar de oorsprong van de congregatie als belangrijk middel 
om jonge meisjes te trekken.105 Tegelijkertijd zorgde de terugloop van het 
aantal zusters ook voor een groeiende noodzaak om de werkterreinen van de 
Franciscanessen van Heythuysen onder de loep te nemen, nog voordat hier-
toe vanuit Rome werd opgeroepen. De leidinggevende van de congregatie 
was van mening dat de Franciscanessen van Heythuysen zich vooral moesten 
richten op werkzaamheden waar de inzet van religieuzen dringender nodig 
was dan in het middelbaar onderwijs, zoals bejaardenzorg en zorg voor kin-
deren.106 Het zustertekort vormde dus een belangrijke katalysator voor deze 
koerswijziging.
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107 J.C., ‘Afscheid’, Knoppen, jrg 28, nr 1, 1 oktober 1951.
108 Ackermans, Een vereniging van vrouwen…, 63, 415.
109 Diverse journalisten uit binnen- en buitenland bezochten het koloniehuis om verslag te doen 

van het werk van de zusters. Eind jaren 1950 ontstond er door verbeterde leefomstandigheden 
in arbeidersgezinnen minder behoefte aan. Ackermans, Vereniging van vrouwen..., 286.

Deze nieuwe koers van de Franciscanessen van Heythuysen ten opzichte 
van de middelbare scholen werd in de jaren 1950 geleidelijk zichtbaar. Na het 
Generaal Kapittel van 1951, waar besluiten werden genomen over de koers van 
de congregatie, werden er in totaal twaalf zusters overgeplaatst uit de com-
muniteit in Amsterdam. Een jaar later volgden nog eens zeven overplaatsin-
gen. In 1952 waren alle zusterdocenten die in 1947 op de school in Amsterdam 
werkzaam waren, overgeplaatst. Sommigen van hen gaven al decennia les 
aan Fons Vitae. Dit kan enerzijds als compliment voor Amsterdam worden 
opgevat: veel zusters waren elders nodig. Maar het was ook een verlies voor 
de kloostergemeenschap in Amsterdam. Voor de leerlingen betekende dat, 
dat er aan het begin van het schooljaar in het docentencorps heel wat nieuwe 
gezichten te zien waren.107 

Een aantal zusters kreeg de opdracht om belangrijke bestuurlijke functies 
binnen de congregatie op zich te nemen. Moeder Joseph Beijnes, de overste 
van het klooster in Amsterdam, werd in Heythuysen belast met de missie en 
zuster Longina Hoge, die al 34 jaar natuurkunde gaf aan Fons Vitae, werd tot 
provinciale overste gekozen. Interessant is dat een zuster met een academi-
sche graad, maar zonder bestuurlijke ervaring, binnen de congregatie een 
belangrijke positie ging vervullen. Overste worden van de provincie werd 
belangrijker gevonden dan het salaris van een eerstegraads bevoegde docent, 
terwijl er binnen de congregaties maar weinig zusters waren die zoveel salaris 
binnenbrachten. Sommige zusters schreven de uitslag toe aan de invloed van 
algemeen overste moeder Ignace Holtus. Moeder Ignace Holtus was bijna 
even oud als zuster Longina en kende haar uit Amsterdam, waar moeder Ig-
nace van 1934 tot 1936 overste was geweest.108 

De stoelendans had ook tot gevolg dat de drie Franciscanessen van 
Heyt huysen die waren gepromoveerd, allen rectrix werden. Fons Vitae nam 
afscheid van haar 66-jarige rectrix, zuster Rosalie van den Biggelaar, die 37 jaar 
aan de school verbonden was geweest. Zij werd overgeplaatst naar het Kolo-
niehuis in Bunde, een heel prestigieuze werkkring voor de congregatie waar 
arbeiderskinderen kwamen om aan te sterken.109 Zij werd vervangen door dr. 
zuster Christiana Liedmeier, die op dat moment rectrix was van het Sancta 
Maria in Haarlem. Vanuit Amsterdam vertrok dr. zuster Cherubine Snijders 
naar Haarlem om daar rectrix te worden en dr. zuster Hildegarde van de 
Wijnpersse, bijna dertig jaar docente Nederlands aan Fons Vitae, werd rectrix 
van het gymnasium Sint-Clara in Heerlen. 
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110 Ackermans, Vereeniging van vrouwen..., 216.
111 ‘Kath. Lyceum in leken-bestuur overgegaan’, Leidsche Courant 15 juli 1954.

De koerswijziging van de congregatie werd kracht bij gezet toen de Fran-
ciscanessen van Heythuysen zich in 1954 terugtrokken uit hun lyceum in 
Haarlem. Deze bestuursoverdracht van het Sancta Maria was begin 1953 aan 
de orde geweest in het provinciale bestuur.110 Het plotselinge overlijden van 
zuster Christiana Liedmeier, op dat moment rectrix in Amsterdam, vormde 
de concrete aanleiding om die stap versneld te zetten. Zuster Cherubine Snij-
ders, die rectrix was in Haarlem, werd naar Amsterdam overgeplaatst en het 
lyceum in Haarlem werd afgestoten. Zuster Cherubine, net als zuster Chris-
tiana gepromoveerd classica, ging daardoor weer terug naar de school waar zij 
als leerlinge eindexamen had gedaan. 

In het jaarboek dat de congregatie in 1954 uitgaf, is te lezen dat de francis-
canessen tevreden waren met de manier waarop het afscheid van Sancta Maria 
was verlopen. Op 17 juli namen oud-leerlingen uit het hele land afscheid van 
de franciscanessen in het concertgebouw van Haarlem.111 In de Nieuwe Haarlem-
sche Courant werd positief over hun bijdrage aan ‘het Haarlemse katholieke le-

Zuster Cherubine Snijders, zuster Longina Hoge en zuster Hildegarde van  
de Wijnpersse, 1951. (afv)
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112 Deus providebit. Zuster Franciscanessen van Heythuysen (jaarboek 1953), 103.
113 Ibidem.
114 Zie voor meer informatie over dr. Maria Nolte: Haerlem jaarboek 1986, 265-268.
115 Jansen, Het voortgezet onderwijs in Heerlen, 292. Noot aldaar naar dagboek Bouwman (rector  

Bernardus), 18-2-1954. In de kroniek van de communiteit van de Franciscanessen van  
Heythuysen in Haarlem staat niets dat in deze richting wijst, maar dat betekent niet dat er 
ook niets speelde. 

116 Jansen, Het voortgezet onderwijs in Heerlen, 291.

ven’ bericht.112 De Franciscanessen van Heythuysen schreven in hun jaarboek 
dat zij er ‘met plezier gewerkt’ hadden. Ook schreven zij dat zij veel te danken 
hadden aan de lekendocenten, ‘die de school mee hebben helpen opbouwen’. 
De toekomst zagen zij zonnig in: ‘De zusters blijven, “Sancta Maria” blijft, 
maar ongetwijfeld blijft ook de sfeer, die de nieuwe rectrix, dr. Maria Nolte, en 
vele der overige docenten in het verleden hebben kunnen proeven. Dat doet 
de Franiscanessen zonder zorg uit Haarlem weggaan.’113 Het rectoraat werd 
overgedragen aan een ervaren vrouwelijke docent – zij gaf al negentien jaar 
geschiedenis en Duits aan Sancta Maria – die ook nog eens was gepromoveerd. 
Zij was de jongere zus van Agnes Nolte, die van 1926 tot 1948 geschiedenis gaf 
aan Fons Vitae, en net als zij politiek actief.114 

Bronnen uit Heerlen lijken echter aan te geven dat er mogelijk sprake 
was van een minder harmonieuze bestuursoverdracht. De rector van het Sint-
Bernardinuscollege in Heerlen, het lyceum voor jongens van de franciscanen 
dat vlak naast het Sint-Claracollege van de Franciscanessen van Heythuysen 
lag, schreef in zijn dagboek dat de franciscanessen hun school in Haarlem aan 
leken hadden overgedragen omdat er bijna geen zusters meer waren. Toen 
ze het lyceum overdroegen, bleek dat men de zusters ‘kon missen als koude 
pap’, wat hen, aldus de rector, sterkte in de gedachte ook in Heerlen afscheid 
te nemen van hun middelbare school.115 

In Heerlen was niet alleen een tekort aan zusters een probleem. Zuster 
Hildegarde van de Wijnpersse, die in 1951 rectrix werd van het gymnasium 
Sint-Clara in Heerlen, trof een school in moeilijkheden. Het rendement van 
het gymnasium was laag, doordat haar voorgangster had ingezet op inten-
sieve begeleiding in de eerste leerjaren, waardoor pas in de vierde of vijfde klas 
duidelijk werd dat sommige meisjes het gymnasium niet konden bolwer-
ken.116 Daarnaast kreeg de in 1947 opgerichte mms nog altijd geen subsidie en 
was er een groot tekort aan lokalen. Begin 1954 sprak zuster Virginia Carlier, 
directrice van de mms in Heerlen, over de mogelijkheid om de middelbare 
meisjesschool af te stoten. De paters franciscanen, die het nabijgelegen Sint-
Bernardinuscollege runden, waren wel geïnteresseerd in een fusie van de 
gymnasiumafdeling van het Sint-Claracollege met hun gymnasium. Dit 
voorstel kon rekenen op goedkeuring van de generale overste moeder Ignace. 
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117 Idem, 292.
118 Idem, 293.
119 Ackermans, Vereeniging van vrouwen..., 431.
120 afh, Notulen van de vergaderingen van overste en assistenten, 31 december 1966.
121 afv, Overzicht met docenten.

De bisschop van Roermond was echter tegenstander van co-educatie en zag 
niets in de voorgestelde oplossing van de franciscanessen en franciscanen in 
Heerlen om hun gymnasia samen te voegen.117 Hij vroeg aan de franciscanes-
sen of zij nog op de winkel wilden passen tot zijn wens, om naar het model 
van omo in Noord-Brabant alle scholen in Limburg onder één bestuur samen 
te voegen, was gerealiseerd.118 Dat even werd betrekkelijk lang. De mms bleef 
tot 1961 in handen van de franciscanessen, het bestuur van het gymnasium en 
de hbs droegen zij in 1966 over.119 

Op bestuursniveau werd ingezet op het afstoten van de lycea in Haarlem 
en Heerlen. Het verleggen van de koers van de congregatie was in feite echter 
een gedeeltelijke verlegging. In Heerlen waren de zusters vrij snel te overtui-
gen van hun toegevoegde waarde en bleven zij nog lang aan hun middelbaar 
onderwijs verbonden. Een overdracht van Fons Vitae – het oudste lyceum van 
de congregatie – werd pas eind jaren 1960 in het bestuur besproken, toen het 
aantal zusters zo sterk was teruggelopen dat die keuze onvermijdelijk was 
geworden. 

Het aantal zusters dat lesgaf aan Fons Vitae was gedaald van een op de 
drie in 1945 naar een op de zeven in 1955. Ook het aantal zusters dat in de 
communiteit woonde, daalde snel. Eind 1966 woonden er nog maar vijftien 
zusters in de communiteit terwijl er in de voorafgaande decennia rond de 35 
zusters hadden gewoond.120

Tabel 7. Aantal zusterdocenten Fons Vitae121

fons vitae 1945 1955 1965

totaal aantal docenten 33 61 70

aantal zusterdocenten 9 8 10

In 1954 werden voor het eerst leken in de dagelijkse leiding van de school be-
noemd. Juffrouw A. van der Vlugt kreeg de leiding over de eerste en tweede 
klassen. Zuster Hildegarde greep deze benoeming in haar lezing op de studie-
dag voor religieuzen in 1956 aan om te laten zien dat de Franciscanessen van 
Heythuysen vooruitstrevende ideeën hadden over de samenwerking met le-
ken. Leken en religieuzen hoorden ‘zoveel mogelijk gelijk te zijn’. Zij vervolg-
de: ‘Waarom zou een leek niet aan het hoofd van een afdeling kunnen staan? 
Ergens aan een grote meisjesschool [Fons Vitae, m.s.] zijn twee conrectrices, 
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122 kDc, unkv, 54, ‘Op welke wijze is het contact tussen leken en religieusen het vruchtbaarst.’ 
 Inleiding gehouden op de studiedag voor Religieusen, 3 augustus 1956 door: Zr. Dr. Hildegard 
van de Wijnpersse. 

123 Idem.
124 Zij deed haar eindexamen hbs-b in 1926, zuster Cherubine was een paar jaar jonger en had 

haar eindexamen gedaan in 1929. afv, Schrift met leerlinggevens. 
125 kDc, bieg, 57, Verslag studieweekend rk Vrouwendispuut 22 en 23 februari 1947.
126 afh, Notulen van de vergaderingen van overste en assistenten, 13 januari 1963.
127 afh, Kroniek Klooster van het H. Hart Amsterdam, 1966. 

een zuster voor de afdeling h.b.s. en een leek voor de onderbouw: het gaat 
uitstekend.’122 Wel was deze keuze vooral voortgekomen uit de organisatori-
sche vraag van de groeiende school. Zuster Hildegarde vond het vanzelfspre-
kend dat de congregatie de belangen van de eigen ‘familie’ behartigde. ‘Het is 
beslist fout, de belangen van de school, d.i. de kinderen, op te offeren aan de 
belangen van de Congregatie. Maar bij gelijke geschiktheid is het volkomen 
redelijk hier de religieuzen voor te laten gaan. Dat is billijk en gezond als te-
gemoetkoming voor de zware last die de Congregatie draagt door de school 
in stand te houden.’123

De docenten die volgens de religieuzen geschikt waren om conrector te 
worden, droegen de religieuzen een warm hart toe. In 1959 werd juffrouw  
W. Hertogh, die net als zuster Cherubine in de jaren 1920 eindexamen ge-
daan op Fons Vitae, conrector van de hbs.124 Zoals eerder aan de orde kwam, 
noemde zij het tijdens het studieweekend van het rk Vrouwendispuut op 
22 en 23 februari 1947 ‘een ramp’ als de religieuzen uit het onderwijs zouden 
verdwijnen.125 

Naast een groter aandeel van leken was er ook sprake van een groeiende 
afstand tussen het klooster en de school. In 1954, veertig jaar na de stichting 
van het lyceum, werden de boekhouding van de school en de communiteit 
gescheiden, waardoor er een duidelijke administratieve scheiding tussen het 
klooster en de school ontstond. 

Het runnen van het klooster werd ook een steeds tijdrovendere klus. In 
de jaren 1960 deden zich diverse problemen voor met oudere zusters. In de 
notulen van de vergaderingen van de overste en de assistenten van de com-
muniteit wordt gesproken over ‘onregelmatigheden en moeilijkheden in 
de communiteit’ die voortkwamen uit het feit ‘dat de meerderheid van de 
zusters in onze communiteit oud is, moeilijkheden die in de toekomst nog 
groter zullen worden’.126 In de zomer van 1966 werden er zeventien zusters 
overgeplaatst en kwamen er twee voor terug, waardoor de kloosterruimte 
volgens de kroniekschrijfster ‘onbehaaglijk groot’ was geworden.127 

In november 1966 werd de rectrix zuster Cherubine Snijders tevens tot 
overste van de communiteit benoemd. ‘Hoewel zr. Cherubine in de school 
een uitstekende staf naast zich heeft, zal de combinatie van deze twee taken 
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128 afh, Kroniek Klooster van het H. Hart Amsterdam, 1968.
129 Geciteerd in Bredschneyder e.a., Geschiedboek Fons Vitae 1914-1980, 92.
130 Voor de gang van zaken rond de overdracht van het klooster aan de school, zie Streefland, 

 Bronnen van leven, 139, 140.

wel het uiterste van haar vragen’, meldde de kroniek. Een onwenselijke situ-
atie die nog nijpender werd toen bleek dat de invoering van de Mammoetwet 
heel wat veranderingen op school teweeg zou gaan brengen.

Op 6 februari 1968 deelde het hoofd van het schoolbestuur, provinci-
ale overste moeder Virginia Carlier (in de jaren 1950 directrice van de mms 
in Heerlen), aan de docenten mee dat zuster Cherubine het rectoraat per 1 
augustus 1968 zou overdragen aan drs. B.L. van Gessel, docent klassieke ta-
len.128 Het bestuur zou worden overgedragen aan een lekenorganisatie. In de 
schoolkrant schreef rectrix zuster Cherubine: ‘Wij vinden het in de lijn der 
ontwikkeling liggen. Er is een enorm uitgebreid docentencorps, waarvan de 
zusters maar een klein percentage vormen. Waarom zouden dan de zusters, 
die in de minderheid zijn, het bestuur in handen houden?’129 Feitelijk gezien 
waren de zusters al veel langer in de minderheid. Wel was het tekort aan zus-
ters inmiddels zo nijpend, dat de overdracht van het laatste lyceum van de 
congregatie niet langer uit kon blijven. De intreding van de Mammoetwet 
vormde daarvoor een geschikt moment. 

De leerlingen kregen in september 1968 te maken met een nieuw school-
hoofd, voor het eerst een man. Zuster Cherubine Snijders werd net als in  
de jaren 1940 docente klassieke talen. De zusters die als docent aan de 
school waren verbonden, bleven hun werkzaamheden gewoon uitvoeren. 
De bestuursoverdracht verliep stapsgewijs. Het eerste nieuwe bestuur werd 
gevormd door leken en drie zusters, binnen een paar jaar verlieten ook zij het 
bestuur.130 

De zusters namen ook fysiek afstand van hun lyceum. Het klooster dat 
aan de school was verbonden, was veel te groot geworden voor de acht zusters 
die de communiteit in 1969 nog telde. Op 2 oktober 1969 verlieten de zus-
ters het klooster dat aan de school was verbonden en verhuisden zij naar een 
woning een paar straten verderop aan de Apollolaan. In 1980 nam de laatste 
zuster als docent afscheid van Fons Vitae.  

ursulinen van De romeinse unie 

Als we de argumenten die in (internationale) literatuur zijn aangedragen over 
de terugtrekking van zusters uit hun onderwijs nog eens overzien, dan valt op 
dat zij vooral tijdens en na Tweede Wereldoorlog worden gezocht. De groei 
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131 Byrne, A History of the Eastern Province of the United States, 86. Noot aldaar naar circulaire 87, bijlage,  
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132 Byrne, A History of the Eastern Province of the United States, 86.
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134 osu 4467, Verslag overstenvergadering 29 mei & 7 juni 1946.

van het aantal leerlingen, de terugloop van het aantal zusters en hervormin-
gen die vanuit Rome werden aangewakkerd, worden dan immers duidelijk 
zichtbaar. Het archief van de Ursulinen van de Romeinse Unie laat echter 
zien dat al in de jaren 1930 werd gesproken over het sluiten van scholen die 
onder hun beheer vielen. In een circulaire uit 1932 had het hoofd van de con-
gregatie, generale overste mère Marie de Saint Jean Martin, opgeroepen om 
communiteiten die uit minder dan twaalf zusters bestonden te sluiten, zodat 
iedere communiteit voldoende zusters had om een volwaardig gebedsleven te 
kunnen garanderen.131 De ursulinen zouden hun communiteiten bovendien 
moeten vestigen in grotere plaatsen of in steden waar ze onderwijs konden 
geven ‘beyond the elementary level’, omdat dit beter aansloot bij de traditie 
van de orde.132 In reactie op de circulaire werden in de Amerikaanse provincie 
van de ursulinen, die uit uitgestrekte gebieden bestond, diverse huizen geslo-
ten waar maar enkele zusters woonden.

In de lezingen die de generale overste in 1940 voor zusters van de Ame-
rikaanse provincie van de Ursulinen van de Romeinse Unie hield, kwam zij 
terug op de noodzaak om huizen en scholen waar te weinig ursulinen waren 
te sluiten. Zij sprak over het feit dat: 

 ‘een tè klein aantal bevoegde krachten van groot beletsel is, om onze kin-
deren op te voeden, volgens de traditie der Orde, d.w.z. persoonlijke in-
vloed op elk kind afzonderlijk. Het remedie tegen dit kwaad is – behalve 
hechte deugd en degelijke vorming der religieuzen-opvoedsters – de 
pijnlijke plicht sommige onzer scholen over te doen.’133 

Bij de Ursulinen van de Romeinse Unie was de koers die door de generale 
overste werd ingezet leidend voor onderwerpen waarover ook door het Ne-
derlandse congregatiebestuur werd gesproken. In mei en juni 1946 sprak het 
Nederlandse provinciebestuur over mogelijke overdracht van scholen.134 Om 
welke scholen het precies ging, werd niet vermeld. 

Het thema van het sluiten van huizen kwam na de Tweede Wereldoorlog 
meteen weer op de agenda doordat de generale overste in het generale ka-
pittel van 1947 benadrukte dat het gebedsleven, dat in de oorlogsjaren nogal 
eens in de knel was gekomen, niet onder de werkzaamheden mocht lijden. Zij 
kondigde daarom aan dat er geen nieuwe huizen geopend moesten worden 
als er niet genoeg zusters waren.135 In december 1947 riep zij de oversten in alle 
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135 Byrne, A History of the Eastern Province of the United States, 95.
136 osu 4140, Brief van de generale overste ‘Aan de Eerwaarde Provinciale Oversten aan de Missie-

Oversten en aan haar Raadsleden’, 8 december 1947. Deze brief was een toelichting bij de bijla-
ge van circulaire 110 van 21 november 1947.

137 nrl, Circulaire 104, 25 december 1938; nrl, Circulaire 127, 8 september 1954.
138 nrl, Circulaire 127, 8 september 1954.
139 Het aantal scholen in de Nederlandse provincie bedroeg in 1938 106 scholen en in 1954 71 scho-

len. nrl, Circulaire 104, 25 december 1938; nrl, Circulaire 127, 8 september 1954.
140 nrl, Circulaire nr 127, 8 september 1954.
141 Brok e.a., Ursula, 9; ‘”Serviam” rk Lyceum voor Meisjes’, Limburgsch Dagblad 29 april 1950.
142 url: gemeentearchiefweert.nl/Leren-en-Werken/Eindelijk geraadpleegd 15 september 2016; 

‘1947-1972 mms Sint Ursula nu Bracbant-havo Boxtel’, De Tijd 19 augustus 1972; ‘Bouw nieuwe 
m.m.s.-school te Kerkrade. De Zusters Ursulinen zullen het bestuur aan m.o.l. overdragen’, 
De Nieuwe Limburger 26 november 1958.

provincies van de congregatie wederom op om te overdenken welke ‘aposto-
laatswerken’ en welke ‘huizen’ konden worden opgeheven.136

Dat aan de oproep van de generale overste om eventueel huizen te sluiten 
en scholen over te dragen gehoor werd gegeven, blijkt wel uit de statistieken 
van de congregatie die iedere zes jaar verschenen. Van de 717 scholen die in 
1938 onder het beheer van de hele congregatie stonden waren er in 1954 nog 
528 over (zo’n driekwart).137 In de periode 1947 tot 1953 waren er bovendien 129 
aanvragen voor nieuwe scholen afgewezen wegens een tekort aan zusters.138 In 
de Nederlandse provincie was het aantal scholen teruggelopen van 106 naar 71 
en hadden de ursulinen dus nog tweederde van de scholen in handen die ze 
in 1938 onder beheer hadden.139 Dat leidde overigens niet tot minder werk: de 
ursulinen gaven in Nederland in 1938 onderwijs aan 15.774 leerlingen, in 1954 
waren dat er nog altijd 14.138. Door de katholieke gemeenschap werd ook in 
de naoorlogse jaren een groot beroep op zusters gedaan als het ging om de 
stichting van scholen. Verzoeken aan de Ursulinen van de Romeinse Unie om 
in Hilversum, Bussum en Twente een middelbare school te beginnen sloegen 
zij af.140

De vermindering van het aantal scholen had geen betrekking op de mid-
delbare scholen die de ursulinen in Nederland hadden. Daar lag hun priori-
teit. Er werd wel een aantal stichtingsverzoeken afgeslagen, maar toch is er 
vlak na de Tweede Wereldoorlog eerder sprake van uitbreiding van de acti-
viteiten dan van inkrimping. Sint-Ursula in Roermond en Serviam in Sittard 
kregen in 1947 een gymnasiumafdeling en werden daarmee een lyceum.141 In 
Weert, Boxtel en Kerkrade werden in 1947 mms’en opgericht en in Nijmegen 
werd een mms-afdeling toegevoegd aan lyceum Mater Dei.142 Die timing had 
alles te maken met het feit dat er vanaf 1947 overheidssubsidie voor de mms 
kon worden aangevraagd. Vanaf dat moment maakte de mms landelijk een 
enorme groei door. In de twintig jaar die volgden, vertienvoudigde het aantal 
leerlingen aan mms’en en mms-afdelingen van lycea.143 
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143 In 1945 kenden de diverse mms’en en mms-afdelingen van lycea 3.459 leerlingen, in 1964 was 
dit aantal bijna vertienvoudigd naar 30.178 leerlingen. Hoogbergen, Over geestdrift, 232. Noot 
 aldaar naar Ontwikkeling van het onderwijs in Nederland I, 143-144. 

144 osu 5060, Besluiten van de generale kapittels van 1938 & 1947.
145 Ibidem.
146 osu 4723, pmv nr 1, juni 1939.
147 Voor haar lezing nam zij onder andere de rondzendbrief van de algemeen overste van 19 juni 

1937 (circulaire nummer 98) en de constituties van de Ursulinen van de Romeinse Unie als 
l eidraad. Mère Xavier Dütting, ‘De ursuline als opvoedster’, lezing gehouden tijdens de 1e 
“p.m.v..”-studieweek van 25-29 Maart 1940 te Vught, 4.

148 Mère Xavier Dütting, ‘De ursuline als opvoedster’, lezing gehouden tijdens de 1e “p.m.v.” 
-studieweek van 25-29 Maart 1940 te Vught, 12, 13. De generale overste verwoordde dit  
tijdens het pedagogische congres voor Amerikaanse ursulinen nog explicieter: ‘Het feit, dat  
zij religieus is, volstaat niet om van haar een goede opvoedster te maken’. Martin, Verslag van  
het paedagogisch congres, 143.

Bestaansrecht onder de loep
De ursulinen hadden hun prioriteit bepaald: die lag bij onderwijs op hogere 
niveaus. Daarmee was de discussie onder ursulinen over hun opvoedwerk 
nog niet ten einde. De generale overste riep haar medezusters aan het eind 
van de jaren 1930 op om een duidelijker stempel op hun onderwijs te druk-
ken.144 Doordat hun scholen soms te zeer de programma’s van openbare scho-
len hadden overgenomen, was hun eigen opvoedmethode ondergesneeuwd. 
In studiegroepen moesten de zusters zich in de opvoedtraditie van de orde 
gaan verdiepen.145 Zoals in hoofdstuk 1 al kort aan de orde kwam, werd in 1939 
in de Nederlandse provincie een bureau voor opvoeding en onderwijs (Pro 
Mundi Vita) opgericht dat de verdieping van het opvoedwerk moest bewerk-
stelligen.146 Het pmv ging jaarlijks bijeenkomsten organiseren om ideeën uit 
te wisselen. 

Van 25 tot 29 maart 1940 vond de eerste studieweek plaatst in Vught, waar 
de overste van de Nederlandse provincie, mère Xavier Dütting, een inleiding 
hield over ‘De ursuline als opvoedster’.147 Mère Xavier Dütting noemde in 
navolging van de generale overste drie elementen van belang voor de vorming 
van de ursuline als opvoedster. Ten eerste moesten ursulinen de opvoedbe-
ginselen van de ursulinen kennen ‘(geest van onze Orde!)’, ten tweede moes-
ten arbeid en het religieuze leven een eenheid vormen en ten derde moesten 
ursulinen voortdurend werken aan hun eigen vorming. Zusters die onderwijs 
gaven zouden zich steeds moeten bijscholen.148 

Ook opvallend binnen de opzet van het pmv was dat dialoog tussen zus-
ters het uitgangspunt vormde. In de werkmethoden van de eerste studieweek 
was volop ruimte voor discussie. Na een lezing van 45 minuten volgde telkens 
anderhalf uur discussie. Er werd in ‘ploegen’ van twaalf zusters over de inlei-
dingen gesproken, om ‘het maximum van samenwerking’ te verkrijgen. Er 
was een zuster die de discussie leidde, en die gaf de uitkomsten weer door aan 
de andere ‘groepchefs’, waarna het tot een synthese van ‘het ploegwerk’ moest 
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149 Romeinse Unie van de Orde van St. Ursula, ‘Uitleg van de Werk-Methode in de studieweek 
pmv 1940’, Pro Mundi Vita.

150 Ibidem.
151 Om dit precies te kunnen achterhalen, zouden alle namen van deelneemsters moeten worden 

nagelopen. Dat viel echter buiten de opzet van dit onderzoek.
152 osu 4723, Pro Mundi Vita nr 2, december 1939.
153 Mère Victoire Prompers hield de eerste studieweek een lezing over de beleving van de mis 

door leerlingen. Daarvoor maakte zij gebruik van een enquête onder haar medezusters.  
M. Victoire Prompers, ‘H. Mis-beleving. Lezing gehouden tijdens de eerste p.m.v.-studieweek 
van 25-29 Maart 1940 te Vught’, Pro Mundi Vita.

154 Een studiedag werd op 7 april 1942 gehouden in Sittard, de tweede op 9 april 1942 in Nijmegen. 
osu 4723, Pro Mundi Vita nr 7, april 1942.

155 Zie paragraaf ‘Bestuurlijke problemen’ verderop in dit hoofdstuk. 

komen.149 De werkmethode nodigde uit tot eigen inbreng van zusters en 
legde weinig nadruk op gehoorzaamheid maar eerder op een horizontale ge-
dachtewisseling. Elk ploeglid moest ervan overtuigd raken ‘dat ieders mening 
hoe bescheiden of onvolkomen of slecht geformuleerd ook, hier waardevol 
is’.150 Wel betrof dit waarschijnlijk alleen de koorzusters en niet de zusters die 
zich bezighielden met de huishouding.151 

Het luisteren naar elkaar en de ruimte om van mening te verschillen 
kwam ook tot uiting in een van de gebruikte onderzoeksmethoden van het 
pmv: de enquête. Zo was er in 1939 een enquête verstuurd over de missie (met 
vragen als ‘Op welke wijze zou men missie-liefde kunnen aankweken?’152) en 
schreef het pmv in 1940 een enquête uit over de vraag of leerlingen verplicht 
moesten worden de mis te bezoeken.153 De enquêtes boden reflectie op be-
staande praktijken en wilden ook oplossingen bieden voor problemen waar 
de ursulinen tegenaan liepen. In de hoofdstukken 3 en 4 kwam al aan de orde 
dat de ursulinen dit onderzoeksinstrument ook onder leerlingen inzetten om 
hun meningen te peilen over bijvoorbeeld het godsdienstonderwijs of hun 
toekomstperspectieven.

Via enquêtes werden concrete problemen aangekaart, waarbij funda-
mentele vragen niet werden geschuwd. In 1942 schreef het pmv ter voorbe-
reiding op de pmv-studiedag in april van dat jaar een enquête uit over ‘het 
opvoedingswerk in deze tijd’.154 De eerste vraag van de enquête luidde: ‘Vindt 
U dat wij als opvoedings- en onderwijsinstituut in deze tijd nog reden van 
bestaan hebben? Waarom? (niet?)’ Door deze vraag te stellen werd gesugge-
reerd dat zij misschien wel, maar misschien ook geen reden van bestaan meer 
hadden. Het feit dat de ursulinen naar hun mening werd gevraagd, en dan 
ook nog in de vorm van enquêtes, is opmerkelijk. Bij de Zusters van Liefde 
kwam er pas enige vorm van inspraak vanaf het einde van de jaren 1950, toen 
daartoe vanuit Rome opdracht was gegeven.155 Eerder in dit hoofdstuk bleek 
al dat Franciscanessen van Heythuysen die aan lycea werkten wel met elkaar 
in gesprek gingen, maar dat hun mening over gewenste veranderingen niet 
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156 osu 4124, Circulaires van de generale overste, vertaald in het Nederlands 1928-1935. Circulaire 
Nr 87, 1 november 1932. Zie ook hoofdstuk 4.

157 Tijdens de vergadering van Nederlandse oversten op 2 oktober 1939 werd verzocht om te bid-
den voor nieuwe postulanten en de vraag gesteld ’Waaraan ligt het, dat er geen daarvan zich 
melden?...’, waarop in de notulen geen antwoord werd gegeven. osu 4467, Verslag oversten-
vergadering 2 oktober 1939.

158 In totaal gaven zes zusters antwoord die in een communiteit woonden waar een lyceum aan 
was verbonden (naast twee zusters uit Nijmegen vier zusters uit Roermond). osu 4725, En-
quête “Het opvoedingswerk in deze tijd”.

159 osu 4725, Enquête “Het opvoedingswerk in deze tijd”.

op prijs werd gesteld. Zeker het feit dat de ursulinen fundamentele en ook 
zelfkritische vragen stelden over de taak van de ursulinen in de opvoeding van 
meisjes – hun kernactiviteit – is in dit licht uitzonderlijk. 

Dat de ursulinen zich zorgen maakten over hun toekomstige rol in de 
vorming van meisjes, blijkt wel uit de tweede vraag van de enquête: ‘Welke 
zijn volgens Uw mening de oorzaken dat die reden van bestaan schijnt te ver-
minderen of te verdwijnen? (Liggen ze ook bij ons?)’ De vraag houdt mogelijk 
verband met de kritiek die religieuzen in de jaren 1930 van leken hadden ge-
kregen op hun aannamebeleid. Tijdens de economische crisis zaten veel leken 
zonder werk terwijl zusters, die heilige armoede zouden moeten belijden,  
wel betaalde banen hadden. Ook werden er, zoals in hoofdstuk 2 aan de  
orde is gekomen, vanuit de kring van de rk Vrouwenbond lezingen ge-
organiseerd met als doel om zusters op de hoogte te brengen van politieke en 
maatschappelijke kwesties. Daaruit bleek dat leken zusters niet zonder meer 
als meest geschikte opvoedsters zagen. De vraag in de enquête zal echter ook 
zijn ingegeven door het gebrek aan nieuwe zusters. Al in 1932 signaleerde de 
generale overste een gebrek aan ‘recruteringen’.156 Het gebrek aan nieuwe roe-
pingen bleef ook in de jaren daarna onderwerp van gesprek.157 Zonder nieuwe 
zusters zouden de ursulinen hun scholen en internaten immers moeten slui-
ten. 

Uit de antwoorden op de eerste vraag blijkt dat de 21 ursulinen die ant-
woord gaven op de enquête van het pmv, onder wie twee zusters die in de 
communiteit Mater Dei woonden, niet twijfelden aan hun bestaansrecht.158 
Mère Theresita Kleikers, die lesgaf op de lagere school van de ursulinen in 
Nijmegen (gelegen naast het lyceum Mater Dei), was van mening dat de ursu-
linen absoluut nog reden van bestaan hadden, omdat zij zich al vier eeuwen 
bezighielden met opvoeding en onderwijs. Zij voerde de traditie van de orde 
aan als legitimatie van hun werk. Ook mère Magdalena Huf, docente Duits 
aan Mater Dei, beantwoordde de enquête. De ursulinen hadden in haar ogen 
zeker nog een taak in de opvoeding van meisjes, ‘omdat de jeugd meer dan 
ooit door allerlei gevaren bedreigd wordt [we schrijven het oorlogsjaar 1942, 
m.s.] en dus meer dan ooit leiding en steun nodig heeft’.159 
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160 osu 4725, Enquête “Het opvoedingswerk in deze tijd”.
161 Ibidem.
162 nrl, De Saint-Jean Martin, ‘Our very reverend Mother General’s Canonical Visitations’, Review 

of the Roman Ursuline Union of the year 1935, 125, 165, 167. 

De tweede vraag impliceerde dat de ursulinen misschien minder be-
staansrecht hadden. Ondanks haar antwoord op de eerste vraag kon mère 
Theresita Kleikers twee bezwaren noemen die er mogelijk waren tegen de 
aanwezigheid van religieuzen op scholen, hoewel zij het ook lastig vond om 
deze vraag goed te beantwoorden, ‘want ik hoorde zo goed als nooit iets over 
dit onderwerp – tenzij uit anti-katholieke of anti-kloosterlijke geest; wat hier 
niet meetelt’. Het eerste bezwaar dat zij kon bedenken, was dat religieuzen 
niet in staat zouden zijn om kinderen ‘volgens de eisen van de tijd’ op te 
voeden. Ten tweede zouden er voldoende leken zijn om deze taken over te 
nemen. Vanuit haar zichtpunt als religieuze was mère Theresita het met deze 
bezwaren niet eens. Zusters leefden niet ‘zò afgesloten van de wereld’, als het 
wel eens werd voorgesteld en alleen het feit dat er voldoende lekenkrachten 
waren, was nog geen reden om de onderwijsinstituten van de ursulinen als 
overbodig te beschouwen. Zowel onder leken als religieuzen waren er hele 
goede en minder goede docenten.160 

Ook mère Magdalena Huf had heel wat op te merken bij de tweede vraag. 
Mère Theresita Kleikers refereerde in haar antwoord vooral aan kritiek die er 
in Nederland bijvoorbeeld uit de kring van de rk Vrouwenbond was geuit op 
religieuzen. In het antwoord van mère Magdalena Huf resoneren opvattingen 
van de generale overste over hoe onderwijs van de ursulinen eruit zou moeten 
zien. De ursulinen hadden nog wel een taak in de opvoeding van meisjes, zo 
schreef mère Magdalena Huf, maar de meerwaarde van het onderwijs van 
religieuzen was volgens haar minder zichtbaar geworden doordat godsdienst 
uit de profane vakken werd geweerd. De ursulinen zelf zouden daarnaast niet 
genoeg ‘wereldse kennis’ bezitten, niet genoeg zijn aangepast aan ‘het meisje 
van onze tijd’ en niet altijd genoeg godsdienstige bezieling tentoonspreiden. 
Een deel van het probleem lag volgens mère Magdalena Huf bij de regels 
van de overheid, waardoor de ursulinen niet vrij waren om de inhoud van de 
vakken naar eigen inzicht in te vullen. Een groot deel van het probleem lag 
volgens haar echter bij de ursulinen zelf. De kracht van het onderwijs van de 
ursulinen zou moeten liggen in een ‘degelijke kennis van zaken, doordrenkt 
van onze Christelijke beginselen’.161 Daarmee sloot zij aan bij de opvatting van 
de generale overste, die groot belang hechtte aan studie van de opvoedtraditie 
van de ursulinen en daarom bijscholing van haar zusters stimuleerde. Ook 
had de generale overste haar opvatting dat ursulinenscholen niet slaafs de 
regels van de overheid moesten volgen maar onderwijs moesten geven in de 
traditie van de congregatie, niet onder stoelen of banken gestoken.162 Uit het 
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163 osu 4140, Brief van de generale overste ‘Aan de Eerwaarde Provinciale Oversten aan de Missie-
Oversten en aan haar Raadsleden’, 8 december 1947. Deze brief was een toelichting bij de  
bijlage van circulaire 110 van 21 november 1947.

164 osu 4140, Annexe van Circ. No 110, 21 november 1947. 
165 Idem, hoofdstuk i ‘Over doel en geest van het instituut’.
166 Ibidem.

archief is niet op te maken wat met de uitslag van de enquête werd gedaan, 
maar het thema van hun reden van bestaan zou ook in de jaren daarna nog 
geregeld terugkeren.

Een prangende kwestie binnen de congregatie bleef het teruglopende 
aantal meldingen van nieuwe zusters. In de brief die de algemene overste 
in december 1947 naar alle oversten van de congregatie verstuurde, sprak zij 
zelfs over een ‘keerpunt (…) in het leven van de Orde’. Er zou of opbloei of 
verval intreden. Ze verwees daarbij naar een herderlijk schrijven van kardinaal 
Suhard die had geconstateerd dat de hele katholieke kerk op een dergelijk 
keerpunt was gekomen. Opbloei was mogelijk, zo was zij met de kardinaal 
van mening, maar ‘op bepaalde voorwaarden’. De Ursulinen van de Romeinse 
Unie moesten doen wat er ‘gedaan moe[s]t worden’ en daarbij vertrouwen op 
God.163 In de circulaire waarvan deze brief een bijlage was, werd vervolgens in 
een boekje van 43 pagina’s voor alle oversten en raadszusters van de congrega-
tie in diverse hoofdstukken uitgewerkt wat de koers van de congregatie zou 
moeten zijn.164 

Het voornaamste doel van de congregatie zou ‘de zuivere glorie van God 
en de diep-christelijke vorming der kinderen’ moeten zijn.165 Daarbij moesten 
oversten kritiek die er was op hun congregatie serieus nemen. Zo zei ‘een bis-
schop’ dat ursulinen uit sommige huizen er meer op uit waren om ‘de meisjes 
klaar te maken voor het staatsexamen, dan ze te vormen tot christinnen’. 
Dat zou echter ‘een omverwerping der goede orde zijn’. Bij ieder besluit zou 
voorop moeten staan hoe zij ‘God de grootst mogelijke eer’ konden geven.166 

Opnieuw gaf de generale overste aan dat alleen het volgen van overheidseisen 
niet de belangrijkste taak van de congregatie was. Dat was het bieden van een 
ursulinenopvoeding, waar christelijke vorming centraal stond. 

Tegelijkertijd moesten de ursulinen zo goed mogelijk op hun onder-
wijstaak taak berekend zijn en zich waar mogelijk bijscholen. Dat kreeg op 
verschillende manieren gestalte. In de jaren 1950 kwamen de ursulinen die 
Frans gaven aan de Nederlandse middelbare scholen samen in een ‘Cercle 
française’ waar zij onder andere spraken over Franse literatuur. Andere zusters 
uit de communiteit Mater Dei namen deel aan lezingen die uitgingen van de 
universiteit of volgden ‘psychologisch-paedagogische’ cursussen die werden 
gegeven door het Mgr. Hoogveld Instituut, een katholiek ‘Studiecentrum 
voor de Vorming van de Rijpende Jeugd’ dat in 1948 was opgericht.167
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167 osu 1738, Diaria Mater Dei; osu 1776, Verslagen van raadsvergaderingen communiteit Mater 
Dei.

168 osu 4140, Annexe van Circ. No 110, 21 november 1947, hoofdstuk XXX ‘Over de leiding en 
 onderrichting der jongemeisjes’.

169 Byrne, A History of the Eastern Province of the United States, 96; Bondy, Roman Catholic Women Religious,  
54, 55. Zie voor de pauselijke aansporingen om het kloosterleven aan te passen ook Van Heijst, 
Derks & Monteiro, Ex Caritate, 834.

170 Zie osu 1776, Verslagen van raadsvergaderingen communiteit Mater Dei, 25 januari 1939 &  
19 oktober 1951.

171 osu 1918, Conferenties gegeven aan de zusters van “Mater Dei” te Nijmegen, 1952-1958,  
3 november 1953. Dit besluit was genomen op het generaal kapittel en was in een circulaire  
van de overste meegedeeld.

172 Byrne, A History of the Eastern Province of the United States, 98.
173 Ibidem. 
174 Zie hoofdstuk 1.

Een ander middel dat de ursulinen zouden moeten inzetten om nieuwe 
roepingen te kweken, was het spreken met leerlingen over het kloosterleven, 
aldus de generale overste. Hoe konden hun leerlingen immers een keuze 
maken tussen ‘het huwelijk, de maagdelijke staat in de wereld en het kloos-
terleven’ als zij deze verschillende levensstaten niet kenden?168 

Idealen rond het kloosterleven
Behalve met een teruglopend aantal zusters kregen de Nederlandse ursulinen 
in de jaren 1950 ook te maken met een verandering van de koers van de con-
gregatie. In de lijn van de nieuwe koers van paus Pius Xii, met wie mère Marie 
de Saint Jean Martin in Rome goede contacten onderhield, legde de generale 
overste in de jaren 1950 meer nadruk op het ideaal van de ursuline als slotzus-
ter die zich tevens bezighield met onderwijs.169 In de communiteit Mater Dei 
werden bepaalde regels, die in 1939 waren versoepeld, weer strakker aange-
haald.170 In 1953 werd in navolging van het generale kapittel dat in hetzelfde 
jaar plaatsvond, besloten dat het nacht- en ochtendgebed weer gezamenlijk 
in de kapel gebeden moesten worden.171 In 1956 volgde een wijziging van de 
constituties en werd de slotclausule opnieuw ingevoerd, wat inhield dat zus-
ters hun kloosters niet meer mochten verlaten. Er volgden ook andere veran-
deringen, zoals een intensivering van het gebedsleven en een verlenging van 
de periode tussen de tijdelijke en eeuwige gelofte.172 

De ursuline Teresa Byrne schrijft in haar geschiedenis van de Amerikaanse 
provincie van de ursulinen dat deze veranderingen daar niet, zoals na voor-
gaande kapittels, unaniem met enthousiasme werden ontvangen. Er waren 
te veel nog onbeantwoorde vragen en het religieuze leven zou grondig veran-
deren.173 De slotbepaling, die de zusters van de Roermondse Unie er aan het 
begin van de twintigste eeuw aanvankelijk van had weerhouden om zich bij 
de Romeinse Unie aan te sluiten, verdeelde de gelederen nog altijd.174 
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175 Zie over de interessante carrière van deze zuster Van Heijst, Derks & Monteiro, Ex Caritate, 603, 
604.

176 Byrne, A History of the Eastern Province of the United States, 110. Noot aldaar naar circulaire 148, bijlage, 
mei 1960, 27, 28.

177 Idem, 111. Noot aldaar naar circulaire 163, november 1965, 24.
178 Idem, 111. Noot aldaar naar circulaire 166, april 1966.
179 Byrne, A History of the Eastern Province of the United States, 110.
180 Byrne, A History of the Eastern Province of the United States, 128. Noot aldaar naar circulaire 196, 

 september 1971, 15.

Na meer dan dertig jaar kregen de Ursulinen van de Romeinse Unie in 
1959 een nieuwe generale overste: de Nederlandse mère Felicia Pastoors.175 
Net als haar voorgangster riep zij haar medezusters op om in de geest van 
de stichteres te leven. Al snel bleek dat zij daar een andere invulling aan gaf 
dan mère Marie de Saint Jean Martin had gedaan. In het kapittel van 1953 en 
met de gewijzigde constituties van 1956 zette mère Marie de Saint Jean Martin 
in op een verdieping van het contemplatieve leven; mère Felicia Pastoors zag 
de toekomst van de congregatie eerder in het verbreden van het apostolaat. 
Zij introduceerde het idee dat ursulinen ook buiten hun eigen scholen werk-
zaamheden konden oppakken, zoals het geven van geestelijke leiding aan stu-
denten die niet-katholieke scholen bezochten.176 Geheel naar de geest van het 
Tweede Vaticaanse Concilie riep zij in de jaren daarna op om vooral de noden 
in de kerk voor ogen te houden, om samenwerking met leken te verdiepen en 
te verbreden en om zich steeds meer te richten op het dienen van de armen.177 
Onder haar leiding werden ook stappen gezet richting het versoepelen van 
slotbepalingen. Zo mochten zusters begrafenissen van familieleden bijwonen 
en onder speciale omstandigheden alleen op reis gaan.178 

Het generale kapittel van 1965 vond plaats na de sluiting van het Tweede 
Vaticaans Concilie en stond in het teken van vernieuwing waartoe was op-
geroepen. Zuster Byrne omschreef de koers die op dit kapittel werd ingezet 
in de jaren 1990 als ‘different to the point of being revolutionary’.179 Er werd 
ingezet op decentralisatie, pluriformiteit en eenheid in verscheidenheid. Dit 
in tegenstelling tot de centralistische koers en de nadruk op uniformiteit die 
mère Marie de Saint Jean Martin meer dan dertig jaar had voorgestaan. Er 
kwam net als in veel andere congregaties ruimte om te experimenteren met 
kleinere leefgemeenschappen van zusters en er werd onderling veel gespro-
ken over veranderingen die zouden moeten plaatsvinden. Al deze interne 
veranderingen leverden voor sommige zusters energie op, voor hen kon de 
‘vernieuwing’ niet snel genoeg worden ingezet. Voor andere zusters was het 
eerder een verwarrende en moeilijke periode.180
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181 nrl, Circulaire 127, 8 september 1954.
182 nrl, Circulaire 104, 25 december 1938.
183 nrl, Circulaire 127, 8 september 1954. Van de lekendocenten waren er 153 man en 306 vrouw.
184 ran 1051, 37-38, Lijsten met gegevens over de samenstelling van het docentencorps.
185 nrl, Circulaire 127, 8 september 1954. Van de 2175 lekendocenten waren er 384 man en 1791 

vrouw.

Overdracht schoolbesturen
De Nederlandse provincie was qua aantal zusters nog lang de grootste van de 
Ursulinen van de Romeinse Unie, maar het aantal intredingen liet zien dat 
dit niet lang zo zou blijven. In 1947 was het aantal intredingen in de Neder-
landse provincie bijna de helft van het gemiddeld aantal intredingen van de 
hele congregatie.181

Ook het aantal zusterdocenten ten opzichte van het aantal lekendocenten 
dat in de Nederlandse provincie op ursulinenscholen werkte, begon achter te 
lopen bij het gemiddelde van de hele congregatie. In 1938 bestond het per-
soneel op scholen van de hele congregatie voor 55% uit zusters en voor 45% 
uit leken. De percentages van de Nederlandse provincie kwamen daar bijna 
mee overeen: 53% zusters ten opzichte van 47% leken.182 In 1954 was dit een 
heel ander verhaal. Toen werkten er op de 71 scholen die er in de Nederlandse 
provincie over waren van de 106 uit 1938, nog 175 zusterdocenten (28%) en 459 
lekendocenten (72%).183 Op Mater Dei daalde het aandeel zusters in het docen-
tencorps nog sterker: van een op de drie in 1946 naar een op de zeven in 1955. 

Tabel 8. Aantal zusterdocenten Mater Dei184

mater Dei 1946 1955 1966

totaal aantal docenten 19 36 44

aantal zusterdocenten 6 5 5

De verhouding tussen het aantal zuster- en lekendocenten was behoorlijk 
gaan schuiven, terwijl dat voor de hele congregatie nog niet het geval was. 
Op alle 528 scholen van de congregatie werkten op dat moment 2018 zuster-
docenten (48%) en 2175 lekendocenten (52%).185

In de Nederlandse provincie werden diverse scholen overgedragen. Dit 
betrof aanvankelijk nog geen middelbare scholen. Vanaf het einde van de 
jaren 1950 was dit wel het geval. De mms in Kerkrade werd op 1 januari 1959 
overgedragen aan de stichting Middelbaar Onderwijs Limburg; eenzelfde 
overdracht volgde in 1963 voor het lyceum in Maastricht. In 1966 is daarover in 
het jubileumboek van de school te lezen dat ‘de administratieve en financiële 
zorgen voor een instituut, waaraan zij, wat het onderwijs betreft, nauwelijks 
deel meer hadden – alleen de onverwoestbare en onmisbare Mère Magdalena 
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186 Eijgenraam, 1916-1966 Jeanne d’Arclyceum Maastricht, 44.
187 osu 1777, Verslag van zr. Victoire Prompers ‘Mutaties in “Mater Dei” in de laatste 5 jaar’ [1967].
188 Op 15 september 1957 werd voor het eerst in de raadsvergadering van Mater Dei gesproken 

over de opheffing van de lagere school. Een definitief besluit werd toen nog niet genomen. 
osu 1776, Verslagen van raadsvergaderingen communiteit Mater Dei, 15 september 1957.

189 ran 1052, 96, Diaria 1963-1967, Kort verslag van de situatie van Mater Dei met het verloop van 
de voorgeschiedenis.

190 Van Heijst, Derks & Monteiro, Ex Caritate, 857-877, citaat op 859.
191 osu 1738, Brief van de provinciale overste aan de zusters, 20 december 1966.

houdt bij voortduring stand – (te) zwaar [was] geworden.’186 Op het moment 
van schrijven, 1966, was mère Magdalena 70 jaar oud. Ook Mater Dei had te 
maken met een teruglopend aantal zusterdocenten ten opzichte van het aan-
tal lekendocenten.

In Nederland hadden de verschillende communiteiten door een tekort 
aan zusters te maken met heel concrete problemen. Het tekort aan religieuze 
krachten werd ook op Mater Dei gevoeld. Het aantal zusters in het docen-
tencorps liep verhoudingsgewijs steeds verder terug. In de jaren 1960 werd er  
ook een aantal overplaatsingen aangekondigd die de ernst van de situatie  
sterker deden voelen. Augustus 1963 werd zuster Philomena overgeplaatst. 
Deze jonge zuster was populair bij de leerlingen en had juist haar studie af-
gerond. Het verlies van deze jonge kracht was een ware aderlating voor de 
communiteit.187 Door de opheffing van de naast Mater Dei gelegen lagere 
school van de ursulinen in augustus 1964 verlieten nog eens vier zusters de 
communiteit, waardoor die met 20% kromp.188 De jaren die volgden waren 
moeilijk. De communiteit moest wennen aan het kleinere aantal zusters, 
‘waaronder weinig actief werkzaam en betrekkelijk veel “moeilijke geval-
len”’, zoals een zuster uit de communiteit eind jaren 1960 in een terugblik 
opmerkte.189 Mogelijk is dit een verwijzing naar het rapport ‘Moeilijke zus-
ters’, dat onder leiding van pater Van Galen door een studiegroep binnen de 
Stichting Nederlandse Vrouwelijke Religieuzen (snvr) tot stand was geko-
men en waarmee alle hogere oversten van Nederlandse zustercongregaties 
in 1966 kennis maakten. In de werkdefinitie die Van Galen hanteerde waren 
moeilijke zusters ‘zusters die zich moeilijk kunnen inpassen in de bestaande 
communiteiten en de huidige werkwijze van de zusters waardoor conflict-
situaties ontstaan zowel tussen zusters onderling als tussen de overste en de 
onderdanen’.190 Naast problemen met individuele zusters was er ook nog de 
continue vraag of de communiteit überhaupt wel gehandhaafd kon worden. 
In 1966 fuseerden de communiteiten van Posterholt en van Roermond, en ook 
voor Mater Dei was een fusie of zelfs opheffing niet ondenkbaar.191 

Daarnaast bracht de aangekondigde invoering van de Mammoetwet een 
ware fusiegolf teweeg. Sinds het najaar van 1966 werd in Nijmegen tussen 
diverse middelbare scholen over mogelijkheden tot samenwerken gesproken. 
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192 ran 1052, 96, Diaria 1963-1967, Kort verslag van de situatie van Mater Dei met het verloop van 
de voorgeschiedenis.

193 osu 1738, Diaria Mater Dei, oktober 1967.
194 Kocken, De Ursulinen van de Romeinse Unie, 3. 

Achteraf zag een ursuline het verzoek van het Canisius College in het najaar 
van 1967, om tot een fusie tussen beide scholen te komen, ‘in zekere zin als een 
bevrijding’.192 Met zo weinig zusters was het lastig om zowel de communiteit 
als de school draaiende te houden. Het gymnasium zou worden onderge-
bracht in het gebouw van Mater Dei en de eerste jaren onder leiding staan van 
mère Gregoria de Kort (op dat moment 60 jaar). Atheneum en havo zouden 
onderdak vinden in het Canisius College. Het bestuur van de rk Scholen-
gemeenschap Canisius College-Mater Dei werd tijdelijk ondergebracht bij 
de Willibrordusstichting. Na enkele jaren zou het nieuwe lyceum een eigen 
bestuur van leken moeten krijgen. 

Dat mère Gregoria de leiding kreeg over het gymnasium waarnaartoe ook 
de jongens van het Canisius College in het vervolg zouden gaan, geeft wel aan 
hoe hoog zij in aanzien stond. Haar reputatie strekte zich ook uit buiten Nij-
megen. Zij werd gevraagd voor allerlei comités en stond op de kandidatenlijst 
van vrouwelijke religieuzen voor deelname aan het Pastoraal Concilie van de 
Nederlandse Kerkprovincie (1966-1970), waar de vraag centraal stond hoe de 
besluiten van het Tweede Vaticaanse Concilie in Nederland konden worden 
uitgewerkt. Van de twaalf gekandideerde zusters werden er twee gekozen, een 
van hen was mère Gregoria.193 

In de communiteit waar mère Gregoria woonde liepen de problemen on-
dertussen op. In 1971 voerde het kaski een onderzoek uit in de Nederlandse 
provincie van de Ursulinen van de Romeinse Unie om te ‘dienen als handrei-
king bij de vernieuwing en mogelijke herstructurering van de kommunitei-
ten afzonderlijk en de provincie in haar geheel.’194 Ook de communiteit Mater 
Dei werd in het onderzoek meegenomen. De onderzoekers concludeerden in 
het rapport dat het ‘niet goed’ ging met de communiteit. Er woonden nog 
22 zusters, van wie er dertien ouder waren dan 65 jaar. Zes zusters waren 
mindervalide, waardoor de last van het huishoudelijke werk voor de overige 
zusters zwaar was. Er werkten nog drie zusters op het lyceum Mater Dei, van 
wie er maar twee enkele uren lesgaven. Voor rectrix mère Gregoria (inmiddels 
63 jaar) was onder alle Nederlandse Ursulinen van de Romeinse Unie ‘geen 
opvolgster te vinden’. Het rapport concludeerde: 

 ‘Zonder scholen is de kommuniteit van Mater Dei niet leefbaar. Er is 
geen band; er is geen menselijke samenleving mogelijk. Toch heeft iedere 
kommuniteit een uitdaging van buitenaf nodig – vanuit het werk – om 
zin aan haar bestaan te geven. Opgemerkt kan nog worden, dat in haar 
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195 Kocken, De Ursulinen van de Romeinse Unie, 3. 
196 Idem, 9. 
197 Arends, Mère Gregoria, 47.
198 rk Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding, Jaarboek van het onderwijs (1950). Zie ook 
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hele bestaan vanaf 1925 Mater Dei niet veel betekend heeft voor de rekru-
tering: één roeping uit de leerlingen en één uit de leraressen.’195

De jongere zusters (van een totaal van 22 zusters vielen er twee zusters in de 
leeftijdscategorie 36-50 jaar) waren wel sociaal bewogen, maar kwamen waar-
schijnlijk niet voldoende ‘aan hun trekken’ omdat zij zorgdroegen voor de 
oudere zusters. Volgens het rapport waren er ‘communicatiestoornissen’ en 
was er een ‘gebrek aan openheid’. Het was voor de overste een ‘onmogelijke 
taak’ om deze ‘heterogene kommuniteit te leiden’. Het rapport kwam ech-
ter niet tot de conclusie de communiteit op te heffen, maar stelde voor om 
door te gaan onder een nieuwe opzet. In de ‘universiteitsstad’ zou een clubje 
van vijf à zes zusters die samen een homogene groep vormden, zich moeten 
gaan bezighouden met het ‘apostolaat onder studenten’. Mater Dei zou een 
communiteit worden waarin geëxperimenteerd werd met nieuwe leefvor- 
men voor zusters. De zusters zouden samenwerking moeten zoeken met  
andere congregaties en in de stad gesprekken moeten gaan leiden, met name 
voor vrouwelijke studenten.296 Op 18 juni 1971 legde mère Gregoria haar 
taak als rectrix neer en werd de vijf jaar jongere rector van het Canisius Col-
lege benoemd tot rector van de rk Scholengemeenschap Canisius College- 
Mater Dei.297 Dat zij een paar jaar voor haar pensionering al afscheid nam als  
rectrix, had te maken met bovengenoemde omstandigheden in de commu-
niteit. Mère Gregoria bleef tot haar dood in 1983 in de communiteit Mater Dei 
wonen. 

Als we de naoorlogse geschiedenis van de Nederlandse Ursulinen van de 
Romeinse Unie overzien, dan valt op dat zij het bestuur van hun lycea zo lang 
mogelijk in eigen hand hielden. Het afstoten van scholen was al in de jaren 
1930 onderwerp van gesprek binnen het congregatiebestuur en ook in Neder-
landse provincie werd hierover nagedacht. In lijn met het congregatiebeleid 
waren de eerste scholen die aan leken werden overgedragen lagere scholen. 
De combinatie van een congregatie met de meeste lycea – in 1950 waren dat 
er zes – en een tekort aan nieuwe zusters leidde ertoe dat op een aantal ‘ursu-
linenscholen’ maar een enkele zuster werkte die de benodigde bevoegdheid 
had om les te geven. Op drie van de zes lycea stond in 1950 bovendien geen 
ursuline, maar een man als rector aan het hoofd.198 Deze lycea in Roermond, 
Maastricht en Sittard hadden ook een internaat en het lijkt erop dat de ur-
sulinen er de voorkeur aan gaven om het geringe aantal zusters daarvoor in 
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199 Zie ook hoofdstuk 1 voor het belang dat de ursulinen hechtten aan de persoonlijke opvoeding 
die het beste mogelijk was in een internaat.
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201 Zie over de aanstelling van pater Van Galen en de aanloop daartoe Zr. Alix van de Molengraft, 

Drie begijnen zijn begonnen, 175-187; Van der Veen & Verhoeven, En toch verschillend, 44, 45; Van 
 Heijst, Derks & Monteiro, Ex Caritate, 853-857. 

te zetten. Het besturen van een school had minder hoge prioriteit dan de 
internaatsopvoeding.199 

Pas toen bijna alle zusters afscheid hadden genomen van het middelbaar 
onderwijs werd ook het schoolbestuur overgedragen. Het tekort aan zusters 
maakte het toen echt onmogelijk om nog langer vast te houden aan wat zij 
lang als hun kerntaak hadden gezien: katholieke meisjeslycea. 

zusters van liefde 

De congregatie van de Zusters van Liefde verschilde zowel qua omvang, werk-
zaamheden als bestuursstructuur van die van de Ursulinen van de Romeinse 
Unie. De congregatie telde in de jaren 1950 rond de vierduizend zusters – vijf 
keer zoveel als de ursulinen – en bestierde vooral ziekenhuizen, andere zorg-
instellingen en scholen voor lager onderwijs.200 Een overleg- en studiecultuur 
zoals de ursulinen die kenden, waarbij individuele zusters naar hun kritische 
mening werd gevraagd, was ondenkbaar in de congregatie van de Zusters van 
Liefde, die een starre en sterk hiërarchische bestuursstructuur kende. Veran-
deringen kwamen pas in de tweede helft van de jaren 1950 tot stand nadat de 
congregatie van religieuzen in Rome de karmeliet pater Jan van Galen had 
aangewezen om de hiërarchische bestuursstructuur te her vormen.201 Hij 
bracht ook ter sprake of de Zusters van Liefde zich wel op middelbaar onder-
wijs toe moesten leggen. 

Bestuurlijke problemen
In 1939, het jaar waarin Nederlandse ursulinen een overlegorgaan voor op-
voeding en onderwijs oprichtten, trok de algemene overste van de Zusters 
van Liefde de teugels juist strakker aan. In de voorafgaande jaren speelde de 
‘affaire Drehmanns’, die diepe sporen naliet. De redemptorist pater dr. Jos. 
Maria Drehmanns had veel invloed op het geestelijk leven van een aantal zus-
ters. Hij was de secretaris van kardinaal Van Rossum, die van 1913 tot 1932 kar-
dinaal protector van de Zusters van Liefde in Rome was. Dit ‘protector’ zijn 
hield in dat hij de betreffende congregatie speciaal onder zijn hoede nam en 
als contactpersoon in Rome fungeerde. Drehmanns was van mening dat de 
leefwereld van de Zusters van Liefde te veel uniformiteit kende en was vast-
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geroest. Hij hield conferenties voor de zusters die hij op schrift stelde en aan 
de communiteiten stuurde, waarin hij de zusters aanspoorde om kleine club-
jes te vormen en samen te spreken over het geestelijk leven. Op die manier 
wilde hij hen tot innerlijke vrijheid brengen. Het hoofdbestuur gaf pater 
Drehmanns aanvankelijk weinig tegenstand, maar het boekje Bidden dat hij in 
1939 uitbracht, ging de algemene overste te ver. In dat boekje konden zusters 
lezen dat het soms beter was om niet alle vastgestelde gebeden af te werken. 
Doordat ‘onverstandige oversten’ erop hamerden dat zij alle gebeden altijd af 
moesten krijgen, werden deze gebeden soms een ‘werkelijk beletsel om voor-
uit te komen’ en een ‘zwaar kwellende ballast’.202 Aanvankelijk stond moeder 
Leonie Ides toe dat iedere zuster een exemplaar ontving, maar al enkele maan-
den na de verspreiding moest iedereen het boekje weer inleveren en werd het 
streng verboden. Moeder Leonie Ides wilde dat alle zusters de richtlijnen uit 
het moederhuis zo strikt mogelijk naleefden en dit boekje ondermijnde haar 
gezag.203 

In de jaren 1950 was het opnieuw een buitenstaander die veranderingen 
binnen de congregatie probeerde door te voeren. Pater Van Galen werd niet 
door alle leden van het hoofdbestuur met open armen ontvangen en hij kreeg 
weinig medewerking. Toch vonden er onder zijn leiding belangrijke hervor-
mingen plaats. De bepalingen met betrekking tot het bezoek van familieleden 
werden iets verruimd, brieven mochten ongeopend aan de zusters worden ge-
geven en het noviciaat werd verlengd van één tot twee jaar met meer aandacht 
voor studie en geestelijke verdieping.204 Binnen de enorme congregatie van 
de Zusters van Liefde bestonden verschillende opvattingen over zijn hervor-
mingsplannen. Vernieuwingsgezinde zusters zagen veranderingen het liefst 
zo snel mogelijk doorgevoerd, terwijl anderen liever vasthielden aan oude 
gebruiken. Deze veranderingen komen uitgebreid aan bod in twee boeken 
die over de Zusters van Liefde verschenen en meer recent in Ex Caritate.205 

Belangrijk is dat er met zijn komst meer ruimte ontstond voor zusters om 
met elkaar van gedachten te wisselen. Tot die tijd waren er wel jaarlijkse bij-
eenkomsten van zusters die in het onderwijs werkten, maar hiervoor werden 
alleen de hoofden van de scholen uitgenodigd. Ook waren deze bijeenkom-
sten niet onderverdeeld naar schooltype, wat betekende dat het middelbaar 
onderwijs nauwelijks aan bod kwam.206 
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Zuster Mediatrix, rectrix van het Theresialyceum tussen 1964 en 1969, her-
innerde zich dat zij vanaf de jaren 1950 in de vakanties een paar dagen samen-
kwam met gelijkgestemde zusters die in gelijkwaardige posities verkeerden. 
Naar eigen zeggen waren dit zusters die ‘een beetje verder ontwikkeld waren’ 
en binnen de congregatie ‘te weinig geestelijk en wetenschappelijk voedsel op 
niveau’ vonden. Ze lazen boeken en discussieerden met elkaar, onder andere 
over veranderingen in het religieuze leven.207 

Pater Van Galen stelde ook de vraag welke rol de Zusters van Liefde in 
het middelbaar onderwijs zouden moeten vervullen. Hij organiseerde op 
25 juli 1956 een studiedag voor zusterdocenten en hield een lezing over het 
onderwerp ‘Is het m.o. iets voor onze Congregatie?’.208 In de kroniek van het 
moederhuis gaf de kroniekschrijfster de uitkomst van de bijeenkomst kort 
weer. Deze vraag werd ‘met tal van argumenten bevestigend beantwoord. De 
examens gaan overal zeer goed. Deo gratias.’209 De examenresultaten werden 
aangevoerd als belangrijk argument om de leiding van het Theresialyceum, 
het Sint-Agneslyceum in Leiden en de Pius-mms in Amsterdam in handen 
te houden, terwijl slechte examenresultaten er eerder niet toe leidden dat de 
Zusters van Liefde zich terugtrokken uit hun scholen. 

In 1948 haalde het Theresialyceum de landelijke pers toen niet een van 
de gymnasiumkandidaten slaagde voor het eindexamen (van de vijftien kan-
didaten zakten tien leerlingen, vijf leerlingen hadden een herexamen). Via 
een anp-bericht van de broer van een van de examenkandidaten kwam dit  
in het nieuws, waarbij werd gesuggereerd dat de gecommitteerden zich had-
den uitgelaten over het bedroevende niveau. Dit werd aanvankelijk door de 
media opgepikt als een uitspraak over het hele Zuiden van het land, maar  
vervolgens gecorrigeerd. In diverse kranten was te lezen dat het intellectuele 
peil van de examenkandidaten van het Theresialyceum verontrustend laag 
was.210 

In de correspondentie die de school vervolgens voerde met de gecommit-
teerden en de onderwijsinspectie werd natuurlijk toegegeven dat het niveau 
van een aantal leerlingen onder de maat was. Maar de schuld voor de slechte 
resultaten werd, zowel door zusters als lekendocenten, grotendeels buiten de 
school gelegd. De heer Van Roosmalen, docent natuurkunde, wees erop dat er 
in de jaren 1941 tot en met 1947 maar vier van de zestig examenleerlingen zon-
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211 atl, Verslag van de gebeurtenissen rond het eindexamen door de heer Van Roosmalen, 12 juli 
1948.

212 Idem; Brief van de rectrix aan de heer M. v.d. Weyst [inspecteur van het gymnasiaal onderwijs], 
4 augustus 1948.

213 scmm, Gedenkboek van de congregatie, Register vii (januari 1945-november 1957). 
214 Van Eijden-Andriessen, ‘Wij, fiere vrije Roomsche meisjes’, 61.
215 ’n Oud-leerlinge’ over het afscheid van zuster Clementine in Sol jrg 2, september 1950; 

 Juffrouw Van Asten en zuster Elisabeth, ‘De Rectrix’, Theresialyceum 1926-1976, 49; Lauret, 
‘Compte rendu’, 24.

216 Lauret, ‘Compte rendu’, 21-24.

der mogelijkheid tot herexamen waren gezakt en dat er in het docentencorps 
geen belangrijke wijzigingen waren opgetreden.211 Aan de docenten lag het 
volgens hem dus niet. De gecommitteerden, professor Prins (natuurkunde) 
en professor De Boer (klassieke talen), zouden vooringenomen te werk zijn 
gegaan en een sfeer van angst hebben gecreëerd waarin toch al zwakke leer-
lingen helemaal niet meer konden presteren.212 Ook in de kroniek van het 
moederhuis werd als oorzaak van het slechte resultaat gegeven: ‘de commissie 
was niet prettig’.213 

De gevolgen voor het Theresialyceum waren ernstig. Bij aanvang van het 
volgende schooljaar bleek dat maar veertig nieuwe leerlingen waren aange-
meld. In 1944 waren dat er nog bijna twee keer zo veel. Ouders kozen ken-
nelijk eieren voor hun geld. Voor hen was het onderwijspeil belangrijker dan 
het feit dat het Theresialyceum een school was die door zusters werd geleid. 
De school kreeg ook te maken met een verscherpt toezicht van de onderwijs-
inspectie. Op momenten als deze werd maar al te zeer duidelijk dat zusters 
zich moesten voegen naar de eisen die de overheid stelde en dat ouders een 
belangrijke vinger in de pap hadden. 

Er blijkt uit de kroniek niet dat het eindexamen van 1948 tot een discussie 
leidde over de vraag of de Zusters van Liefde zich wel met gymnasiaal onder-
wijs aan meisjes moesten bezighouden. Zij trokken zich de kritiek echter wel 
aan. Het eindexamen van 1948 leidde uiteindelijk tot een wisseling van de 
wacht.214 Zuster Clementine, die door oud-leerlingen en oud-docenten werd 
getypeerd als lieve rectrix, maar met te weinig gezag, werd in 1951 benoemd 
tot directrice van de kweekschool en vervangen door zuster Wilhelme de Jong. 

Zuster Wilhelme had in 1933 als leerling-religieuze haar eindexamen aan 
het Theresialyceum gedaan, was afgestudeerd in de wis- en natuurkunde en 
gaf sinds 1941 les aan het Theresialyceum.215 Zuster Wilhelme was voor de-
genen die haar pas kenden ‘koel’, ‘intellectualistisch’ en ‘introvert’ en vooral 
streng.216 Bij haar afscheid als rectrix in 1964 schreef Els Schellekens namens de 
leerlingen dat zij aanvankelijk ‘een heilig ontzag’ had voor de rectrix: ‘werden 
[we] dan naar uw kamertje verwezen, dan bonsde ons hart in onze keel, en we 
wensten ons zelf mijlen ver.’ In latere jaren kreeg zij naast ontzag ook ‘bewon-
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217 Els Schellekens, ‘Afscheid zuster Wilhelma’, Contactu Potenti, contactblad oudercomité Theresialyceum 
jrg 3 nr 2, september 1964.

218 Van Eijden-Andriessen, ‘’Wij fiere, vrije, roomsche meisjes’, 214; Lauret, ‘Compte Rendu’, 24.
219 Hoogbergen, Over geestdrift, 239.
220 Zie voor de namen van de bestuursleden Van Eijden-Andriessen, ‘Wij, fiere vrije Roomsche meisjes’, 65.
221 atl, Notulen bestuursvergaderingen, dd 22 juni 1954. Zie ook Hoogbergen, Over geestdrift, 96, 97. 

dering’ voor haar rectrix om in het jaar 
dat zij examen deed uit te groeien tot 
een ‘gevoel van genegenheid’. Tijdens 
de examens legde de rectrix persoon-
lijk uit ‘hoe we ons het beste konden 
gedragen en wat de beste manier van 
studeren was.’217 De rectrix was streng 
en leek onbenaderbaar, maar wie lan-
ger met haar werkte, raakte vaak onder 
de indruk van haar persoonlijkheid. 
Haar leiderscapaciteiten waren onbe-
twist.218 

Overdracht middelbare scholen
Zuster Wilhelme was nog maar een 
jaar rectrix van het Theresialyceum, 
toen het bestuur van de congregatie 
aan de omo (de Vereniging Ons Mid-
delbaar Onderwijs) voorstelde om ‘de administratie’ van de school over te ne-
men en met ingang van september 1953 ook het schoolbestuur, zoals omo 
dat ook met het nabijgelegen Odulphuslyceum had afgesproken.219 Wilden 
de Zusters van Liefde het Theresialyceum afstoten? 

De stukken in het omo-archief over de overdracht zijn vernietigd, waar-
door het lastig is om precies zicht te krijgen op de overdracht. Feit is dat er 
een nieuw schoolbestuur werd aangesteld, waarin vertegenwoordigers van 
het hoofdbestuur van omo en ouders zitting hadden.220 De school werd in 
bestuursvergaderingen vertegenwoordigd door rectrix zuster Wilhelme de 
Jong, conrectrix zuster Paul Offermans en de moderator, de heer L. Boelaers. 
Uit de notulen van het nieuwe schoolbestuur van 22 juni 1954 blijkt dat omo 
ervan uitging dat de zusters zich ook uit de schoolleiding zouden terugtrek-
ken en dat het Theresialyceum een lekenschool zou worden, zoals binnen de 
scholenkoepel gebruikelijk was.221 Toch bleef tot 1969 een zuster rectrix van 
het Theresialyceum. Hoe zit dat? 

Bronnen uit het congregatiearchief laten zien dat omo en de Zusters van 
Liefde niet hetzelfde dachten de rol van zusters op het Theresialyceum. omo 

Zuster Wilhelme de Jong. (scmm)
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222 scmm ii Ned 3a 1a, map 1958-1960. Verslag van de verhouding tussen omo en het bestuur van 
de Zusters van Liefde tussen 1953 en 1958, 30 september 1958; Van Eijden-Andriessen, ‘Wij, fiere 
vrije roomsche meisjes’, 65-66. 

223 scmm, Gedenkboek van de congregatie, Register viii, 26 mei 1958.

wilde in 1955 de heer Groen, tot dan docent aan het Odulphus Lyceum, tot 
conrector benoemen met recht van opvolging. Zuster Wilhelme wilde dit 
echter niet. De school zou verhuizen naar een nieuw gebouw en zij wilde dat 
nieuwbouwproject in goede banen leiden, zo gaf zij aan. De benoeming van 
een conrector werd uitgesteld tot de nieuwe school klaar zou zijn.222 

De terugtrekking van de Zusters van Liefde uit het Theresialyceum raakte 
verweven met de nieuwbouwplannen. Interessant is dat er daardoor ook 
nieuwe opties ontstonden. In 1958 lag er een plan ter tafel om de school op 
termijn te splitsen. Een deel zou gevestigd blijven in het schoolgebouw aan 
de Oude Dijk en een deel van de school zo verhuizen naar nieuwbouw. In 
de kroniek van het moederhuis werd in mei 1958 het volgende opgetekend 
naar aanleiding van een gesprek over het Theresialyceum tussen pastoor Van 
Miert, de algemene overste en zuster Mediatrix, die namens het generale be-
stuur belast was met onderwijszaken.

 ‘De conclusies zijn: het is wenselijk, dat de Zusters aan het lyceum ver-
bonden blijven. Het gunstigste zou zijn, dat een gedeelte van het Lyceum 
werd afgesplitst. Dat er een klein lyceum overbleef, gehuisvest in het be-
staande gebouw, Oude Dijk 9. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan is het be-
ter, de afdeling gymnasium te behouden, dan de m.m.s. Zulks in verband 
met eventuele studie van eigen Zusters. Immers voor de studie m.m.s. is 
altijd nog een mogelijkheid aan de Pius-m.m.s. te Amsterdam.’223 

Anders dan in de jaren 1930, toen de voorkeur van de congregatie uitging 
naar een mms, werd nu geconcludeerd dat de Zusters van Liefde er het beste 
aan deden het gymnasium te behouden. Daarbij speelde waarschijnlijk mee 
dat het Theresialyceum ten tijde van bovengenoemd gesprek weer het enige 
gymnasium was van de Zusters van Liefde. Een week eerder had de congrega-
tie de leiding van het Sint-Agneslyceum in Leiden overgedragen aan leken. Op 
bestuursniveau was vooral oog voor wat een gymnasium kon betekenen voor 
de congregatie – eigen zusters zouden daar een gymnasiumopleiding kunnen 
volgen. 

Als we de ontwikkelingen rond het Theresialyceum naast die rond de 
onderwijsactiviteiten van de Zusters van Liefde in Leiden leggen, dan valt op 
dat er geen duidelijke koers werd gevolgd. In Tilburg probeerde de congre-
gatie (een deel van) het Theresialyceum te behouden, terwijl er zo ongeveer 
tegelijkertijd in De Tijd een artikel verscheen waarin de Zusters van Liefde een 
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224 ‘Zusters van Liefde verlaten Leiden. Wijziging van de koers van haar werk’, De Tijd 21 mei 1958.
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228 scmm ii Ned 3 a 1 a, Brief Mr. R.J.Th.van der Heijden, voorzitter omo, aan de generale overste 

van de Zusters van Liefde, 10 juli 1964.

‘Wijziging van de koers van haar werk’ aankondigden.224 Een paar dagen later 
verschenen er grote berichten in meerdere landelijke kranten over de ‘groot-
ste vernieuwing’ bij de Zusters van Liefde die erin resulteerde dat zij in Leiden 
twintig scholen aan leken zouden overdragen waardoor zij zich meer konden 
gaan wijden aan maatschappelijk werk en de missie.225 

Die koerswijziging kwam uit de hoed van pater Van Galen. Aan deze be-
richtgeving was een zorgvuldig georkestreerde persconferentie voorafgegaan 
waarbij hij vooral het woord had gevoerd. Pater Van Galen had benadrukt dat 
de koerswijziging voortkwam uit de wens van de zustergemeenschap zelf. 
Meer aannemelijk is dat dit gold voor een deel van de Zusters van Liefde, maar 
dat niet iedereen heil zag in de koersverandering.226 Zo’n koerswijziging zou 
impliceren dat de Zusters van Liefde zich uit al hun Nederlandse scholen zou-
den terugtrekken. Op het Theresialyceum bleven zusters echter op hun post. 

De plannen om het gymnasium voor de congregatie te behouden kregen 
geen concrete vorm. In 1961 vond de aanbesteding plaats voor de nieuwbouw 
waar de hele school naartoe zou verhuizen. In 1964 kwam de opvolging van de 
rectrix opnieuw ter discussie toen zuster Wilhelme tot algemene overste van 
haar congregatie werd gekozen. Zij moest de moeilijke organisatorische taak 
die de congregatie te wachten stond in goede banen gaan leiden.227 Daarmee 
kwam de positie van rectrix van het Theresialyceum vacant. 

Hoe de benoemingsprocedure verliep is niet bekend, maar vast staat dat 
opnieuw een Zuster van Liefde leiding ging geven aan het Theresialyceum. 
Zuster Mediatrix Hoes volgde zuster Wilhelme de Jong op. De voorzitter van 
omo, de heer Van der Heijden, benadrukte dat het ging om een inciden-
tele benoeming van een zuster. ‘Het beginsel van onze vereniging is en blijft 
“leken-scholen”’.228 

Zusters die aan het hoofd van een middelbare school stonden dat onder 
lekenbestuur viel, moesten van goeden huize komen om hun positie geloof-
waardig te vervullen. Bij onvrede over het functioneren van zusters bleek dat 
bestuur heel machtig, zo blijkt uit de geschiedenis van het Sint-Agneslyceum 
in Leiden. Net als in de constructie van het Theresialyceum werd de schoollei-
ding gevormd door zusters en gaven er ook zusters les, maar was het bestuur 
niet in handen van de Zusters van Liefde. Op 1 april 1957 kwam het bestuur 
van het Sint-Agneslyceum naar het moederhuis van de Zusters van Liefde in 
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jrg 1, nr 4, 1965-1966.

Tilburg om te spreken over ‘de noodzaak v. vervanging van Rectrix en Conrec-
trix’.229 Twee dagen later werden de betrokken zusters naar Tilburg geroepen 
en kregen zij van het hoofdbestuur van de congregatie nog ‘een kans’. ‘De 
school is zeer uitgegroeid – de examens zijn alle goed verlopen – er is een fijne, 
gezellige sfeer op school – daarom hebben we vertrouwen dat deze storm weer 
zal luwen.’230 Tien maanden later, in februari 1958, bleek echter dat de storm 
niet was gaan luwen. De voorzitter van het bestuur kwam opnieuw naar 
Tilburg om het ontslag van de conrectrix te bespreken, maar vond opnieuw 
geen gehoor. Daarop besloot het bestuur de conrectrix zelf te ontslaan.231 Als 
zusters niet over genoeg leidinggevende capaciteiten beschikten, moesten zij 
uiteindelijk het veld ruimen. 

Het rectoraat van zuster Wilhelme de Jong had niet ter discussie gestaan. 
Ook haar opvolgster Mediatrix Hoes toonde zich een capabel bestuurder. 
Zuster Mediatrix had als zuster op het Theresialyceum haar gymnasiumdi-
ploma gehaald en was daarna Germaanse talen gaan studeren aan de uni-
versiteit. Ze was een ambitieuze vrouw met bestuurlijke capaciteiten.232 Zij 
werkte van 1948 tot 1953 als lerares Duits aan het Sint-Agneslyceum in Leiden 
en werd daarna directrice van de kweekschool in Den Haag.233 In 1958 werd zij 
als relatief jonge zuster gekozen als lid van het generaal bestuur van haar con-
gregatie. Binnen de congregatie van de Zusters van Liefde vormde zij – net als 
zuster Wilhelme – een van de voortrekkers die zich bezonnen op vernieuwing 
binnen de congregatie. De jaren waarin zij in het generaal bestuur zat (1958-
1964), waren naar haar eigen zeggen ‘niet zo gemakkelijke zes jaren’, omdat er 
ook nogal wat weerstand was tegen veranderingen.234 

Ook op het Theresialyceum viel zij op door haar vooruitstrevende stand-
punten. In een dubbelinterview met de rector van het Odulphuslyceum in 
de schoolkrant lijkt zij de progressieve stem te vertegenwoordigen.235 Over 
samenwerking tussen beide scholen zei zuster Mediatrix dat dit volledig 
uit moest gaan van de leerlingen en dat zij haar medewerking graag wilde 
verlenen. De rector van het Odulphus was iets behoudender. Hij was ‘vóór 
samenwerking voor zover die nodig is en goede resultaten oplevert. Een kon-
taktavond bijvoorbeeld, een of twee keer per jaar’. Op de vraag of de rectrix 
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van moderne literatuur hield, antwoordde zij: ‘Jan Wolkers lees ik graag, zijn 
Kort Amerikaans vond ik zeer goed’. Het werk van Wolkers bracht in die tijd 
behoorlijk wat opschudding teweeg doordat hij expliciet over seksualiteit 
schreef.236 De rector van het Odulphus vond Wolkers matig, Mulisch nog 
matiger en kende Van het Reve niet. 

Zuster Mediatrix leidde het Theresialyceum in roerige tijden. Tilburg was 
in 1969 het ‘marxistisch bolwerk’ van Nederland met grote studentenopstan-
den.237 Dat deze ‘opstand’ aan het Theresialyceum voorbijging, had de school 
volgens de opvolger van zuster Mediatrix te danken aan het ‘verstandige 
beleid en maneouvreren’ van de rectrix en schoolleiding. Toen het nieuwe 
schoolgebouw in 1966 eindelijk werd opgeleverd, bleef zuster Mediatrix rec-
trix, ook al hadden de Zusters van Liefde in 1950 met omo afgesproken dat 
zij zich uit de school zouden terugtrekken zodra het nieuwe gebouw gereed 
was. Dit zal zeker te maken hebben gehad met de waardering voor de leiding-
gevende capaciteiten van zuster Mediatrix. Wel werd in 1967 de eerste leek 
op het Theresialyceum als conrector benoemd. Jan Boeijen, op dat moment 
twee jaar gymnastiekdocent aan het Theresialyceum, volgde zuster Paul Of-
fermans in die functie op, omdat zij uit de congregatie trad.238 Uit een rapport 
dat de congregatie opstelde blijkt dat op 1 januari 1968 nog twee zusters op 
het Theresialyceum werkten: rectrix zuster Mediatrix, op dat moment 48 jaar, 
en docente Nederlands zuster Michelle de Rooy, op dat moment 32 jaar.239 

Tabel 9. Aantal zusterdocenten Theresialyceum240

theresialyceum 1945 1955 1967

totaal aantal Docenten 19 34 (70)

aantal zusterdocenten 10 6 2

Het personeelsbeleid van de congregatie bepaalde uiteindelijk het moment 
van overdracht van het rectoraat. In 1969 verliet zuster Mediatrix de school 
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omdat zij tot provinciale overste was gekozen. Fried Colen volgde haar op als 
rector van het Theresialyceum. Zuster Michelle bleef als docente Nederlands 
tot 1994 aan de school verbonden. 

tussenbalans 

Dit hoofdstuk onderzocht op welke manier er in de naoorlogse decennia bin-
nen en buiten de congregaties werd gesproken over de taak van zusters in het 
onderwijs. Wanneer besloten de drie congregaties zich terug te trekken uit 
hun scholen en welke argumenten gaven daarbij de doorslag? 

Bij stichtingen van Fons Vitae, Mater Dei en het Theresialyceum werden 
deze – in Nederland – nieuwe werkterreinen nadrukkelijk binnen de traditie 
van de congregaties geplaatst: zij speelden in op een behoefte van de samen-
leving. De Ursulinen van de Romeinse Unie verwezen daarnaast naar hun 
ervaring met eliteonderwijs. Op congregatieniveau werden verschillende 
beleidskeuzes gemaakt ten aanzien van het behoud van hun lycea. Die keuzes 
kwamen voort uit de traditie van de congregaties en het vertoog van restaura-
tie en vernieuwing in de jaren 1950 en 1960. 

De wens om perfecte religieuzen én perfecte onderwijzeressen te zijn 
vormt de kern van de spanning die in de naoorlogse decennia groter werd. Tal 
van congregaties worstelden met problemen die te maken hadden met hun 
kloosterleven, zoals de afnemende aanwas van nieuwe zusters, het vele werk 
dat moest worden uitgevoerd en tegelijkertijd de oproep van congregatiebe-
sturen – aangespoord door Rome – om het gebedsleven te intensiveren. In dit 
hoofdstuk bleek dat deze hervormingen van hun kloosterleven veel tijd en 
aandacht vergden. 

Ondertussen zwol kritiek van leken op religieuzen – kritiek die soms ook 
al in de vooroorlogse jaren was geuit – aan. Aanvankelijk kwam die kritiek 
vooral uit kringen van hoogopgeleide katholieken, maar er verschenen in de 
jaren 1950 steeds meer artikelen in katholieke dag- en weekbladen waarin  
de verheven positie van religieuzen ten opzichte van leken onderwerp van 
kritisch gesprek werd. De positie van zusters als ‘natuurlijke’ opvoeders van 
een katholieke en vrouwelijke elite kwam geleidelijk onder druk te staan 
onder invloed van pedagogische discussies, waarin meer nadruk kwam te  
liggen op vrijheid en verantwoordelijkheid. Zusters werden langs die meet- 
lat gelegd, maar representeerden zelf het model van gezagsgetrouwen aan  
wie juist werd opgedragen om geen zelfstandige keuzes te maken en de over-
ste te gehoorzamen. Ook werd zusters verweten dat zij wereldvreemd zou- 
den zijn, zij leefden immers zoveel mogelijk teruggetrokken in hun kloos- 
ters. 

Marieke Smit - In deugd en wijsheid groeien.indd   298 12-07-19   09:14



[   299   ]

Op bestuurlijk niveau verbonden congregaties verschillende conclusies 
aan deze oproepen. De zuster die in 1951 was verkozen tot generale overste van 
de Franciscanessen van Heythuysen stuurde aan op een koerswijziging en an-
dere focus binnen de vele werkzaamheden van de congregatie. Het verlichten 
van noden – het centrale argument bij de stichting van Fons Vitae – was in 
haar ogen niet meer van toepassing op hun middelbare scholen en zij wilde 
die op termijn afstoten. De Ursulinen van de Romeinse Unie zagen mid-
delbaar onderwijs juist als kernactiviteit van de congregatie en wilden deze 
scholen juist behouden ten koste van hun andere activiteiten. De Zusters van 
Liefde deden hier geen concrete uitspraken over; zij waren in de jaren 1950 
bezig met het oplossen van interne bestuursproblematiek. 

Ondanks de verschillen op bestuurlijk niveau bleven alle drie de lycea die 
in dit onderzoek centraal staan, nog lang behouden voor de congregaties. Op 
Fons Vitae, Mater Dei en het Theresialyceum stond tot het einde van de jaren 
1960 een zuster aan het roer. De argumenten om deze scholen te behouden 
kregen steeds meer organisatielogica. De congregaties hadden in deze scho-
len geïnvesteerd en hadden daarom het recht om zusters op leidinggevende 
posities te benoemen, mits er een capabele zuster beschikbaar was. Zij hadden 
inmiddels ook de ervaring opgebouwd om zulke scholen te runnen, zo gaven 
zij aan. Congregaties vonden het daarnaast ook handig om een gymnasium te 
hebben waar eigen zusters naar school konden gaan. Dit werd als argument 
aangevoerd, maar er waren in de praktijk nauwelijks zusters die in de naoor-
logse decennia in de schoolbanken van de lycea zaten. De drie congregaties 
waren verstrengeld geraakt met deze drie lycea. Ook al werkten er veel meer 
leken dan zusters en namen leken ook deel aan de dagelijkse leiding, het ble-
ven hún scholen die zij vanaf het begin hadden opgebouwd. 

Eind jaren 1960 werd het rectoraat op alle drie de lycea overgedragen aan 
leken. Dit moment hield op geen van de drie scholen direct verband met de 
oproep vanuit Rome om nieuwe werkterreinen te kiezen. De directe aanlei-
ding was eerder het aantal zusters dat sterk was teruggelopen. Binnen de drie 
congregaties werd nagedacht over een nieuwe vormgeving van de verschil-
lende communiteiten, omdat er relatief veel oude zusters en weinig jonge 
zusters waren. In deze context van de jaren 1960 vond ook de invoering van de 
Mammoetwet plaats, die behoorlijke organisatorische veranderingen van een 
school vroeg. Op Fons Vitae en Mater Dei viel de overdracht van het rectoraat 
uiteindelijk samen met de invoering van de Mammoetwet. De rectrix van het 
Theresialyceum werd in het bestuur van de congregatie gekozen en nam om 
die reden afscheid van de school. Op Fons Vitae en het Theresialyceum bleven 
nog wel een aantal zusters werkzaam. Deze academisch gevormde zusters 
hadden op deze lycea een goede werkkring. De laatste zuster vertrok in 1994 
van het Theresialyceum.241 
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241 Miltner (red.), Het Theresialeven-gevoel, 115. Fons Vitae nam in 1981 afscheid van de laatste zuster-
docent. Streefland, Bronnen van Leven, 153.

242 Zie hoofdstuk 8.

Alle drie de lycea groeiden sterk, waardoor er geen noodzaak bestond om 
hun positie binnen deze lycea te heroverwegen, ook al waren er steeds minder 
zusters werkzaam op deze scholen. De organisatorische kracht van de zusters 
die leidinggaven aan deze drie lycea was daarbij een belangrijke voorwaarde. 
Als er twijfels waren over leidinggevende capaciteiten van rectrixen, dan ble-
ken onderwijsinspectie, ouders en lekendocenten een behoorlijke vinger in 
de pap te hebben. Als zusters heel capabel waren en lieten zien dat zij de te-
kenen van de tijd goed verstonden, dan werden zij daarentegen gewaardeerd 
en stond hun positie niet ter discussie. In het geval van het Theresialyceum 
konden de rectrixen daarom zelfs langer op hun leidinggevende positie blij-
ven dan was voorzien. Individuen waren dus heel belangrijk voor het verloop 
van de schoolgeschiedenissen. 

Wat de doelstelling betreft om katholieke meisjes toegang te geven tot 
onderwijs dat voorbereidde op de universiteit, waren deze lycea zeer geslaagd 
te noemen. Een andere doelstelling, dat er ook leerlingen van hun lycea zou-
den intreden, werd echter nauwelijks gehaald.242 Dat kon worden gezien als 
een symptoom van de tijd, maar het moet voor zusters ook confronterend 
zijn geweest. Met hun lycea hadden zij opleidingsmogelijkheden voor meis-
jes vergroot, maar echte rolmodellen wier levenspad navolgenswaardig was, 
werden zij voor deze leerlingen maar zelden. 
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1 Abma, ‘Nuchterheid en nozems’, 32.

6

Verschuivingen in het speelveld  
– jaren 1940, 1950 en 1960

Dat zusters in een krachtenveld opereerden waarin ook overheid en bisdom, 
lekendocenten, leerlingen en hun ouders een aandeel hadden, is in de vorige 
hoofdstukken al uitvoerig aan bod gekomen. Daar werd duidelijk dat deze 
scholen geen eilanden vormden, maar in contact stonden met de bredere sa-
menleving. Veranderende opvattingen die breed in de maatschappij leefden, 
drongen tot de scholen door. Zusters probeerden de vorming van hun leer-
lingen wel zoveel mogelijk in eigen hand te houden. Ouders hadden bijvoor-
beeld op papier geen inspraak en ook moesten zij goedkeuring vragen aan de 
school als hun dochters lid wilden worden van een organisatie buiten school-
verband. Hoofdstuk 2 liet zien dat zusters het echter niet alleen voor het zeg-
gen hadden. Ouders drukten wel degelijk een stempel, lekendocenten gaven 
mede vorm aan alle activiteiten en leerlingen bepaalden het succes ervan door 
al dan niet deel te nemen. 

In dit hoofdstuk wordt het speelveld opnieuw onder de loep genomen. In 
de jaren 1940, 1950 en 1960 had een aantal belangrijke ontwikkelingen invloed 
op de randvoorwaarden, de schoolorganisatie en de onderlinge verhoudingen 
tussen de actoren op de drie lycea. Een belangrijke verandering die directe ge-
volgen had voor de dagelijkse schoolpraktijk, was de schaalvergroting waar-
mee de drie lycea te maken kregen. Het Theresialyceum kende de grootste 
groei: van 140 leerlingen in 1940 naar meer dan duizend leerlingen in 1968. 

Daarnaast onderzoekt dit hoofdstuk de invloed van discussies over jeugd 
en opvoeding op de dagelijkse schoolpraktijk. In de publieke beeldvorming 
kwamen in de naoorlogse jaren alarmerende geluiden naar voren over ‘de 
jeugd’.1 De idealistische jeugd van voor de oorlog zou plaats hebben gemaakt 
voor een losgeslagen, op consumptie gerichte generatie. Dit veranderende 
denken over de jeugd zorgde ervoor dat ook de verhouding tussen jongeren 
en hun opvoeders onder een vergrootglas kwam te liggen. In deze periode 
gingen vernieuwingsgezinde katholieke pedagogen en psychologen een an-
dere omgang met de jeugd bepleiten. Zij waren van mening dat de nieuwe 
tijden andere eisen stelden aan ouders, leraren en jeugdleiders. Opvoeding 
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2 Vossen, Mater Amabilis. 
3 Depaepe, De pedagogisering achterna, 224.
4 Meijers, ‘Rebelse jeugd…’, 76-78. Zie ook Du Bois-Reymond, ‘Huiselijkheid en onderhande-

ling’, 84, 101.
5 Boekholt & De Booy, Geschiedenis van de school, 259.
6 De verlenging van de leerplicht werd tussen 1947 en 1949 opgeschort, maar vervolgens in 1950 

in de wet verankerd. Idenburg, Schets, 489.

zou zich niet moeten kenmerken door disciplinering, maar door begeleiding 
naar ‘verantwoordelijkheid’.2 Was dit gedachtegoed van invloed op de onder-
linge verhoudingen tussen zusters, lekendocenten, leerlingen en hun ouders? 
En hoe moeten ‘de jaren 1960’ worden geduid? Depaepe schrijft dat vanaf de 
jaren 1960 de ‘democratiseringsgedachte’ ingang vond en dat opvoeders en 
onderwijzers zich meer opstelden ‘als gids en compagnon in het opvoedings- 
en leerproces’.3 Meijers geeft aan dat gezagsverhoudingen tussen leraren en 
leerlingen op school en in de klas ook in de jaren 1960 ‘onbetwist’ waren. Uit 
onderzoek van De Swaan was gebleken dat er binnen gezinnen een overgang 
plaatsvond van een ‘bevelshuishouden’ naar een ‘onderhandelingshuishou-
den’, maar op scholen was daar nog geen sprake van, zo concludeert Meijers.4

In de laatste paragraaf staan discussies centraal over het onderwijsstelsel. 
De overheid lanceerde verschillende plannen om dat te herzien. De uitein-
delijke herziening met de invoering van de Mammoetwet in 1968 was ingrij-
pend en transformeerde het middelbaar onderwijs. Hoewel de invoering van 
de Mammoetwet geen voorschriften inhield over wel of geen co-educatie, 
vormde het einde van de jaren 1960 op de drie lycea ook het moment waarop 
de discussie daarover uitgebreid werd gevoerd. Deze paragraaf volgt die dis-
cussie en biedt zo inzicht in opvattingen over de vorming van een vrouwelijke 
intellectuele voorhoede. 

groeiend aantal leerlingen

Onderwijshistorici Boekholt en De Booy spreken over de decennia na de 
Tweede Wereldoorlog in termen van een ‘ware onderwijsexplosie’.5 Het voor-
bereidend middelbaar en hoger onderwijs telde in 1945 75.000 leerlingen en 
in 1967 was dat meer dan verdrievoudigd tot 230.000. Deze enorme groei was 
in alle geïndustrialiseerde West-Europese landen te zien. Er was in de naoor-
logse periode een grote behoefte aan geschoolde arbeidskrachten en dus aan 
onderwijs. Veel meer kinderen die voorheen alleen de lagere school bezoch-
ten gingen nu naar het middelbaar onderwijs. Ook de uitbreiding van de 
leerplicht in 1942 droeg daaraan bij. Leerlingen moesten vanaf dat moment 
acht jaar in de schoolbanken zitten. De leerplicht eindigde zodra een kind 15 
werd.6 Het percentage leerlingen dat na het lager onderwijs doorstroomde 
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7 Meijers, ‘Rebelse jeugd…?’, 68.
8 Centraal Bureau voor de Statistiek, Jaarboek onderwijs 2012, 15. url: www.lezenenschrijven.nl/

uploads/editor/jaarboek_onderwijs_2012.pdf 
9 Van Kemenade, De katholieken en hun onderwijs, 43, 44.
10 Boekholt & De Booy, Geschiedenis van de school, 267; Van Kemenade, De katholieken en hun onderwijs, 43.
11 Het aantal katholieke middelbare scholen was tussen 1930 en 1945 slechts toegenomen van 68 

naar 73 scholen. Matthijssen, Katholiek middelbaar onderwijs, 83.
12 Voor Mater Dei ontbreken de gegevens van het totale aantal leerlingen voor de jaren 1927 en 

1957. Voor 1947 en 1957 is uitgegaan van de gegevens van 1958.

naar het voortgezet onderwijs steeg onder jongens van 52% in 1940 naar 92% in 
1963, onder meisjes van 43% in 1940 naar 93% in 1963.7 Vanaf het midden van de 
jaren 1950 werden de klassen ook nog eens voller doordat de babyboomgene-
ratie de middelbare schoolleeftijd bereikte.8 

Met name het bijzonder onderwijs profiteerde van de groei. Voor de 
Tweede Wereldoorlog was een derde van het onderwijs bijzonder, na de 
Tweede Wereldoorlog steeg dat naar twee derde.9 Een belangrijke motor 
achter deze toename was het feit dat de stopwet uit 1924, waarbij nieuw opge-
richte middelbare scholen van overheidssubsidie werden uitgesloten, na 1945 
langzaam werd vergeten en in 1956 uiteindelijk werd ingetrokken.10 Vooral 
het aantal katholieke middelbare scholen nam sterk toe. In 1946 waren dat er 
76 en in 1956 was dit gestegen naar 139.11 

Effecten van de groei op de schoolorganisatie
Mater Dei, Fons Vitae en het Theresialyceum groeiden vanaf de stichtingen 
uit tot lycea voor honderden en in het geval van het Theresialyceum meer dan 
duizend leerlingen aan het eind van de jaren 1960. 

Figuur 1. Totaal aantal leerlingen12
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13 Ook hadden veel ouders in België juist vertrouwen in katholiek onderwijs, dat meer ‘vrij’ was 
van overheidsinvloed dan openbare scholen die wel door de overheid werden gefinancierd. 
Van Ruyskensvelde, Wartime Schooling and Education Policy, 81.

14 Kist & Reinshagen, Barlaeus Gymnasium, 22.
15 Kloek e.a., Het Vossius, 39, 40.
16 De school was in 1954 opgericht als jongensschool, maar vanaf 1957 werden ook meisjes toege-

laten. Van de Ven, St. Paulus h.b.s. Zie ook url: wiki.regionaalarchieftilburg.nl/Pauluslyceum, 
geraadpleegd 7 november 2017. 

17 Geciteerd in Arends, Mère Gregoria o.s.u., 51. 

De groeicurve was niet bij alle drie de lycea hetzelfde. Fons Vitae kende een 
grote stijging van het aantal leerlingen in de jaren 1940. Het lijkt erop dat 
oorlogsomstandigheden in Amsterdam stimulerend waren voor het aantal 
leerlingen. De laatste oorlogsjaren was het in Amsterdam in vergelijking met 
Nijmegen en Tilburg relatief rustig, waardoor het schoolleven zo goed en zo 
kwaad als dat ging doorgang kon vinden. Van Ruyskensvelde liet voor katho-
lieke middelbare scholen in België zien dat intellectuele vorming door veel 
ouders gedurende de oorlogsjaren als nuttig kapitaal gezien werd om in te 
investeren. Het aantal leerlingen nam tijdens de oorlog sterk toe, met name 
in het tweede oorlogsjaar, nadat de eerste onzekerheid die gepaard ging met 
het uitbreken van de oorlog iets was gaan liggen.13 Ook andere scholen in Am-
sterdam kenden tijdens de Tweede Wereldoorlog een stijging van het aantal 
leerlingen.14 In de jaren 1960 daalde het aantal leerlingen op Fons Vitae en 
ook daarin stond dit lyceum niet alleen. Andere lycea, hbs’en en gymnasia in 
Amsterdam kampten eveneens met een terugval.15

In Nijmegen en Tilburg vond de grootste stijging van het aantal leer-
lingen in de jaren 1950 plaats. Het Theresialyceum profiteerde beginjaren 
1950 extra van de toegenomen vraag naar onderwijs, doordat dit lyceum op 
dat moment de enige katholieke middelbare school was in Tilburg die voor 
meisjes toegankelijk was. Vanaf 1957 waren katholieke meisjes ook welkom 
op de Sint-Paulus-hbs.16 Dat Mater Dei in vergelijking tot de andere twee 
lycea relatief klein van omvang bleef, lijkt onderdeel te zijn geweest van het 
schoolbeleid. Bij haar afscheid van Mater Dei in 1971 – Mater Dei was inmid-
dels gefuseerd met het Canisius College – gaf mère Gregoria aan dat dit een 
bewuste keuze was: ‘Ik heb gemeend (de school had nog geen tweehonderd 
leerlingen toen ik rectrix werd) de weg te moeten gaan van persoonlijke ver-
houdingen (…) Dat de school daarom niet te groot mocht zijn, is duidelijk. 
Maar … de tijden veranderen en daarmee moet onze werkwijze veranderen. 
(…) [S]cholen groeien nu eenmaal in deze tijd.’17 

De groei van de scholen had gevolgen voor de opvoedprojecten van 
zusters die deze scholen hadden gesticht. Allereerst nam hun aandeel in de 
schoolorganisatie steeds verder af. Met de groei van de scholen moesten er ook 
meer docenten aangesteld worden. Omdat er weinig nieuwe zusters waren, 
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18 Zie hoofdstuk 5.
19 Zie tabel 7, 8 en 9 in het vorige hoofdstuk. 
20 C. v.d. Broek, ‘Van het salarisfront’, Weekblad van de Katholieke Lerarenvereniging St. Bonaventura jrg 14,  

nr 46 (12 december 1947), 762-765, 763.
21 Als gevolg daarvan stelde minister van onderwijs Gielen op 19 december 1946 een commissie 

van advies in inzake de salariëring van het personeel van het vhmo. Deze commissie gaf pas in 
december in 1947 een eerste advies uit, dat in de ogen van de lerarenorganisaties tekortschoot. 
De Haas, Sint Bonaventura, 116, 124.

22 De Haas, Sint Bonaventura, 143.
23 Docente Duits mevrouw Kühling was van 1948 tot 1951 afgevaardigde voor de Amsterdamse  

afdeling van de katholieke lerarenvereniginge St.-Bonaventura, meneer Allessie nam deze  
positie in 1953 over. De Haas, Sint Bonaventura, 127, 143, 153.

moesten zusters een steeds groter beroep doen op leken.18 Tussen 1945 en 1955 
verdubbelde het aantal docenten op alle drie de scholen en liep het aandeel 
van zusters in het docentencorps snel terug. Op het Theresialyceum daalde 
dat van bijna een op de twee docenten die in 1945 een zuster was, naar bijna 
een op de zes in 1955. Op Fons Vitae en Mater Dei daalde het aantal zusters van 
een op de drie in 1945 naar een op de zeven in 1955.19 

De enorme vraag naar bevoegde docenten leidde er in Nederland toe dat 
leraren hun positie zagen verbeteren. Zij konden meer eisen stellen aan hun 
aanstellingen. In de jaren 1930 hadden docenten te maken gehad met kor-
tingen van het kabinet-Colijn. De klassen werden groter waardoor er minder 
docenten nodig waren. Bovendien werden de docentensalarissen met 10% 
gekort.20 Na de Tweede Wereldoorlog kwamen docenten uit het hele land 
in opstand tegen hun slechte materiële positie.21 In 1950 bracht het Centraal 
Bureau voor de Statistiek een rapport uit over onderwijzend personeel waarin 
werd aangetoond dat ongeveer de helft van de docenten 26 lesuren gaf (een 
volledige betrekking), maar slechts 8% van de docenten een werkelijke vol-
ledige aanstelling van 26 uur had.22 In het hele land streden docenten voor 
verbetering van hun materiële positie. Docenten van Fons Vitae gingen zich 
ook op landelijk niveau roeren in de salariskwestie. In 1951 kwam in Amster-
dam een actiecomité van de grond dat onder andere bestond uit mevrouw 
Kühling en de heer Allessie, beide docenten aan Fons Vitae. Het actiecomité 
wendde zich direct tot de kvp-fractie in de Tweede Kamer om de verbetering 
van de positie van leraren aan te kaarten.23 

Deze twee docenten hadden op hun eigen school eerder al succesvol 
gestreden voor een betere aanstelling. Op Fons Vitae kaartten diverse leken-
docenten tijdens de docentenvergadering op 21 mei 1948 hun positie en het 
benoemingenbeleid van de zusters aan. De heer Allessie, docent aardrijks-
kunde, opende de discussie door te vragen of het bestuur wel één lijn trok als 
het ging om het aanstellen van docenten in vaste dienst. ‘Worden de risico’s 
niet te eenzijdig door de [leken]docenten gedragen?’ Niet alle lekendocenten 
hadden een vaste aanstelling en de docenten die een vaste aanstelling hadden, 
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24 afv, map Bestuur en docenten, Verslag vergadering van Bestuur en docenten rk Lyceum voor 
meisjes te Amsterdam, 21 mei 1948.

25 Ibidem.
26 afv, map Bestuur en docenten, Brief van Zr. M. Josephine, 29 mei 1948 aan de Rector. 

hadden die vaak voor minder uren dan ze daadwerkelijk lesgaven. Na Alles-
sie brachten ook vier vrouwelijke lekendocenten hun aanstelling ter sprake 
(docente Duits mevrouw Kühling, docente Frans mevrouw Schweigman, 
docente Frans mevrouw Bottenheim en docente klassieke talen mevrouw 
Kramer). Zij hadden slechts voor een gedeelte van het aantal uren dat ze gaven 
een vast contract. Docente Duits mevrouw Kühling gaf op het moment van 
de vergadering 13 jaar les aan Fons Vitae. Zij gaf dat jaar wekelijks 24 lesuren, 
maar had voor maar zes uren een vast contract.24

Zuster Rosalie van den Biggelaar, rectrix van Fons Vitae, en zuster Josephine 
Daniëls, afgevaardigde van het provinciale bestuur van de Franciscanessen van 
Heythuysen, verdedigden het beleid van de congregatie tegen deze kritiek. 
Zuster Rosalie gaf aan dat de school maar voor 80% door de overheid werd 
gesubsidieerd en dat de zusters de rest bijpasten. Zij impliceerde daarmee dat 
leken de zusters eerder dankbaar mochten zijn voor hun inspanningen: als de 
school dicht zou gaan stonden zij sowieso op straat. Ook gaf zij voorbeelden 
waaruit bleek dat ook op andere scholen docenten werkten die soms 25 jaar 
een tijdelijk dienstverband hadden. In haar ogen was het volstrekt normaal 
dat lekendocenten slechts tijdelijke aanstellingen kregen. Moeder Josephine 
voegde daaraan toe dat er soms geen vaste aanstelling werd gegeven als er op 
korte termijn een zuster zou afstuderen: ‘Het is in het belang van de Con-
gregatie, dat er zusters studeren voor m.o. acten (verschillenden zijn daar 
mee bezig) en dan de vacatures vervullen. Er zijn hier 27 lekendocenten en 8 
zusters. Het streven is dus om als een zuster klaar is, die in één van de Lycea 
te plaatsen.’25 

Ondanks deze argumentatie werden de klachten van de docenten wel  
gehoord en serieus genomen. Het tekort aan leraren dwong de Francisca-
nessen tot een andere houding dan zij voorheen gewend waren. Moeder 
Josephine eindigde de vergadering met de mededeling dat zij de wensen 
van de docenten zo goed mogelijk zou behartigen op de vergadering van  
de Provinciale Raad van de congregatie, waar officieel over de benoemingen 
van docenten werd besloten. Op 29 mei 1948 stuurde moeder Josephine een 
brief met de besluiten: van alle vier de damesdocenten die hun positie had- 
den aangekaart, zou aan het einde van het schooljaar een nieuw aantal uren 
worden vastgesteld waarvoor ze een vaste aanstelling kregen, berekend op 
basis van het aantal uren dat zij de afgelopen jaren in de praktijk hadden 
gegeven.26 
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27 Katholiek Paedagogisch Bureau ten behoeve van het v.h.m.o., Problemen rond de schoolleiding bij 
het v.h.m.o., 5.

28 Zie hoofdstuk 5, ‘Bestuurlijke veranderingen en koersverlegging werkzaamheden’.
29 ran 1052, 97, Diaria 1967-1975. 

Met het groeien van de scholen werd ook de schoolorganisatie complexer. 
Schoolleiders uit het hele land klaagden over het feit dat zij veel tijd kwijt 
waren aan organisatorische aspecten als de samenstelling van het rooster, 
benoeming van docenten, indeling van leerlingen in klassen, toelating van 
leerlingen, aanwezigheid van benodigde schoolmaterialen en contacten met 
overheidsinstanties. Daardoor hadden zij weinig tijd voor ‘de pedagogische 
verzorging van al hun leerlingen’.27 Om alle dagelijkse werkzaamheden te 
kunnen uitvoeren werden vaak conrectoren benoemd. Ook op Fons Vitae, 
Mater Dei en het Theresialyceum was dit het geval. Eerst waren dit zusters, 
maar vanaf de jaren 1950 ook lekendocenten. 

In het vorige hoofdstuk kwam al aan bod dat zuster Hildegarde dit in 
discussies met katholieke lekenvrouwen inzette om aan te geven dat zusters 
wel degelijk waardering hadden voor hun lekencollega’s. Dat was spannings-
vol, want tegelijkertijd gaf zij aan dat leken alleen benoemd werden als er 
geen even gekwalificeerde zuster voorhanden was. Zusters lieten het ideaal 
dat de beste docent de religieuze docent was niet zomaar varen, maar waren 
in de praktijk ook pragmatisch. Als er dan leken moesten worden benoemd, 
dan kregen zij vervolgens ook waardering, aldus zuster Hildegarde.28 De be-
noeming van leken als conrectoren was betekenisvol. Zij kregen meer invloed 
op het schoolbeleid en daarmee werden de lycea nog minder ‘zusterscholen’. 
Hun opvoedideaal, waarbij zusters een belangrijk aandeel hadden in de 
persoonlijke vorming van hun leerlingen, moesten zij steeds verder loslaten. 
Door betrokken zusters werd dat niet als problematisch benoemd. Zoals de 
hele schoolgeschiedenis het geval was, gingen idealen en pragmatisme hand 
in hand. De omstandigheden veranderden, en zusters en hun opvattingen 
veranderden mee. 

In de jaren 1950 ontstond er veel intensiever contact tussen zuster- en 
lekendocenten. Dat was een gevolg van de tijdgeest, maar de organisatorische 
veranderingen speelden daarin ook mee. De conrectoren hadden intensief 
overleg met de rectrix en er ontstonden soms innige banden tussen de be-
trokkenen. Illustratief is het feit dat de heer Starmans, die van 1956 tot zijn 
overlijden in 1968 conrector was van Mater Dei, op zijn sterfbed naar mère 
Gregoria vroeg.29 

De groei van de scholen had ook andere gevolgen. Op Fons Vitae werd 
de schoolkapel te klein voor alle leerlingen en dat had consequenties voor 
het dagelijkse misbezoek. Het verplichte misbezoek werd eind jaren 1940 
teruggebracht naar twee keer in de week en beginjaren 1950 naar een keer per 
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30 afv, Lezing zuster Christiana Liedmeier, ‘Hoe kan op de scholen reeds het “verantwoordelijk-
heidsbesef van de vrouw in de gemeenschap” worden aangekweekt?’, 8 juni 1947; afv, Versla-
gen docentenvergaderingen 1951-1956.

31 afv, Zuster Cherubine Snijders, Circulaire aan de ouders 29 oktober 1954.
32 atl, Schrift vergaderingen oudercommissie, 12 februari 1954.
33 atl, Schrift ouderavond ledenvergadering omo, verslag schooljaar 1954-1955.
34 Op Fons Vitae werden er bijvoorbeeld barakken geplaatst die de bijnaam ‘Finse school’ kre-

gen. Henning, Uit gouden bron, 54.
35 Zie ook Byls e.a., ‘Gemetseld en gebeiteld’, 473, 474.

week.30 Het Theresialyceum en Fons Vitae kregen door het sterk gegroeide 
aantal leerlingen problemen om de buitenschoolse activiteiten voor alle leer-
lingen mogelijk te maken. Het aantal sportclubs op school was niet langer 
toereikend om alle leerlingen die wilden sporten een plek te geven. De rectrix 
van Fons Vitae, zuster Cherubine Snijders, wees de ouders bij aanvang van het 
schooljaar 1954-1955 op de sportmogelijkheden in schoolverband, maar raadde 
ook de katholieke turnvereniging ‘Achilles’ en de katholieke zwemvereniging 
‘De Amstel’ bij haar leerlingen aan.31 Eerdere bezwaren tegen deelname aan 
sportverenigingen buiten schoolverband werden opgeheven, wel moesten 
die verenigingen van katholieke signatuur zijn. Op het Theresialyceum was 
het de oudercommissie die in februari 1954 voorstelde om leerlingen voortaan 
toe te staan lid te worden van andere hockeyclubs, omdat er voor de leerlin-
gen op school geen mogelijkheid was om aan een hockeycompetitie deel te 
nemen.32 Er was een groot tekort aan sportterreinen en de invoering van een 
onregelmatig rooster in september 1954, waarbij verschillende klassen ver-
schillende lestijden hadden om zo het ruimtegebrek te ondervangen, maakte 
de organisatie van buitenschoolse activiteiten, zoals sport, toneel en muziek, 
nog ingewikkelder.33 Het leven van de leerlingen ging zich mede daardoor 
steeds meer buiten de muren van de school afspelen.

Dat de schoolgebouwen door het groeiende aantal leerlingen te klein 
werden laat zich raden. In de uitbreiding van de gebouwen valt op dat de 
katholieke identiteit van deze scholen niet meer zo zichtbaar aanwezig was 
als voorheen.34 Zo opvallend aanwezig als de stichtelijke glas-in-loodramen 
waren bij de nieuwbouw van Fons Vitae en het Theresialyceum in de jaren 
1920 en 1930, zo opvallend pragmatisch en zonder opsmuk waren de nieuwe 
bouwprojecten van de scholen die daardoor sterk leken op niet-katholieke 
scholen.35 Het Theresialyceum kwam met de keuze voor de nieuwbouwloca-
tie in de nieuwe wijk de Reit daarnaast letterlijk op afstand van het religieuze 
leven van de zusters. Het lyceum verliet de binnenstad en het moederhuis van 
de Zusters van Liefde waar het altijd naast had gestaan. 

De groei van de scholen leidde ertoe dat zusters hun aandeel in de op-
voedprojecten die zij waren begonnen zagen veranderen. Tegelijkertijd was 
de groei het symbool van hun succes. De schaalvergroting zegt iets over de 
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36 Matthijssen, Katholiek middelbaar onderwijs, 94.
37 Zie bijvoorbeeld Van Essen, Opvoeden met een dubbel doel, 177.
38 Grotenhuis, Op zoek naar middelbaar onderwijs, 158, 159.
39 De lagere waardering voor de hbs gold niet alleen voor katholieke meisjesscholen, maar  

– zij het in iets mindere mate – ook voor katholieke jongensscholen. Matthijssen, Katholiek 
 middelbaar onderwijs, 95.

intellectuele emancipatie van katholieken, waar het zusters bij de stichting in 
eerste instantie om te doen was. In de volgende paragrafen wordt uitgewerkt 
waaruit die groei precies bestond. Welke schooltypen waren populair en wat 
zegt dat over opvattingen over katholiciteit, intellectualiteit en vrouwelijk-
heid? En uit wat voor sociale milieus waren leerlingen afkomstig? Waren bij 
deze intellectuele emancipatie meisjes uit verschillende sociale lagen betrok-
ken, of ging het vooral om meisjes uit hogere milieus? 

Populariteit van verschillende schooltypen
De groei van het bijzonder onderwijs kwam op katholieke meisjesscholen 
voor een belangrijk deel voor rekening van de mms. De mms was snel popu-
lairder geworden doordat er vanaf 1947 overheidssubsidie kon worden aange-
vraagd. In katholieke kring was de mms nog populairder dan op niet-katho-
lieke scholen: meer dan 50% van de meisjes die een mms bezochten, ging naar 
een katholieke mms, terwijl het percentage katholieken in de leeftijdsgroep 
12 tot 20 jaar 45% bedroeg.36 Een op de twee meisjes op katholieke scholen 
bezocht de mms. 

Aan de populariteit van dit schooltype waarbij de ‘vrouwelijke’ vorming 
van leerlingen een centrale positie innam, is impliciet de conclusie verbon-
den dat opvattingen over vrouwelijkheid in katholieke kring conservatiever 
waren, omdat meisjes in zulke groten getale voor een schooltype kozen 
waar meisjes ook ‘vrouwelijke vakken’ kregen en waarvan het diploma geen 
toegang gaf tot de universiteit.37 De populariteit van de mms moest wel ten 
koste gaan van het aantal katholieke meisjes dat doorstroomde naar hbs en 
gymnasium. Grotenhuis schetst een vrij pessimistisch beeld van de deelname 
van katholieke meisjes aan hbs’en en zelfstandige gymnasia.38

  Als we de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek voor het 
schooljaar 1957-1958 bekijken, dan blijkt inderdaad dat de hbs voor meisjes 
in katholieke kring niet populair was. Van een afkeurende houding jegens 
schooltypen waar ‘het intellectualisme’ hoogtij zou vieren, zoals critici van de 
hbs en gymnasium dat omschreven, was onder katholieke ouders echter niet 
per se sprake. Uit diezelfde cijfers blijkt ook dat katholieke meisjes wel goed 
vertegenwoordigd waren op het gymnasium. De populariteit van de mms 
ging dus vooral ten koste van de hbs.39 
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40 Het Centraal Bureau van de Statistiek heeft in de meeste overzichten van aantallen leerlingen 
de cijfers wel uitgesplitst naar sekse, maar niet naar denominatie. De cijfers over het schooljaar 
1957-1958 vormen hierop een uitzondering. Centraal Bureau voor de Statistiek, Statistiek van het 
vhmo 1957/’58, Tabel 2, 8, 9.

41 Cijfers gebaseerd op rk Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding, Jaarboek van het onderwijs 
en de opvoeding der rk  jeugd in Nederland, Nederlandsch Indië, Suriname en Curaçao 1935; idem, 1937; Mi-
nisterie van onderwijs, kunsten en wetenschappen, Bijlage mededelingen. Gegevens dagscholen voor 
voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs 1951, 1955, 1960, 1964, 1967. Aantal leerlingen gemeten in 
september van dat jaar. 

Tabel 10. Aantal (katholieke) meisjes in het vhmo in Nederland,  
verdeeld naar schooltype 1957-195840

Totaal aantal  
leerlingen

Aantal meisjes  
(% van totaal op dit 

schooltype)

Waarvan meisjes op  
katholieke scholen  

(% van totaal aantal meisjes)

Gymnasium  15.571  5.363 (34,4)  2.112 (39,4)

hbs 40.475 10.332 (25,5) 1.406 (13,6)

Lyceum (gym en hbs) 56.186 18.442 (32,8) 4.863 (26,4)

mms 15.780 15.780 (100) 8.210 (52)

Totaal 128.012 49.917 (39) 15.591 (33,2)

De groeiende populariteit van mms en gymnasium was ook zichtbaar op Fons 
Vitae, Mater Dei en het Theresialyceum. In onderstaande tabellen, waarin het 
aantal leerlingen per schooltype is weergegeven, is de groei van de mms-af-
delingen goed zichtbaar. Op deze lycea nam ook het aantal leerlingen dat de 
gymnasiale afdeling volgde toe. De mms-afdelingen groeiden verhoudings-
gewijs echter nog sneller, vooral in de jaren 1960. 

Tabel 11. Fons Vitae: aantal leerlingen per schooltype41

Jaar Totaal aantal 
leerlingen

Onderbouw Gymn Hbs Mms

1935 266 126 49 [35] 91 [65]

1937 264 138 35 [28] 91 [72]

1951 562 273 85 [29] 158 [55] 46 [16]

1955 756 194 157 [28] 213 [38] 192 [34]

1960 888 177 254 [36] 190 [27] 267 [37]

1964 860 170 221 [32] 192 [28] 277 [40]

1967 846 178 203 [30] 199 [30] 266 [40]

[getal] = percentage van de bovenbouwleerlingen op deze schooltypen
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42 Cijfers gebaseerd op rk Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding, Jaarboek van het onderwijs 
en de opvoeding der rk  jeugd in Nederland, Nederlandsch Indië, Suriname en Curaçao 1935, idem, 1937;  
Ministerie van onderwijs, kunsten en wetenschappen, Bijlage mededelingen. Gegevens dagscholen 
voor voor bereidend hoger en middelbaar onderwijs 1951, 1955, 1960, 1964, 1967. Aantal leerlingen ge-
meten in september van dat jaar. 

43 Cijfers gebaseerd op rk Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding, Jaarboek van het onderwijs 
en de opvoeding der rk  jeugd in Nederland, Nederlandsch Indië, Suriname en Curaçao 1935, idem, 1937;  
Ministerie van onderwijs, kunsten en wetenschappen, Bijlage mededelingen. Gegevens dagscholen 
voor voor bereidend hoger en middelbaar onderwijs 1951, 1955, 1960, 1964, 1967. Aantal leerlingen ge-
meten in september van dat jaar. 

44 afv, Programmaboekje Fons Vitae rk Lyceum voor meisjes 1952.

Tabel 12. Mater Dei: aantal leerlingen per schooltype42 

Jaar Totaal aantal 
leerlingen

Onderbouw Gymn Hbs Mms

1935 124 84 40 [100]

1937 145 58 81 [93] 6 [7]

1951 252 57 71 [36] 39 [20] 85 [44]

1955 291 78 78 [37] 20 [9] 115 [54]

1960 415 105 197 [64] 113 [36]

1964 469 102 191 [52] 176 [48]

1967 484 100 175 [46] 209 [54]

[getal] = percentage van de bovenbouwleerlingen op deze schooltypen

Tabel 13. Theresialyceum: aantal leerlingen per schooltype43

Jaar Totaal aantal 
leerlingen

Onderbouw Gymn Hbs Mms

1935 123 57 40 [61] 26 [39]

1937 124 58 39 [59] 27 [41]

1951 210 73 57 [42] 80 [58]

1955 426 144 117 [41] 165 [59]

1960 806 239 237 [42] 330 [58]

1964 870 226 206 [32] 438 [68]

1967 1055 234 253 [31] 568 [69]

[getal] = percentage van de bovenbouwleerlingen op deze schooltypen

Welke factoren waren nu van invloed op de keuze voor een bepaald school-
type? In het programmaboekje van Fons Vitae uit 1952 is te lezen dat docen-
ten in de onderbouw een zo goed mogelijk beeld probeerden te krijgen van 
‘aanleg en karakter’ van leerlingen zodat zij ouders konden adviseren over de 
keuze voor een bepaald schooltype.44 Om voor ouders inzichtelijk te maken 
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45 afv, Programmaboekje Fons Vitae rk Lyceum voor meisjes 1952.
46 Ibidem.
47 Mère Gregoria, ‘onze h.b.s. B.’, De Sirene jrg 5 nr 4, juni 1958.

tussen welke schooltypen gekozen kon worden, werden gymnasium, hbs en 
mms (in die volgorde) kort getypeerd. De groeicijfers van de mms zijn wel te 
begrijpen wanneer we de omschrijving van dat schooltype bekijken:

 ‘De mooiste opleiding echter voor elk meisje, dat een harmonische ont-
wikkeling nodig heeft, om later in gezin of beroep haar echt vrouwelijk 
wezen te ontplooien, is de Middelbare School voor Meisjes. Het is de enige 
richting, waarin met de nieuwere inzichten omtrent verschil in aanleg en 
interesse tussen jongens en meisjes rekening wordt gehouden. (…) Het 
is voor het doorsnee-meisje, wat de h.b.s. voor de doorsnee-jongen is.’45

De gymnasiale afdeling werd aangeprezen als vooropleiding voor de universi-
teit. De ‘studie der klassieke talen en de wiskunde’ verschafte een ‘diepgaande 
vorming van de geest’, waardoor andere vakken als moderne talen en geschie-
denis ‘gemakkelijker eigendom der leerlingen worden’.46 Ook een hbs-oplei-
ding bood studiemogelijkheden, zo konden ouders lezen. Tegelijkertijd werd 
in het programmaboekje aangegeven dat een keuze voor de hbs niet voor veel 
meisjes was weggelegd.

 ‘Het is duidelijk, dat alleen meisjes met een zeer goede aanleg voor wis-
kunde en natuur- en scheikunde de b-afdeling kunnen volgen; de h.b.s. 
a vraagt naast een behoorlijk wiskundig inzicht – immers, gedurende 
de eerste drie jaren is het programma uniform en worden veel uren aan 
wiskunde besteed – talenaanleg en een zakelijke inslag.’ 

In het programmaboekje uit de jaren 1930 werden geen opmerkingen ge-
maakt over de ‘zwaarte’ van het hbs-programma. In 1952 werd de hbs neer-
gezet als schooltype dat voor maar weinig meisjes haalbaar was. In contrast 
met de mms werd de hbs vooral gezien als ‘jongensstudie’. Ook rectrix van 
Mater Dei mère Gregoria legde daar de oorzaak voor de lage populariteit van 
de hbs-bèta-afdeling: ‘[V]oor de meesten is h.b.s.-b. te zwaar. De exacte vak-
ken liggen haar over het algemeen niet en zo bestaat het gevaar, dat veel van 
de echte vorming en ontwikkeling achterwege blijft.’47 In beide gevallen werd 
de zwaarte van de hbs gekoppeld aan het exacte karakter van dit schooltype.  
Het gymnasium werd ook wel gezien als zwaar, maar niet zozeer als exact (in-
teressant genoeg gold dat ook voor gymnasium-béta) en daardoor beter pas-
send bij de aard van meisjes.
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48 Stellwag, ‘De vrouw en de universitaire studie’, in: Stellwag e.a., Meisjesstudie, 11.
49 Heyting, ‘H.W.F. Stellwag’, 132.
50 Stellwag, ‘De vrouw en de universitaire studie’, in: Stellwag e.a., Meisjesstudie, 12.
51 osu 1755, brief van Lyceum Mater Dei aan bisschoppelijk onderwijsinspecteur Mgr Goossens, 

1946.
52 nrl, Circulaire nr 104, 25 december 1938, 83, 84.

Die inzet op verschillen tussen mannen en vrouwen was niet nieuw. 
Gerenommeerde wetenschappers als Stellwag, Kohnstamm en Langeveld 
hadden hier zelfs vrij recent nog stevig op ingezet in hun rapport Meisjesstudie 
dat in 1948 was verschenen. Vrouwen op de universiteit en middelbare school 
hadden volgens de eerste vrouwelijke hoogleraar pedagogiek H.W.F. Stellwag 
vrouwelijke vorming nodig: het was niet goed als zij zich aanpasten aan een 
‘mannelijke’ intellectuele houding.48 Het ging Stellwag niet om de vraag of 
meisjes zulk onderwijs wel aan konden, zij was zelf twintig jaar docente klas-
sieke talen geweest aan het Stedelijk Gymnasium te Leeuwarden, maar om 
de vraag of zij er wel genoeg affiniteit mee hadden.49 Het was volgens haar de 
vraag of het meisje op hbs en gymnasium, wel ‘die hoogte bereikt die zij intel-
lectueel zou kunnen bereiken zoo de opvoeding anders georganiseerd ware’.50 
Daarmee doelde ze op het curriculum en de didactische methode. Zij plaatste 
hbs en gymnasium daarmee tegenover de mms. 

De associaties met mannelijkheid en vrouwelijkheid waren bepalend in 
uitspraken over de verschillende schooltypen. Als we kijken naar het aantal 
leerlingen per schooltype, dan zijn deze uitspraken daar echter niet gelijk 
aan te koppelen: de traditie van de school lijkt eerder doorslaggevend te zijn 
voor de populariteit van de verschillende schooltypen. Fons Vitae begon in 
1914 als hbs en dat schooltype bleef veel leerlingen trekken. Aan het begin 
van de jaren 1950, toen het bovengenoemde programmaboekje van Fons Vitae 
uitkwam, vormde de hbs nog steeds de grootste afdeling van het lyceum. De 
hbs werd qua leerlingenaantallen pas in de jaren 1960 voorbijgestreefd door 
mms en gymnasium en bleef ook toen nog een fors aandeel in het totaal be-
houden. Zo’n hbs-traditie hadden Mater Dei en het Theresialyceum niet. Het 
Theresialyceum was wel gestart als 3-jarige hbs, maar al snel omgezet naar 
een gymnasium. De hbs keerde niet meer terug. Mater Dei koos in 1934 voor 
de oprichting van een hbs-afdeling, maar deed dit alleen omdat het verzoek 
om een mms-afdeling aan het lyceum toe te voegen was afgewezen.51 De hbs-
afdeling van Mater Dei bleef veel kleiner dan die van Fons Vitae. Mater Dei 
begon als gymnasium en ontleende daaraan – dichtbij de katholieke univer-
siteit – haar bestaansrecht. De inzet op gymnasia was ook onderdeel van het 
congregatiebeleid. In rondzendbrieven aan haar medezusters gaf de generale 
overste het belang aan van een klassieke vorming.52 

Veel leerlingen ervoeren dat er een hiërarchisch verschil was tussen de 
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53 Geciteerd in Streefland, Bronnen van leven, 94.
54 De invloed van ouders was ook in de jaren 1950 en 1960 groot op school en opleiding, op het 

gebied van vrije tijd en leeftijdsgenoten onthielden ouders zich steeds meer van hun mening. 
Du Bois-Reymond e.a., ’Jongeren en ouders: van bevelshuishouding naar onderhandelings-
huishouding’, 71. 

55 ‘Hoe wij op onze leeftijd over ’t gymnasium denken’, Heike’s Blom, april 1948. Zie ook Marjolein 
Heyltjes, ‘Voor- en nadelen van het gymnasium’, De Sirene jrg 11, zomer 1964.

56 E.v.d.G. v. Gym, ‘Non scholae sed vitae’, De Echo jrg 2, nr 6, november 1947.
57 ran 1051, 46-49, Leerlingenkaarten Mater Dei 1928-1956.

drie schooltypen, zo blijkt uit interviews met oud-leerlingen. De mms werd 
dan wel omschreven als ‘de mooiste opleiding’, maar tegelijkertijd ook als 
opleiding voor ‘het doorsnee-meisje’. Hbs en gymnasium werden daardoor 
gepositioneerd als moeilijke opleidingen. Daarmee kregen deze schooltypen 
ook meer status: ze waren alleen toegankelijk voor heel begaafde meisjes. 
Dat de mms de opleiding voor minder goede leerlingen was, vormde ook de 
kern van de argumentatie die de rectrixen van Mater Dei en Fons Vitae eind 
jaren 1940 kozen om de bisschoppen te overtuigen van het feit dat hun lycea 
moesten worden uitgebreid met een mms-afdeling. Rectrix van Fons Vitae 
zuster Rosalie schreef aan bisschop Huibers van Haarlem: ‘Wij behoeven onze 
leerlingen, die bij ons minder goed meekunnen, dan niet naar anderen af te 
schuiven en hopen dan tevens te voorkomen, dat van onze tweede en derde 
klas leerlingen afvloeien naar niet-katholieke scholen.’53 

Wat ouders de ‘beste’ opleiding voor hun dochters vonden, is lastig op 
te maken. In een aantal schoolkrantartikelen gaven leerlingen aan dat hun 
thuismilieu belangrijk was bij de keuze voor het gymnasium.54 ‘De meesten 
(…) nemen deze studie [het gymnasium, m.s.], omdat ’t hen van thuis aange-
raden wordt’, schreef een leerlinge uit de derde klas van het gymnasium van 
het Theresialyceum in 1948 in de schoolkrant.55 Een leerlinge van Mater Dei 
verwoordde nog explicieter dat niet zij met het idee was gekomen om naar 
het gymnasium te gaan, maar haar ouders. 

‘Als je in de derde klas zit weet je eigenlijk nauwelijks, waarom je nu juist 
op het Gym zit. Ik bedoel, je vader en moeder vonden het wel leuk, of je zit er 
traditiegetrouw op. Maar toch niet, omdat dit je nu een ideale of althans de 
meest ideale studie leek. Het zou tenminste wel heel bijzonder zijn, als je met 
twaalf jaar daar al over kon oordelen.’56

Bij de inventarisatie van de leerlingengegevens van Mater Dei viel op dat 
zusjes uit hetzelfde gezin vaak zowel op het gymnasium, de hbs als op de 
mms vertegenwoordigd waren.57 Dat lijkt erop te wijzen dat de sociale achter-
grond van leerlingen niet doorslaggevend was bij de keuze voor een bepaald 
schooltype als zij eenmaal op het lyceum zaten. 

In hoofdstuk 8 komt de uitstroom van leerlingen opnieuw aan bod en 
daar komen leerlingen aan het woord uit hogere klassen van het gymnasium 
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die in de schoolkrant schreven over de waarde van het gymnasium. Die leer-
lingen waren zich gaan identificeren met hun schooltype. Het belangrijkste 
argument waarom hun schooltype het beste was, was de vormende waarde 
van de klassieke talen voor het leren studeren. 

De mms groeide sterk qua leerlingenaantallen, maar het gymnasium 
behield haar reputatie als opleiding voor een intellectuele elite doordat het 
gymnasium gezien werd als beste voorbereiding op een universitaire studie. 
Blijkbaar had dat geen legitimatie nodig in termen van vrouwelijkheid of 
mannelijkheid. 

Veranderende instroom? 
Veranderde met de toestroom van het aantal leerlingen ook hun sociale ach-
tergrond? In 1950 hield het ministerie van Onderwijs een enquête onder Ne-
derlandse scholen waarin de vraag werd gesteld of er voor Nederlandse jonge-
ren financiële belemmeringen bestonden om het onderwijs te volgen. Rectrix 
van Fons Vitae zuster Rosalie antwoordde dat er zeker leerlingen waren die 
om financiële redenen niet op haar school terechtkwamen. Het was voor haar 
echter lastig om daar getallen aan te verbinden, daarvoor zouden alle lagere 
scholen moeten worden gepolst. ‘Wel kan ik U mededelen’, vervolgde zij, ‘dat 
in 1949 31 leerlingen de school hebben verlaten om financiële redenen [het 
totale aantal leerlingen was toen 594, m.s.]; de meeste hiervan ná de derde 
klas. Gaarne zouden zij de volledige cursus doorlopen hebben, maar de ou-

Gymnasium iii experimenteert in de les van meneer Reesinck, juni 1958. (afv)
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58 Geciteerd in Streefland, Bronnen van leven, 97.
59 Streefland, Bronnen van leven, 96.
60 De rectrix van dat moment, zuster Christiana Liedmeier, stelde dit in de docentenvergadering van 

23 februari 1952 aan de orde. afv, Verslagen docentenvergaderingen 1951-1956, 23 februari 1952.
61 afv, Programmaboekje Fons Vitae rk  Lyceum voor Meisjes, april 1952.

ders konden de kosten niet langer dragen en hadden daarenboven de bijver-
diensten van deze kinderen nodig.’58

Streefland laat op basis van briefjes die rectrix zuster Rosalie in de pe-
riode 1946 tot haar vertrek in 1951 invulde over haar leerlingen, zien welke 
maatschappelijke positie de gezinnen innamen: ‘Ze zijn afkomstig uit veel 
parochies en alle lagen van de bevolking, waarbij de middenlaag en vooral 
de ambtenaren en winkeliers oververtegenwoordigd zijn.’59 Na 1951, het jaar 
waarin zuster Rosalie van Fons Vitae vertrok, zijn er nauwelijks gegevens meer 
voorhanden over de beroepen die de vaders uitoefenden. De nieuwe rectrix, 
zuster Christiana, hield dit niet langer systematisch bij. Ook veranderde zij de 
beschrijving van de doelgroep waarop Fons Vitae zich richtte. In februari 1952 
kwam op initiatief van zuster Christiana voor het eerst na de Tweede Wereld-
oorlog weer een nieuw programmaboekje uit.60 In de programmaboekjes uit 
de jaren 1930 zijn in haar handschrift potloodaantekeningen uit de vroege ja-
ren 1950 zichtbaar, die de wijzigingen ten opzichte van het nieuwe program-
maboekje laten zien. Bij de doelstelling van een programmaboekje uit de 
jaren 1930 zette zij een groot vraagteken bij de passage dat de school bestemd 
was voor leerlingen ‘uit den beschaafden stand’. In het programmaboekje dat 
in april 1952 verscheen, was deze passage verdwenen.61

Uit welke lagen van de samenleving de leerlingen van Fons Vitae afkom- 
stig waren is lastig te kwantificeren. Landelijke cijfers geven aan dat de deelname 
van leerlingen aan middelbaar onderwijs nog vooral was weggelegd voor kinde-
ren uit middelbare en hogere milieus. In 1947-1948 was 15% van de leerlingen 
die een lyceum bezocht afkomstig uit lagere milieus terwijl de lagere milieus 
55% van de bevolking uitmaakten. Het was leerlingen van lagere afkomst 
nooit verboden om zich voor de lycea aan te melden, maar het was nog altijd 
algemeen geaccepteerd dat ‘het lyceum’ niet voor iedereen was weggelegd. 

Tabel 14. Deelname aan onderwijsvormen naar sociaal milieu62

Schoolsoort Jaar Hoger (milieu in %) Middelbaar Lager

vhmo 1960 27 52 21

vhmo 1947-1948 28 51 20

Gymnasium 1947-1948 46 42 11

Lyceum 1947-1948 35 47 15

Bevolking 1962 5 40 55
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62 Cijfers overgenomen uit Boekholt & De Booy, Geschiedenis van de school, tabel 24, 260.
63 Voor de jaren 1940 is een kwart van het totaal meegenomen (de achternamen beginnende  

met de letters a t/m e), voor de jaren 1950 zijn alle leerlingenkaarten meegenomen. ran 1051, 
46-49, Leerlingenkaarten Mater Dei 1928-1956. 

64 Zie cijfers in tabel 14. Boekholt & De Booy specificeren echter niet wat zij precies onder lagere 
milieus verstaan. 

Hoe verhouden deze cijfers zich tot Mater Dei en het Theresialyceum? In 
de archieven van Mater Dei en het Theresialyceum zijn meer gegevens te vin-
den over beroepen die vaders van leerlingen uitoefenden. Op Mater Dei wer-
den zulke gegevens genoteerd op leerlingenkaarten, op het Theresialyceum 
werd dit genoteerd in grote schriften waarin de persoonsgegevens van leer-
lingen werden bijgehouden. Wat opvalt is dat ook op deze twee scholen geen 
gegevens voorhanden zijn voor de tweede helft van de jaren 1950 en de jaren 
1960. De leerlingenkaarten werden op Mater Dei bijgehouden tot 1954, op het 
Theresialyceum werden de schriften met leerlingengegevens bijgehouden tot 
1956. Het is dus alleen mogelijk om voor de jaren 1940 en eerste helft van de 
jaren 1950 uitspraken te doen over de thuismilieus van de leerlingen. 

Beide lycea volgden een andere administratieve logica. Het Theresialy-
ceum noteerde ieder schooljaar de gegevens van alle nieuwe leerlingen die 
aan dat schooljaar begonnen. In het archief van Mater Dei zijn de leerlingen-
gegevens niet geordend per jaar van binnenkomst, maar op achternaam van 
de leerlingen. Bij de verzameling van de gegevens ben ik daarom verschillend 
te werk gegaan. Voor het Theresialyceum heb ik van de schooljaren 1941, 1946, 
1951 en 1956 in kaart gebracht welk beroep de vaders van nieuwe leerlingen 
uitoefenden. Het ging in totaal om 334 leerlingen. Voor Mater Dei heb ik een 
willekeurige steekproef gehouden en daarbij gestreefd naar een minimale 
omvang per periode.63 De beroepen van de vaders heb ik vervolgens ingedeeld 
en dat resulteert in onderstaande tabellen. Voor het overzicht heb ik daar ook 
de gegevens uit het interbellum die in hoofdstuk 2 aan bod zijn gekomen 
ingevoegd.

De tabellen laten gelijk zien dat de onderste lagen nauwelijks vertegen-
woordigd waren. Er waren wat dat betreft nauwelijks verschuivingen opge-
treden ten opzichte van het interbellum. Daarmee weken deze lycea af van het 
landelijke gemiddelde, waar zo’n 15% van de leerlingenpopulatie uit lagere 
milieus afkomstig was.64 De tabellen laten daarnaast een opvallend verschil 
zien tussen beide scholen. Op het Theresialyceum nam het aantal leerlingen 
dat uit de hoogste sociale laag afkomstig was af, terwijl dit op Mater Dei juist 
toenam. In de periode 1950-1954 was meer dan de helft van de vaders van Ma-
ter Dei-leerlingen directeur, fabrikant, hoogleraar, arts, notaris, ingenieur of 
docent aan een gymnasium of hbs (laag i). Deze groep was ruim twee keer zo 
groot als op het Theresialyceum. 
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Tabel 15. Sociale achtergrond leerlingen Theresialyceum65

1926-1930 + 1935 1941 1946 1951 1956

Sociale 
laag

Aantal lln* % van 
totaal 

(n=144)

Aantal 
lln 

% van 
totaal 
(n=49)

Aantal 
lln 

% van 
totaal 
(n=69)

Aantal 
lln 

% van 
totaal 
(n=66)

Aantal 
lln 

% van 
totaal 

(n=150)

i 53 36,8% 21 42,9% 10 14,5% 20 30,3% 30 20%

ii 16 11,1% 8 16,3% 13 18,8% 13 19,7% 32 21,3%

iii 36 25% 13 26,5% 26 37,7% 15 22,7% 51 34%

iv 7 4,9% 4 8,2% 10 14,5% 11 16,7% 28 18,7%

v 1 0,7% 1 1,4% 2 3% 1 0,7%

vi 0 1 0,7%

Geen / 
zonder 
beroep

4 2,8% 1 1,4% 1 0,7%

Onbekend 27 18,75% 3 6,1% 7 10,1% 5 7,6% 6 4%

* Aantal leerlingen van wie de vader dit beroep uitoefende 

Tabel 16. Sociale achtergrond leerlingen Mater Dei66

1925-1939 1940-1945 1946-1949 1950-1954

Sociale 
laag

Aantal 
lln* 

% van 
totaal 

(n=144)

Aantal lln % van 
totaal 
(n=74)

Aantal lln % van 
totaal 
(n=62)

Aantal lln % van 
totaal 
(n=87)

i 29 38,7% 26 35,1% 29 46,8% 47 54%

ii 23 30,7% 15 20,3% 13 21% 21 24,1%

iii 8 10,7% 20 27% 13 21% 15 17,2%

iv 5 6,7% 4 5,4% 6 9,7% 3 3,4%

v 0 6 8,1% 0 0

vi 0 1 1,4% 0 0

Geen /  
zonder 
beroep

3 4% 1 1,4%

Onbekend 7 9,3% 1 1,4% 1 1,6% 1 1,1%

* Aantal leerlingen van wie de vader dit beroep uitoefende 
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65 i= Hoofdzakelijk vrije en academische beroepen, directeuren van grote ondernemingen, 
 leraren m.o., zeer hoge ambtenaren – Komt overeen met hisclass-codering 1.

 ii = Hoofdzakelijk hoge employés, directeuren kleine ondernemingen, hoofdambtenaren, 
grote landbouwers en tuinders, middelbare technici, leraren – Komt overeen met hisclass-
codering 2.

 iii = Hoofdzakelijk grote tot middelgrote oude en nieuwe middenstand, ambtenaren mid-
denpositie, middelgrote landbouwers en tuinders, middel employees – Komt overeen met 
hisclass-codering 3+4+8.

 iv= Hoofdzakelijk kleine oude en nieuwe middenstand, geschoolde arbeiders, kleine land-
bouwers en tuinders, kantoorbedienden, lagere employees, lage ambtenaren – Komt overeen 
met hisclass-codering 5+6+7.

 v= Hoofdzakelijk geoefende arbeiders, lagere beambten – Komt overeen met hisclass-code-
ring 9+10.

 vi = Hoofdzakelijk ongeoefende arbeiders – Komt overeen met hisclass-codering 11+12.
66 Zie noot 65.
67 Derks & Verheesen-Stegeman, Wetenschap als roeping, 28-29.
68 Interview Janneke Teunissen, 20 augustus 2008. 

De percentages van de sociale achtergrond van leerlingen van het Theresialy-
ceum liggen redelijk dicht bij het landelijke gemiddelde. Als we de gegevens 
over de jaren 1946 en 1951 samennemen, dan was ruim 40% uit hogere mili-
eus afkomstig. Mater Dei vormde een uitzondering op de landelijke trend. 
De steekproef over de jaren 1946-1949 laat zien dat 68% van de leerlingen uit 
de bovenste sociale lagen afkomstig was. Als we dat naast de tabel van Boek-
holt en De Booy voor het schooljaar 1947-1948 leggen, dan zien we een enorm 
verschil. Landelijk was 35% van de lyceumpopulatie uit hogere mileus afkom-
stig. Dat verschil werd in de jaren daarna zelfs groter. In de periode 1950-1954 
gold voor bijna 80% van de leerlingen van Mater Dei dat hun vader een beroep 
uitoefende dat in de twee bovenste lagen viel. Het percentage leerlingen dat 
afkomstig was uit de middelste sociale lagen daalde licht. De in hoofdstuk 2 
aangehaalde opmerking van Derks en Verheesen dat vooral ‘dochters uit de 
gegoede burgerij en dochters van hoogleraren en andere universiteitsmede-
werkers’ Mater Dei bezochten, was zeker van toepassing op de periode 1950-
1954.67 Van de 87 leerlingen die toen op Mater Dei begonnen waren er 7 van 
wie de vader hoogleraar was, nog een andere vader was lector. 

Deze verschillen kunnen waarschijnlijk deels verklaard worden door de 
verschillende stedelijke context, maar het is aannemelijk dat ook de traditie 
van Mater Dei meespeelde. Of er selectie plaatsvond op basis van de sociale 
achtergrond van leerlingen heb ik niet kunnen achterhalen. Duidelijk is wel 
dat sociale achtergrond meespeelde bij de schoolkeuze van ouders. Een in-
terview met een oud-leerlinge van Mater Dei uit de periode 1958-1964 die uit 
een middenstandsgezin kwam, laat zien dat de keuze voor Mater Dei in haar 
milieu als ‘vrij uitzonderlijk’ werd gezien. ‘Mijn vader kreeg veel commentaar 
van vrienden en familie van zou je dat wel doen. (…) Ze hadden zoiets van 
het is toch gymnasium, je dochter wordt verwaand, met allemaal kinderen 
uit heel andere milieus.’68 Ook op school werd zij geconfronteerd met haar 
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69 Ibidem. 
70 De Saint-Jean Martin, Verslag van het paedagogisch congres, 5. Zie ook hoofdstuk 1.
71 Circulaire nr 127, 8th September 1954 ‘To all the Ursulines of the Roman Union of the Order of 

Saint Ursula’, 66, 67.
72 Mak e.a., Verleden van Nederland, 391-392; Brinkgreve & de Regt, ‘Adolescentie als opgave’, 21.

andere achtergrond. Zo kreeg zij in de eerste klas het vak algemene ontwikke-
ling van mère Marie Therese. Deze zuster begon de les door eerst alle namen 
van leerlingen op te noemen met de titels van de vaders erbij, dus ‘professor 
zus en zo, en meester die en die, dat soort dingen’.69 

Bezien vanuit de koers die de ursulinen lange tijd hadden gevolgd was dit 
niet vreemd. In het boek Ursuline method of Education schreef de generale over-
ste dat kinderen uit betere milieus voorbestemd waren om in intellectuele, 
godsdienstige en morele zin een ‘élite’ te vormen.70 Vanaf 1953 werd expliciet 
benoemd dat de ursulinen leerlingen uit lagere milieus moesten werven, 
evenwel ‘without excluding the children of wealthy families’. De jaarversla-
gen van de ursulinen uit de verschillende landen lieten echter nog niet zien 
dat de ursulinen er veel aan deden om leerlingen uit lagere milieus aan te 
trekken.71 

De drie katholieke meisjeslycea bleven ook in de naoorlogse decennia 
vooral leerlingen uit betere milieus trekken. De lycea functioneerden wel als 
emancipatie-instrument voor meisjes – meer meisjes vonden hun weg naar 
de lycea – maar in mindere mate als emancipatie-instrument voor sociale 
klasse – deze meisjes waren nauwelijks afkomstig uit lagere sociale milieus. 
Het Theresialyceum volgde qua populatie de landelijke trend, Mater Dei 
week daarvan af doordat de hoogste sociale lagen oververtegenwoordigd 
waren. Dat sluit aan bij het zelfbeeld van de ursulinen als opvoeders van een 
maatschappelijke elite. 

op zoek naar andere omgangsvormen

Groeiende invloed van sociale wetenschappers op het debat over de jeugd
De lycea kregen te maken met schaalvergroting. Daarnaast begonnen peda-
gogische opvattingen te verschuiven. Opvoeding werd na de Tweede We-
reldoorlog een dominant thema, net zoals dat na afloop van de Eerste We-
reldoorlog het geval was geweest. Veel pedagogen waren van mening dat de 
volwassenen een puinhoop van de wereld hadden gemaakt en dat deze alleen 
te redden viel met inzet van jeugdig enthousiasme, maar ze maakten zich 
tegelijkertijd zorgen over het morele verval van de jeugd.72 Angst voor het 
morele verval verdween gedurende het interbellum niet meer van de agenda, 
maar werd na de Tweede Wereldoorlog opnieuw op de spits gedreven doordat 
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73 De Vries, Complexe consensus, 135.
74 Van den Heuvel, Van patronaat tot soos, 14.
75 Van de zeven onderzoeksbureaus die meewerkten aan de uitvoering van het massajeugdon-

derzoek, waar de overheid in 1948 de opdracht toe gaf, bestond er slechts één ook voor de oor-
log, de andere waren net opgericht. Weijers, Terug naar het behouden huis, 55.

76 De Rooy, ‘Vetkuifje waarheen?’, 83; Mellink, Worden zoals wij, 72.

het algehele gevoel van verval van de jeugd direct aan de oorlog werd gekop-
peld. Volwassenen maakten zich in de naoorlogse jaren grote zorgen over de 
mentaliteit van de burgers en de jeugd in het bijzonder. In tijdschriften uit 
alle confessionele en politieke kleuren uitten intellectuelen hun zorgen over 
de zogenaamde cultuur- of beschavingscrisis. Er verschenen in die periode 
voortdurend boeken die een beeld schetsten van het dreigende verval van de 
Westerse beschaving.73 

Er ontstond in de jaren 1940 en 1950 een grote wetenschappelijke belang-
stelling voor vraagstukken rond jeugd en vrije tijd.74 In heel Nederland wer-
den katholieke en niet-katholieke onderzoeksbureaus opgericht die zich be-
zig gingen houden met opvoedingsmoeilijkheden.75 Deze wetenschappelijke 
belangstelling werd gesteund door de politiek, die daar geld in investeerde. In 
1948 gaf minister Gielen van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen opdracht 
om onderzoek te doen naar wat men de ‘massajeugd’ noemde. Aan twee pe-
dagogen, Langeveld en Perquin, werd opdracht gegeven het onderzoek op te 
zetten. Martinus Langeveld, hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit van 
Utrecht, coördineerde een onderzoeksgroep bestaande uit zeven instituten 
die zich met de jeugd van boven de rivieren zou bezighouden. Het katholieke 
Mgr. Hoogveld Instituut, dat in 1948 was opgericht, ging zich onder leiding 
van de jezuïet Nicolaas Perquin richten op Noord-Brabant en Limburg. Vijf 
jaar later waren er rond de 900 pagina’s aan rapporten verschenen. Langeveld 
sprak in het rapport Maatschappelijke verwildering der jeugd uit 1952 zijn bezorgd-
heid uit over de jeugd, die verwilderd zou zijn door het verdwijnen van tra-
dities, fatsoensnormen, moraliteit en geloof. Uit het onderzoek was gebleken 
dat dit dreigende proces in alle streken en sociale lagen voortwoekerde. Het 
rapport dat in 1953 door het katholieke Hoogveld Instituut werd gepubli-
ceerd, was gematigder dan het rapport van Langeveld, maar alle rapporten 
concludeerden dat het met de jeugd ernstig was gesteld.76 

Sommige geestelijken probeerden het tij te keren door oude geloofswaar-
den in ere te herstellen. De oorlog zou de moraal en de gezagsgetrouwheid 
van katholieken in Nederland hebben ondergraven. De meeste katholieke 
instellingen en organisaties waren tijdens de oorlog verboden geweest en het 
verzet tegen de Duitse bezetter had de bevolking eraan doen wennen om zich 
op allerlei manieren aan gezag en autoriteit te onttrekken. In hun stukken 
schetsten zij een wereld van zedeloosheid en oppervlakkigheid en waren de 
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77 Dieleman, ‘De katholieke pedagogiek’, 124; Van Heijst, Derks & Monteiro, Ex Caritate, 160.
78 Een kleine groep vooraanstaande katholieken manifesteerde zich bijvoorbeeld in de Partij van 

de Arbeid in een eigen katholieke werkgemeenschap. Bank, ‘De halve eeuw van Dux’, 20-21. 
79 Lène Coenders trouwde in 1950 met drs. R. Dresen en heette sindsdien Lène Dresen-Coenders. 

Roes, ‘Dux, 1927-1970’, 42. 
80 Damsma, ‘De jaren 1945-1950’, 45.
81 Vooral de serie artikelen van Lène Coenders over het fabrieksmeisje was hierin van belang.  

Zie De Wolf, ‘Om de ziel van de jeugd’, 82.
82 Zie over Rombouts en zijn pedagogische opvattingen ook hoofdstuk 3, ‘zedelijke vorming’. 
83 Stolk, Tussen autonomie en humaniteit, 326-329.
84 Vossen, Mater Amabilis, 106.
85 Idem, 179.

waarschuwingen niet van de lucht. Een restauratie van tucht en discipline 
moest de jeugd weer in het gareel krijgen.77 

Tegen deze opvatting ontstond in het katholieke milieu een onderstroom 
aan kritiek.78 Het tijdschrift Dux speelde een belangrijke rol in veranderende 
opvattingen in katholieke kring over jeugd en opvoeding. Het tijdschrift, dat 
in 1947 voor het eerst na de oorlog weer verscheen, stond onder redactie van 
de katholieke pedagoog en jezuïet Perquin en de psychologen Han Fortmann 
(tevens priester) en Lène Coenders.79 Zij gingen het jeugdvraagstuk op een 
andere manier benaderen en maakten gebruik van inzichten ontleend aan 
sociale wetenschappen en met name de psychologie.80 

De redacteuren van Dux wilden de werkelijkheid bestuderen en richtten 
zich vooral op wat jongeren zelf dachten en vonden.81 Perquin, die in 1957 op 
59-jarige leeftijd hoogleraar pedagogiek werd in Utrecht, wilde de pedago-
giek losweken van de theologie en opvoedingsverschijnselen onafhankelijk 
van christelijke kaders onderzoeken. Dat was een fundamenteel andere be-
nadering dan de katholieke beginselpedagogiek die Rombouts voorstond.82 
Rombouts, die 14 jaar ouder was dan Perquin, zag de opvoeding tot goede 
christenen als belangrijkste opvoedingsdoel, Perquin kwam tot de conclusie 
dat ‘volwassenheid’ centraal moest staan.83

Het begrip ‘volwassenheid’ stond centraal in een speciaal nummer van 
Dux uit 1955 waarin de belangrijkste resultaten van het bovengenoemde 
Hoogveld-rapport werden samengevat. Dit Dux-nummer was zeer invloedrijk, 
zo liet Vossen zien. De terminologie van de Hoogveldonderzoekers bepaalde 
in belangrijke mate het vertoog over de jeugd, ook buiten katholieke kring.84 
Volgens de onderzoekers was er pas sprake van een volwassen levenshouding 
als jongeren zich normen eigen maakten, hadden geleerd om eigen keuzes 
te maken en volgens eigen verantwoordelijkheid handelden. De traditionele 
voorstelling van het kind als zondig wezen dat strenge tucht nodig had raakte 
achterhaald. Ge- en verboden moesten niet langer van bovenaf worden opge-
legd, maar verinnerlijkt worden. Meer zelfstandigheid en vrijheid vormden 
een betere voorbereiding op volwassenheid.85
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86 Weijers, Terug naar het behouden huis, 54.
87 Du Bois-Reymond & Meijers, ‘Slotbeschouwing. Het massajeugdonderzoek als maatschappe-

lijk project’, 207.
88 Zie bijvoorbeeld Perquin, ‘De geestelijk-hygiënische problematiek’, 8-19.
89 Het tijdschrift Dux werd bijvoorbeeld tijdens de bijeenkomsten van zusterdocenten van de 

Franciscanessen van Heythuysen aangehaald. afh, Notulen van de bijeenkomsten van lera-
ressen, 4 januari 1950. Tijdens de docentenvergadering van het Theresialyceum op 4 septem-
ber 1953 werd voorgesteld om Perquin of Fortmann uit te nodigen als spreker op de ouder-
avond. atl, schrift met notulen docentenvergaderingen 1944-1955, 4 september 1953.

90 ‘Aan de pschychologisch-paedagogische cursus, die door het Hoogveld Instituut gegeven 
wordt, zullen M. Assistante en M. Gregoria deelnemen.’ osu 1776, Verslagen van raads-
vergaderingen communiteit Mater Dei, 8 oktober 1950.

91 osu 1738, Diaria Mater Dei, 26 augustus 1957. Lène Dresen-Coenders werd in 1960 op Mater 
Dei uitgenodigd om voor de ouders te spreken over het studerende meisje. ran 1051, 67,  
Stukken betreffende de Raad van Overleg, 1956-1964, 9 februari 1960. Meer hierover in hoofd-
stuk 7. 

Vernieuwingsgezinde (katholieke) pedagogen en psychologen waren 
van mening dat de nieuwe tijden andere eisen stelden aan ouders, leraren en 
jeugdleiders en zij bepleitten een andere omgang met de jeugd. Belangrijk 
daarbij was dat zij anders gingen denken over oorzaken van problemen van 
jongeren. Problemen als desinteresse bij de jeugd kwamen in hun ogen voort 
uit een gevoel van ontheemding bij jongeren, die leefden in een wereld waar 
een gebrek aan geborgenheid was. Door de opvoedmethode aan te passen zou 
dat verholpen kunnen worden.86 

Een belangrijk gevolg van deze denkrichting was dat pedagogische 
opvattingen zich meer gingen richten op de opvoeders dan op degenen die 
opgevoed moesten worden.87 Opvoeders moesten nieuwe wegen vinden om 
jongeren weer te bereiken. Naast de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid 
van leerlingen kwam in pedagogische studies ook naar voren dat opvoeders 
meer in gesprek zouden moeten gaan met jongeren.88 

Zusters waren op de hoogte van deze nieuwe pedagogische opvattingen, 
zo blijkt uit de onderzochte school- en congregatiearchieven. Het tijdschrift 
Dux werd in kringen van zusters gelezen en Fortmann, Perquin en ook Dresen-
Coenders waren er graag geziene gasten.89 Mater Dei bevond zich in Nijmegen 
in het hart van de vernieuwingsimpulsen. In 1948, 1949, 1950 en 1952 werd de 
agenda van de cursussen van het Mgr. Hoogveld Instituut in de kroniek van 
de communiteit Mater Dei geplakt. In 1950 werd expliciet vermeld dat mère 
Gregoria en mère Victoire, docente aardrijkskunde op Mater Dei, deelnamen 
aan deze cyclus.90 Op de studiedag die op 26 augustus 1957 door het pmv werd 
georganiseerd voor ursulinen die in het onderwijs werkten, gold de volgende 
uitspraak van Fortmann als motto van de dag: 

 ‘Ik pleit voor een opvoeding, die vertrouwen heeft in de groeikrachten 
van het kind, in zijn eigen verlangen om goed te worden, die tijd heeft om 
te leren, mis te tasten en ervaringen op te doen’.91 
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Ook in Amsterdam en Tilburg bezochten zusters lezingen. Diverse Zusters 
van Liefde volgden paedagogische studieweken van de rk Leergangen, als 
deze in Tilburg werden georganiseerd.92 In Amsterdam hield zuster Chris-
tiana Liedemeier, die net als mère Gregoria was toegetreden tot het rk Vrou-
wendispuut, haar medezusters op de hoogte van wat daar werd besproken. 
Het bijwonen van lezingen betekende natuurlijk nog niet dat men instemde 
met de boodschap die daar werd uitgedragen.93 Wat sijpelde door naar de 
schoolpraktijk?

Van ordecommissie naar leerlingenparlement
In de bredere maatschappelijke discussie werden er vooral zorgen geuit over 
de ‘massajeugd’, waarmee vooral werkende jongeren werden bedoeld.94 De 
angst dat de jeugd na de bezettingsjaren verwilderd zou zijn, drong echter 
ook binnen de schoolmuren van de drie lycea door. Op Mater Dei had de rec-
trix het gevoel dat er door de oorlog niet alleen materiële schade was geleden, 
maar dat ook de mentaliteit van haar leerlingen een knauw had opgelopen. 
Direct na de oorlog uitte mère Gregoria tijdens de docentenvergadering van 2 
oktober 1945 haar zorg over de ‘toenemende non-chalance en luidruchtigheid 
in manieren en optreden’ van haar leerlingen.95 Zuster Christiana Liedmeier, 
oud-leerlinge van Fons Vitae en rectrix van Lyceum Sancta Maria in Haarlem, 
sprak op 24 november 1948 in een lezing over de mentaliteitsverandering die 
zij na de oorlog bij haar leerlingen signaleerde.96 Het beeld dat uit haar lezing 
voor de Amsterdamse afdeling van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbe-
weging naar voren komt, is wat ontmoedigend: de vrijheid en zelfbewust- 
heid die veel meisjes kenmerkte, leidde tot egoïstische opvattingen en een 
gebrek aan zondebesef en godsdienstzin. Doordat het ‘tegenwoordige meisje’ 
tijdens de oorlog lastige mensen van zich af had moeten houden en doorzet-
tingsvermogen had moeten tonen, was zij wat al te ‘bijdehand’ geworden.97 
Op de drie lycea hamerden de rectrixen erop dat leerlingen de regels na moes-
ten leven.98 

Marieke Smit - In deugd en wijsheid groeien.indd   324 12-07-19   09:14



[   325   ]

99 atl, Schrift met notulen docentenvergaderingen 1944-1955, 1 september 1944. 
100 Tonny, ‘De Bovenbouwavond’, Knoppen jrg 29, nr 4-5, 20 december 1952.
101 afv, Schrift met notulen docentenvergaderingen 1951-1956, 10 januari 1953.
102 Zuster Christiana Liedmeier wekte in de docentenvergadering de indruk dat het initiatief  

voor deze ordecommissie van de leerlingen afkomstig was, maar een vergadering daarna  
bleek dat daar toch enige regie van de schoolleiding aan ten grondslag lag. In de notulen werd 
opgenomen dat het wenselijk was ‘ons van hun [die van de leerlingen van de ordecommissie, 
M.S.] medewerking [te] verzekeren bij de verwezenlijking van de verschillende orde-punten.’ 
afv, verslagen docentenvergaderingen 1951-1956, 10 januari 1953 & 27 februari 1953.

103 Zie Mellink, Worden zoals wij, 133. 
104 atl, Verslag schoolraad 17 maart 1961.

Geleidelijk ontstond er echter een andere manier om leerlingen te bena-
deren. Naast de nadruk op tucht en discipline werd in de manier waarop op 
de drie scholen met leerlingen werd gecommuniceerd meer nadruk gelegd 
op hun eigen verantwoordelijkheid voor hun gedrag. Op Fons Vitae en het 
Theresialyceum werden langzaam elementen ingevoerd die (onder toezicht) 
eigen verantwoordelijkheid van leerlingen moesten bevorderen. Op het The-
resialyceum werden vanaf 1944 klassenleidsters verkozen die er verantwoor-
delijk voor waren dat iedereen zich netjes aan de regels hield.99 Op Fons Vitae 
werd er tijdens de bovenbouwavond van woensdag 29 oktober 1952 een ‘orde-
commissie’ ingesteld van leerlingen uit de hoogste klassen, ‘die de orde in het 
schoolgebouw moeten handhaven’, zoals Ans Vermeulen in de schoolkrant 
schreef.100 Deze meisjes moesten in het vrije kwartier en tussen de middag 
surveilleren in de school. Zij moesten ervoor zorgen dat de leerlingen niet in 
de klassen aanwezig waren voordat de eerste bel was gegaan, dat zij tussen 
de lessen door niet in de vensterbanken zaten en dat de leerlingen die tussen 
de middag op school bleven, het poortje niet uitgingen.101 Zulke initiatieven 
laten zien dat er een zekere spanning was tussen sturing en zelfsturing. Er 
werd nadrukkelijk verantwoordelijkheid bij de leerlingen gelegd, maar tege-
lijkertijd kwamen alleen die meisjes in aanmerking voor zulke functies die 
zich gedroegen zoals hun opvoeders dat graag wensten.102 

Docenten hadden duidelijke opvattingen over ‘verantwoordelijk’ gedrag 
en de manier waarop dat tot uiting zou moeten komen. Ook bleven de ver-
houdingen tussen docenten en hun leerlingen hiërarchisch. Tegelijkertijd 
geloofden veel leraren dat leerlingen beter in staat zouden zijn hun eigen 
keuzes te maken en verantwoordelijkheid te dragen als zij de ruimte kregen 
om hun eigen wensen te uiten.103 Op het Theresialyceum zagen docenten en 
schoolleiding het als een vanzelfsprekende ontwikkeling dat er in 1960 een 
schoolraad werd opgericht die tot doel had het contact tussen schoolleiding 
en leerlingen te vergroten. De schoolraad, die uit klassenleidsters van de 
hoogste klassen bestond en eens in de drie weken vergaderde, mocht voor-
stellen aan de schoolleiding doen en als deze voorstellen waren aangenomen, 
controleren of ze ook werden uitgevoerd.104 In haar toespraak tijdens het 
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111 atl, Notulen lerarenraad, 24 november 1967

lustrum van het lyceum in 1961 noemde de rectrix de oprichting van de mis-
sieclub een van de ‘positieve resultaten’ die de schoolraad had opgeleverd. ‘Er 
was wel missieactiviteit op onze school en zelfs veel, maar het is beter dat die 
activiteiten van jullie uitgaan en door jullie bepaald worden. We hopen dat de 
schoolraad met meer plannen komt. De school moet jullie school zijn.’105 De 
rectrix legde het eigenaarschap van de schoolactiviteiten nadrukkelijk bij de 
leerlingen. 

Ondanks deze inspraakmogelijkheid kwam aan leerlingen van het There-
sialyceum ‘de eer toe het vroegst bekende onderwijsprotest van de jaren zestig 
in Tilburg op touw te hebben gezet’, aldus Frans Godfroy in 1969. Opstand in het 
Zuiden, een historische beschouwing van de studentenopstand die in Tilburg 
zulke heftige vormen aannam.106 De leerlingen organiseerden in november 
1963 een sitdownstaking voor de deur van de school omdat de proefwerkweek 
voor het kerstrapport meteen na Sinterklaas van start zou gaan, waardoor 
zij zich niet goed zouden kunnen voorbereiden.107 Godfroy spreekt van een 
‘ongehoord incident’, dat overigens niet gememoreerd wordt in jubileum-
boeken van de school. 

In het schoolarchief bevindt zich wel een lijst met wensen die de school-
raad en het schoolclubbestuur in maart 1964 voorlegden aan de schoolleiding 
waarin zij aangaven dat zij ‘ieder weekend huiswerkvrij’ wilden en meer vrije 
dagen ‘om op adem te komen’.108 Uit het wensenlijstje uit 1964 blijkt ook dat 
leerlingen als meer gelijkwaardige gesprekspartners gezien wilden worden. 
Als klachten kwamen naar voren dat er te weinig werd gesproken over ‘be-
langrijke en aktuele problemen’, dat de docenten en leerlingen te ver van 
elkaar af stonden en dat het ophalen van de rapporten bij de rectrix aan het 
einde van het schooljaar te ‘zenuwslopend’ was door de ‘preek’ die zij de leer-
lingen gaf.109 Wat precies met deze wensenlijst gebeurde wordt niet duidelijk 
uit het schoolarchief. 

Wel blijkt dat leraren van het Theresialyceum inspraak van leerlingen zeer 
‘wenselijk’ vonden. In oktober 1967 discussieerden zij over de vraag hoe die 
het best kon worden bereikt.110 Ze kwamen niet gelijk tot concrete plannen en 
besloten om een ‘workpaper’ over dit onderwerp op te stellen.111 Er bleef een 
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spanningsveld bestaan tussen de vrije meningsuiting van de leerling en het 
in goede banen leiden daarvan, zo blijkt uit de notulen van de vergadering 
een jaar later. Daar werd besproken hoe de klassenleidsters het beste verko-
zen konden worden, waarbij ‘het goed van een demokratische procedure’ en 
het belang van een ‘heilzame beïnvloeding van de schoolleiding’ tegen elkaar 
werden afgewogen.112 De notulen geven niet prijs hoe die weging uiteindelijk 
uitpakte.

De opvolger van zuster Mediatrix, Fried Colen, prees in een gedenkboek 
‘het verstandige beleid en manoeuvreren van de toenmalige rectrix en school-
leiding’. Daardoor, zo veronderstelde hij, had het ‘roemruchte jaar’ 1969, 
waarin Tilburg zicht ontpopte tot ‘marxistisch bolwerk’ van Nederland, nau-
welijks gevolgen voor het Theresialyceum.113 Het verzet van Tilburgse studen-
ten was vooral gericht tegen het curatorium van de Katholieke Hogeschool 
Tilburg dat medebeslissingsrecht weigerde. Door die terughoudende reactie 
werd het conflict op de spits gedreven.114 Op het Theresialyceum waren er op 
dat moment inspraakmogelijkheden voor leerlingen waardoor zij hun zegje 
konden doen.

De stedelijke context van oproer en onrust in het Amsterdam van 1965-
1966 had daarentegen wel zijn weerslag op Fons Vitae. Schooljaar 1965-1966 
werd het toneel van een luidruchtige roep om inspraak door leerlingen 
van de hoogste klassen. Het systeem van de klassenvertegenwoordigers die 
in een leerlingenraad samenkwamen voldeed in hun ogen niet. In het jaar 
waarin Provo met ludieke acties de politie tot razernij bracht, het huwelijk 
van Beatrix en Claus werd gesloten, waarbij de hele wereld kon zien hoe 
rookbommen het feest verstoorden, keerden de eindexamenklassen van de 
hbs en het gymnasium zich tegen het schoolgezag. Zij beriepen zich daarbij 
op de pas aangestelde godsdienstdocent, de jezuïet Jos Vrijburg, die in te-
genstelling tot de andere docenten, wel naar hen zou luisteren. Zij richtten 
een alternatieve schoolkrant op waarin zij opriepen tot meer ‘democratie’ en 
haalden een 1-aprilgrap uit waarbij zij van plaats wisselden met jongens van 
het Sint-Ignatiuscollege en zo het seksegescheiden onderwijs en in hun ogen 
ouderwetse opvattingen omtrent seksualiteit ter discussie stelden. Politie en 
brandweer kwamen eraan te pas om de school van deze ongewenste bezoekers 
te ontdoen.115 

De examenkandidaten keerden zich tegen docenten en dan met name 
tegen zusters, die in hun ogen symbool stonden voor de oude orde die zij om- 
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ver wilden werpen. Dat er zoveel ophef ontstond, hing samen met het feit  
dat Vrijburg experimentele godsdienstlessen aanbod, zoals uitvoerig aan de 
orde zal komen in hoofdstuk 7. Vrijburg symboliseerde de nieuwe orde die 
deze leerlingen voorstonden. Hij ging in zijn godsdienstlessen nadrukkelijk 
het gesprek aan met leerlingen en zij voelden zich door hem serieus geno-
men. Na het turbulente schooljaar 1965-1966 keerde de rust enigszins terug 
toen deze examenklassen waren vertrokken en ook Vrijburg zijn ontslag had 
gekregen.116 

De acties van deze club ‘rooien’, zoals ze zichzelf noemden, hebben diepe 
sporen nagelaten in het collectieve geheugen van de school. Daardoor is het 
beeld ontstaan van een school, met de zusters als ultieme belichaming, die er 
in de periode vóór 1966 ouderwetse opvattingen op nahield.117 In het meest 
recente jubileumboek, dat in 2015 verscheen, worden deze gebeurtenissen in 
detail beschreven en in het perspectief van de Amsterdamse context geplaatst. 
Interviews met oud-leerlingen die bij deze actie betrokken waren, laten zien 
dat zij vooral dachten in termen van ‘een stunt’ en niet hadden verwacht dat 
de gemoederen op school zo hoog zouden oplaaien.118 Dat zusters paniekerig 
reageerden toen de school door jongens werd ‘bezet’, is beter te begrijpen in 
het licht van de spanningen in Amsterdam. Zo waren er twee weken daarvoor 
demonstranten langs het klooster van de zusters getrokken, waarbij de politie 
vreesde voor harde confrontaties.119 

De luidruchtige manier waarop leerlingen van Fons Vitae om meer ho-
rizontale verhoudingen vroegen, leidde niet tot sympathie bij de rectrix. Zij 
koos niet voor de weg van meer inspraak voor leerlingen, maar zette in 1965 in 
op het verbeteren van onderlinge contacten tussen docenten door een docen-
tenraad in te stellen die iedere maand bijeenkwam.120 Tijdens die vergaderin-
gen werd ook de koers ten aanzien van de ‘relschoppers’ bepaald. Zo mochten 
zij hun alternatieve schoolkrant uitbrengen, maar alleen als de artikelen qua 
‘inhoud en woordkeus’ niet ‘ontoelaatbaar’ waren. Anders werd de oplage in 
beslag genomen en de schrijfster van school verwijderd.121 

Nadat de examenklassen van school waren keerde de rust op Fons Vi-
tae terug, maar de gebeurtenissen lieten wel hun sporen na, ook al was het 
maar een klein groepje leerlingen dat de opschudding had veroorzaakt. De 
leerlingenraad zette in op verbinding en deed in juni 1966 een oproep om de 
verhoudingen tussen leerlingen en docenten te verbeteren, bijvoorbeeld door 
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een ‘chanson-club’ of foto-, teken-, schaak-, of literaire club op te richten 
waar leerlingen en docenten lid van konden worden. Lekendocent P. van der 
Vlugt kwam daarop terug in de schoolkrant van oktober 1966. Hij moedigde 
de leerlingen aan om met hun plannen naar de docentenkamer te komen, 
zodat er ook echt iets van start kon gaan.122 

Op alle drie de lycea vormden de jaren 1960 het decor voor meer inspraak 
van leerlingen. In Amsterdam was een groep leerlingen niet tevreden over de 
inspraak die zij hadden. De leerlingenraad, die bestond uit vertegenwoordi-
gers van de verschillende klassen, was in hun ogen niet kritisch genoeg. Hun 
acties deden de gemoederen hoog oplaaien. Interessant is dat deze leerlingen 
het schoolgezag op de kast kregen, net zoals Provo dat lukte met het gemeen-
tebestuur. De opruiende taal en ontregelende acties brachten het schoolgezag 
uit evenwicht, waardoor er paniekerig werd gereageerd. 

Vrijburg pleitte voor een andere omgang tussen docent en leerlingen, 
maar hij behoorde op dat moment wel tot de uitzonderingen. De gezagsver-
houding zoals die tussen docenten en leerlingen in de klaslokalen bestond, 
stond nergens echt ter discussie. Ook als er meer inspraakmogelijkheden voor 
leerlingen kwamen, bepaalden schoolleiding en docenten welke wensen wel 
en welke wensen niet werden ingewilligd. Het ging in feite om democratise-
ring met de handrem erop. 

Oudercomités
In hoofdstuk 2 kwam al aan de orde dat ouders ten opzichte van de school een 
volgzame rol kregen toebedeeld. Ouders vormden weliswaar het eerste op-
voedingsmilieu en de godsdienstige vorming kwam voor een groot deel neer 
op de schouders van ouders, maar in de ogen van geestelijken waren zij niet 
altijd goed op die taak voorbereid. Via ouderavonden moesten ouders worden 
bijgespijkerd om hun rol als opvoeders zo goed mogelijk te kunnen vervul-
len. In het katholiek onderwijs waren veel scholen in handen van kerkelijke 
organisaties zoals congregaties.123 Daarmee verschilde het katholiek onder-
wijs fundamenteel van het protestants-christelijk onderwijs, waar ouders 
veelal een rol in het schoolbestuur hadden.124

Hoofdstuk 2 liet tevens zien dat ouders die hun dochters naar Fons Vitae, 
Mater Dei of het Theresialyceum stuurden, niet altijd genoegen namen met 
de volgzame rol die hun was toebedeeld.125 Er ontstonden wel eens conflic- 
ten over kwesties als kledingregels, het verplichte misbezoek, de manier waar-
op het schooljaar werd afgesloten en het schoolgeld. Deze ouders dreigden 
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soms hun dochters naar een andere school te sturen als hun eisen niet werden 
ingewilligd. Zij probeerden op die manier invloed uit te oefenen. Omge- 
keerd was het voor de lycea belangrijk om een goede relatie met ouders te 
hebben.

Na de Tweede Wereldoorlog kwam het gezin centraal te staan in het 
denken over de wederopbouw van Nederland. Alle politieke partijen bestem-
pelden de zorg om het gezin als een van de speerpunten van hun beleid. Ook 
pedagogen onderstreepten het belang van het gezin in een snel veranderende 
samenleving.126 Gezonde gezinnen zouden jongeren in het gareel houden en 
zo de ‘ontwrichting van de samenleving’ tegen kunnen gaan.127 Die nadruk 
op het belang van het gezin is ook terug te zien in de onderwerpkeuze voor 
de pedagogische week van de rk Leergangen 1947: ‘opvoeding in gezin en 
school’.128 Het was de eerste keer sinds het uitbreken van de Tweede Wereld-
oorlog dat de rk Leergangen een dergelijke studieweek organiseerde. Net als 
tijdens voorafgaande pedagogische weken van de rk Leergangen bezocht een 
aantal Zusters van Liefde deze studieweek.129 De sprekers benadrukten dat 
school en gezin samen zouden moeten werken in de opvoeding. Onder hen 
was de katholieke psycholoog Sis Heyster, die vanaf eind jaren 1930 populaire 
opvoedkundige boekjes schreef voor ouders.130 Zij benadrukte dat school en 
ouders samen de verantwoordelijkheid droegen voor de opvoeding. In een 
tijd waarin ‘men totaalpsychologie bedrijft’ moesten beide partijen inzien 
dat vorming van het kind geen waarde had, als daaraan niet eensgezind werd 
gewerkt.131 

Op 17 juni 1952 kwam de rk Schoolraad op verzoek van bisschop Alfrink, 
die vanwege de slechte gezondheid van aartsbisschop De Jong diens taken had 
overgenomen, met een reglement voor de oprichting van oudercomités.132 In 
België riepen de bisschoppen in 1953 op om oudercomités op te richten. Kwan-
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133 Kwanten, ‘Een stem in het kapittel’, 426.
134 Idenburg, Schets, 257, 258.
135 In 1953 had slechts 5% van de katholieke lagere scholen een oudercomité. ‘De taak van het 

 oudercomité’, Het schoolbestuur. Tijdschrift ten dienste van het r.k.  bijzonder onderwijs 22: 11 (1 november 
1954), 254.

136 abDb, doos o.m.o. i b, b.3, omslag bisschoppelijke inspectie vhmo. Verslag van Dr. J.G.A.M. 
Remmers bisschoppelijk inspecteur van het katholiek vhmo, 7 april 1958. 

137 abDb, doos bisschoppelijke schoolinspectie 5, map dekenaat Tilburg, Brochure De ouder- 
comités. Overdrukken uit “De Maasbode” 3e druk (Rotterdam 1957), 10.

138 Onderstreept in het origineel. afv, Verslagen docentenvergaderingen 1951-1956, 10 januari  
1953.

tes geeft aan dat de bisschoppen hiermee vooral hun eigen belangen wilden 
dienen. In 1953 was steun van ouders hard nodig bij de politieke schoolstrijd 
die in België gaande was. De Belgische bisschoppen hoopten via oudercomités 
steun te vinden voor hun beleid. Zij benadrukten dat de oudercomités een 
louter adviserende rol zouden moeten krijgen.133 Ook de Nederlandse bis-
schoppen zetten in op een adviserende functie.134 Bovendien was het aan de 
schoolbesturen of zij een dergelijk overlegorgaan wilden oprichten. 

In de praktijk kwam er van de oprichting van oudercomités aanvankelijk 
nog niet veel terecht.135 Zowel ouders, deskundigen, als het episcopaat waren 
voorstanders van meer inspraak voor ouders, maar de schoolbesturen (en dat 
waren met name religieuzen) hielden liever alles in eigen hand en wilden 
geen bemoeienis van anderen, zo blijkt uit een verslag van bisschoppelijk 
inspecteur van het middelbaar onderwijs van het bisdom Den Bosch dr. 
J.G.A.M. Remmers. Hij bezocht op 15 maart 1957 Mater Dei en op 17 december 
1957 het Theresialyceum (en diezelfde dag in Tilburg ook het Sint-Odulphus 
Lyceum en de Sint-Paulus hbs) en concludeerde dat nog maar weinig scholen 
een oudercomité hadden. Zijn verklaring was als volgt: 

 ‘Men is hiervoor enigszins huiverig wegens de onwetendheid van veel ou-
ders in schoolzaken en omdat men vreest dat zij hun functie van advies-
college te buiten zullen gaan.’136 

Die gedachte was op zich niet vreemd. Hoogopgeleide katholieke leken die 
zich hadden verenigd in de Sint-Adelbertvereniging riepen inmiddels ook op 
tot de oprichting van oudercomités. Hun insteek was anders dan die van de 
bisschoppen. Zij wilden meer echte invloed voor ouders en stelden voor om 
ouders ook deel te laten uitmaken van schoolbesturen.137 

Op Fons Vitae stelde rectrix zuster Christiana in de docentenvergade-
ring van 10 januari 1953 voor om ‘onze gedachten eens te laten gaan over het 
oprichten in de toekomst van een Oudercommissie’.138 Toch kwam het niet 
tot de oprichting van zo’n overlegorgaan. Na het plotselinge overlijden van 
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139 afv, Zuster Cherubine Snijders, Circulaire aan de ouders 15 februari 1954.
140 In het programmaboekje dat de school in 1957 uitgaf wordt geen melding gemaakt van een 

oudercommissie. Het Geschiedboek Fons Vitae vermeldt dat er in 1969 een Raad van Overleg werd 
opgericht. Bredschneyder e.a., Geschiedboek Fons Vitae, 95.

141 Kloek e.a., Het Vossius, 38.
142 ‘Jubileum ouder comités met problemen’, de Volkskrant 28 mei 1966.
143 Jansen, Het voortgezet onderwijs in Heerlen, 300. In 1964 had 39% van de vhmo-scholen een ouder-

comité. Idenburg, Schets, 258.
144 atl, Notulen bestuursvergaderingen, 23 november en 17 december 1953. 
145 Een van de ouders was mevrouw Van der Grinten-Peters. Zij was tevens lid van het bestuur 

van het Theresialyceum dat sinds dat jaar onder omo viel. De ouders waren gekozen na 
 samenspraak tussen mevrouw Van der Grinten-Peters en de rectrix: ‘[G]etracht is ouders te 
vinden, omgeven uit alle milieus vd school, die tijd, belangstelling, ontwikkeling, katholieke 
instelling bezitten’. atl, Stukken i.v.m. ouderavonden en Oudercommissie 1950-1970, schrift 
met notulen oudercomité, 22 januari 1954.

146 atl, Stukken i.v.m. ouderavonden en Oudercommissie 1950-1970, brief mevrouw W. van 
 Iersel-Verdijk aan de rectrix, 3 februari 1957; Schrift met notulen oudercomité, dd 30 mei 1960.

zuster Christiana in 1953 werd zuster Cherubine rectrix in Amsterdam. In  
de eerste brief die zij aan de ouders schreef, sprak zij wel de wens uit dat  
‘er een hechte band mag bestaan tussen U en ons’ en hoopte zij op een ‘har-
telijke samenwerking’, maar van een oudercomité kwam het niet.139 Het con- 
tact met ouders kreeg gestalte in ouderavonden.140 Fons Vitae vormde daar- 
mee geen uitzondering in Amsterdam: ook het Vossius Gymnasium had lang 
geen oudercommissie omdat de rector daar niet op zat te wachten.141 Ook 
onder katholieke scholen waren zij daarmee geen vreemde eend in de bijt. 
Tien jaar na de bisschoppelijke oproep om oudercomités op te richten con- 
stateerde de Volkskrant dat het aantal scholen dat daadwerkelijk een ouder-
comité had opgericht nog maar een kwart besloeg.142 Het besluit om geen 
oudercommissie op Fons Vitae op te richten was geen congregatiebeleid. Op 
het lyceum van de Franciscanessen van Heythuysen in Heerlen werd midden 
jaren 1950 wel een Raad van Overleg opgericht waarin ouders zitting had-
den.143 

Het Theresialyceum kreeg in 1954 een oudercommissie. Het initiatief hier- 
voor was afkomstig van het nieuwe schoolbestuur, dat sinds de overdracht 
aan omo een jaar eerder bestond uit vier vertegenwoordigers van het omo-
bestuur, drie leden die door de ouders waren aangewezen en de rectrix, con-
rectrix en moderator die de school vertegenwoordigden. Zuster Wilhelme 
kreeg van het schoolbestuur de opdracht om op korte termijn een ouder- 
commissie te formeren, zoals ook op andere omo-scholen gebruikelijk was.144 
Het oudercomité van het Theresialyceum bestond uit een twaalftal ouders  
die in gesprek gingen met de rectrix.145 Die ouders werden door de rectrix 
gekozen.146

Op Mater Dei vond het contact met ouders in eerste instantie plaats  
op drukbezochte ouderavonden, maar in 1956 werd een officieel orgaan in  
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147 ran 1052, 94, Diaria 1949-1955. Op de ouderavond in november 1949 waren meer dan vijftig 
ouders aanwezig; de ouderavond van 26 november 1951 trok 180 ouders. 

148 Op Mater Dei waren in 1956 Mej. Dr. P. Sluyter, Dr. A. Starmans en Dr. A. Vergeest per ‘ge-
heime stemming’ als afgevaardigden van het docentencorps gekozen. Ook ouders werden  
per stemming verkozen. ran 1051, 67, Stukken betreffende de Raad van Overleg, 1956-1964,  
23 januari 1956. 

149 ran 1051, 67, Stukken betreffende de Raad van Overleg, 1956-1964.
150 Brochure Lyceum “Mater Dei”, juni 1957.
151 H.N.J. Bots & E. Ghuys, Waarom ouderverenigingen aan rk  scholen? (Heiloo 1962), 6, 7.
152 Van het oudercomité van Mater Dei zijn er notulen van 1956 tot 1963 en twee brochures die de 

Raad van Overleg uitgaf. ran 1051, 67. Van het Theresialyceum zijn er notulen over de periode 
1954 tot 1963. atl, Stukken i.v.m. ouderavonden en Oudercommissie 1950-1970, schrift met 
notulen oudercomité 1954-1963.

153 abDb, doos bisschoppelijke schoolinspectie 5, map dekenaat Tilburg, Brochure De oudercomités. 
Overdrukken uit “De Maasbode” 3e druk (Rotterdam 1957), 27-29.

het leven geroepen waarin ouders en school met elkaar in gesprek gingen.147 
Op Mater Dei bestond de Raad van Overleg uit één vertegenwoordigende  
ouder per klas, enkele docenten en de rectrix.148 In de voorlopige statuten 
van de Raad van Overleg, die 26 april 1956 werden opgesteld, stond in het 
eerste artikel dat een Raad van Overleg aanvankelijk niet nodig leek, ‘en  
’t vertrouwen dat de ouders de school gaven, groot was’. Toch had het bestuur 
van Mater Dei, ‘meegaande met de geest van de tijd’, een Raad van Over- 
leg in het leven geroepen om met ouders te kunnen spreken over zaken die 
hen beide aangingen.149 In de eerste brochure die de Raad van Overleg van 
Mater Dei (in 1957) uitgaf, werd de nauwere samenwerking tussen ouders  
en school neergezet als belangrijk aspect van de ursulinenopvoeding.150 Het 
moment waarop het oudercomité op Mater Dei van start ging, lijkt echter 
nauw samen te hangen met de oproep die de bisschoppen in 1956 deden, 
waarin zij stelden dat het ‘dringend gewenst’ was dat aan alle katholieke 
scholen een oudercomité zou worden opgericht.151 

Op Mater Dei en het Theresialyceum spraken ouders met de rectrixen  
over onderwerpen als regelingen omtrent het huiswerk, festiviteiten op 
school, de kleding van de meisjes en de godsdienstige vorming. De inhoud 
van het onderwijs kwam niet aan de orde.152 De oudercommissies volgden 
daarin de richtlijnen over oudercomités die door de bisschoppen waren uit-
gegeven.153 Wat precies over deze onderwerpen werd besproken en besloten 
komt uitgebreider aan bod in het volgende hoofdstuk. Interessant voor deze 
paragraaf is het feit dat de rectrixen en ouders met elkaar overlegden over 
thema’s waar scholen zich van andere scholen konden onderscheiden: regels 
en voorschriften, godsdienstige vorming en buitenschoolse activiteiten. 

De notulen van de Raad van Overleg op Mater Dei laten zien dat aan 
ouders werd gevraagd om mee te denken en hun mening te geven. Doordat 
de notulen vrij uitgebreid zijn – zowel de besluiten als de manier waarop de 
discussie was gevoerd, werd kort weergegeven – is te zien dat ouders soms 
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154 ran 1051, 67, Notulen Raad van Overleg, 27 februari 1956.
155 Contactu Potenti, april 1962. 
156 Ibidem. 

behoudender waren in hun opvattingen dan de rectrix en lekendocenten. De 
notulen van de eerste bijeenkomst, opgetekend door docent klassieke talen 
de heer Vergeest op 27 februari 1956, geven hiervan een goede indruk. De 
kleding van de leerlingen was een van de gespreksonderwerpen. Op Mater 
Dei was het schooluniform na de Tweede Wereldoorlog afgeschaft. Hierdoor 
ontstond discussie over wat wel en niet was toegestaan. Mevrouw Janssen-
Kneepkens vond dat de school normen moest stellen, zoals het verplicht dra-
gen van mouwtjes. Ook de overste van het klooster, mère Xavier Dütting, was 
die mening toegedaan, maar rectrix mère Gregoria wilde geen strikte regels 
opleggen zolang ouders daar niet eensgezind achter stonden. ‘M. Greg: maar 
het moet niet lijken of de Mères het een en ander niet wensen, maar dat de 
ouders zelf het niet willen.’154 Zij kon ook niet alle leerlingen controleren, zo 
gaf zij aan. Ouders en school moesten wat haar betreft samen optrekken en 
gezamenlijk de richtlijnen bepalen. 

Op het Theresialyceum ging het oudercomité in 1962 ook een tijdschrift 
uitgeven. Het eerste nummer van Contactu potenti opende met een bijdrage van 
rectrix zuster Wilhelme. Ouders en school hadden elkaar nodig om de ‘pro-
blemen’ van de jeugd het hoofd te kunnen bieden, zo schreef zij.

 ‘Het ontbreekt de leerlingen aan de nodige rust en bezinning. Zij nemen 
niet op. Het moderne leven trekt aan alle kant. Het gezin is niet meer de 
rustige plaats, waar gestudeerd kan worden. En bij het zoeken naar oor-
zaken van deze probleemen en het streven naar oplossingen, raakt men 
de randgebieden, waar Ouders en School gemeenschappelijke belangen 
hebben: de kinderen studeren te hard, ze werken onregelmatig, ze fuiven 
en zijn op school verstrooid, ze worden verliefd en dromen in de klas, ze 
doen te veel aan sport en raken vermoeid, ze hebben zorg voor de toe-
komst en zoeken een beroep, ze willen uit in de vakantie... Zo graag zou 
men al deze problemen met de Ouders bespreken!’155

Zuster Wilhelme sprak haar hoop uit dat het blad belangstelling van de ou-
ders voor de school zou doen toenemen. ‘Dan verdwijnt het idee van de school 
als instituut, dat “mijn” dochter moet bevorderen en een diploma geven. Het 
wordt dan de werk- en leefgemeenschap van “onze” kinderen, waar deze zich, 
onder supervisie van docenten en Ouders in vrijheid kunnen ontplooien.’ 
Ook hoopte de rectrix dat door het contactblad een goede uitwerking van  
ouders op de school zal uitgaan. Doel is school als gemeenschap ‘waar het mo-
gelijk is ieder kind meer individueel, als persoon, te benaderen.’156 
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157 Reesinck & Bresser, Schoolstad, 302; Tessel, ‘Het slechten van barrières’, 37.
158 Van Kemenade, Katholieken en hun onderwijs, 49; Tyssens, ‘Expansie en subsidiebeleid’, 108, 152-155.
159 Vergelijk Tyssens, ‘Expansie en subsidiebeleid’, 152-155. Met de toename van de subsidiëring 

van het bijzonder onderwijs in België kwam ook de vraag aan de orde welke kwalificatie-eisen 
men in ruil daarvoor mocht opleggen aan het onderwijzend personeel. Het merendeel van de 
religieuzen stond tot dan toe onbevoegd voor de klas. 

160 Zie hoofdstuk 5.

Opvattingen als die van psycholoog Sis Heyster, die het belang van een 
goede samenwerking tussen ouders en school in het belang van het kind 
bepleitte, hadden flink wortel geschoten. De toonzetting was daarmee heel 
anders dan die van het interbellum. Ouders werd toen gevraagd om zich aan 
te passen aan het schoolbeleid, in de jaren 1960 gingen beide partijen daarover 
in gesprek. Maar, net zoals het geval was met de inspraak van leerlingen, ging 
het hier wederom om democratisering met de handrem erop. Ouders werden 
uitgenodigd om hun mening te geven, maar de schoolleiding nam uiteinde-
lijk de beslissingen.

 

onderwijsstelsel ter discussie

In dit hoofdstuk zijn een aantal ingrijpende wijzigingen in het speelveld  
de revue gepasseerd. De eerste paragraaf ging in op verschuivende cijfers, zo-
als de instroom, en de tweede paragraaf onderzocht verschuivende opvoed-
idealen. In deze paragraaf ligt de nadruk op het overheidsbeleid ten aan- 
zien van het middelbaar onderwijs en de gevolgen voor de drie katholieke 
meisjeslycea.

Het Nederlandse onderwijsstelsel was uitzonderlijk in vergelijking met 
omringende landen doordat het bijzonder middelbaar onderwijs sinds 1922 
voor 80% en sinds 1956 volledig werd gesubsidieerd.157 In landen als België en 
West-Duitsland kwam de overheid financieel wel wat tegemoet, maar kon 
het bijzonder onderwijs alleen in stand worden gehouden door grote giften 
uit de eigen bevolkingsgroep.158 Als gevolg daarvan vormde de overheid in 
Nederland tevens een sterk sturende factor in het bijzonder onderwijs. Scho-
len die voor subsidie in aanmerking wilden komen, moesten voldoen aan de 
eisen die de overheid stelde ten aanzien van bevoegdheden van docenten en 
opgestelde leerplannen.159 Bij slechte examenresultaten werd de controle door 
de onderwijsinspectie aangescherpt.160

De overheid trad nadrukkelijk als actor op de voorgrond met de invoering 
van de Mammoetwet in de jaren 1960. De invoering van de wet betekende een 
grondige herziening van het voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs 
en leidde tot fusies tussen middelbare scholen. In de praktijk leidde dit ook 
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161 Zie Boekholt & De Booy, Geschiedenis van de school, 281; Grotenhuis, Op zoek naar middelbaar onder- 
wijs, 40. 

162 Ook in België was er na de Tweede Wereldoorlog een breed gedragen wil tot hervorming van 
het middelbaar onderwijs waarbij vergelijkbare argumenten werden ingezet. Wynants e.a., 
‘Conflicten als vormgevers en stoorzenders’, 105.

163 Grotenhuis, Op zoek naar middelbaar onderwijs, 135. 
164 H.W. von der Dunk, ‘Boeke, Cornelis (1884-1966)’, in Biografisch Woordenboek van Nederland. url: 

resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn1/boekec geraadpleegd  
12 december 2017; Grotenhuis, Op zoek naar middelbaar onderwijs, 137, 138. 

165 Grotenhuis, Op zoek naar middelbaar onderwijs, 138, citaat aldaar. 
166 Bartels, ‘Vernieuwing van het onderwijs ii’, Weekblad voor gymnasiaal en middelbaar onderwijs  

7 (oktober 1945), 45. Aangehaald in Grotenhuis, Op zoek naar middelbaar onderwijs, 144.
167 Grotenhuis, Op zoek naar middelbaar onderwijs, 138, 139.

tot het einde van apart meisjesonderwijs. In deze paragraaf wordt de achter-
grond geschetst van deze onderwijshervorming en worden de gevolgen voor 
de drie scholen in kaart gebracht. 

Al sinds de invoering van de wetten op het middelbaar en hoger onder-
wijs in de negentiende eeuw werden er plannen gemaakt om het onderwijs-
stelsel anders vorm te geven.161 Na de Tweede Wereldoorlog kreeg het debat 
over onderwijsvernieuwing een nieuwe impuls. In veel brochures en artikelen 
werd gesproken over het belang van het onderwijs in het tot stand brengen 
van een beter leven. Het onderwijs had tot taak kinderen op te voeden tot ver-
antwoordelijke volwassenen, democratische burgers en moreel hoogstaande 
personen.162 Onderwijs en opvoeding zouden tekort hebben geschoten, met 
collaboratie tot gevolg.163 Op 27 juni 1945 kondigde het kabinet Schermer-
horn-Drees, met G. van der Leeuw als minister van Onderwijs, een reorgani-
satie van het onderwijs aan. Vier maanden later werd een Vernieuwingsraad 
opgericht met Kees Boeke als voorzitter, die met zijn Werkplaats Kinderge-
meenschap naam had gemaakt als onderwijshervormer.164 De insteek van de 
vernieuwingscommissie was dat het onderwijs zich meer moest richten op ‘de 
gehele mens’ en niet alleen op ‘zijn intellectuele functies’.165

Aanvankelijk toonde de Algemene Lerarenvereniging van Leraren bij het 
Middelbaar Onderwijs (avmo) zich gematigd positief over de voorgenomen 
onderwijsvernieuwing waarin naast kennisoverdracht ook het kweken van 
gemeenschapszin en saamhorigheidsgevoel centraal zou komen te staan.166 
Eind 1945 groeide evenwel de kritiek van leraren op het vernieuwingstreven. 
De avmo nam zelfs officieel afstand van het eindrapport, dat in oktober 1946 
op een congres in Utrecht werd gepresenteerd. Grotenhuis legt de oorzaak in 
het feit dat veel brochures een negatief beeld schetsten van de leraar en het 
bestaande onderwijs. In verschillende toespraken op het slotcongres werd het 
intellectualistische middelbaar onderwijs zelfs aangewezen als hoofdschul-
dige van de ‘losgeslagen jeugd’. Die zou te eenzijdig zijn gevormd, waardoor 
de persoonlijkheid van het kind niet tot volle bloei kon komen.167 De kritiek 
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168 Zie ook Depaepe & Bakker, ‘Een gemeenschappelijke studeerkamer’, 22.
169 Over het rendement van het vhmo rapporteerde een onderzoekscommissie in 1957: ‘ongeveer 

een vierde deel der leerlingen haalt zonder haperen het einddiploma, een ander vierde deel 
komt er na een of meermalen te hebben gedoubleerd, terwijl nog ongeveer 15% met een tus-
sentijds “diploma” overgaat naar andere vormen van voortgezet onderwijs’. Rijkscommissie 
inzake overlading in het onderwijs, Overlading in het onderwijs, 65.

170 Meijers, ‘Rebelse jeugd…’, 69, 70.
171 Zie ook Bakker & Amsing, ‘Discovering social inequality’, 323, 324.
172 Tessel, ‘Het slechten van barrières’, 34.
173 Boekholt & De Booy, Geschiedenis van de school, 281, 282.

op het intellectualisme van het vhmo was voor de leraren en hun organisaties 
onacceptabel.168 

De plannen van de Vernieuwingsraad stuitten op veel verzet, maar de 
gedachte dat het onderwijs aan vernieuwing toe was, werd wel breed gedeeld. 
Dat kwam mede door slechte scores: veel leerlingen bleven zitten en een groot 
deel haalde het eindexamen nooit.169 

Er was veel kritiek op het onderwijsstelsel. Doordat het in principe niet 
mogelijk was om van het ene naar het andere schooltype door te stromen, zou 
het onderwijsstelsel sociale segregatie in de hand werken. Met de oprichting 
van de schooltypen gymnasium en hbs had Thorbecke in de negentiende 
eeuw voor ogen dat verschillende standen verschillende schooltypen zouden 
bezoeken. In de naoorlogse context was dit juist een bron van kritiek op het 
onderwijsstelsel.170 Niet iemands afkomst, maar iemands capaciteiten zouden 
doorslaggevend moeten zijn bij de schoolkeuze. Om te bereiken dat kinderen 
op het schooltype terechtkwamen dat paste bij hun mogelijkheden en talen-
ten, werd het steeds belangrijker gevonden om de kloof die er bestond tussen 
schooltypen als hbs en gymnasium en tussen leerlingen uit lagere en hogere 
milieus te overbruggen.171 

In de jaren 1950 werd individuele ontplooiing het centrale punt van de 
discussie over het onderwijsstelsel. Iedereen – jongens, meisjes, jongeren uit 
alle sociale milieus – had het recht zich ten volle te ontplooien. Er werd ge-
pleit voor een combinatie van verschillende onderwijstypen in een scholenge-
meenschap, zodat leerlingen op basis van hun talenten konden doorstromen 
naar het voor hen juiste schooltype.172 

Een ander probleem dat werd besproken, was dat van de onderlinge 
verhouding tussen de verschillende schooltypen, omdat die gedurende hun 
bestaan steeds onduidelijker was geworden. De hbs was uitgegroeid tot 
voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en concurreerde daardoor met 
het gymnasium. Het programma van de mms had zich naar dat van de hbs 
ontwikkeld, maar een mms-diploma gaf geen toegang tot de universiteit. 
Daarnaast waren de meningen verdeeld over de vraag of apart meisjesonder-
wijs gehandhaafd moest blijven.173 
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174 De pedagogoog D.L. Daalder publiceerde er in 1957 een heel boek over: Middelbare meisjesscholen 
als symptomen van onderwijsvernieuwing. Zie Van Essen, Opvoeden met een dubbel doel, 176. 

175 Vos & Van der Linden, Waarvan akte, 64; Grotenhuis, Op zoek naar middelbaar onderwijs, 167-173.
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In de discussie over de vernieuwing van het onderwijsstelsel lagen hbs 
en gymnasium onder vuur, terwijl de mms met haar programma, dat veel 
ruimte bood aan talenonderwijs, algemene en sociale vorming een voorbeeld 
voor onderwijsvernieuwers was. Zij zagen de mms als schooltype waar karak-
tervorming en intellectuele vorming in harmonie waren en het curriculum 
genoeg ruimte overliet om naast het bijbrengen van feitenkennis algemeen 
vormende vakken te volgen.174 De mms diende ook als uitgangspunt voor het 
ontwerp van een nieuw schooltype in de nota van onderwijsminister Rutten 
uit 1951, waarin een reorganisatie van het hele onderwijs werd voorgesteld.175 
Ook dit voorstel haalde het echter niet, mede door kritiek vanuit lerarenor-
ganisaties. 

Als vervolg op de plannen van Rutten verscheen in 1955 de Tweede Onder-
wijsnota van minister Cals en staatssecretaris De Waal. Zij stelden voor om het 
onderwijsstelsel ingrijpend te hervormen. Zij combineerden verschillende 
elementen uit oude voorstellen en wilden het voortgezet onderwijs onder 
één wet laten vallen.176 In de wandelgangen kreeg het wetsvoorstel vanwege 
de omvang al snel de bijnaam Mammoetwet. Een belangrijk uitgangspunt 
was de wens om via het onderwijs grotere maatschappelijke rechtvaardigheid 
te bereiken. Zo moest het voor leerlingen gemakkelijker worden om tussen 
opleidingen te schakelen en zo opleidingen te stapelen.177 

Aanvankelijk bood het wetsvoorstel van onderwijsminister Cals ruimte 
om de mms met haar curriculum dat speciaal gericht was op meisjes te be-
houden, maar door een amendement van Agnes Nolte, woordvoerder Mam-
moetwet voor de kvp en tevens oud-docente van Fons Vitae, werd dit in 1961 
uit het wetsvoorstel geschrapt. Nolte had in eerdere publicaties te kennen 
gegeven dat er volgens haar geen gefundeerd onderscheid te maken was tus-
sen ‘mannelijke’ en ‘vrouwelijke’ beroepen.178 Ook had zij in het weekblad 
van de katholieke lerarenvereniging haar twijfels geuit over het belang van 
een ‘vrouwelijk’ programma van de mms. Zij verklaarde dat de mms ‘een zó 
typisch vrouwelijk verschijnsel is, dat zij onder de mannen een groot aantal 
warme vereerders telt, terwijl zij door de vrouwen in het algemeen wat kriti-
scher bekeken wordt.’179 
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De afschaffing van de mms stond in contrast met de enorme populariteit 
van dit schooltype. In 1945 kenden de diverse mms’en en mms-afdelingen van 
lycea 3459 leerlingen; in 1964 was dit aantal bijna vertienvoudigd naar 30178 
leerlingen.180 Er kwamen aanvankelijk niet veel reacties op de voorgenomen 
opheffing van de mms. Bij de invoering van de wet leek men zich de gevolgen 
van de opheffing van de mms pas te realiseren en kwam er alsnog discussie op 
gang, maar toen was het einde van de mms al ingezet.181

De invoering van de nieuwe schoolwet vond plaats op 1 augustus 1968. 
Het wetsvoorstel was in 1962 door de Tweede Kamer en daarna door de Eerste 
Kamer aangenomen en in de jaren daarna werden lesprogramma’s, didac-
tiek en precieze samenhang tussen de nieuwe schooltypen uitgewerkt.182 
Mms, hbs en gymnasium werden vervangen door mavo, havo en vwo. Het 
vwo, dat onderverdeeld was in gymnasium (met klassieke talen) en atheneum 
(zonder klassieke talen) moest leerlingen in zes jaar voorbereiden op een we-
tenschappelijke studie. Daarmee kwam er een einde aan de discussie over de 
scheiding of integratie van intellectuele en algemene vorming. Het vwo kreeg 
een duidelijke opdracht als vooropleiding voor de universiteit. Wel kreeg het 
gymnasium juridisch een andere status. Dit schooltype viel niet langer onder 
de Wet op het Hoger Onderwijs, maar net als de andere schooltypen onder de 
Wet op het Voortgezet Onderwijs.

Onder gymnasia als het Vossius en het Barlaeus in Amsterdam ontstond 
grote onrust over de gevolgen die de Mammoetwet zou hebben voor gymna-
sia. Op 26 april 1961, nog voor de Tweede Kamer zich had uitgesproken over 
de nieuwe wet, trok een stoet van driehonderd leerlingen van het Vossius 
Gymnasium met spandoeken door Amsterdam. Zij hadden gehoord dat het 
gymnasium teruggebracht zou worden tot vijf jaar en dat beta’s het vak 
Grieks zelfs zouden kunnen laten vallen. De rector gaf zijn leerlingen vrij om 
spandoeken te maken.183 De Mammoetwet raakte aan de kern van de gymna-
sia. Dit waren van oudsher elitaire instituten die wettelijk onder het hoger 
onderwijs vielen.

Op de katholieke meisjeslycea ontstond wel organisatorische onrust over 
de Mammoetwet – zo’n ingrijpende wetswijziging bracht op iedere school 
vragen teweeg – maar geen fundamentele kritiek. Het feit dat de Mam-
moetwet uit de koker van een katholieke minister en een katholieke staats-
secretaris kwam zal daarbij zeker hebben geholpen, maar ook het feit dat de 
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veranderingen voor deze lycea minder groot waren zal hebben meegespeeld. 
Zo hadden zij al decennia een brugklas. Op Fons Vitae kregen leerlingen pas 
vanaf het tweede jaar, zodra zij hadden gekozen voor het gymnasium, Grieks 
en Latijn.184 Dat verschilde behoorlijk van het Vossius Gymnasium, waar leer-
lingen het eerste jaar al zeven uur Latijn in de week volgden. Na de invoering 
van de Mammoetwet bleven daar drie van over.185 

De lycea pasten met hun structuur al goed bij de scholengemeenschap-
pen die zouden moeten ontstaan waarbij meerderde schooltypen werden 
aangeboden. Fons Vitae en het Theresialyceum zochten geen fusiepartner, 
zoals veel andere scholen wel deden. Zij hadden zelf rond de duizend leerlin-
gen. Mater Dei was een kleinere school gebleven en ging in op het verzoek van 
het Canisius College om te fuseren. 

De Mammoetwet bracht grote veranderingen teweeg, maar die verande-
ringen waren voor lycea wel minder groot dan voor andere scholen. In het 
vorige hoofdstuk werd al duidelijk dat de rectrixen van de drie lycea het recto-
raat rond de invoering van de Mammoetwet aan leken overdroegen. De wets-
wijziging vormde zeker niet de enige aanleiding, maar werd wel als logisch 
moment gezien. Zusters, die sinds de stichting via het rectoraat het gezicht 
van de school hadden bepaald, droegen dat stokje over. Voor leerlingen was 
de overgang naar een andere schoolleiding wellicht minder ingrijpend dan 
een andere wijziging die zich voltrok: de meisjeslycea maakten plaats voor 
lycea waar zowel jongens als meisjes toegang toe hadden.

Naar co-educatie
Als we de cijfers bezien, dan vormden deze drie lycea de hekkensluiters in een 
trend die al lang was ingezet. In Nederland kwamen steeds meer gemengde 
katholieke scholen. In 1930 was 8% van de Nederlandse katholieke middelbare 
scholen gemengd, in 1950 bedroeg dit percentage 17%. Tussen 1955 en 1959 
nam het aantal gemengde scholen toe van 29% naar 56%. In 1966 was bijna 90% 
van alle katholieke middelbare scholen gemengd.186

Co-educatie was in katholieke kring ook al lange tijd onderwerp van ge-
sprek. In 1948 riep de Bond van Besturen van rk Scholen in Nederland een 
commissie in het leven die het vraagstuk van de co-educatie moest bestu-
deren. De commissie, waarin onder anderen de rectrix van Mater Dei mère 
Gregoria de Kort zitting had, sprak haar voorkeur uit voor gescheiden onder-
wijs met als argument dat de verschillende geaardheid van de jongen en het 
meisje om een andere aanpak vroegen. De commissie had echter geen ernstige 
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morele bezwaren tegen co-educatie als er in een bepaalde plaats te weinig 
meisjes waren om een aparte katholieke meisjesschool te stichten. Meisjes 
konden in dat geval samen met jongens in de klas profiteren van onderwijs 
op de eigen confessionele grondslag. Na een close reading van de encycliek Divini 
Illius Magistri van Pius Xi uit 1929 kwamen de commissieleden tot de conclusie 
dat de paus daarin geen expliciet verbod op co-educatie had uitgevaardigd.187 
Hun argumentatie is opvallend, want morele bezwaren vormden ten tijde 
van de publicatie van de encycliek onder katholieken in West-Europa juist 
een belangrijk argument tegen co-educatie.188 

Door zich wel te verhouden tot de tekst in de encycliek, positioneerde 
de commissie haar standpunt wel ‘in lijn’ met de pauselijke richtlijn, maar 
kwam er tegelijkertijd ruimte om de veranderende praktijk goed te keuren. 
Co-educatie werd wel als onwenselijk gezien, maar in kleinere plaatsen was 
het handig als er gemengde katholieke scholen konden worden gesticht. Dit 
standpunt kwam niet alleen voort uit pragmatische overwegingen, maar hing 
ook samen met veranderende opvattingen over co-educatie. 

In 1948 verscheen er in Dux een serie artikelen over het thema seksualiteit 
en opvoeding.189 Fortmann en Ruygers hielden een voorzichtig pleidooi voor 
co-educatie. Jongens en meisjes die samen in de klaslokalen zaten, zouden el-
kaar meer leren zien als mensen dan als leden van een andere sekse waardoor 
irreële voorstellingen en ziekelijke fantasieën geen ruimte zouden krijgen.190 

In 1949 verscheen een dubbeldik nummer van Dux over ‘sexualiteit en opvoe-
ding’. Daarin werd opnieuw – zij het voorzichtig – gepleit voor co-educatie. 
Dat de meningen ook onder de schrijvers van het tijdschrift verdeeld waren, 
bleek wel uit het feit dat Perquin in dat nummer vasthield aan gescheiden 
onderwijs voor jongens en meisjes. Zijn mening schoof in de loop der jaren 
iets op. In 1953 sprak hij zich uit voor het houden van wetenschappelijk 
onderzoek inzake co-educatie. Onderzoek moest uitwijzen wat de effecten  
waren.191 

Aanvankelijk ging het om een kleine groep progressieve katholieken die 
een ‘positieve’ houding ten opzichte van seksualiteit bepleitten en als gevolg 
daarvan een pleidooi hielden voor co-educatie. Hun standpunt won in de 
jaren 1950 steeds meer terrein.192 De positieve opvattingen over co-educatie 
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bereikten ook zusterdocenten van meisjeslycea. Buytendijk hield in 1953 een 
lezing voor het rk Vrouwendispuut over co-educatie. Zowel zuster Cheru-
bine Snijders, zuster Christiana Liedmeier als zuster Hildegarde van de Wijn-
persse (de drie rectrixen van de lycea van de Franciscanessen van Heythuysen) 
woonden die lezing bij.193 

Eind jaren 1950 kwam de discussie over gescheiden of gemengd onderwijs 
weer hoog op de agenda te staan doordat de richtlijn die in 1929 was vast-
gelegd, nogmaals werd herhaald door Rome. Co-educatie werd veroordeeld 
op grond van ‘morele gevaren’, die vooral in de jaren van de puberteit op de 
loer lagen. Er werd wel een extra bepaling aan de oude richtlijn toegevoegd. 
Co-educatie kon in ‘bijzondere omstandigheden’ worden goedgekeurd, 
namelijk als de ‘materiële en plaatselijke omstandigheden’ zo waren, dat co-
educatie ‘het minste van twee kwaden’ was. Deze jongens en meisjes liepen 
op ‘openbare scholen’ het gevaar ‘hun geloof te verliezen’. Katholieke scholen 
die zowel jongens als meisjes toelieten, moesten wel aan strenge voorwaarden 
voldoen. Zij mochten wel het schoolgebouw delen, maar zouden in aparte 
gedeelten les moeten krijgen. De bibliotheek, gymzaal en lokalen voor de 
natuurwetenschappen konden worden gedeeld, maar wel zo dat de jongens 
en meisjes er op aparte tijden les kregen. Als ook dit in de praktijk niet moge-
lijk was, dan moesten scholen formulieren invullen over de gang van zaken. 
Bisschoppen moesten er in hun bisdommen voor zorgen dat de richtlijnen 
werden nageleefd.194 

Uit katholieke kranten en tijdschriften die na de pauselijke richtlijn 
verschenen, blijkt dat veel Nederlandse katholieken worstelden met deze 
instructie.195 In de jaren 1950 was de steun voor het pauselijke standpunt in 
Nederland steeds verder afgebrokkeld, zowel onder vertegenwoordigers van 
de kerk als in de onderwijswereld. Aartsbisschop Alfrink sprak na het ver-
schijnen van de pauselijke richtlijn op een bijeenkomst van de jubilerende 
katholieke lerarenvereniging Sint-Bonaventura over de ‘vrijheid’ die de richt-
lijn bood. Men moest niet meteen te kritisch zijn ten opzichte van de richt-
lijn, want die was immers opgesteld met het oog op ‘de hele wereld’. Alfrink 
verzekerde zijn gehoor dat de geboden vrijheid bij hem ‘in veilige handen’ 
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was.196 Er volgden geen bisschoppelijke richtlijnen die co-educatie inperkten. 
In de praktijk nam het aantal gemengde katholieke scholen steeds verder toe. 
Een scheiding in jongens en meisjesscholen in het katholieke middelbaar 
onderwijs werd steeds minder vanzelfsprekend. Angst voor morele gevaren 
had plaatsgemaakt voor een positieve waardering van onderling contact tus-
sen jongens en meisjes.

Op Fons Vitae, Mater Dei en het Theresialyceum werden in het kader van 
een ‘gezonde omgang’ tussen de seksen steeds meer contacten met jongens 
toegestaan.197 Uit de kroniek van Mater Dei blijkt dat daardoor ook de men-
tale stap naar co-educatie werd verkleind. In 1954 werden de eerste toenade-
ringspogingen tussen de jongens van het Canisius College en de meisjes van 
Mater Dei, die dan al af en toe op elkaars feestavonden werden uitgenodigd, 
uitgebreid naar het toneel. Aan die stap werd door de kroniekschrijfsters veel 
gewicht toegekend. Na de eerste gezamenlijke toneeluitvoering schreef zij: 
‘Een stap in de richting van de coëducatie!?’198 Ook uit de voorgenomen fu-
sieplannen van de Franciscanessen van Heythuysen in Heerlen met het gym-
nasium van de paters franciscanen blijkt dat opvattingen over co-educatie in 
kringen van zusters veranderden.199 Deze positieve houding ten opzichte van 
co-educatie bleef wel binnenskamers. 

Fons Vitae, Mater Dei en het Theresialyceum vormden als meisjeslycea 
steeds meer een uitzondering in het Nederlandse onderwijslandschap. Het 
Gemeentelijk Lyceum voor Meisjes dat vlak bij Fons Vitae lag, moest in de 
jaren 1960 vechten voor zijn bestaan door te weinig aanmeldingen.200 Op Fons 
Vitae, Mater Dei en het Theresialyceum nam het aantal leerlingen juist toe. 
Kunnen we daaruit concluderen dat katholieke ouders een sterke voorkeur 
hadden voor apart meisjesonderwijs? Dat lijkt geen logische conclusie. Steeds 
meer katholieke ouders stuurden hun kinderen naar katholieke middelbare 
scholen die zowel voor jongens als meisjes toegankelijk waren. Het belang-
rijkste argument van katholieke ouders voor de schoolkeuze was de katho-
lieke identiteit van de school. Van Kemenade berekende in zijn onderzoek 
dat in 1960 zo’n 10,6% van de katholieke meisjes naar niet-katholieke scholen 
ging.201 De overgrote meerderheid bezocht katholieke scholen. En in steden 
als Amsterdam en Nijmegen waren die naar sekse gescheiden. Tilburg kreeg 
in de jaren 1950 en 1960 ook katholieke middelbare scholen waar jongens en 
meisjes samen welkom waren. Door de enorme vraag naar middelbaar on-
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derwijs in die stad groeiden alle katholieke middelbare scholen en kende het 
Theresialyceum door deze concurrentie geen terugloop in het aantal leerlin-
gen.

In de jaren 1960 werd co-educatie zozeer de standaard, dat dit ook op  
Fons Vitae, Mater Dei en het Theresialyceum onderwerp van gesprek werd. 
Schooljaar 1965-1966 verscheen er een interview in de schoolkrant van het 
Theresialyceum waarin rectrix Mediatrix en de rector van het Odulphus  
Lyceum de vraag voorgelegd kregen of de twee scholen niet gemengd moes-
ten worden. De rector van het Odulphus Lyceum antwoordde dat hij tegen 
een gemengde school was, maar dat hij wel verwachtte dat de twee scholen 
binnen drie jaar zouden fuseren. Dit antwoord riep verwarring op bij de in-
terviewers: ‘(Is hij er nu voor of tegen?)’ Zuster Mediatrix was positiever over 
het idee van een gemengde school: 

 ‘Ach, met deze situatie voel ik me heel gelukkig: 2 gemengde en 2 niet-
gemengde scholen in Tilburg, dat gaat zeer goed, alhoewel ik niet tegen 
een gemengd Theresia zou zijn.202 Maar dan moeten er evenveel jon- 
gens als meisjes zijn, en geen overwicht van jongens of meisjes. Achter  
een gemengde school sta ik zeer zeker dus, maar niet direkt achter het 
lesgeven aan jongens en meisjes tegelijk. Een jongen moet op een heel 
andere manier benaderd worden dan een meisje, met haar typisch vrou-
welijke eigenschappen. Ook zij vraagt in haar eigen taal aangesproken  
te worden. Men moet vertroebeling van het jongen en meisje zijn voor-
komen!’203 

De rectrix van het Theresialyceum maakte een scherp onderscheid tussen 
co-educatie, waarbij jongens en meisjes dezelfde school bezochten, en co-
instructie, waarbij zij samen les kregen. Dat eerste was in haar ogen wel wen-
selijk en past in de veranderende opvattingen over een ‘gezonde omgang’ tus-
sen de seksen. Dat tweede was in haar ogen niet goed voor de vrouwelijke 
vorming van de meisjes. Jongens en meisjes zouden niet samen les moeten 
krijgen, maar wel hetzelfde curriculum moeten volgen. 

Zuster Mediatrix bracht psychologisch en pedagogisch geïnspireerde 
argumenten naar voren tegen co-instructie en geen morele argumenten, 
zoals de paus had gedaan in zijn pleidooi tegen gemengde scholen. De argu-
mentatie van zuster Mediatrix vertoonde meer overeenkomsten met de argu-
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menten die het comité ter behoud van het Gemeentelijk Lyceum voor meisjes 
in Amsterdam naar voren bracht: er was geen verschil in intelligentie tussen 
jongens en meisjes, maar wel hadden zij een verschillende aard en een andere 
persoonlijkheidsontwikkeling. Dat vroeg om een andere didactiek, maar wel 
met dezelfde exameneisen.204 

Op Fons Vitae en het Theresialyceum werd de discussie over co-educatie 
op scherp gezet nadat andere katholieke scholen in de omgeving die stap  
hadden gezet. Het katholieke Sint-Nicolaaslyceum in Amsterdam had in 
1968 besloten om voortaan ook meisjes toe te laten. Veel docenten van Fons 
Vitae, die eind jaren 1960 spraken over de vraag of er geen jongens toegelaten 
moesten worden om de ‘slag om de leerling’ te kunnen winnen, zagen co-
instructie niet zitten. Tegen een school voor jongens en meisjes hadden de 
meeste docenten geen bezwaar, mits ze apart onderwijs zouden krijgen.205 In 
1969 schakelde het nieuwe schoolbestuur van Fons Vitae – de zusters hadden 
zich een jaar eerder teruggetrokken – een onderzoeksbureau in om te peilen 
of ouders van lagereschoolleerlingen voorkeur hadden voor een meisjesly-
ceum of voor een gemengd lyceum. Het voortbestaan van de school was de 
inzet en ouders waren uiteindelijk de beslissende factor. De uitslag van de 
enquête was helder: Fons Vitae werd voor ouders aantrekkelijker als de school 
gemengd werd. Het schoolbestuur besloot om per schooljaar 1970-1971 jon-
gens toe te laten.206 

Ook het Theresialyceum reageerde op de stappen die andere scholen zet-
ten. Vlak nadat zuster Mediatrix het rectoraat had overgedragen aan Fried 
Colen, besloot het Odulphuslyceum om meisjes toe te gaan laten. Het The-
resialyceum volgde door de schoolpoorten voor jongens te openen.207 Fons 
Vitae en het Theresialyceum gingen jongens toelaten als reactie op de katho-
lieke jongenslycea die dit besluit namen. Hun toekomst als meisjeslyceum 
kon alleen bestaan bij de gratie van een jongenslyceum. 

Het is veelzeggend dat docenten veelal tegen co-instructie waren, maar 
dat er toch onderzoeksbureaus werden ingehuurd om de mening onder 
ouders te peilen. Pragmatisme stond voorop. Hun opvattingen over goed 
onderwijs voor meisjes werden afgewogen tegen de toekomstbestendigheid 
van de scholen en dat laatste prevaleerde.

Mater Dei fuseerde in het kader van de Mammoetwet met het Canisius 
College. Ook daar kwam een einde aan het aparte onderwijs voor meisjes. 
Dit was het enige lyceum van de drie waar een zuster deze overgang nog 
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meemaakte. Mère Gregoria kreeg de leiding over het gymnasium, dat in het 
schoolgebouw van Mater Dei onderdak vond. 

De pauselijke richtlijnen rondom co-educatie waren niet gewijzigd, maar 
in de discussies die in de jaren 1960 op de drie lycea over co-educatie en co-
instructie werden gevoerd, werd niet meer aan die richtlijn gerefereerd. In 
1948 had de eerder vermelde commissie nog de opdracht gekregen om het 
standpunt van katholieke scholen in Nederland te bepalen ten opzichte van 
die richtlijnen; in de jaren 1960 voer de Nederlandse kerkprovincie haar eigen 
koers en werd ‘Rome’ niet meer meegenomen in de argumentatie. 

tussenbalans

Om goed zicht te krijgen op de ontwikkeling die de drie lycea gedurende de 
onderzoeksperiode doormaakten, is in dit hoofdstuk het speelveld opnieuw 
in kaart gebracht, nu voor de naoorlogse decennia. Een aantal zaken sprin-
gen daarbij in het oog. De eerste belangrijke verandering die optrad, was de 
schaalvergroting waarmee Fons Vitae, Mater Dei en het Theresialyceum in de 
jaren 1940, 1950 en 1960 te maken kregen. Er liepen eenvoudigweg veel meer 
leerlingen door de gangen. Die getalsmatige verandering had praktische ge-
volgen voor de schoolorganisatie, maar raakte ook de kern van het opvoed-
project dat zusters decennia eerder hadden aangevangen. Bij de stichtingen 
zagen zusters voor zichzelf een belangrijke taak in de vorming van meisjes 
tot katholieke vrouwen. Doordat zij een religieus leven leidden, waren zij 
het beste toegerust om daaraan gestalte te geven. Die vorming vond ideali-
ter niet alleen plaats tijdens de lesuren, maar ook via allerlei clubs waarvan 
leerlingen daarnaast lid konden worden. De schaalvergroting zorgde ervoor 
dat dit vormingsideaal minder goed uit de verf kwam. Zo was op Fons Vitae 
en het Theresialyceum het buitenschoolse aanbod niet langer toereikend om 
iedereen deel te laten nemen, waardoor het aandeel van het schoolleven in het 
leven van leerlingen veranderde. Door de groei van de lycea waren er ook meer 
docenten nodig. Door weinig nieuwe aanwas van zusterdocenten moesten  
de schoolbesturen een steeds groter beroep doen op lekendocenten. Leken-
docenten werden vanaf de jaren 1950 ook op leidinggevende posities be-
noemd. Op die manier kregen zij meer inspraak in het schoolbeleid. Zusters 
die over zulke veranderingen spraken, duidden dit niet als negatieve ontwikke-
ling, maar gaven aan dat andere omstandigheden om aanpassingen vroegen 
en dat zij lekendocenten waardeerden. Die aanpassingen leidden er in de 
praktijk echter wel toe dat er minder ruimte was voor het ideaalbeeld van de 
zuster die zowel binnen als buiten de lessen als een moeder zorgdroeg voor 
haar leerlingen. 
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De mms-afdelingen profiteerden het meest van het groeiende aantal 
leerlingen. Nog altijd volgden steeds meer katholieke meisjes op deze lycea 
de hbs of het gymnasium, maar deze afdelingen konden de groei van de mms 
niet bijbenen. De mms was in katholieke kring nog populairder dan in de 
rest van Nederland: op katholieke scholen koos één op de twee meisjes voor 
de mms. Dit hoofdstuk liet zien dat ‘vrouwelijke vorming’ die de mms zou 
bieden, ook in de naoorlogse periode werd ingezet als belangrijk argument 
voor dit schooltype. De hbs, die op katholieke meisjesscholen minder popu-
lair werd, werd ten opzichte van de mms gedefinieerd als ‘jongensopleiding’ 
en de nadruk op exacte vakken werd voor meisjes ingeschat als (te) ‘zwaar’. 
Hieruit moeten we vervolgens niet afleiden dat intellectuele vorming en 
vrouwelijke vorming in katholieke kring tegenover elkaar werden geplaatst. 
Het gymnasium verloor op de lycea namelijk niet aan populariteit. Het 
gymnasium werd ook ingeschat als zware opleiding, maar daar werden geen 
seksespecifieke argumenten bij gegeven. Voor het gymnasium was de zwaarte 
van het programma juist onderdeel van de aantrekkingskracht. Meisjes die 
het gymnasium volgden leerden er studeren, en dat vormde een goede voor-
bereiding op vervolgstudies. 

Hoe belangrijk dat werd gevonden, blijkt wel uit het feit dat leerlingen 
die de mms bezochten vaak het gevoel hadden dat hun schooltype door do-
centen en medeleerlingen als ‘mindere’ opleiding werd gezien. De op ken-
nisverwerving gerichte gymnasiumopleiding genoot groter aanzien dan de 
mms-opleiding die meer gericht was op vrouwelijke vorming. 

De verschillende schooltypen vormden landelijk onderwerp van een uit-
voerige discussie over vernieuwing van het onderwijsstelsel. Het wetsvoorstel 
dat het uiteindelijk zou halen en in 1968 werd ingevoerd, had nadrukkelijk 
voor ogen om het onderwijsstelsel zo te herzien dat capaciteiten van leer-
lingen doorslaggevend zouden moeten zijn bij de keuze voor een bepaald 
schooltype. 

Dat talenten van leerlingen centraal moesten staan, is ook terug te zien 
in de geschiedenis van de drie meisjeslycea. Dit was vanaf de stichting al het 
geval. Deze lycea zouden immers onderwijs op hoog niveau aanbieden aan 
meisjes die daarvoor de juiste aanleg en interesse hadden. In de praktijk was 
dit ideaal nauw verbonden aan sociale klasse, zowel in de vooroorlogse als 
de naoorlogse decennia. Als we de instroomgegevens van Mater Dei en het 
Theresialyceum tot het midden van de jaren 1950 bekijken, dan valt op dat de 
onderste sociale lagen nauwelijks vertegenwoordigd waren. De leerlingpopu-
latie van het Theresialyceum kwam qua sociale achtergrond overeen met het 
landelijke gemiddelde. Leerlingen van Mater Dei kwamen gemiddeld geno-
men uit hogere sociale lagen dan leerlingen van het Theresialyceum, dit was 
dus nog sterker op de maatschappelijke elite gericht. 
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Een ander punt dat uit dit hoofdstuk bleek, is de grote invloed van maat-
schappelijke discussies over onderwijs en opvoeding op de schoolpraktijk. In 
de naoorlogse jaren ging de angst voor het morele verval van de jeugd niet aan 
de drie lycea voorbij. Om problemen die opvoeders signaleerden het hoofd 
te bieden, werd ‘de jeugd’ een geliefd onderzoeksonderwerp. Vernieuwings-
gezinde (katholieke) pedagogen en psychologen propageerden de gedachte 
dat meer zelfstandigheid en vrijheid een betere voorbereiding vormden op 
volwassenheid. Dit vroeg van opvoeders om een andere benadering van jon-
geren. Niet disciplinering zou centraal moeten staan, maar door goed met 
jongeren te communiceren zouden zij tot ‘verantwoordelijk’ gedrag moeten 
worden bewogen. Uit de schoolarchieven van de drie lycea blijkt dat zusters 
op de hoogte waren van deze pedagogische opvattingen. 

In de schoolpraktijk is terug te zien dat dit het handelen van opvoeders 
beïnvloedde en ook dat onderlinge verhoudingen tussen schoolleiding, le-
kendocenten, ouders en leerlingen erdoor veranderden. De feitelijke gedrags-
regels waaraan leerlingen zich moesten houden veranderden niet zozeer, wel 
de manier waarop werd geprobeerd om leerlingen de regels te laten naleven. 
Er werd meer nadruk gelegd op eigen verantwoordelijkheid van leerlingen 
en er werden ook instrumenten opgetuigd om die te bevorderen. In de ja-
ren 1940 en 1950 waren dit klassenvertegenwoordigers, die medeleerlingen 
moesten wijzen op het naleven van de regels; in de jaren 1960 kwamen op 
Mater Dei en het Theresialyceum inspraakavonden en leerlingenparlementen 
van de grond. Zulke inspraakorganen ontstonden in een tijd waarin de roep 
om democratisering in de hele samenleving centraler kwam te staan. Tegelij-
kertijd bleef de verhouding tussen docenten en leerlingen hiërarchisch. Een 
luidruchtige oproep om inspraak, zoals een clubje examenkandidaten van 
Fons Vitae in het schooljaar 1965-1966 liet horen, werd door hun opvoeders 
niet gewaardeerd. 

In het midden van de jaren 1950 werden op Mater Dei en het Theresialy-
ceum oudercomités opgericht. Dit gebeurde na een oproep van de bisschop-
pen, die een intensiever contact tussen ouders en school wenselijk vonden.  
Zij hadden daarbij niet voor ogen dat de verhoudingen tussen ouders en 
scholen zouden wijzigen. Via oudercomités konden scholen aan ouders ken-
nis meegeven over opvoedkwesties. Ouders hadden een adviserende functie 
en konden via zo’n comité hun eventuele klachten uiten, maar echte inspraak 
was niet het doel. In de praktijk was het inderdaad de rectrix die uiteindelijk 
de beslissingen nam, maar naar de mening van ouders werd wel goed geluis-
terd.

Dat er aan de mening van ouders grote waarde werd gehecht, kwam ook 
aan de oppervlakte rond de discussie eind jaren 1960 of er jongens toegela-
ten moesten worden tot de lycea. Net zoals de zusters zich bij de stichtingen 
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hadden laten leiden door wensen van ouders, deden de nieuw aangetreden 
rectoren dat in deze kwestie ook. Zowel op het Theresialyceum als Fons Vitae 
bepaalde de uitslag van een enquête onder ouders het lot van het meisjeson-
derwijs. Pragmatisme gaf uiteindelijk de doorslag bij belangrijke beleidskeu-
zes.
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1 Zie ook De Mayer & Kenis, ‘Voor God en mens’, 271.
2 Van Walstijn, ‘De reus op lemen voeten’, 160. 

7

Persoonsvorming in de dagelijkse 
schoolpraktijk – jaren 1940, 1950 en 1960

In hoofdstuk 3 kwam naar voren dat de periode van het interbellum zich ken-
merkte door een sterke profilering van de katholieke identiteit van de school. 
Dat werd zichtbaar in de schoolgebouwen, het aanbod buiten de lessen en 
– waar mogelijk – bij de keuze voor katholieke docenten. Leerlingen kregen 
te horen dat zij zich dienden te gedragen als goede katholieke meisjes. De 
rectrixen hadden geen moeite om de koers te bepalen waar het ging om ge-
dragsregels die golden en de eisen die aan kleding en omgang met jongens 
werden gesteld. In het vorige hoofdstuk kwam al ter sprake dat deze zelfver-
zekerdheid onder opvoeders in de naoorlogse decennia plaatsmaakte voor 
groeiende onzekerheid. Het naoorlogse debat over geloofsopvoeding is niet 
los te zien van deze opvoeddiscussies. Dat debat over geloofsopvoeding komt 
in dit hoofdstuk uitgebreid aan de orde. Het hangt nauw samen met opvat-
tingen over de gewenste vorming van de leerlingen. 

Ook andere zichtbare praktijken zoals het aanbod van activiteiten die 
buiten de lessen om werden georganiseerd, kledingregels die golden en 
schooltoernooien waaraan leerlingen deelnamen passeren in dit hoofdstuk de 
revue. Net als in hoofdstuk 3 wil dit hoofdstuk via deze praktijken achterha-
len welke opvattingen en aannames erachter schuilgingen over de gewenste 
vorming van de leerlingen. 

godsdienstige vorming

In studies over katholiek onderwijs ligt de nadruk op de breuklijn die de ja-
ren 1960 vormden met de decennia daarvoor.1 Wilbert van Walstijn stelt dat 
er in de jaren 1960 vrij plotseling twijfel ontstond over het bestaansrecht van 
het katholiek onderwijs.2 Th.G.A. Hoogbergen somt een heel rijtje op van ra-
dicale veranderingen die dit decennium op katholieke middelbare scholen 
plaatsvonden. Het vanzelfsprekende misbezoek verdween, bisschoppelijke 
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3 Hoogbergen, Over geestdrift, 331, 332.
4 Van Dam, ‘Een wankel vertoog’, 53.
5 Paul, ‘De erfenis van Wickham’, 119; Paul, Secularisatie, 9-25.
6 Van Dam, De staat van verzuiling, 19; Mellink, Worden zoals wij, 89-91.
7 Mellink, Worden zoals wij, 65-67, 81-86.
8 Idem, 89-91.

schoolinspecteurs kwamen niet meer op schoolbezoek, veel scholen kregen 
een andere naam, waaronder het Sint-Theresialyceum, dat voortaan als The-
resialyceum door het leven ging.3 In die jaren zou de katholieke identiteit van 
het onderwijs snel zijn verdampt.

Dit past in een breder gedragen beeld over religieuze veranderingen in 
Nederland. Vanaf de jaren 1970 bepaalde het discours van verzuiling en ont-
zuiling in Nederland het debat over het religieuze verleden in belangrijke 
mate. Daarmee werd een breuk gesuggereerd, met de jaren 1960 als moment 
waarin zich een revolutie zou hebben voltrokken.4 

Recent historisch onderzoek probeert dit master narrative van verzuiling, 
ontzuiling en secularisering te deconstrueren. Herman Paul ziet secularisatie 
niet zozeer als een proces dat zich in de werkelijkheid voltrok, maar als een 
verhaal over teruglopende kerkgang dat zo breed verspreid werd, dat een 
alternatief verhaal nauwelijks denkbaar werd. Het verhaal van een secula-
riserende samenleving bood als verklaringsmodel voor krimpende kerken, 
maatschappelijk relevantieverlies van religieuze instituten en afnemend 
godsgeloof.5 

Paul deelt onderzoek naar religieuze veranderingen in verschillende fasen 
in. De eerste fase is die van het instemmen met secularisatieverhalen van tijd-
genoten, zoals we zien bij de hierboven aangehaalde analyse van Hoogbergen. 
Een volgende fase is die van het kritisch beschouwen van seculariseringsver-
halen door te onderzoeken waarom die periode werd voorgesteld als tijd van 
secularisatie. Bram Mellink heeft daarvan een analyse gemaakt aan de hand 
van discussies die werden gevoerd in onderwijstijdschriften. Hij bestudeerde 
de opkomst van de begrippen verzuiling en ontzuiling. Verzuiling is een term 
die populair werd in de jaren 1950.6 Mellink liet zien dat dit beeld ontstond 
op een moment dat er grote interesse ontstond voor andersdenkenden. De 
bereidheid om elkaar de les te lezen nam af en het beeld van een in verschil-
lende zuilen opgedeelde samenleving sloot daarbij goed aan omdat dit ge-
lijkwaardigheid creëerde. Katholieken, protestanten en openbaren leverden 
samen de bouwstenen waarop het dak van de samenleving stevig kon rusten.7 
Met dat beeld kwam tegelijkertijd ook een andere vraag op die een eigen dy-
namiek teweegbracht. Waarom waren al die katholieke, protestantse en open-
bare organisaties naast elkaar nodig? De stabiele en gelijkwaardige religieuze 
organisaties oogden ook star en overbodig.8 Tegenover het verzuilde beeld 
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9 Mellink, Worden zoals wij, 95-97, 241.
10 Idem, 99.
11 Idem, 239.
12 Van den Bos, Verlangen naar vernieuwing. 

ontstond een beeld van Nederland dat in de jaren 1960 ontzuilde en waarbij 
gelovigen zich losmaakten van beknellende institutionele banden. 

Het beeld van de gelovige die zich losmaakte van strikte regels was een 
geconstrueerd zelfbeeld dat echter maar half klopte, zo laat Mellink zien. In 
de jaren 1950 en 1960 werden strikte regels inderdaad losgelaten en kregen 
gelovigen ruimte om naar eigen geweten te handelen, bijvoorbeeld inzake 
seks en politieke overtuiging, maar daar kwam een andere vorm van disci-
plinering voor terug. Als gelovige moest je iedere dag bezieling en oprechte 
betrokkenheid tonen in het contact met medemensen.9 De gelovige zou een 
persoonlijke band met God op moeten bouwen. De vanzelfsprekendheid 
waarmee jongeren ingroeiden in de geloofsgemeenschap maakte plaats voor 
een persoonlijke zoektocht naar God die minder aan kerkinstituties was 
verbonden. Je kon je een bezield gelovige tonen door je in te zetten voor je 
naasten en hoefde daarvoor niet regelmatig naar de kerk te gaan.10 De ontwik-
keling die Mellink schetst gaat zowel op voor protestanten als katholieken, 
maar hij signaleert wel dat katholieken iets later aansloegen op het thema van 
de verpersoonlijking van het geloof. Katholieken redeneerden daarbij vanuit 
de wens om de kerk te vernieuwen, waartoe met de aankondiging van het 
Tweede Vaticaanse Concilie vanuit Rome was opgeroepen. Toen dat eenmaal 
op de agenda kwam, gingen ze er echter ook radicaal mee aan de slag. Dat 
greep diep in op vertrouwde kerkelijke rituelen. Twijfel aan eigen instituties 
werd door veel katholieken in de jaren 1960 als iets positiefs gezien: oude 
vormen verzekerden geen bezield geloofsleven.11 Mellink biedt een andere 
blik op veranderende geloofspraktijken dan Hoogbergen. Die veranderingen 
gaven niet weer dat het geloof afkalfde, maar waren een uiting van een wil om 
te veranderen met als doel om het geloof te verdiepen. 

Naast onderzoek dat zich richtte op een historisering van het secularisa-
tieverhaal verschenen recent ook onderzoeken die vooral nadruk legden op de 
discursieve macht van secularisatieverhalen. Mensen lieten hun handelen ook 
bepalen door secularisatieverhalen. Maarten van den Bos keek in zijn proef-
schrift naar de opstelling van Nederlandse bisschoppen en liet zien dat zij 
ervan overtuigd waren dat zij moesten vernieuwen om de aansluiting met de 
moderniteit niet te missen. Dit verklaart de grote bereidheid van kerkelijke 
instanties om te gaan experimenteren met nieuwe vormen zoals de Nieuwe 
Katechismus waarbij de vraag-antwoordvorm werd verlaten en waarbij ook 
aandacht was voor andere religies.12 Chris Dols maakt in zijn proefschrift in-
zichtelijk hoe sociale wetenschappers die zich uitvoerig gingen bezighouden 
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15 Zie hoofdstuk 3.
16 Vergelijk Van Rooden, ‘Het vreemde sterven’, 547, 548.

met het ‘doormeten’ van Nederlandse katholieken, met hun nieuwe vorm van 
kennis ook het denken over de toekomst van de Nederlandse kerkprovincie 
beïnvloedden. Nederlandse bisschoppen pasten er hun strategieën op aan.13 

Dit onderzoek kijkt naar het niveau van de dagelijkse schoolpraktijk. 
Welke opvattingen drongen door tot de schoolpraktijk? Wat definieerden 
zusters, lekendocenten, ouders en leerlingen als de belangrijkste problemen 
van de geloofsopvoeding? Waar zochten ze de oplossing? In welke mate lieten 
ze hun diagnoses en behandelstrategieën voeden door master narratives van se-
cularisatie?14 Dit hoofdstuk gaat op zoek naar de circulatie van zulke verhalen 
in de werkelijkheid van alledag. Daarmee vormt dit onderzoek niet alleen een 
aanvulling op bovengenoemd onderzoek dat vooral keek naar beleidsmakers 
en publicisten, maar komen ook andere zaken aan het licht. Zo wordt goed 
zichtbaar dat we discussies rond geloofsopvoeding niet moeten isoleren van 
andere opvoedkwesties, omdat ze nauw met elkaar verweven waren. 

Problemen met geloofsopvoeding 
Dit hoofdstuk bouwt qua thematiek voort op hoofdstuk 3 waarin de jaren 1920 
en 1930 centraal stonden. Als we kort terugblikken op de periode van het in-
terbellum, dan zien we dat zusters die de drie katholieke meisjeslycea sticht-
ten, hun leerlingen wilden vormen tot goed opgeleide katholieke vrouwen 
die door hun voorbeeld anderen aan zouden sporen een goed katholiek leven 
te leiden. Zusters gaven daar concreet vorm aan door katholieke docenten aan 
te stellen, door hun schoolgebouwen te versieren met religieuze afbeeldingen 
en door leerlingen gezamenlijk deel te laten nemen aan religieuze rituelen.15 
Daarbij was een grote rol weggelegd voor collectief religieus handelen.16 Leer-
lingen die retraites volgden en de mis bezochten kregen heel precies voor-
geschreven hoe ze zich hoorden te gedragen en waaraan ze moesten denken. 

In hoofdstuk 3 kwam ook naar voren dat al in de jaren 1930 in twijfel 
werd getrokken of het bijwonen van religieuze rituelen en geloofsbeleving 
wel hand in hand gingen. Er werden discussies gevoerd in katholieke kranten 
over het godsdienstonderwijs en godsdienstsociologen gingen onderzoek 
doen naar de geloofsbeleving van jongeren. Deze onderzoekers vertrokken 
vanuit de gedachte dat het bijwonen van kerkelijke rituelen niet automatisch 
tot een godsdienstige levenshouding leidde. Impliciet werd daardoor ook het 
belang van het bijwonen van rituelen in een ander licht geplaatst: dat had 
alleen zin, als jongeren hun geloof ook op de juiste manier beleefden. 
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21 Fortmann, Aandachtig bidden, 5.

Een groeiende groep onderzoekers ging die problemen van de geloofsop-
voeding onderzoeken, onder andere door jongeren te bevragen. Pater Helmer, 
die in Dux rapporteerde over zijn onderzoek naar een mislukte retraite, liet 
zien dat de jongens die hadden deelgenomen de oorzaken vooral bij zichzelf 
zochten. Zij wilden ‘niet vroom en kwezelachtig’ op elkaar overkomen en 
hadden daarom ‘bravourstukjes’ uitgehaald.17 Interessant is dat pater Helmer 
de oorzaak voor de mislukte retraite elders zocht. Jongeren waren gewoon 
jongeren en hun soms ongehoorzame gedrag kon je ze niet verwijten. De 
organisatie van de retraite moest daarop goed worden afgestemd. In het geval 
van deze mislukte retraite lag de oorzaak in het programma. De biecht was al 
op de eerste dag ingepland. In een volgend artikel over de jeugdretraite gaf 
hij aan dat er eigenlijk altijd wel een duidelijke oorzaak te vinden was voor 
de ‘mislukking’: ‘hetzij de leiding, ’t zij in de dagorde, ’t zij in te hoog ge-
stelde eisen; men neemt dan die fout weg, maar niet de retraite!’. Vooral voor 
leerlingen die niet gewend waren aan gezamenlijk stilzwijgen ‘en dat zijn 
externen bijna nooit’ moest in de planning geen ‘vrije tijd in stilte’ worden 
opgenomen.18 

Na de Tweede Wereldoorlog kregen wetenschappen als (godsdienst)
psychologie en pedagogiek steeds meer voet aan de grond. Een van de on-
derzoekers die een belangrijke stempel drukte op het naoorlogse debat over 
geloofsopvoeding, was de priester Han Fortmann. Hij deed in 1943 zijn doc-
toraalexamen bij professor Rutten, de hoogleraar die na zijn aanstelling aan 
de Katholieke Universiteit Nijmegen in 1931 godsdienstpsychologisch onder-
zoek opzette.19 Fortmann promoveerde in 1945 op Aandachtig bidden. Voor zijn 
proefschrift had hij in oktober 1943 enquêtes gehouden onder leerlingen van 
lycea, maar omdat het verzamelde materiaal zo omvangrijk was, wijdde hij 
hier in 1946 een aparte publicatie aan: Jeugd in gebed. Voor dit onderzoek onder-
vroeg hij ook leerlingen van Mater Dei.20 Met de publicatie hoopte Fortmann 
te kunnen bijdragen aan een antwoord op het ‘probleem’ van de godsdien-
stige opvoeding, namelijk dat volwassenen vaak uiterst moeilijk konden 
achterhalen wat de jeugd op dit gebied dacht en nastreefde.21 Het boek wilde 
inzicht verwerven in het gedrag van jongeren. Fortmann gaf in zijn studie 
hun diverse antwoorden weer, op basis waarvan hij trends signaleerde. 

Net als pater Helmer was Fortmann niet ongerust over de geestesgesteld-
heid van jongeren. Zijn boek bevatte ook geen aanbevelingen voor de praktijk. 
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22 Westhoff, Geestelijke bevrijders, 311. Zie over Langeveld ook hoofdstuk 6.
23 kDc Archief Unie Ned. Kath. Vrouwenbeweging, 56, Verslag door mère Marie de la Redemp-

tion van de lezing van Fortmann op de studiedag voor religieuzen augustus 1947. 
24 afv, Lezing zuster Christiana Liedmeier, ‘Hoe kan op de scholen reeds het “verantwoordelijk-

heidsbesef van de vrouw in de gemeenschap” worden aangekweekt?’, Oosterbeek 8 juni 1947. 
De discussie die volgde op de lezing is te vinden in Atria, kvD, 31. 

Toch formuleerde hij de godsdienstige opvoeding wel als ‘probleem’, omdat 
volwassenen niet precies wisten wat er in de jeugd omging.

Fortmann en zijn studie kregen grote bekendheid in katholieke kring, 
niet alleen op de scholen waar hij zijn onderzoek had verricht. In zijn lezingen 
en geschriften, waarin hij liet zien sterk beïnvloed te zijn door de invloedrijke 
katholieke denker Romano Guardini, analyseerde hij de gangbare morele 
opvoeding waarin de nadruk lag op ge- en verboden en gaf hij vanuit nieuwe 
theologische inzichten aan hoe het geweten zich goed kon ontwikkelen. 
Hij legde – net als Langeveld – de nadruk op het opvoeden tot persoonlijke 
verantwoordelijkheid en de ontplooiing van het kind.22 De vorming van de 
persoonlijkheid zag hij als de basis van de vorming tot ‘christelijke geest’.23 

Het slagen van de geloofsopvoeding was een thema dat op de agenda bleef 
en bij een steeds bredere kring vragen opriep. De analyse van het ‘probleem’ 
gaf richting aan de oplossing waarvoor werd gekozen. In 1947 was de geza-
menlijke schoolmis bijvoorbeeld onderwerp van gesprek binnen de verschil-
lende studiekringen van het rk Vrouwendispuut. De Arnhemse studiekring 
van het rk Vrouwendispuut prefereerde een gezamenlijke schoolmis waarin 
de liturgische gebeden, aangepast aan de kerkelijke gebeurtenissen van de 
dag, werden gecombineerd met persoonlijk gebed, zodat de kinderen kon-
den leren om ‘zelf persoonlijk te bidden’. Zuster Christiana, op dat moment 
rectrix van het meisjeslyceum van de Franciscanessen van Heythuysen in 
Haarlem, had een wat andere opvatting dan de Arnhemse studiekring over 
het doel van de schoolmis, zo blijkt uit de lezing die zij hield. Zij zag de mis 
als ‘grote schat (…) waarin Christus voor ons bidt’. Zij was van mening dat 
mensen hun eigen gebeden daar niet ‘boven’ mochten stellen. De mis vormde 
een cruciaal onderdeel van haar religieuze leven en daarin moest de overgave 
aan God juist tot uiting komen. Tegelijkertijd wilde zij wel tegemoetkomen 
aan de aanbeveling van de Arnhemse studiekring: ‘Misschien kan daar [tij-
dens de schoolmis m.s.] bij tijd en wijle in een zeer kort woordje op bepaalde 
gebeden en gevoelens gewezen worden en zo het verband tussen H. Mis en 
dagelijks werk meer voelbaar worden gemaakt.’24 

Deze discussie laat een interessant verschil zien. De Arnhemse studiekring 
wilde rituelen iets aanpassen zodat jongeren zich meer betrokken zouden 
voelen. Voor zuster Christiana was de mis juist de plek waar mensen afscheid 
namen van hun eigen ego en zich totaal overgaven aan God en het mysterie. 
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25 Zie hoofdstuk 5.
26 Kroniek Theresialyceum 1942-1943, geciteerd in Lauret, ‘Compte Rendu’, 18; herinnering oud-

leerlinge mevrouw Ooms, eindexamen gymnasium 1941, in 1996. atl, Tresor, lustrumeditie 
Theresialyceum 70 jaar (1996).

27 Het Theresialyceum stond vlak bij de ‘Heikese kerk’. Zie ook hoofdstuk 3.
28 M.de G. V M., ‘Congregationisten’, Heike’s Blom jrg 1, nr 3, 1947. Van dezelfde strekking was 

M.M. vi G, ‘Beste congregationisten’, Sol jrg 4, januari 1953.
29 atl, Toespraak zuster Wilhelme ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de school.
30 Uit de periode 1936-1943 en 1951-1953 en uit 1956 zijn verslagen van docentenvergaderingen be-

waard gebleven. In de jaren dertig en veertig was het misbezoek geen onderwerp van discussie 
in de vergaderingen. afv, Verslagen docentenvergaderingen 1936-1943 & 1951-1956.

Haar positie sloot aan bij de richting die in kloosters werd ingeslagen: ver-
anderende tijden moesten het hoofd worden geboden door het gebedsleven 
juist te intensiveren.25 

Intussen veranderde het ‘probleem’ waarvoor opvoeders zich gesteld 
zagen. Werd dat door Fortmann nog geformuleerd als de vraag wat er in leer-
lingen omging, op de drie lycea zagen zusters het animo voor misbezoek en 
religieuze clubs onder leerlingen dalen. In de kroniek van het Theresialyceum 
uitte de kroniekschrijfster in 1942 haar zorgen over het feit dat maar weinig 
meisjes lid werden van de Mariacongregatie. Slechts 14 van de 30 meisjes die 
door hun leeftijd en hun goede cijfer voor godsdienstleer (minstens een 7) lid 
mochten worden van de Mariacongregatie, voelden zich geroepen.26 Boven-
dien gedroegen niet alle leden zich zoals het hoorde, zo bleek uit artikelen uit 
de schoolkrant: 

 ‘Derde Zaterdag ’s morgens acht uur. ’n Paar kinderen komen nog haastig 
aangelopen. Bom, – de kerkdeur valt dicht. Alle congreganisten trouw 
present zou je verwachten. Maar nee, hoor. Vorige week was ’t zelfs zo 
erg, dat Zr. Clementine ’n paar kinderen van de achterste bank naar voren 
moest sturen, omdat ’t anders helemaal zo leeg leek. (…) 
 Waarom zijn we wel trouw present als er ’n sportmiddag of ’n andere 
wedstrijd georganiseerd wordt. Waarom kan ’t dan wel en als ’t voor Onze 
Lieve Heer is, niet. Laat dit nu eens anders worden. Toon ook hier, dat we  
waardige Heikese Blommen27 zijn, die groeien en bloeien tot glorie van 
God en tot voorbeeld van onze hele omgeving. Welnu dan, kom als ’t enigs- 
zins mogelijk is. Je zult er zelf de zegenrijke gevolgen van ondervinden.’28 

In 1951 constateerde de rectrix in haar toespraak bij het 25-jarig bestaan van 
de school dat de Mariacongregatie in een ‘inzinking’ verkeerde. Zij sprak haar 
hoop uit dat die snel weer tot bloei zou komen.29 Op Fons Vitae werd het mis-
bezoek van de leerlingen in de jaren 1950 een terugkerend aandachtspunt in 
de docentenvergaderingen.30 In januari 1952 werd gesproken ‘over het gemak-
kelijk verzuimen van de schoolmis door onze leerlingen’. Bij de tweeweke-

Marieke Smit - In deugd en wijsheid groeien.indd   356 12-07-19   09:14



[   357   ]

31 afv, Verslagen docentenvergaderingen 1951-1956, vergadering 14 januari 1952.
32 ran 1051, 67, Stukken betreffende de Raad van Overleg, 1956-1964, 20 november 1956. Leerlin-

gen werden geacht ‘minstens eenmaal per week de schoolmis’ bij te wonen. Zie ook ran 1052, 
94, Diaria 1949-1955, Reglement Mater Dei 1954.

33 In 1947 hield zuster Christiana Liedmeier een lezing met de titel ‘Hoe kan op de scholen reeds 
het verantwoordelijkheidsbesef van de vrouw in de gemeenschap worden aangekweekt?’ op 
het studieweekend van het rk Vrouwendispuut in Oosterbeek. In 1948 en 1949 sprak zij over 
‘Onze meisjes in “New look”. afv, Lezing zuster Christiana ‘Onze meisjes in New-Look’, 24 
november 1948 en 3 februari 1949. Zie ook hoofdstuk 6.

34 Ook in onderwijsvernieuwingsdiscussies die in die periode werden gevoerd lag de nadruk op 
de taak van het onderwijs in gemeenschapsvorming. Zie hoofdstuk 6.

35 Lezing zuster Christiana Liedmeier 8 juni 1947, ‘Hoe kan op de scholen reeds het “verantwoor-
delijkheidsbesef van de vrouw in de gemeenschap” worden aangekweekt?’, afv, map artikel-
tjes en lezingen zr Christiana en zr Cherubine.

lijkse congregatiemis voor de onderbouw was het al niet beter gesteld, ‘zowat 
de helft komt er’, schreef de notulist in het verslag.31 Ook op Mater Dei was 
voelbaar dat leerlingen hun tijd liever elders dan in de kapel besteedden. Zo 
werd in de vergadering tussen ouders en school van 20 november 1956 bespro-
ken dat leerlingen ‘met tegenzin’ naar de schoolmis gingen.32 

Waarin zochten hun opvoeders oorzaken? Voor welke oplossingen kozen 
zij? Welke opvattingen over de manier waarop leerlingen uiting zouden moe-
ten geven aan hun katholiek-zijn gingen daarachter schuil? En hoe reageer-
den leerlingen hierop? 

In de naoorlogse jaren zocht zuster Christiana oorzaken voor ‘een gebrek 
aan zondebesef en godsdienstzin’ in de mentaliteitsverandering die jongeren 
door de oorlog hadden doorgemaakt.33 Zij maakte zich zorgen over het ont-
breken van een gemeenschapsgevoel op middelbare scholen, terwijl dat de 
kern zou moeten zijn.34 De katholieke geloofsovertuiging, ‘die leert dat wij 
voor elkaar verantwoordelijk zijn en de liefde als het hoogste goed predikt’, 
vormde daarvoor de grondslag. Haar oplossing: het ‘liberale beginsel’ van 
ieder voor zich moest plaatsmaken voor ‘verantwoordelijkheidsbesef ’. Voor 
zuster Christiana vormden verantwoordelijkheidsbesef en godsdienstige 
vorming twee kanten van dezelfde medaille. Om de problemen die zij sig-
naleerde te boven te komen was het van belang om allerlei aspecten van het 
schoolleven aan te passen. Een school kon in haar ogen alleen een gemeen-
schap vormen als het meer dan een ‘leerfabriek’ was.35 Om dat te bereiken 
zouden docenten meer naar de prestaties van de klas, dan naar individuele 
prestaties van leerlingen moeten kijken. De prijsuitdelingen voor individuele 
prestaties zouden vervangen moeten worden door een waardering van ge-
meenschappelijk bereikte prestaties. 

Daarnaast moesten er niet te veel buitenschoolse activiteiten zijn. Dan 
zou het regelen voorop komen te staan en het doel uit het oog worden ver-
loren. Belangrijk waren vooral acties voor de missie, sociale vorming, en cul-
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36 afv, Lezing zuster Christiana Liedmeier ‘Hoe kan op de scholen reeds het verantwoordelijk-
heidsbesef van de vrouw in de gemeenschap worden aangekweekt?’, 8 juni 1947.

37 afh, Kroniek Klooster van het H. Hart Amsterdam, 1951. 

turele en ‘aestethische’ ontwikkeling. Ook was het belangrijk dat de school 
naar buiten toe optrad als één geheel. Een pakkende naam voor de school 
kon daarbij helpen, net als jaarlijkse uitjes, een schoolvlag en een schoollied. 
Daarbij was zij geïnspireerd door het model van de ursulinen, zo blijkt uit de 
voorbeelden die zij gaf in haar lezing voor het rk Vrouwendispuut waarin ze 
deze overdenkingen naar voren bracht:

 ‘Ik ben leerlinge of docent aan het rk Lyceum voor meisjes te H. is een 
hele mond vol zonder enige aantrekkelijkheid, maar ik ben leerlinge van 
“Jerusalem” of “Regina Coeli of Mater Dei” heeft een heel andere klank. 
Zo’n naam kan symbolen doen ontstaan in schoolvlaggen en op feestpro-
gramma’s en nog jaren nadat men de school verlaten heeft, bekoort de 
naam.’36 

Twee van de drie lycea die zij noemde waren in handen van de Ursulinen van 
de Romeinse Unie.

Zuster Christiana signaleerde problemen waarbij zij de oorzaak buiten de 
school zocht: meisjes waren veranderd door de oorlogsomstandigheden. Te-
gelijkertijd zocht zij de oplossing in het schoolleven en deed zij daarmee ei-
genlijk ook aan zelfkritiek. Middelbare scholen moesten aanpassingen doen, 
waardoor gemeenschapszin, verantwoordelijkheidsgevoel en godsdienstzin 
weer konden gaan groeien. 

In de eerste maand dat zuster Christiana Liedmeier het rectoraat op Fons 
Vitae van zuster Rosalie van den Biggelaar (rectrix 1942-1951) had overgeno-
men, probeerde ze haar eerdere ideeën vorm te geven. Zij stelde tijdens de 
docentenvergadering voor om de school, die voluit ‘rk Lyceum voor Meisjes’ 
heette, een nieuwe naam te geven. Dat naamgevingsproces vormt een inte-
ressante casus en legt verschillen bloot tussen de rectrix en haar leerlingen. 
Zuster Christiana stelde de naam ‘Cor Jesu Lyceum’ voor. Fons Vitae begon 
in de Vondelstraat naast de Vondelkerk die aan het Heilig Hart was gewijd. 
Cor Jesu verwees naar dat religieuze fundament. Volgens de kroniek van het 
klooster was ‘het verzet’ van de leerlingen tegen deze naam echter zo groot, 
dat besloten werd de mening van de leerlingen door een stemming te pol-
sen.37 De leerlingen konden uit vier opties keizen: Cor Jesu Lyceum, Lyceum 
voor meisjes Fons Vitae, Lyceum voor meisjes Cordi Sacratissimo en St.-Mar-
garetha Lyceum. Zij kozen in overweldigende meerderheid voor Fons Vitae. 
Door de rectrix werd de nieuwe naam warm onthaald en verbonden met de 
katholieke identiteit van de school.
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38 Z. Christiana, ‘”Fons Vitae” of Onze nieuwe naam’, Knoppen jrg 28, nr 2, 10 november 1951.
39 Bredschneyder e.a., Geschiedboek Fons Vitae 1914-1980, 66.
40 afv, Zuster Christiana Liedmeier, Circulaire aan de ouders 27 maart 1953; afv, Zuster Cherubine 

Snijders, Circulaire aan de ouders 16 september 1954. Zie ook Streefland, Bronnen van leven, 99. 
41 Zie hoofdstuk 5.
42 Angélique Wegman-Dirks, leerlinge van Fons Vitae van 1952 tot 1958: ‘Ik heb wel een tijdje 

 gehad, weetjewel, dan was je heel gemotiveerd en dan ging je weer een tijdje heel veel naar de 

 ‘Één ding stond vast, de nieuwe naam moest heenwijzen naar het Godde-
lijk Hart, waaraan de school vanaf den beginne was toegewijd. Toen – na 
en ten gevolge van allerlei gebeurtenissen – was er de naam: “Fons Vitae” 
- levensbron. (...) Mogen zo nog veel katholieke meisjes van Amsterdam 
en omgeving zich scharen om de “fons vitae”, om zich te laven aan haar 
onuitputtelijke stroom en op te groeien tot jonge vrouwen van kennis en 
wetenschap, maar vooral van Christus’ liefde vervuld.’38 

Voor zuster Christiana refereerde de nieuwe naam van de school aan de liefde 
van Christus. De nieuwe schoolnaam gaf echter ook ruimte voor andere in-
terpretaties. Een oud-leerling herinnerde zich dat de leerlingen deze naam 
hadden gekozen, omdat deze het ‘minst Rooms’ klonk.39 

In haar optreden als rectrix van Fons Vitae bleek hoezeer dit streven naar 
gemeenschap voor haar verbonden was met godsdienstige rituelen. Net als 
haar voorgangster zuster Rosalie van den Biggelaar en zuster Cherubine Snij-
ders die na haar rectrix werd, zette zij in op het misbezoek. In verschillende 
circulaires die rectrixen van Fons Vitae in de periode 1949-1960 naar ouders 
stuurden, was het misbezoek van leerlingen een belangrijk onderwerp. De 
rectrixen vroegen aan de ouders of zij wilden stimuleren dat hun dochters 
de schoolmis ook daadwerkelijk zouden bezoeken. Soms in vriendelijke 
bewoording, soms in niet mis te verstane termen: ‘Wij [stellen] geen prijs 
op leerlingen, die de voornaamste bestaansreden van onze school, de gods-
dienstige vorming, als bijkomstig beschouwen.’40 De aanname die hierachter 
schuilging was dat leerlingen zich niet meer interesseerden voor de school-
mis. De oplossing die de rectrixen van Fons Vitae kozen toont parallellen met 
de oplossing die werd gekozen om het kloosterleven te restaureren: regels 
werden strakker aangehaald.41 

Klopte de aanname dat leerlingen minder geïnteresseerd waren? Daarop 
is geen eenduidig antwoord mogelijk. Voor leerlingen betekende het feit dat 
zij niet altijd iedere week naar de schoolmis gingen niet per se dat zij niet 
meer bij de katholieke kerk betrokken waren en ook niet dat zij niet meer 
in God geloofden. Wel gold het bijwonen van de mis voor hen niet meer als 
noodzakelijke voorwaarde voor hun katholiek-zijn. De koppeling tussen 
kerkelijke rituelen en hun katholieke identiteit werd losser. Zij gingen bij 
vlagen heel gemotiveerd naar de mis, bij vlagen niet.42 Het niet bezoeken van 

>
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kerk. Ze hadden wel een soort uitstraling de vieringen, die waren wel mooi, goeie vieringen 
ook hoor. Je voelde je ook, ja, heel erg daarbij betrokken.’ Interview Angélique Wegman-
Dirks, 18 augustus 2008.

43 Atria, Collectie klas ii a, Klassejournaal 1955-1956. 
44 In de docentenvergadering van januari 1953 deelde rectrix zuster Christiana mee dat er gecon-

troleerd zou gaan worden of leerlingen wel aanwezig waren om zo hun participatie te verho-
gen. afv, Verslagen docentenvergaderingen 1951-1956, 10 januari 1953.

45 Leo Fijen, ‘verjaardagspost’, kro  Magazine (15-21 augustus 2009). 
46 afv, Brief van zuster Cherubine Snijders aan de ouders van de vierdeklassers, 5 november 1957.

de schoolmis was soms meer een kwestie van luiheid dan een akte van rebel-
lie, getuige het versje dat Riet van den Tillaard op maandag 25 februari 1957 in 
het klassejournaal van klas iii a schreef: 

‘woensdag is een gezegende dag, 
dan gaat n.l. iii a ter kerke. 
En bidt er voor nog ‘ns ’n vrije dag, 
en dat de docenten niet te hard zullen werken!
Onder Grieks vraagt dan Juffrouw Kramer
Wie en hoe laat die kwamen
Degenen, die niet zijn geweest
Hoeven zich haast nooit te schamen.
Want Juffrouw Kramer kent de last,
Die tijdig opstaan kan veroorzaken,
Ook zij draait wel eens twee wekkers op,
Die haar niet wakker kunnen maken!’43

Mevrouw Kramer, haar klasdocent, controleerde het misbezoek zoals de 
schoolleiding de docenten had opgedragen, maar was in de ogen van de leer-
lingen coulant voor hen die liever uitsliepen.44 Ook voor deze lerares lijken 
misbezoek en godsdienstige beleving niet onlosmakelijk verbonden. Oud-
leerlingen herinneren haar tegelijkertijd als een religieuze vrouw die mooie 
verhalen vertelde over kloosters die zij tijdens de vakanties bezocht.45

Ook rond de retraites komt een complexer beeld naar voren dan de bo-
vengenoemde alarmsignalen doen vermoeden. Terwijl er circulaires uitgin-
gen over het verplichte misbezoek organiseerde de rectrix van Fons Vitae in 
1957 ook een retraite voor de vierdeklassers, omdat deze leerlingen daar bij 
haar om hadden gevraagd.46 

Nieuwe vormen
Soms kozen zusters voor het strakker aanhalen van regels, zoals hierboven 
bleek rondom het misbezoek op Fons Vitae. Die oplossing hing samen met 
de probleemanalyse: een gebrek aan interesse bij leerlingen. De oorzaak werd 
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47 C.N., ‘Gedachten bij een nieuwe kruisweg’, Knoppen jrg 32, nr 2, 18 november 1955.
48 osu 1738, Diaria Mater Dei, november 1950.
49 osu 1738, Diaria Mater Dei, november 1956.
50 Lyceum “Mater Dei”, Nijmegen. Raad van Overleg, Aan de ouders van de leerlingen van het lyceum  

“Mater Dei”, Nijmegen, juni 1957, 13.
51 ran 1051, 67, Stukken betreffende de Raad van Overleg, 1956-1964, 31 januari 1957.

dan bij jongeren gelegd. Steeds vaker kozen opvoeders ervoor om een andere 
weg in te slaan: jongeren moesten meer betrokken worden. De probleemana-
lyse was in dat geval een andere. Niet jongeren waren slecht, maar onze op-
voedmethode sluit niet aan. Dat was ook de koers die pater Helmer in de jaren 
1930 koos. De inzet of gehoopte uitkomst bleef wel gelijk. In het ideale geval 
namen alle leerlingen enthousiast deel aan religieuze rituelen die in school-
verband plaatsvonden. 

Op beide strategieën – verplichten en aanpassen – werd op Fons Vitae in- 
gezet. Het standpunt van de rectrixen van Fons Vitae inzake het misbezoek 
was helder en bleef in de jaren 1950 ongewijzigd. Tegelijkertijd deden zij 
pogingen om de schoolmis meer te laten aansluiten bij de leerlingen. Zo 
schilderde docent tekenen en kunstenaar Jan Mammen in 1955 een nieuwe 
kruisweg in de schoolkapel, waarin hij in krachtige afbeeldingen de lijdens-
weg van Christus verbeeldde en die op bewondering van de leerlingen kon 
rekenen.47 

Dat zoeken naar nieuwe vormen die leerlingen meer zouden aanspreken 
komt ook terug in de schoolgeschiedenis van het Theresialyceum en Mater 
Dei. Op Mater Dei heette de Mariacongregatie vanaf november 1950 verdie-
pingsclub, in de hoop dat de Mariacongregatie onder deze nieuwe naam zou 
‘herleven’.48 Vanaf het schooljaar 1956-1957 werden voor de leerlingen van 
de zesde klas gespreksavonden georganiseerd die onder leiding stonden van 
dr. Visser, een gereformeerd predikant die was bekeerd tot het katholicisme, 
waarover de ursulinen in hun kroniek zeer te spreken waren.49 In de brochure 
die de Raad van Overleg in april 1957 uitgaf, konden de ouders lezen dat deze 
gespreksavonden ‘waardevol’ waren. Wel werden zij erop voorbereid dat dr. 
Visser ‘bepaalde punten uit de Geloofsleer’ op ‘eigen manier’ behandelde, 
waardoor er kans bestond, ‘dat bepaalde waarheden, door de wijze van belich-
ting, ineens een geheel nieuw “gezicht” krijgen’.50 

Het enthousiasme van de kroniekschrijfster ten spijt is het de vraag of 
de gesprekken ook bij de leerlingen zo aansloegen. Tijdens de vergadering 
van de Raad van Overleg van 31 januari 1957 kwamen de gespreksavonden van 
dr. Visser ter sprake. De notulen: ‘Behoudens de eerste keer vinden de kin-
deren het wel aardig. De heer Kuyper merkt op dat de geringe deelname de 
anderen weer weinig stimuleert.’51 Aan de onderwerpen lag het volgens mère 
Gregoria niet, die waren heel ‘aantrekkelijk’. Dr. Visser had met de leerlingen 
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54 Stolk, Tussen autonomie en humaniteit, 350. 
55 “Zij interesseren zich voor geen enkele godsdienstoefening. Zij komen niet onder de indruk 

van devote processies, missies en feestelijke tridua.” Een citaat van Perquin, weergegeven in de 
brochure van de Raad van Overleg, 1957.

gesproken over de manier waarop gereformeerden en lutheranen over de 
 eucharistie dachten, over zijn eigen overgang naar de katholieke kerk en over 
de verhouding tussen het oude en het nieuwe testament.52 Aan het einde van 
de vergadering werd besloten de ouders te verzoeken hun dochters te enthou-
siasmeren voor deze bijeenkomsten.

Mater Dei sloot daarmee aan bij een landelijke trend. In zijn schets van 
ontwikkelingen in het godsdienstonderwijs laat Stolk zien hoe doelstellin-
gen van dat onderwijs veranderden en als gevolg daarvan ook de didactische 
methoden werden aangepast. Vanaf de jaren 1950 en 1960 gingen steeds meer 
stemmen op om in het godsdienstonderwijs zoveel mogelijk aan te sluiten 
bij de leefwereld van kinderen. Illustratief is de toenemende kritiek op het 
gebruik van de catechismus in de jaren 1950. De catechismus zou religie re-
duceren tot een vraag- en antwoordspel waarbij kinderen leerstellingen uit 
hun hoofd moesten leren die ze nauwelijks begrepen.53 Niet het opleggen van 
de waarheid zou centraal moeten staan in het godsdienstonderwijs, maar er 
moest ruimte zijn voor gesprek tussen opvoeders en jongeren. Kennisover-
dracht verdween naar de achtergrond en het begeleiden van het kind op weg 
naar geestelijke zelfstandigheid kwam op de voorgrond.54 

De godsdienstige vorming op Mater Dei was een belangrijk onderwerp 
van gesprek in het oudercomité. De brochure die de Raad van Overleg in  
juni 1957 verspreidde, gaf daar blijk van. De brochure opende ermee en er  
werden verreweg de meeste pagina’s aan besteed. Men was duidelijk op 
zoek naar een nieuwe koers, waarbij experts als Perquin, die inmiddels tot 
hoogleraar pedagogiek in Utrecht was benoemd, en Fortmann als leidraad 
fungeerden. Uitgangspunt was dat de leerlingen zich ‘voor geen enkele 
godsdienstoefe ning’ meer interesseerden.55 Dat is een interessante aanname 
die zij daar deden waarvan het de vraag is of dit ook daadwerkelijk de situatie 
weergaf. 

Op zoek naar een oplossing voor dit probleem dat zij meenden te be-
speuren, ging de ouderraad te rade bij Fortmann, die ervoor pleitte om aan te 
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sluiten ‘bij de concrete werkelijkheid, die de jeugd zelf is en de werkelijkheid, 
waarin de jeugd leeft.’56 Juist in de puberteit maakten kinderen een groei naar 
volwassenheid door. Die groei werd voorgesteld als een afstand nemen van 
het geloof van hun jeugd, waarin tradities en geboden centraal stonden. Pas 
als zij ‘het vertrouwde’ lieten vallen, konden zij tot ‘een persoonlijk her-ont-
dekken [komen] van de echte waarde der godsdienstige beleving’.57 Dwang 
was daarbij uit den boze. Op Mater Dei werd er daarom voor gekozen om 
wekelijkse misvieringen, gespreksavonden zoals die van dr. Visser en bezin-
ningsbijeenkomsten niet verplicht te stellen, maar leerlingen de vrijheid te 
geven om te beslissen of ze daar wel of niet naartoe gingen. 

De brochure riep ouders ook op om mee te denken over de invulling van 
periodiek te houden godsdienstige bijeenkomsten en stelde voor de leerlin-
gen hier zelf naar te vragen. De schoolkrantredactie was hier al mee aan de 
slag gegaan en legde in maart 1957 aan de leerlingen van klas drie en hoger 
enkele vragen voor over de manier waarop de vastentijd, een periode van 
veertig dagen ter voorbereiding op Pasen, op school vorm zou moeten krij-
gen. Wilden de leerlingen dat er in die periode aparte preken of toespraken 
gehouden zouden worden? Welk tijdstip was geschikt? En ‘welke vorm zou 
je prefereren? a) overwegingen over het lijden van Christus b) beschouwingen 
naar aanleiding van Christus’ lijden c) behandeling van actuele onderwer-
pen.’58 De redactie van de schoolkrant was teleurgesteld dat er maar 26 reacties 
waren binnengekomen, terwijl 160 leerlingen de vragenlijst hadden gekre-
gen. Daarom konden er geen algemene uitspraken worden gedaan over wat 
‘men’ vond. Of de respons samenhing met het onderwerp van de enquête is 
lastig te achterhalen, maar ik vermoed van niet. In alle drie de schoolkranten 
verschenen aan de lopende band oproepen om kopij en meer betrokkenheid 
bij de schoolkranten.

Voor de redactie en ook voor de leerlingen die de moeite namen hun 
antwoorden in te sturen, stond voorop dat het belangrijk was om zich ge-
zamenlijk voor te bereiden op Pasen, ‘want de herinnering aan Christus’ 
lijden is iets voor alle tijden. Christus is gestorven voor alle mensen, ook voor 
die nog komen, en iedereen moet daarover nadenken.’59 Over de bestaande 
vastenviering op Mater Dei liepen de meningen uiteen van ‘uitstekend’ naar 
‘niet bijzonder goed’ en ‘stom’. De vorm kon het best worden aangepast aan 
de doelgroep, waarbij het ook mogelijk was om ‘naar aanleiding van dat 
lijden [van Christus] een of ander actueel onderwerp’ te behandelen. Of dit 
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in schoolverband of elders moest gebeuren, kon de schoolkrantredactie niet 
opmaken uit de enquête.60 

De brochure voor ouders gaf aan dat zij moesten luisteren naar hun kin-
deren en zoveel mogelijk moesten aansluiten bij hun belevingswereld, maar 
ook dat zij leidend moesten optreden. Zij moesten het goede voorbeeld geven 
en hun dochters wijzen op het belang van misbezoek, godsdienstlessen en 
bezinningsbijeenkomsten.61 Leerlingen konden dus niet zelf beslissen om de 
schoolmis maar af te schaffen, zoals Laetitia Weyermans in het najaar van 1958 
in de schoolkrant suggereerde: ‘Dat is beter dan dat er met veel gezeur een 
handje vol leerlingen naar de schoolmis komt.’62 Het bezoeken van de school-
mis was dan wel niet verplicht, bij aanvang van het schooljaar wees de rectrix 
haar leerlingen op het belang ervan en ook ouders moesten hun dochters 
stimuleren om wel te komen. Bij aanvang van het schooljaar 1960-1961 schreef 
mère Gregoria: 

 ‘We zijn een katholieke school. Dat wil niet alleen zeggen, dat de docenten 
en de leerlingen katholiek zijn, maar dat ieder er mee verantwoordelijk 
voor wil zijn, dat de school inderdaad katholiek is. Er moeten gemeen-
schappelijke uitingen daarvan zijn. Door ons samenzijn moet er een groei 
zijn in de kerk, vat zò de wekelijkse schoolmis op .’63

Enthousiasme van leerlingen voor nieuwe vormen waarin godsdienstige vor-
ming en beleving werden gegoten, is vooral terug te vinden in de Pax Christi-
voettochten, waaraan leerlingen van Mater Dei vanaf de eerste editie in 1958 
deelnamen. De eerste deelneemsters schreven voor aanvang hoopvol in de 
schoolkrant dat zij hoopten op een ontmoeting met andere ‘idealistische jon-
gelui en daarin, door onze persoonlijke meningen uit te wisselen, een verfris-
sing [te] brengen in ons “indommelend” katholiek leven.’64 Zulke ervaringen 
van grote betrokkenheid en diepe emoties horen bij jongeren in de puberteit. 
Maar jongeren die vandaag de dag een gezamenlijk weekend doorbrengen, 
zullen hoogstwaarschijnlijk niet spreken over hun ‘indommelend’ geloofs-
leven. Dat de deelneemsters van Mater Dei daarover wel spraken, geeft aan 
dat dit onderwerp hen bezighield. Met veel van hun opvoeders waren zij van 
mening dat er iets schortte aan de manier waarop zij uiting gaven aan hun 
katholiek-zijn; ‘verfrissing’ was nodig.
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Mater Dei, 26-29 april 1962 & 23 februari 1965.

Pax Christi Nederland was in 1948 opgericht als deel van een internati-
onale vredesbeweging en ging vanaf 1958 voettochten organiseren die in 
het teken stonden van verzoening en vergeving. Ieder jaar stond een ander 
thema centraal. Het initiatief kon op groot enthousiasme rekenen van kerke-
lijke leiders als kardinaal Alfrink en bisschop Bekkers. Rond Pasen zwierven 
duizenden eindexamenleerlingen in kleine groepen in de natuur rond Den 
Bosch. Met slaapzakken op de rug liepen zij verschillende routes door de om-
geving, en sliepen zij in boerderijen, schuren en scholen. Op zondagochtend 
sloot een gezamenlijke eucharistieviering de voettochten af.65 De deelnemers 
spraken onderweg over hun eigen ervaringen, vriendschap, geluk, eenzaam-
heid, geloven, ouders en school. Zij spiegelden hun innerlijke belevingen aan 
die van anderen en deelden lief en leed, waardoor deze dagen diepe indruk 
maakten. In de zomer van 1960 verscheen een verslag van een deelneemster in 
de schoolkrant van Mater Dei. Het gespreksthema van een van de dagen was 
‘Wat denk je van de Christus?’ 

 ‘Zoals je begrijpt, ik kan geen samenvatting van het besprokene geven, 
hier, buiten de voettocht, dat kun je alleen als je, om het zo maar te zeg-
gen, erin zit. (…) Maar wat deze tocht zo heerlijk maakte, is haast niet in 
woorden te uiten. ’t Is de wetenschap dat bijna ieder met net zo’n pro-
bleem zit als jezelf, zoals je merkt in de debatten waarin ieder zich geeft, 
zonder hoogdravend te zijn, het gevoel van bij elkaar te horen is ’t en de 
liefde, de naastenliefde in de meest zuivere en elementaire vorm. Je draagt 
letterlijk elkaars lasten als iemand moe is, je helpt elkaar de rugzak aan-
gespen. Heb je ’t koud? Neem m’n trui, ik zal je instoppen. Hier is nog 
een deken. (…) Zie je, kleine dingen, maar ze zijn de belangrijkste. En zo is 
er zoveel. Maar dat kun je niet beschrijven.’66

Tijdens de gezamenlijke vieringen liepen de emoties vaak hoog op. Deelne-
mers getuigden dat zij ‘dichter bij God’ waren gekomen en zichzelf hadden 
verrijkt.67 

Achteraf is door historici wel geschreven dat de voettochten een nieuwe 
identiteit aanreikten in een periode dat de katholieke identiteit begon te 
verdampen.68 De ursulinen zelf zagen deze voettochten juist bij uitstek als 
uiting van katholieke identiteit. Zusters sloten zich enthousiast als groeps-
leidsters aan.69 Dit was een nieuwe vorm die aansloot bij de jeugd en groot 
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enthousiasme teweegbracht. De vorm laat een belangrijke verschuiving zien: 
niet vroomheid stond voorop, maar idealisme. 

Gezamenlijke zoektocht
Aan het einde van de jaren 1950 waren er op de drie scholen geen opvoeders 
meer die heil zagen in het verplicht stellen van het bijwonen van religieuze 
rituelen. Leerlingen moesten worden overtuigd om te komen en om dat te be-
reiken mochten er ook aanpassingen worden gedaan aan de vormgeving van 
religieuze praktijken. In de brochure die de ouderraad van Mater Dei in 1957 
uitgaf wordt deze visie duidelijk zichtbaar. De brochure die zes jaar later werd 
uitgebracht laat zien dat het proces richting meer horizontale verhoudingen 
tussen leerlingen en opvoeders in een stroomversnelling terechtkwam. De 
onderliggende boodschap was dat ouders niet per se beter dan hun dochters 
wisten welke kant het op zou moeten gaan. Pater Hermans benadrukte in de 
brochure dat er een groot verschil was met de geloofsopvoeding van vijftig 
jaar geleden en dat opvoeders ‘niet meer kunnen teruggrijpen op hun eigen 
jeugdervaringen’. Ouders moesten met hun dochters praten, zich proberen 
in te leven – ook als hun dochters kritiek uitten op ‘de kerk, de geestelijkheid, 
de liturgie e.d.’ – en eventueel hun eigen mening herzien. Het werd ouders 
aangeraden om ‘de kinderen wel iets te leren voor anderen over te hebben en 
vooral ook waarachtig te zijn’, maar om het vooral nog niet te veel aan religi-
euze motieven te verbinden.70 

De veranderde geloofsopvoeding bracht met zich mee dat leerlingen een 
duidelijke stem kregen bij de voorbereiding van misvieringen in schoolver-
band. Godsdienstdocenten als pater Raam en pater Royackers gaven leerlingen 
van Mater Dei ruimte om zelf vorm te geven aan de misvieringen.71 Volgens 
pater Royackers was er ‘in de goede zin van het woord geëxperimenteerd’. 
Leerlingen ‘kwamen met mooie voorstellen en hebben iedere keer opnieuw 
iets bewusts, iets moois gemaakt van deze Eucharistie-vieringen’, zo schreef 
hij in de brochure voor ouders in 1963.72

Ook op het Theresialyceum kregen leerlingen ruimte om gezamenlijke 
misvieringen anders vorm te geven. Zo werd er in 1958 een passie-avond geor-
ganiseerd door de schoolclub, waarbij een leerlinge zong en de film Golgotha 
werd bekeken.73 In de jaren 1960 werden deze vieringen in de ogen van leer-
lingen steeds minder religieus getint. Het programma van de paasviering in 
1963 was ‘volstrekt niet religieus wat zeer velen goed beviel’, zo schreef het 
schoolclubbestuur in de notulen. Leerlingen brachten een stuk ten tonele 
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over de hemel, vlak voor de komst van Christus, waarbij er ook gelachen werd. 
Voor de eerste- en tweedeklassers was er een eierschilderwedstrijd.74 Met 
Kerstmis daarentegen werd er uit het evangelie gelezen en een maaltijd op 
school genuttigd, waarna de notuliste van het schoolclubbestuur optekende 
dat de avond ‘stemmig’ was verlopen.75 

Rectrix zuster Wilhelme was allerminst pessimistisch over ‘het godsdien-
stig leven’ van haar leerlingen. Dit had andere vormen aangenomen, maar 
was nog altijd vruchtbaar, zo stelde zij in een toespraak voor leerlingen in 
1961: ‘Je staat open voor godsdienstige problemen. Je volgt de retraites met 
ernst.’76 Het ging zuster Wilhelme meer om de houding van de leerlingen en 
de bereidheid zich met godsdienstige problemen bezig te houden, dan dat zij 
frequent participeerden in religieuze rituelen als de schoolmis en Mariacon-
gregatie. 

Deze thematiek speelde op dat moment ook binnen de congregatie van de 
Zusters van Liefde. Zuster Mediatrix, die zuster Wilhelme als rectrix van het 
Theresialyceum zou opvolgen, hield in 1961 een lezing voor haar medezusters 
waarin zij de volgende woorden sprak: ‘De opvoeding tot een grondhouding 
van liefde en rechtvaardigheid is veel belangrijker, dan de tijd besteden aan 
alle mogelijke foefjes om tot een aantal misbezoeken te komen.’77 Deze zus-
ters namen binnen hun congregatie wel een vooruitstrevend standpunt in. 
De congregatie was onder toezicht van Rome geplaatst juist omdat de regels 
veel te strikt werden nageleefd en er daardoor excessen waren ontstaan, zo 
kwam in hoofdstuk 5 al aan bod. In 1961 was dat probleem nog niet opgelost. 
Tijdens het pinksterfeest van 1961 hield de bisschop een toespraak in de kapel 
van het moederhuis waarin hij aangaf dat het eerder ging om de beleving van 
de kloosterregel, dan om het statisch naleven ervan. Gehoorzaamheid die 
slechts voortkwam uit onderworpenheid miskende de persoonlijkheid van de 
zusters. De algemeen overste van de congregatie, zuster Huberte, had andere 
opvattingen over het belang van regels en rituelen. In de eerste circulaire die 
verscheen na deze toespraak liet zij haar medezusters weten dat de zusters de 
kloosterregel wel degelijk zorgvuldig moesten naleven.78 Toen haar positie in 
1964 vacant kwam maakte pater Van Galen zich er hard voor dat zuster Wil-
helme werd gekozen tot algemene overste. Zij was in zijn ogen heel geschikt 
om het vernieuwingsproces verder vorm te geven.79 
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Ten tijde van het Tweede Vaticaanse Concilie kreeg het vormexperiment 
met vieringen landelijk een enorme vlucht. Er werd gezocht naar nieuwe 
vormen die bij de tijd zouden passen. Dit was geen Nederlands fenomeen, 
maar in Nederland werd er wel volop en in alle openheid geëxperimenteerd, 
mede danzij de steun van de bisschoppen.80 In de schoolkrant van Fons 
Vitae verscheen in 1962 een uitgebreid interview met pater Oosterhuis en 
pater Huybers over verjonging van de liturgie. Zij verzorgden op zondag de  
studentenmis in de kapel van het Sint-Ignatiuscollege en experimenteerden 
met muziek en teksten om tot een nieuwe gemeenschappelijke viering van de 
mis te komen, een ‘waaraan “het volk” daadwerkelijk deelneemt door mid-
del van muziek en teksten die passen in deze tijd: die bij hèn passen’, aldus 
pater Huybers in het interview.81 Niet alleen misvieringen, ook retraites en 
het godsdienstonderwijs veranderden van karakter. 

In de jaren 1960 maakten retraites op alle drie de scholen plaats voor ver-
diepingsdagen. Thema’s die centraal stonden waren bijvoorbeeld ‘gelukkige 
volwassen mensen worden en ons geluk doorgeven aan anderen’, ‘de zin van 
het lijden’ en ‘menselijke verhoudingen’. Het was niet zo dat godsdienst daar 
niet langer aan te pas kwam. Op het verdiepingsweekend voor leerlingen van 
5 gymnasium van Mater Dei volgde na een lezing over ‘vrijheid’ kleine ge-
sprekskringen waarin leerlingen met elkaar discussieerden over de volgende 
vragen: ‘1. Vind je dat je ouders en opvoeders te streng of te slap zijn voor 
hun kinderen? 2. Is een mens die in God gelooft, vrijer dan een mens die niet 
in God gelooft?’ De leerlinge die het verslag schreef vond het gesprek ‘nogal 
moeilijk’, maar naargelang de discussie vorderde, ‘kwam er leven in de brou-
werij.’ Zij vond het een ‘zeer nuttig’ weekend.82 Interessant is dat de vragen 
over opvoeding en over geloven in God als vanzelfsprekend op elkaar volgden. 
Voor tijdgenoten was evident dat zij onderling gerelateerd waren. Discussies 
over opvoeding en religie waren nauw met elkaar verknoopt. 

Conflicten rond het godsdienstonderwijs in Amsterdam 
Met de inzet op andere vormen sloten deze katholieke lycea aan bij een lande-
lijke trend. Uit het onderzoek van Stolk blijkt bijvoorbeeld dat het gesprek in 
de jaren 1950 een steeds gangbaardere didactische methode werd in het gods-
dienstonderwijs, eind jaren 1960 was dit het enig mogelijke antwoord gewor-
den op vragen waarvoor opvoeders zich gesteld zagen. Deze trend is zowel 
zichtbaar onder katholieken, humanisten als protestanten. Deze gesprekken 
werden vaak vooral geschikt bevonden voor de hogere klassen. Het karakter 
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van deze gesprekken veranderde geleidelijk. In de jaren 1950 waren dat vaak 
nog onderwijsleergesprekken waarbij het overdragen van kennis het uitein-
delijke doel bleef, eind jaren 1960 ging het meer richting gesprekken met een 
open einde.83

De vraag is echter of alle betrokkenen dezelfde problemen signaleerden 
en welke oplossing het middel van het gesprek zou moeten brengen. Als de 
gemoederen hoog oplopen liggen zulke kwesties vaak onder een vergroot-
glas. Zo’n verhitte situatie ontstond in Amsterdam in het schooljaar 1965-1966 
over het godsdienstonderwijs. Aan het einde van het schooljaar waren drie 
Amsterdamse godsdienstdocenten – alle drie jezuïeten – in opspraak geraakt 
of ontslagen. Wat was daar aan de hand? 

Op Fons Vitae was het godsdienstdocent Jos Vrijburg die in de godsdienst-
lessen de nadruk legde op het ‘gesprek met de klas’, zoals hij in oktober 1965 
aan een brief aan de ouders had aangekondigd.84 Zijn doel was een ‘gelovige 
houding’ te kweken en de leerlingen zo te vormen ‘dat ze in staat zijn hun 
eigen positie te bepalen’.85 Dat wilde hij doen door over actuele onderwerpen 
uit kranten en tijdschriften te spreken en ook zaken als randkerkelijkheid en 
zelfstandigheid aan de orde te stellen. Deze methode werd in het schooljaar 
1965-1966 ook door andere – overwegend jonge – priesters gehanteerd die 
godsdienstlessen gaven aan katholieke middelbare scholen in Amsterdam. Zij 
gebruikten geen handboeken maar wilden door middel van gesprek en dia-
loog de leerlingen de ruimte geven ‘om zelf vragen en wegen te ontdekken’.86 

Op 28 mei 1966 verscheen een groot interview met zes godsdienstlera-
ren van Amsterdamse middelbare scholen waarin zij uitleg gaven over hun 
werkwijze. Deze godsdienstdocenten overlegden intensief over hun didactiek 
en hadden daarvoor de gespreksgroep amock opgericht (Amsterdams Mid-
delbaar Onderwijs Contact Katechese). ‘Enkele moeilijkheden rond het gods-
dienstonderwijs’ vormden de aanleiding voor het interview met de krant. De 
godsdienstdocenten en jezuïeten pater P. Klaassen van het Sint-Nicolaasly-
ceum en pater E. Verheijden, die lesgaf aan het Sint-Ignatiuscollege, waren 
inmiddels ‘door de moderne aard’ van hun godsdienstlessen in botsing geko-
men met de schoolleiding.87 Een paar weken later zou ook hun medebroeder 
pater J. Vrijburg, docent aan Fons Vitae, zijn ontslag krijgen. 

De zes godsdienstdocenten waren zich ervan bewust dat hun methodes 
weerstand bij ouders en collega’s konden oproepen. Goede contacten met de 
ouders waren in hun ogen onmisbaar om ‘kortsluitingen’ te voorkomen ‘als 
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de kinderen met nieuwe inzichten omtrent mens en samenleving, Kerk en 
bijbel thuiskomen’.88 Hoe zag een godsdienstles nieuwe stijl eruit? De docen-
ten stelden de dialoog centraal. Om zo’n gesprek in alle openheid te voeren, 
moest de godsdienstdocent ‘zich persoonlijk geven’. Alleen dan werden leer-
lingen uitgenodigd om dat ook te doen. In het gesprek konden vervolgens 
allerlei onderwerpen voorbijkomen: 

 ‘De kerkelijke kaart van Nederland kan uitgangspunt zijn voor een ge-
sprek over andere christelijke godsdiensten, over de betekenis van woord 
en sacrament voor protestant en katholiek, over de oecumene. De kwes-
tie-Van het Reve kan onderwerp zijn van een rollenspel en leiden tot een 
gesprek over literaire genres, waarna de stap naar de bijbel vanzelf wordt 
gemaakt. Liturgie, exegese, godsdienstgeschiedenis, kerkhistorie en nog 
veel meer kan zo in één lesuur aan de orde komen.’89

Dat er weerstand kon ontstaan, hadden de godsdienstdocenten inmiddels 
aan den lijve ondervonden. Wat waren nu de belangrijkste bezwaren van de 
schoolleiding en van ouders? De kwestie rond de godsdienstdocenten in Am-
sterdam haalde de landelijke pers waardoor de discussies goed te volgen zijn. 

Op het Sint-Nicolaaslyceum was pater Klaassen de wacht aangezegd na-
dat er klachten binnen waren gekomen van ouders. Dat conflict was echter 
opgelost en hij kon zijn werkzaamheden voortzetten nadat de schoolleiding 
met ouders had overlegd en ‘helaas gerezen misverstanden’ waren opgelost. 
Er zou in het vervolg intensief overleg plaatsvinden met de ouders. De Volks-
krant vermeldde daarnaast ook dat deze docenten van ouders ‘grote waarde-
ring’ kregen voor hun inzet om ‘de moderne catechese’ door te voeren en dat 
zij iedere zondagmorgen om half elf ‘in de kapel van het lyceum een eigen-
tijdse liturgieviering’ verzorgden.90

Op het Sint-Ignatiuscollege liepen de gemoederen hoger op doordat 
de voorzitter van het oudercomité J.J. Blocks in een open brief in De Tijd een 
boekje opendeed over de problemen die daar waren gerezen. Volgens de Fries 
Koerier deed hij dat ‘zonder ruggespraak met de andere bestuursleden’.91 In 
zijn brief kwam hij fel uit de hoek. Hij gebruikte termen als ‘aantasting van 
geloofspunten en dogma’s’, ‘onpedagogisch’ en ‘ondeskundig’. Het kwam er 
volgens hem in de kern op neer dat godsdienstleraren inbreuk maakten op 
de rechten van ouders inzake de godsdienstige opvoeding van hun kinderen. 
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‘De taak van de godsdienstleraren is niet het propageren van een vrijzinnig 
katholicisme, maar het zich houden aan het leergezag van de Kerk.’ Op school 
zouden kinderen te horen krijgen dat zij niet naar de mis hoefden als zij 
geen zin hadden en in de studentenparochie die zijn vieringen in de school-
kapel hield, zouden ‘andersdenkenden’ de hostie mogen nuttigen en zou- 
den opvattingen over geboorteregeling en seksueel verkeer tussen ongehuw-
den worden gebezigd die niet overeenkwamen met de pauselijke richtlijnen. 
J.J. Blocks gaf nadrukkelijk aan dat hij niet als conservatief weggezet wil- 
de worden; ook hij was voorstander van vernieuwingen op het gebied van 
liturgie en geloofsbeleving. Hij vond echter dat pater Verheijden veel te ver 
ging.92 

Op deze brief kwamen weer allerlei reacties. F.N. Stokman gaf in een in-
gezonden brief aan dat J.J. Blocks de hele kwestie verkeerd zag. De kern van de 
zaak was niet een discussie over ‘vrijzinnig katholicisme of het zich houden 
aan het leergezag van de kerk’. Het probleem lag voor ‘het grootste deel van 
de katholieke en “andersdenkende” jeugd in het vlak van – een beetje – ge-
loven of niet geloven.’ De ontslagen docenten durfden dit te accepteren en 
probeerden er hun onderwijsmethodes juist op af te stemmen. Het geloof 
kon alleen groeien in de ‘volledig vrije ruimte van de menselijke ontmoeting 
(…) waarin dan soms de stem van God hoorbaar wordt. Terecht gaan zij ervan 
uit, dat deze vrije ruimte slechts ontstaat als alle kerkelijke balast van twintig 
eeuwen verwijderd wordt.’ Zij gaan daar ‘rücksichtlos terug tot de kern, de 
liefde, die, zoals Paulus zegt, boven de wet staat; dus ook boven de kerkelijke 
wet. Van hieruit proberen zij in die vrije ruimte zonder taboes een eigentijdse 
gestalte te geven aan die liefde en daarmede aan het geloof. Deze eigentijdse 
gestalte kan slechts gevonden worden door te eksperimenteren, samen met 
de eksperimenterende jeugd.’ Hij eindigde zijn brief met dezelfde ferme be-
woording als J.J. Blocks had gebruikt: niet de godsdienstdocent moest weg, 
maar de voorzitter van het oudercomité.93 

Deze F.N. Stokman ging ervan uit dat jongeren geloofstwijfel kenden of 
helemaal niet geloofden. Die jongeren moesten weer worden aangesproken 
en daarbij zat de kerktraditie alleen maar in de weg. De weg die wel ingesla-
gen moest worden, was die van de ‘menselijke ontmoeting’. De ‘liefde’ moest 
centraal staan en dan kon de stem van God weer hoorbaar worden. Dit is de-
zelfde terminologie als die de eerder aangehaalde leerlinge in de mond nam 
over de Pax Christivoettocht. Liefde en naastenliefde waren de termen die zij 
verbonden aan Christus en die hen in staat stelden om hun geloofsovertui-
ging te vertalen naar concreet handelen in de praktijk. 
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Op dezelfde pagina met ingezonden brieven over de kwestie op het Sint-
Ignatiuscollege stond ook een brief van Joost Pekelharing, leerling uit de vier-
de klas van het gymnasium. Hij had al drie jaar les gehad van pater Verheijden 
en wilde toch wat dingen rechtzetten. Zo werd hun niet verteld dat ze niet 
naar de kerk hoefden te gaan als zij hun bed lekker warm vonden. ‘Er werd al-
leen beweerd dat het mogelijk is dat je als jongen of meisjes van mijn leeftijd 
erg overhoop ligt met je geloof en dat je dan best eens mag zeggen: “het spijt 
me wel, maar vandaag ga ik niet naar de kerk”.’ Een interessante opmerking 
die laat zien hoe het denken over misbezoek was gewijzigd. Zuster Christiana 
had misbezoek op Fons Vitae verplicht gesteld omdat de ontmoeting met 
God alleen in de mis kon plaatsvinden. Je moest er eerst dus gewoon naartoe 
gaan. Pater Verheijden leek zijn leerlingen misschien makkelijk vrij te geven 
van misbezoek, maar je zou ook kunnen zeggen dat hij het gewicht ervan 
juist verhoogde. Misbezoek vereiste een bewuste geloofsovertuiging. Als je 
daar onoprecht zat had het niet veel zin. 

Joost Pekelharing ging ook in op de vraag wat de leerlingen nu van de 
godsdienstlessen vonden: 

 ‘Het is echter jammer dat hierover de meningen nogal uiteen lopen, al 
mag ik wel zeggen dat de meeste jongens er positief tegenover staan. (…) 
En dan ten slotte nog dit. Houdt u er rekening mee dat godsdienstlessen 
geven in deze tijd moeilijk is, vooral omdat we niet meer alles zo maar 
aannemen van onze leraren. We hebben zo onze eigen meningen over 
de godsdienst en soms wordt deze mening door pater Verheijden toege-
juicht, maar soms ook is hij het helemaal niet met ons eens. Toch is ’t 
mijn wens dat pater Verheijden volgend jaar zijn lessen weer zal mogen 
hervatten.’94

Dezelfde pater Verheijden sj gaf sinds schooljaar 1963-1964 ook les aan Fons 
Vitae. Aan het einde van het schooljaar 1965-1966 nam hij daar zelf ontslag 
omdat hij binnen zijn congregatie was overgeplaatst naar het retraitehuis van 
de jezuïeten in Heeze. Hij werd uiteindelijk gerehabiliteerd en mocht zijn 
lessen aan het Sint-Ignatiuscollege in het nieuwe schooljaar hervatten. Op 
Fons Vitae keerde hij niet terug en dat gold ook voor de twee andere jezuïeten 
die lesgaven op het meisjeslyceum. Godsdienstdocent pater Jos Vrijburg sj 
werd ontslagen en daarop besloot ook pater P. Vlaar sj, docent klassieke talen, 
de school te verlaten.95 Ook mevrouw Kramer, die eveneens klassieke talen 
gaf, besloot haar ontslag in te dienen.
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vernieuwing’, De Nieuwe Linie 18 juni 1966.

Het ontslag van pater Vrijburg deed nogal wat stof opwaaien. In de 
Volkskrant van 8 juni 1966 werd gemeld dat een ‘diepgaand geschil’ tussen de 
schoolleiding en de godsdienstleraar tot het ontslag van pater Vrijburg had 
geleid.96 In de Volkskrant en De Tijd verscheen het bericht dat het conflict was 
ontstaan na de retraites voor de hoogste klassen. De Volkskrant meldde dat ou-
ders bij de schoolleiding hadden geklaagd dat hun dochters ‘onherkenbaar’ 
van de retraite waren teruggekeerd. De Tijd kwam met hetzelfde bericht, maar 
voegde eraan toe: ‘Men neemt ook aan, dat enige kinderen moedwillig het 
besprokene zeer ongenuanceerd aan de ouders hebben overgebracht.’97 

Pater Vrijburg reageerde zelf ‘vrij laconiek’ op zijn ontslag. Een gods-
dienstleraar was in ‘deze tijd’ nu eenmaal een ‘omstreden figuur’, zo liet hij 
aan de de Volkskrant weten, ‘[a]lthans indien hij de moed heeft om de verwor-
venheden van de nieuwe theologie en het Concilie uit te dragen.’ Vrijburg 
was overtuigd van de nieuwe manier waarop hij en zijn collega’s het gods-
dienstonderwijs vorm wilden geven. De godsdienstdocenten in Amsterdam 
voerden veel overleg en hadden intensief contact met het Theologicum van 
de jezuïeten in Maastricht en het Hoger Kategetisch Instituut in Nijmegen. 
Wel zag Vrijburg dat de nieuwe koers risico’s met zich meebracht. ‘We weten 
zelf niet of we de mensen gelukkig maken door ze een nieuwe theologie aan 
te bieden. Het moet nog blijken wat de kinderen die ons onderricht krijgen 
later waard zullen zijn.’ Voor ‘conservatieve ouders’ die hun kinderen naar 
eigen inzicht godsdienstonderricht wilden geven en die kritiek uitten op hun 
methode, had hij overigens ook begrip. Vrijburg had van de schoolleiding 
van Fons Vitae te horen gekregen dat de vertrouwensbasis ontbrak en dat was 
wat hem betreft wederzijds.98 In een groot interview met Vrijburg dat in De 
Nieuwe Linie verscheen, een katholiek tijdschrift met een uitgesproken progres-
sieve signatuur, voegde hij daaraan toe: ‘Voor zover ik weet ligt deze affaire 
niet zozeer aan de catechese maar meer aan mijn invloed op het schoolleven 
van de hoogste klassen.’99

De examenleerlingen die schooljaar 1965-1966 heel wat opschudding ver-
oorzaakten met hun alternatieve schoolkrant en 1-aprilgrap, gaven zelf aan 
dat Vrijburg voor hen heel belangrijk was. Hij had de eindexamenleerlingen 
het gevoel gegeven dat hun stem waardevol was, wat hen aanspoorde om deze 
ook luid te laten horen, zoals ook in hoofdstuk 6 aan de orde is gekomen. De 
enthousiaste leerlingen raakten volgens de schoolleiding en sommige ouders 
in de ban van Vrijburg en weg van de koers die zij zelf voorstonden. 

Marieke Smit - In deugd en wijsheid groeien.indd   373 12-07-19   09:14



[   374   ]

100 Stolk, Tussen autonomie en humaniteit, 333. 

De godsdienstlessen weken sterk af van andere lessen die leerlingen kre-
gen. De godsdienstdocenten die in de Volkskrant werden geïnterviewd, verkon-
digden dat zij geen lesmethodes gebruikten, geen rapportcijfers gaven en dat 
leerlingen nauwelijks iets uit hun hoofd hoefden te leren. In het interview dat 
in de Nieuwe Linie verscheen, ging Vrijburg uitgebreid in op de onderwerpen 
die hij met leerlingen besprak. Hij besteedde veel minder aandacht aan bij-
bel- en kerkgeschiedenis dan tot dan toe gebruikelijk was geweest. Hij zette 
in op begeleiding van gewetensvorming, geloofsvoming en persoonlijkheids-
vorming. Daartoe bouwde hij zijn leerstof op rond vijf ‘cycli’: 

1)  ‘Het aanreiken van voorstellingen en symbolen, die je over de heden-
daagse mens aantreft. Ik maak daarbij gebruik van materiaal van Lam-
bert Tegenbosch [kunstcriticus van de Volkskrant], Sartre, Anna Blaman 
en anderen.

2)  Ethiek. Praten over geweten, gezag, vriendschap, relaties met ouders. 
3)  De gemeenschap. De taak van de publiciteit. De verwachtingen van de 

samenleving ten aanzien van de jongen en het meisje. Leefpatronen, 
die de maatschappij als goed en nastrevenswaardig voorhoudt, ont-
maskeren. Mode, teevee en beroepskeuze. Dat laatste is voor meisjes 
een heel probleem. Wij leven per slot in een maatschappij, die voor de 
vrouw de dienstbaarheidsfactoren openhoudt. Wat moet ze, wanneer 
ze niet primair dienstbaar maar zelfstandig wil zijn? 

4)  Kerkelijke richting inslaan. Praten over echtscheiding, dood, verande-
rend huwelijk, seksuele relatievorming, schuld, oorlog en vrede, het 
ontstaan van de tien geboden.

5)  Rechtstreeks kerkelijk. Gods almacht, bijbelbehandeling, Godsbeeld 
aanreiken, vrijheid in de Kerk beklemtonen. Praten over: Wat is gelo-
ven? Wie is Jesus van Nazareth? Wat is verrijzenis? 

Er was nauwelijks een onderwerp dat Vrijburg niet zag als het domein van de 
godsdienstdocent. Dat was een visie die tijdgenoten met hem deelden. In het 
tijdschrift Verbum kwam eind jaren 1960 de term ‘secularisering van het gods-
dienstonderwijs’ regelmatig ter sprake. Dit was geen pleidooi voor atheïstisch 
godsdienstonderwijs. ‘Secularisering’ werd gebruikt in de betekenis van ‘in 
de wereld brengen’. God openbaarde zich in de wereld, in het leven en daar 
zou het godsdienstonderwijs zich op moeten richten.100 Vrijburg was ervan 
overtuigd dat het geloof mensen kon helpen om antwoord te geven op le-
vensvragen. In zijn onderwijs wilde hij ‘het alledaagse leven peilen; beschou-
wingen geven in de richting van het evangelie en uitdrukkelijke informatie 
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verstrekken over het evangelie zelf.’ Geloofsopvoeding was daarmee wel van 
karakter veranderd. In godsdienstlessen die eerder werden gegeven stond de 
catechismus centraal. Leerlingen moesten vaste formuleringen uit hun hoofd 
leren over geloofskwesties. Dat waren tevens antwoorden op theologische 
vragen. Vrijburg zag het niet als zijn taak om zulke duidelijke antwoorden 
te geven, maar om de richting aan te geven en informatie te verstrekken over 
het evangelie. 

De Amsterdamse godsdienstdocenten die het open gesprek propageerden 
gaven aan dat zij in vrijheid met leerlingen wilden spreken. De onderwerps-
keuze laat echter zien dat die ‘vrijheid’ ook sturend was. De helft van de 
thema’s die volgens Vrijburg de ‘kerkelijke richting’ representeerden gingen 
over seksualiteit en het huwelijk, waarbij hij hoogstwaarschijnlijk opvat-
tingen uitdroeg die niet overeenkwamen met de kerkelijke richtlijnen die 
daarvoor golden. In 1969 kwam Jos Vrijburg weer volop in het nieuws toen hij 
als katholiek priester in het huwelijk trad met Annewieke Reymer, zonder de 
intentie om uit het ambt te treden.101 Annewieke was oud-leerlinge van Fons 
Vitae. Zij deed in 1966 eindexamen hbs-b en had dus les gehad van Vrijburg.

Vrijburg had ook uitgesproken opvattingen over de kloof die er zou be-
staan tussen jongeren en hun ouders. Jongeren konden de God die zij thuis 
‘als sluitsteen van het leven’ hadden leren kennen niet meer accepteren en 
waren ‘via agressie en gezagscrises’ op zoek naar ‘een nieuwe levensinhoud’. 
‘Het geloof ’ speelde daarin wel een centrale rol. ‘Ik denk dat het kerkpatroon 
en het vandaag geldende sociologische gedrag van de gelovigen wel zullen 
afnemen, maar het geloof zelf niet.’102 

De schoolleiding besprak de zaak Vrijburg op het bisdom van Haarlem, 
dat voor de benoeming van godsdienstleraren verantwoordelijk was. Uit een 
vertrouwelijke brief van mgr. C.G. van Trigt, vicaris-generaal van het bisdom 
(plaatsvervangend bisschop):

 ‘Deze laatste [Vrijburg] heeft de dolste dingen uitgehaald. Hij is ultra 
progressief en behandelt de godsdienst aan de hand van de literatuur, 
waarbij hij schijnt te putten uit Gerard Kornelis van het Reve, de bekende 
homophiel. De leerlingen twijfelen of hij in de godheid van Christus ge-
looft, in de maagdelijkheid van Maria enz. (...) 

Van de bezinningsdagen waren leerlingen ‘volkomen van de kaart’ thuisge-
komen: 
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scholen’, De Tijd 14 juni 1966.

 ‘De zusters hebben de grootste toer gehad om ze weer een beetje in vorm 
te krijgen en de ouders klaagden steen en been. De pater heeft tegen 1 
september a.s. zijn ontslag gehad. Het is te hopen dat men een goede op-
volger zal vinden, maar in elk geval geen Jezuïet. Daar hebben ze op het 
Fons Vitae genoeg van. Temeer omdat ze daar ook kennis maken met de 
Eucharistie experimenten van Kilsdonk en Oosterhuis (missen helemaal 
in het Nederlands met allerlei muziekinstrumenten: de stukken van de 
gebroken H.H. Hosties moeten na de Mis maar worden opgeveegd en de 
overgeschoten hosties worden door de celebrant en misdienaars op de sa-
cristie opgegeten[)]. Het is een dolle boel! En de bezoekers zijn nagenoeg 
geen studenten maar allerlei nieuwsgierigen die deze progressiviteit ook 
wel eens willen meemaken.’103

Opvallend genoeg werd er in de kroniek van het klooster in Amsterdam niets 
over Vrijburg of over de strubbelingen rond het godsdienstonderwijs ver-
meld. De affaire liet echter diepe sporen na. Jaren later sprak zuster Cherubine 
nog steeds uit hoe blij ze was met de nieuwe godsdienstdocenten die niet de 
open gespreksvorm, maar bijbelonderricht centraal stelden in hun lessen.104 

In de conflicten rond het godsdienstonderwijs op de drie Amsterdamse 
lycea stonden verschillende partijen tegenover elkaar waarbij men elkaar uit-
maakte voor conservatief of ultra-progressief. De ingezonden brieven van ou-
ders van het Sint-Ignatiuscollege maken duidelijk dat zij het niet eens waren 
met die typering. Ook zij ervoeren het Tweede Vaticaanse Concilie als ‘frisse 
adem die door Gods kerk woei’. Wij zijn ‘vóór de vernieuwing en dus pro-
gressief ’. Zij werden naar eigen zeggen echter geconfronteerd met een groep 
priesters, ‘die wel erg hard van stapel loopt’. Het is een ‘extreme groep’ die 
op Amsterdamse middelbare scholen werkt. Ouders hadden het recht zo’n 
experiment te weigeren.105 

De open gespreksvorm die de godsdienstdocenten hanteerden, vormde 
in de ogen van de hierboven genoemde ouders niet het probleem, maar wel 
hun omgang met kerkelijke dogma’s. Zij wilden bijdragen aan de kerkver-
nieuwing door trouw te bijven aan hun geloof. ‘Vergeef hun echter, dat zij 
hun geloof meedragen als een verworven bezit’, zo schreef J.F.A. Ruitenbeek-
Schäffer in haar ingezonden brief. 

Dit Amsterdamse conflict laat zien dat katholieken met uiteenlopende 
opvattingen allemaal het idee omarmden dat vernieuwing nodig was. Nie-

Marieke Smit - In deugd en wijsheid groeien.indd   376 12-07-19   09:14



[   377   ]

106 Luyckx en De Rooy voerden in 2009 een polemiek in bmgn (deel 124, afl 1) waarbij dit punt 
 inzet van de discussie was. Zie ook Derks, ‘Een andere tijdgeest’, 203, 204.

107 Zie over veranderingen rond het misbezoek op Fons Vitae na het vertrek van Vrijburg Streef-
land, Bronnen van leven, 131.

108 Van Rooden, ‘Het vreemde sterven’, 541. Lambermon liet ook op basis van interviews zien  
dat er niet altijd een logische samenhang bestond tussen religieus gedrag en beleving. Er  
was sprake van een complexe dynamiek tussen accepteren van bepaalde elementen en  
het afwijzen van andere elementen. Lambermon, ‘Loyaliteit aan het katholieke geloof’,  
177-179.

mand wilde in de discussie weggezet worden als ‘conservatief ’. Tegelijkertijd 
werd er heel verschillend gedacht over hoe die vernieuwing er eigenlijk uit 
zou moeten zien. Er ontstonden immers hoogoplopende meningsverschillen 
over hoe godsdienstonderwijs vorm moest krijgen. 

In geschiedschrijving over Nederlandse katholieken bestond lange tijd 
het beeld dat zij plotseling transformeerden van volgzame naar kritische 
gelovigen die afstand namen van de kerk in Rome. Dit beeld is door diverse 
historici bijgesteld.106 Dit onderzoek sluit daarbij aan. Juist op het niveau van 
de dagelijkse praktijk wordt zichtbaar dat er grote onderlinge verschillen 
bestonden. 

Het Amsterdamse conflict schetst wél een beeld van plotselinge verande-
ringen, in gang gezet door een groep godsdienstdocenten. Dit contrasteert 
met de ontwikkeling die zich op de drie lycea voltrok in de jaren 1950 en 1960. 
De inzet van opvoeders om godsdienstige praktijken meer aan te laten sluiten 
bij de belevingswereld van leerlingen, leidde er in de praktijk toe dat rituelen 
die lang vanzelfsprekend onderdeel hadden uitgemaakt van gezamenlijk 
katholiek-zijn, geleidelijk uit het schoolleven verdwenen.107 De eerder aange-
haalde uitspraak van zuster Wilhelme laat zien dat opvoeders die praktijken 
ook niet meer zo belangrijk vonden. Daarin was er heel wat veranderd sinds 
de paniekerige reacties die vlak na de Tweede Wereldoorlog te horen waren 
over teruglopend misbezoek. De vormen die ervoor terugkwamen, zoals ver-
diepingsdagen en Pax Christivoettochten, vonden letterlijk buiten de muren 
van de scholen plaats. 

Mellink liet in zijn onderzoek naar onderwijstijdschriften al zien dat 
de geloofsbeleving steeds centraler kwam te staan en dat praktijken naar de 
achtergrond verdwenen. Dat sluit aan bij de bevindingen van Van Rooden 
die op basis van interviews inzichtelijk maakte dat geloofspraktijken heel 
geleidelijk uit het leven van alledag verdwenen. Hij maakte tevens duidelijk 
dat dit veel verdergaande gevolgen had dan de mensen op dat moment zelf 
doorhadden. Voor de betrokkenen was het een geleidelijk proces. Achteraf ge-
zien verdween in het kielzog van die vertrouwde praktijken ook religie steeds 
meer uit het middelpunt van hun leven om soms via de achterdeur helemaal 
te verdwijnen.108

Marieke Smit - In deugd en wijsheid groeien.indd   377 12-07-19   09:14



[   378   ]

109 afv, Toespraak zuster Cherubine Snijders bij het 50-jarig bestaan van de school, 26 oktober 
1964.

110 Vossen, Mater Amabilis, 188. Zie ook hoofdstuk 6.

Uit toespraken die de rectrixen voor hun leerlingen hielden, blijkt dat zij 
er niet langer bang voor waren dat verminderde kerkgang en lidmaatschap 
van religieuze clubs zouden leiden tot geloofsafval. Zuster Cherubine liet er 
in haar toespraak bij de viering van vijftig jaar Fons Vitae geen twijfel over 
bestaan wat in haar ogen de kern van de zaak was. Ondanks accentverschui-
vingen werd de school nog steeds geleid door hetzelfde idee. Het onderwijs 
was een ‘specifieke opdracht aan de religieus zowel als aan de leek door God 
gegeven’. Dat was een opdracht die een grote verantwoordelijkheid met zich 
meebracht, ‘omdat het Rijk Gods er rechtstreeks mee gemoeid is’.109

beschermd oefenen

In hoofdstuk 3 werd duidelijk dat godsdienstige vorming en zedelijke vor-
ming door zusters die de scholen hadden gesticht werden gezien als onaf-
scheidelijke onderdelen van hun opvoedtaak. In deze paragraaf worden een 
aantal thema’s onder een vergrootglas gelegd: discussies rond kleding, om-
gang met jongens, literatuuronderwijs. Dit waren terreinen waarop verande-
rende opvattingen over zedelijkheid een belangrijk stempel drukten. Ook het 
schoolclubleven komt aan bod, omdat dit goed laat zien hoe het aandeel van 
het schoolleven in het leven van leerlingen veranderde. Het was niet alleen de 
Mariacongregatie die gaandeweg minder leden trok, maar ook de animo voor 
andere schoolclubs nam af. De wereld werd letterlijk groter, leerlingen traden 
steeds vaker buiten de poorten van de school nadat hun lessen waren afgelo-
pen. Deze paragraaf volgt discussies die opvoeders voerden en waar mogelijk 
ook de reacties van de leerlingen.

In het vorige hoofdstuk kwam al aan de orde dat katholieke psychologen 
en pedagogen die betrokken waren bij geestelijke gezondheidszorg in de ja-
ren 1950 gingen pleiten voor een genuanceerdere visie op zedelijkheid, seksu-
aliteit en de verhouding tussen de seksen, terreinen waarop katholieken zich 
ten opzichte van andersdenkenden juist sterk hadden geprofileerd.110 In hun 
optiek moest per geval worden bekeken wat moreel gewenst of geoorloofd 
was. Daarbij moest de persoonlijke en situationele context worden meegeno-
men. Automatische gehoorzaamheid werd niet langer gezien als wenselijk, 
maar eerder als gevaarlijk. Er moest sprake zijn van een innerlijk doorleefd 
normen- en waardenstelsel, zodat er sprake kon zijn van individuele verant-
woordelijkheid. Dan zouden jongeren zijn opgewassen tegen de eisen van de 
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111 Dieleman ‘katholieke pedagogiek’, 129.
112 Brief geciteerd in Lauret, ‘Compte Rendu’, 20.
113 ‘Terugkiekertje’, Sol jrg 2, september 1950.
114 Lauret, ‘Compte Rendu’, 20; Van Eijden-Andriessen, ‘Wij, fiere vrije Roomsche meisjes’, 61.
115 Interview mevrouw Kamps-Post, 1 april 2009.

moderne tijd.111 In hoeverre drongen deze opvattingen door tot de dagelijkse 
schoolpraktijk op de drie meisjeslycea? 

Weten ze nog wel hoe het hoort? 
De zusters die de katholieke meisjesgymnasia waren begonnen, wilden dat 
hun scholen katholieke vrouwen afleverden die een voorbeeld konden zijn 
voor hun geloofsgenoten. De kennis die zij vergaarden was daarbij van be-
lang, maar zeker ook de manier waarop leerlingen zich gedroegen en zich op-
stelden in de maatschappij. Hoofdstuk 3 liet zien dat het uiterlijk daarbij van 
belang was, omdat dit werd opgevat als spiegel van hun innerlijk. De leerlin-
gen gingen naar school in een beschermde omgeving, waarbij contacten met 
jongens met argwaan werden bekeken. Er waren duidelijke regels waaraan 
leerlingen zich moesten houden. 

Ook in de naoorlogse jaren hadden de drie rectrixen duidelijke opvat-
tingen over gewenst gedrag van hun leerlingen. De eerste jaren na de Tweede 
Wereldoorlog klonken overal angstige geluiden over het vermeende zedelijke 
verval van de jeugd. Dit gevoel drong ook binnen de schoolmuren van de 
drie lycea door. Zuster Clementine Hamers, rectrix van het Theresialyceum, 
stuurde op 17 november 1945 een circulaire aan de ouders van alle leerlingen, 
waarin zij haar beklag deed over de onbeleefdheden die de leerlingen zich 
permitteerden tegenover docenten en andere hoger geplaatsten.112 Een jaar 
eerder waren er al zes leerlingen voor een maand geschorst, nadat zij de brief 
die voor hun ouders was bestemd, en waarin vermeld stond dat leerlingen 
niet met jongens mochten ‘lopen’, theatraal voor het schoolgebouw had-
den verscheurd.113 De rectrix voerde op 22 november 1945 zeven disciplinaire 
maatregelen in die direct van kracht zouden worden, zoals absolute stilte op 
de gang, het achter elkaar op de trappen lopen en het inleveren van de vrije 
woensdagmiddag bij niet naleving van de schoolregels.114 

Op Fons Vitae ging de nieuwe rectrix, zuster Rosalie van den Biggelaar 
(rectrix van 1940 tot 1952), verder in het spoor van haar voorgangster zuster 
Xaveriana, die strikte kledingregels hanteerde en nauw toezag op het ‘verkeer’ 
in de gangen. Meisjes moesten zwijgen in de gangen en achter elkaar naar 
het volgende lokaal lopen.115 Om ervoor te zorgen dat alle docenten één lijn 
zouden trekken werd in januari 1949 een beleefdheidsboekje uitgegeven. De 
leerlingen konden in zes pagina’s lezen hoe zij zich ten opzichte van God, 
zichzelf, meerderen (docenten) en gelijken (medeleerlingen) dienden te 
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116 afv, Boekje met richtlijnen voor gedrag, 1949. 
117 Ibidem. 
118 De Echo ging in 1940 van start als het blad van de missiesectie. In 1945 werd het de schoolkrant.
119 Mère Gregoria, ‘Bij het begin’, De Echo jrg 1, nr 2. 

gedragen.116 Zij moesten rustig zijn in de kapel en gepaste kleding dragen. 
‘Wie komt om met God te spreken, moet stilzitten (knielen). Niet fluisteren 
met anderen in Zijn tegenwoordigheid’. ‘Lichamelijke onzindelijkheid’ zoals 
ongewassen haren en onverzorgde nagels moest worden voorkomen. ‘De 
kleding moet zindelijk zijn: geen vlekken in de jurk, geen vuil kraagje, geen 
knopen er af of losgetornde naden’. Leerlingen moesten verstaanbaar spre-
ken tegen docenten, niet door elkaar praten, ‘gedienstig’ zijn door docenten 
waar mogelijk te helpen en ‘geen boeken, blaadjes, enz. met de linkerhand 
aangeven. Repetitieblaadjes behoren gave randen te hebben’. Ten opzichte 
van hun medeleerlingen moesten de meisjes ervoor zorgen dat ze elkaar niet 
hinderden. Ze moesten stilzitten in de klas en niet praten en ‘als de gang vol 
is, niet gearmd lopen, niet dringen’. Tijdens uitstapjes moesten zij zich niet 
afzonderen met een groepje vriendinnen, ‘neem kinderen die alleen staan in 
je kring op’. Meer in het algemeen kregen zij de volgende les mee: ‘in de klas 
niet doen wat je in de huiskamer niet zou mogen doen. Daarmee toon je een 
goede opvoeding gekregen te hebben’.117

De nieuwe rectrix van Mater Dei, mère Gregoria, had in de docentenver-
gadering van oktober 1945 ook haar zorgen geuit over het gedrag van haar 
leerlingen. Haar manier om met de leerlingen over hun gedrag te commu-
niceren was echter een andere dan die van zuster Rosalie van den Biggelaar 
en zuster Clementine Hamers, die leerlingen tegemoet traden met precies 
geformuleerde gedragsregels. Mère Gregoria benadrukte niet het gedrag dat 
moest veranderen, maar spiegelde de leerlingen een ideaal voor. In 1945 riep 
mère Gregoria haar leerlingen in de pas opgerichte schoolkrant De Echo op tot 
‘fut en frisheid, om durf en daad, om ernst en echte Godsdienstzin’.118 Het 
nieuwe schooljaar moest in het teken staan van ‘werklust’ en ‘degelijkheid’ en 
daarnaast moesten de leerlingen aandacht hebben voor ‘het leven’ (waarmee 
ze doelde op de acties van de verschillende schoolclubs), voor elkaar en ande-
ren buiten de school.119 Leerlingen kregen te horen dat zij zich als leerlingen 
van Mater Dei op een bepaalde manier moesten gedragen.

In de schoolkrant verschenen in 1947 humoristisch bedoelde stukjes 
in een nieuwe rubriek ‘’t Spionnetje’, geschreven onder het pseudoniem 
mevrouw Zondervan, waarin het gedrag van de leerlingen aan de orde werd 
gesteld. Mevrouw Zondervan poseerde als een oude dame die de leerlingen 
wijze raad gaf over hoe zij zich behoorden te gedragen: 
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120 Mevrouw Zondervan, ‘In ’t spionnetje’, De Echo jrg 2, nr 4, april 1947. 

 ‘kijk…kijk…daar heb je nu zoiets: de klasdeuren vliegen open… hollende 
meisjes overal, boekentassen worden op hopen gesmeten, soms met ’n 
mantel ertussen. Bij de kraantjes is het een herrie…oorverdovend! (…) Ja, 
nu wordt ik misschien wat scherp, maar tegen jou durf ik het wel te zeg-
gen. Jullie grootste fout is, dat je denkt (of misschien doet) of je alles al 
weet! En daarmee sluit je je af, voor elke opmerking betreffende je gedrag, 
je houding, je kleding: “Je weet ’t immers best!” Waarom doe je dan zo 
ruw en onbeholpen; zo net of je niets van goede manieren weet? (…) Ik 
zou nu tegen jullie willen zeggen: “de gang verknoeien met water, van 
de ene klas naar de andere glijden, ongemanierd zitten, sloffend lopen, 
snoepen tijdens ’n concert. Hard roepen en schreeuwen: …. Dat doet men 
op Mater Dei niet!”’120 

Het gedrag van leerlingen van Mater Dei was volgens mevrouw Zondervan 
niet zoals het hoorde. Het kan een ludieke actie van de redactie zelf zijn ge-
weest, maar afgaand op de reactie van leerlingen die daarop in de schoolkrant 
verscheen zat een docent achter het pseudoniem. ‘Wij smijten met jassen, 
boeken, water, stoelen, enz. enz. Is dat waar? Nemen jullie die beledigingen?’, 
schreef de redactie die het hoog opnam. Zij deed vervolgens een oproep aan 
de lezeressen van De Echo om uit te vinden wie deze mevrouw Zondervan was, 
om zo ‘revanche’ te nemen. ‘Of mogen meisjes met opvoeding wel revanche 
nemen? Doet men zoiets op Mater Dei wel? Wie biedt zich aan als vrijwil-
lige detective?’ De leerlingen kwamen in opstand tegen het beeld dat van hen 
werd geschetst en zagen zichzelf niet als ongemanierde jeugdigen die niet 
wisten hoe het hoorde. Enkele nummers later stond er een overlijdensadver-
tentie van ‘mevrouw Zondervan’ in De Echo. Zij was overleden ‘in de leeftijd 
van 187 jr. en 3 dagen’. 

In hoofdstuk 6 en ook in de vorige paragraaf kwam al aan het licht dat 
rectrixen van katholieke meisjeslycea hun zorgen uitten over het gedrag van 
hun leerlingen. Zij zouden niet meer weten hoe het hoorde en te vrijblijvend 
met regels omspringen. Het vorige hoofdstuk liet zien hoezeer deze rectrixen 
daarmee kinderen van hun tijd waren. Het crisisgevoel kende geen confes-
sionele grenzen. Of leerlingen zich echt anders waren gaan gedragen kunnen 
we daaruit niet afleiden. Bovenstaand materiaal laat wel zien dat leerlingen 
zich lang niet altijd herkenden in het beeld dat opvoeders van hun gedrag 
schetsten. Zij wisten wel degelijk hoe het hoorde, aldus bovenstaande lezeres 
van de schoolkrant van Mater Dei. 
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121 Zij citeerde hier uit het boekje De zin van de kleding van de jezuïet H. van Rooy (Roermond 1947), 
45. afv, Zuster Christiana Liedmeier, ‘Onze Meisjes in New-Look’, Lezing voor de Nederland-
se Katholieke Vrouwenbeweging afdeling Haarlem, 3 februari 1949.

122 Interview Angélique Wegman-Dirks, 18 augustus 2008.

Van uniform tot minirok
Een aspect waarmee ‘zedelijkheid’ traditioneel nauw verbonden was, was kle-
ding van de leerlingen. Zuster Christiana sprak daarover in duidelijke termen 
in de lezing die zij in februari 1949 hield voor de Haarlemse afdeling van de 
Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging: ‘[S]maakvolle kleding wijst op 
een fijne geest, minder zedige kleding is vaak de betekenis van innerlijke 
kortzichtigheid, onzedige kleding verraadt zedelijke grofheid’.121 

Angélique Wegman-Dirks, leerlinge van Fons Vitae van 1952 tot 1958, 
noemde de kledingvoorschriften op school streng. 

 ‘Je mocht niet met een pantalon naar school (…) Je mocht ook geen nagel- 
lak op je voeten hebben, want als ze het zagen, dan werd je naar huis ge-
stuurd. Geen blote benen, altijd een sokje. En als je wat ouder was, dan 
had je geen behoefte aan kousen in de zomer, en dan nam je een wenk-
brouwpotlood en dan streepte je zo een naad op je been. Maar o wee als 
je dan betrapt werd, dan werd je echt naar huis gestuurd. En je moest het 
niet meer doen dan drie keer, want anders kreeg je echt straf. Ze waren 
behoorlijk streng hoor.’122 

In de jaren 1960 werden de kledingregels soepeler, zo blijkt uit de school-
krant. Op tekeningen hadden leerlingen vaak een broek aan en ook op foto’s 
van die periode is te zien dat meisjes broeken droegen. 

Tijdens gymnastiek waren nieuwe normen al eerder doorgedrongen. 
Zuster Rosalie van den Biggelaar (rectrix 1942-1951) stemde er aan het einde 
van haar rectoraat mee in dat de leerlingen een broekrok in plaats van een rok 
mochten dragen. Zuster Christiana Liedmeier versoepelde, toen zij als rectrix 
werd aangesteld, de kledingregels nog verder. ‘Bij nader inzien’, schreef zij 
aan het begin van het schooljaar 1951-1952 aan de ouders, ‘blijkt voor de gym-
nastieklessen een trainingsbroek een zeer geschikte practische dracht. Shorts 
worden onder geen voorwaarde toegestaan; de meisjes, die reeds een broekrok 
aanschaften, kunnen deze natuurlijk blijven dragen’.123 Sport was het terrein 
waar nieuwe opvattingen Fons Vitae binnenkwamen. In de jaren 1930 gold 
dat voor andere opvattingen over vrouwelijkheid, zoals die bijvoorbeeld tot 
uiting kwamen in de spierkrachtoefeningen van docente mevrouw De Boer. 
Nu waren dat andere kledingregels waarbij ‘praktisch’ een doorslaggevend 
argument was geworden.

Een blik in de gangen van Mater Dei in het midden van de jaren 1960 moet 
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123 afv, Zuster Christiana Liedmeier, Circulaire aan de ouders 13 september 1951.
124 Tromp, Meer dan het geweest is, 82.
125 Van Eijden-Andriessen, ‘Wij, fiere vrije Roomsche meisjes’, 51.
126 ran 1052, 94, Diaria 1949-1955, Reglement Mater Dei 1954.
127 ran 1051, 67, Stukken betreffende de Raad van Overleg, 1956-1964, 27 februari 1956.
128 Van Drenth & Te Poel, ‘Samen-meisje-zijn’, 193.

ook een heel ander aanzicht hebben gegeven dan beginjaren 1940. Liepen de 
meisjes toen nog in keurige zwarte uniformen door de school, midden jaren 
1960 moest de rectrix haar leerlingen soms bij zich roepen om hen erop te 
wijzen dat hun minirok toch echt tien centimeter langer moest.124 

De uitvoerige notulen van de oudercommissie van Mater Dei geven een 
inkijk in de vele discussies die over dit onderwerp werden gevoerd. Daarbij 
valt op dat er nieuwe argumenten werden gegeven, die sterk samenhingen 
met andere opvoedidealen: kleding moest ruimte geven aan het individu om 
zich uit te drukken. Ditzelfde geluid was ook te horen in de oudercommissie 
het Theresialyceum, al bleef het schooluniform daar op verzoek van ouders 
tot 1969 gehandhaafd.125 

In het schoolreglement van Mater Dei uit 1954 was opgenomen dat de 
kleding van de leerlingen ‘eenvoudig’ moest zijn en ‘overeenkomstig de 
katholieke opvatting’.126 Het principe dat de kleding de uitstraling van de 
school en ook van het meisje zelf bepaalde, was ongewijzigd ten opzichte van 
de jaren 1920 en 1930. Welke eisen dan precies aan kleding gesteld mochten 
worden, was een lastiger vraagstuk. Het onderwerp ‘kleding’ stond al op de 
agenda van de eerste vergadering van het oudercomité (27 februari 1956). De 
rectrix en de overste van het klooster wilden samen met de ouders afspreken 
welke regels de school zou moeten stellen. De school kon niet alle leerlingen 
controleren, terwijl leerlingen toch kledingkeuzes maakten die de zusters 
liever niet zagen. ‘[V]indt U het niet onbeschaafd, wanneer zelfs geen sokjes 
meer gedragen worden in open sandalen?’, vroeg mère Gregoria aan de ou-
ders. Zij wilde afspraken maken met de ouders, zodat controle overbodig zou 
worden. ‘Onze controle moet eigenlijk overbodig zijn. Verder beginnen er 
ook al armbanden en oorbellen te verschijnen: dat is op een school overbo-
dig.’127 Wegens tijdgebrek werd het onderwerp uitgesteld naar de volgende 
vergadering. De leerlingen gingen mee met de mode waar lichaamsversiering 
een steeds prominentere plaats innam en waar het meisjestype dat zich met 
haar stijl van andere meisjes onderscheidde, werd geïdealiseerd.128 

Nadat er nog enkele vergaderingen over de kleding van de meisjes was 
gesproken zonder dat daaruit concreet resultaat voortvloeide, werd er medio 
1957 uitgebreid gesproken over een eventuele herinvoering van het schooluni-
form. Rectrix mère Gregoria, ‘vroeger ’n grote tegenstandster van ’t uniform’, 
was nu daar nu voor, omdat de ervaring had geleerd ‘dat vele Ouders het pro-
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129 ran 1051, 67, Stukken betreffende de Raad van Overleg, 1956-1964, 10 juli 1957. 
130 atl, Notulen ouderavond eerste klassen, 20 oktober 1964.
131 Zie hoofdstuk 3.
132 ran 1051, 67, Stukken betreffende de Raad van Overleg, 1956-1964, 10 juli 1957; atl, Notulen 

ouderavond november 1958.
133 ran 1051, 67, Stukken betreffende de Raad van Overleg, 1956-1964, 13 mei 1958.
134 Ibidem.

bleem van de schoolkleding niet kunnen oplossen’.129 De argumenten voor en 
tegen werden zorgvuldig afgewogen. Voor het uniform sprak onder andere 
dat daardoor meer rust in de klas zou ontstaan, dat er ‘meer concentratie en 
belangstelling voor de studie mogelijk’ werd en dat ‘de eenvoud’ in de hand 
werd gewerkt. Een argument voor herinvoering van het schooluniform dat 
niet werd genoemd, maar in de discussies op het Theresialyceum wel nadruk-
kelijk naar voren kwam, was de bescherming van ‘minder kapitaalkrachtige 
leerlingen tegen overdreven luxe in de kleding van de klasgenoten’.130 Op Ma-
ter Dei kwamen veel meer meisjes uit de hoogste sociale laag dan op het The-
resialyceum. Argumenten die te maken hadden met standgevoeligheid lijken 
op Mater Dei minder van gewicht te zijn geacht dan op het Theresialyceum. 
Het is wel de vraag of leerlingen van het Theresialyceum dit argument wel zo 
sterk vonden. Ondanks het uniform was volgens hen duidelijk zichtbaar wat 
de sociale achtergrond van leerlingen was.131

Als tegenargument werd op de vergadering van het oudercomité van 
Mater Dei ingebracht dat het uniform een ‘nivellering van de persoonlijk-
heid’ teweeg zou brengen en er ‘stemming tegen de school’ van zou komen, 
argumenten die ook naar voren kwamen in het oudercomité van het There-
sialyceum.132 Ook nu werd daarnaast op het Theresialyceum nog een argu-
ment aangevoerd: leerlingen zouden beter leren hoe ze zich voor bepaalde 
gelegenheden moesten kleden. Hier lijken opnieuw de verschillen tussen de 
leerlingenpopulatie van beide lycea door te schemeren. 

Het oudercomité van Mater Dei vond het lastig om na de afweging van 
voor- en tegenargumenten een keuze te maken. Besloten werd de ouders in 
een brief om hun mening te vragen. Een vergadering later werd besloten toch 
geen brief te versturen, maar liever persoonlijk contact te zoeken. In mei 1958 
werd daaraan toegevoegd dat het moeilijk was normen te geven ‘daar wij in 
’n overgangsstadium zitten.’ En ook dat die niet zo nodig waren, omdat ‘niet-
decente schoolkleding slechts tot uitzonderingen behoort‘.133 De normen 
voor de kleding waren aan het schuiven en de ouders en schoolleiding vonden 
het moeilijk om heldere grenzen aan te geven. De conclusie van de bespre-
king in het oudercomité was dat meisjes zelf tot inzicht gebracht moesten 
worden door middel van gesprekken, ‘[o]m hen te laten zeggen, wat in hen 
leeft, omtrent de moderne kleding.’134

Deze ontwikkeling loopt parallel aan de opstelling van Nederlandse bis-

Marieke Smit - In deugd en wijsheid groeien.indd   384 12-07-19   09:14



[   385   ]

135 Zie hoofdstuk 3.
136 De Leeuw, Alles Flink Dicht, 56, 57, 86, 87, 94.
137 Zie bijvoorbeeld Van Heijst, Derks & Monteiro, Ex Caritate, 892, 893.

schoppen die De Leeuw schetst. In het interbellum vaardigden bisschoppen 
gedetailleerde kledingvoorschriften uit.135 Direct na de Tweede Wereldoorlog 
uitten zij hun zorgen over geestelijk verval van katholieken dat zich onder 
andere uitte in onzedige kleding, maar al snel daarna kreeg dit thema minder 
bisschoppelijke aandacht. Het herstel van de oorlogsschade slokte de meeste 
aandacht op. Daarnaast geloofden bisschoppen niet meer in het uitvaardigen 
van strikte kledingvoorschriften. De praktijk wees uit dat katholieken het 
niet zo nauw namen met de regels. Aartsbisschop Alfrink gaf in zijn eerste 
herderlijke brief uit 1955 bovendien aan dat hij meer over wilde laten aan de 
eigen verantwoordelijkheid van gelovigen om op die manier geloof en kerk 
aan te passen aan de tijdgeest. In de jaren 1960 spraken bisschoppen over ei-
gen gewetensvorming.136 

Het uiterlijk van de leerlingen was een belangrijk thema voor zowel de 
rectrixen als de ouders. Er werd in de jaren 1950 en 1960 in de oudercomités 
geregeld over gesproken, mede doordat normen begonnen te verschuiven. 
De discussies die werden gevoerd laten duidelijk zien dat dit zowel gold voor 
zusters, lekendocenten als ouders. Het model waarin de rectrix de regels vast-
stelde en ouders daaraan moesten gehoorzamen, was veranderd in een over-
legmodel waarin ouders een belangrijke stem hadden. Dat kwam voort uit 
pragmatische overwegingen – zonder steun van ouders waren kledingregels 
niet te handhaven – maar laat ook zien dat school en ouders elkaar nadruk-
kelijker opzochten om samen de koers te bepalen in onzekere tijden. 

De discussie over kledingregels laat ook zien dat de argumentatie ver-
anderde. Dat meisjes moesten leren hoe ze zich hoorden te kleden, was een 
belangrijk argument voor het opstellen van duidelijke regels, maar ook het 
argument dat leerlingen zich via hun kleding moesten kunnen uiten treedt 
op de voorgrond. Dat getuigt van een andere houding jegens leerlingen dan 
in het interbellum. De zelfontplooiing van de leerling kwam veel meer op 
de voorgrond. Het evenwicht tussen vrijheid en leiding bleef spanningsvol. 
Eigen accenten werden toegejuicht, maar te korte rokjes niet. 

Ook binnen congregaties werd de kloosterkleding onderwerp van ge-
sprek. Net als bij de kleding van leerlingen verschoof de argumentatie die 
werd aangedragen om een koerswijziging te verantwoorden. Zo gingen de 
Franciscanessen van Heythuysen in 1958 een kleinere kap dragen, omdat 
steeds meer zusters deel gingen nemen aan het verkeer en de kap die zij droe-
gen benam hen het zicht op de weg. In de jaren 1960 stond een wijziging in de 
kleding symbool voor het vernieuwingsproces dat zich in kloosters voltrok.137 
Met het Tweede Vaticaanse Concilie waarin de verhouding tussen religieuzen 
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en leken werd herzien, kwam ook de vraag op of kloosterlingen zich wel af-
wijkend zouden moeten kleden. Het habijt maakte de afstand tot leken gro-
ter.138 Een enquête onder de Franciscanessen van Heythuysen in 1966 wees uit 
dat veel zusters nog zeer gehecht waren aan hun habijt, maar dat zij wel een 
praktischer en moderner model wensten en ook keuzevrijheid wilden.139 Ook 
voor zusters gold het ideaal van zelfontplooiing via kleding in steeds grotere 
mate. Het habijt – in welke vorm dan ook – ging echter steeds meer symbool 
staan voor de kloof tussen leken en religieuzen. In 1970 vroeg een aantal Fran-
ciscanessen van Heythuysen verlof om burgerkleding te gaan dragen, omdat 
zij merkten dat kloosterkleding vooroordelen opriep. Zij werden gezien als 
behoudende vertegenwoordigers van de institutionele kerk en dat belem-
merde hen in hun werk.140 Bij de Zusters van Liefde vormde de mogelijkheid 
om burgerkleding te gaan dragen een opvallende gelijktijdigheid met de 
afschaffing van het schooluniform op het Theresialyceum: beide besluiten 
vielen in 1969. Of ze echt verband met elkaar hielden is echter de vraag. De 
kwestie of er wel of geen uniform gedragen werd op het Theresialyceum was 
vooral iets dat werd besloten in het oudercomité. 

‘Gezonde omgang’ tussen de seksen
Andere opvattingen over zedelijkheid hadden ook alles te maken met een ‘ge-
zonde omgang’ tussen de seksen, zo bleek ook kort in het vorige hoofdstuk. 
Waar een leerlinge in de jaren 1920 nog te horen kreeg dat ze moest zeggen 
‘Heer, spaar me deze bekoring’ als een jongen haar had aangekeken – zonder 
dat ze zelf precies wist wat dat betekende – werden jongens vanaf de jaren 
1950 steeds vaker verwelkomd op de meisjeslycea. Zusters die de scholen leid-
den gaven op hun scholen ruimte aan het breed gedeelde gevoel dat het niet 
goed was om alles wat mogelijk gevaarlijk was buiten de deur te houden, maar 
dat leerlingen beter konden worden voorbereid op dat echte leven buiten de 
schoolpoorten. Op alle drie de scholen werden vanaf het eind van de jaren 
1940 langzaam meer contacten met jongens toegestaan. Deze ontwikkeling 
liep parallel aan discussies over co-educatie, die aan het eind van de jaren 1940 
opleefden omdat vernieuwingsgezinde katholieken zich gingen afvragen of 
gescheiden onderwijs voor jongens en meisjes wel zo gewenst was.141 

De schoolclub van het Theresialyceum begon vanaf 1950 culturele avon-
den te organiseren met de jongens van het Odulphus Lyceum.142 In 1954 ston-
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den zij samen op het toneel en vanaf 1957 was er ook een koor voor leerlingen 
van het Theresialyceum en het Odulphus.143 Ook op Mater Dei en Fons Vitae 
traden in de jaren 1950 belangrijke veranderingen op. De leerlingen van Fons 
Vitae kregen in 1958 een vrije middag tegelijkertijd met de jongens van het 
Sint-Ignatiuscollege, iets dat bij een oud-leerlinge verontwaardigde reacties 
opriep omdat dit eerder nog strikt was verboden.144 Ook verscheen er dat jaar 
een gezamenlijk dubbelnummer van beide schoolkranten. Midden jaren 1960 
verschenen er gedichtjes in de schoolkrant die openlijk ingingen op intieme 
ontmoetingen met jongens. 

‘jouw ogen, zonnen in het maanlicht,
jouw lippen heftig en warm in mijn hals
twee jongenshanden streelden
voorzichtig
hun zojuist veroverd geluk
(…)
de werkelijkheid vond het tè mooi
dit opgaan in elkaar
want nooit zag ik jou weer – 
ook mijzelf heb ik
op onze nachtelijke vlucht verloren
en nooit meer teruggevonden:
mijn wezen is bij jou gebleven
dit heeft mijn huid geschreven’145

Op Mater Dei werd in de jaren 1950 voor de hoogste klassen steeds meer geor-
ganiseerd waardoor jongens en meisjes op een ontspannen manier met elkaar 
konden omgaan. Er werden danscursussen georganiseerd voor de leerlin-
gen van de vijfde en de zesde klas en ieder jaar mochten de leerlingen van de 
eindexamenklassen jongens uitnodigen voor het Thé Dansant op Mater Dei, 
waar onder toezicht van verschillende docenten in de mooi versierde aula de 
voetjes van de vloer gingen.146 In de jaren 1960 konden de Mater Dei-leerlin-
gen van de hoogste klassen samen met de jongens van het Canisius College 
op dansles, een filmcursus volgen en waren jongens van andere middelbare 
scholen welkom om carnaval te vieren. In de brochure die het oudercomité in 
1963 uitgaf, is te lezen dat hiermee de strategie werd gevolgd die de katholieke 
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psychologen Buytendijk en Dresen-Coenders voorstonden. Zij waren er voor-
stander van om de omgang tussen jongens en meisjes van dezelfde leeftijd te 
bevorderen. Op deze manier leerden zij gewoon met elkaar om te gaan, zon-
der dat het ‘sex-element’ daarin een beslissende rol speelde.147 Het was daarbij 
wel de bedoeling dat de leerlingen van Mater Dei gewoon leerden om te gaan 
met katholieke jongens. Voor aanvang van het jaarlijkse Thé Dansant moesten 
alle meisjes laten weten welke jongen zij zouden meenemen. ‘Was het een 
jongen van het stedelijk gym of de gemeentelijke hbs, dan ging het niet door. 
Hij moest wel van of het Canisius College komen of van het Dominicus, van 
een katholieke school’, aldus een oud-leerlinge.148 Zo kreeg de openheid die 
ontstond toch weer een heel beschermd karakter. 

Een open gesprek over ‘problematische literatuur’ 
Op de drie meisjeslycea werd ernaar gestreefd om het katholieke karakter van 
het onderwijs in de lessen tot uiting te laten komen, zo bleek in hoofdstuk 3. 
Voorwaarde was wel dat de voorbereiding van leerlingen op het examen niet 
in het gedrang kwam. Slechte uitstroomcijfers zouden een slechte reputatie 
opleveren, wat de kansen voor katholiek onderwijs zou schaden.

Pleitbezorgers van het katholieke onderwijs wilden dat het katholieke ka-
rakter van het onderwijs in alle lessen tot uiting kwam.149 Met de groei van het 
aantal leerlingen groeide de behoefte om de eigen katholiciteit zichtbaar uit 
te dragen. Nu het katholieke onderwijs zo in de lift zat, kwam er ruimte voor 
de vraag of de eisen die de overheid stelde wel genoeg ruimte boden om het 
katholieke karakter van het onderwijs tot uiting te laten komen. De jezuïet 
pater Jansen, die in 1946 op de algemene ledenvergadering van de katholieke 
lerarenvereniging Sint-Bonaventura een lezing hield, roerde dat punt aan. 
‘We leven boven-al in een tijd, waarin het bijzonder onderwijs zijn positie 
verworven heeft. We kunnen en we moeten ons bezinnen op de idealen, die 
ons moeten bezielen tot verdere uitbouw en verdieping van ons eigen ka-
tholieke v.h.m.o.’150 Het katholieke onderwijs had zich in zijn ogen te veel 
gevoegd naar het openbare onderwijs. De exameneisen die de overheid stel- 
de, remden volgens hem ‘te zeer het echte katholieke onderwijs’.151 Ook het  
katholieke onderwijsblad Het Schoolbestuur kwam in 1952 tot de conclusie dat 
katholieken te lang bezig waren geweest met het bewijzen dat zij aan alle eisen 
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voldeden en dat het tijd was te werken ‘aan waarlijk katholiek onderwijs’.152 
Pater Jansen was van mening dat docenten overal, waar de leerstof ‘daartoe 
aanleiding kan geven’, ‘het godsdienstig-zedelijk inzicht’ van de leerlingen 
moesten bevestigen.153 

Het is op basis van de schoolarchieven lastig om precies te achterhalen in 
hoeverre dit streven op de drie lycea in de praktijk werd gebracht. Een aantal 
bronnen laat iets zien van de invulling van de lessen. Zoals een artikel in de 
schoolkrant van het Theresialyceum van de hand van M. Weitjes, die in 1952 
in de examenklas zat: 

 ‘We kregen laatst (…) in een Latijnse les wat te horen over ’t heidendom 
der Grieken met zijn twaalf hoofdgoden en toen werd ons verteld, hoe de 
grote Socrates de mening geuit had, dat er zeker geen twaalf goden waren, 
omdat goden, die kwade dingen berokkenden – die waren er namelijk ook 
– geen goden konden zijn, daar een god op zich zelf iets goeds is. Socrates 
werd hiervoor gestraft. Hieruit leerden we hoe verstard hun heidendom 
was en tegelijkertijd leerden we hoe langzamerhand, de grote denkers 
voorop, de Grieken en Romeinen losraakten van het heidendom.’154

Het godenrijk in de oudheid werd door een van de lekendocenten klassieke 
talen (de heer Van Gestel, mevrouw Gunst of de heer Van Alphen) uitgebreid 
behandeld maar ook duidelijk tegenover het monotheïstisch christendom 
geplaatst. 

Juist thema’s waarover discussie ontstond, zijn beter in de archieven te 
vinden. Een mooie casus om veranderingen over opvattingen van ‘goed ka-
tholiek onderwijs’ mee te illustreren is het literatuuronderwijs op het There-
sialyceum. Het literatuuronderwijs werd bij uitstek gezien als mogelijkheid 
om het katholieke karakter van het onderwijs tot uiting te laten komen. 
Katholieke literatuurmethodes gaven veel aandacht aan katholieke auteurs 
en meden onderwerpen die katholieke zedelijkheidsnormen overschreden.155 
Door het lezen van ‘slechte’ literatuur zouden de goede zeden van jonge ka-
tholieken gevaar kunnen lopen. Juist die opvatting veranderde op het The-
resialyceum. Het ging niet langer om het beschermen van jongeren tegen 
slechte invloeden, maar om ze weerbaar te maken, juist door ze wel boeken te 
laten lezen die bij opvoeders vragen opriepen.
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Op het Theresialyceum werden de richtlijnen van de Informatie Dienst 
Inzake Lectuur (Idil), een instantie die in de jaren 1930 met instemming van 
de katholieke kerk was opgericht en adviezen uitbracht over voor katholie-
ken geschikte literatuur, in de jaren 1950 en 1960 losgelaten. Jan Starink en 
Piet Simons, die in 1953 en 1954 werden aangesteld als docenten Nederlands, 
roemden in interviews het progressieve klimaat op het Theresialyceum. Jan 
Starink vond het klimaat progressiever dan op de Nijmeegse universiteit, 
waar hij had gestudeerd, zo melde hij in een interview met Cecile van Eijden-
Andriessen. ‘Wij kregen op de universiteit niets dat verder ging dan Guido 
Gezelle en Vondel. (…) Op de universiteit werden Walschap en Gijsen als afval-
ligen van het geloof beschouwd, maar ik gaf alles te lezen.’156 Bovendien gaf de 
rectrix ook de middelen om deze koers te varen. Zuster Wilhelme stelde ruime 
budgetten beschikbaar om cultuur op school te stimuleren. In 1958 werd 
het aantal boeken van de bibliotheek bijna verdubbeld.157 Ook Piet Simons, 
die vanaf 1954 Nederlands gaf aan het Theresialyceum, herinnerde zich de 
progressieve houding van de rectrix.158 Hij besprak werken van Jan Wolkers, 
Hugo Claus en Jan Cremer in zijn lessen, boeken die volgens de codering van 
de Idil ‘ernstig voorbehouden’ waren.159 Serpentina’s Petticoat, de debuutroman 
van Wolkers, werd door Idil in 1963 voor de middenbouw beoordeeld met een 
cijfer 3 en voor de hogere klassen van het vhmo met een cijfer 4 (op een schaal 
van 1 tot 10), zwaar onvoldoende dus.160

Dat beide docenten deze boeken toch behandelden in hun literatuurles-
sen, leverde soms boze brieven op van bezorgde ouders. In juli 1962 schreef 
Jan Starink een stukje over ‘Jeugd en literatuur’ in het orgaan voor het ouder-
comité, Contactu Potenti. Hij kon zich voorstellen ‘dat een ouder misschien wel 
eens schrikt van sommige boeken die in onze bibliotheek staan’.161 Hij was 
echter geen voorstander van een verbod op ‘problematische literatuur’, maar 
wilde een open gesprek voeren over zulke literatuur: 

 ‘Er zijn ook gevaren, daarvoor is omgeving van belang, ook ouders. Onze 
taak is niet de jeugd zo weinig mogelijk te laten ervaren, maar haar te hel-
pen de verworven, dikwijls moeilijke en problematische ervaring zo goed 
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mogelijk in een totaal, harmonisch levensbeeld in te passen. Dat gebeurt 
door voorzichtige leiding die bereid is tot elk openhartig gesprek en die 
voor niets de kop in het zand steekt.’162 

Een verbod zou er volgens hem ook niet toe leiden dat leerlingen de boeken 
niet zouden lezen, want zodra ze van school af zouden zijn, gingen ze dat 
toch wel doen. Boeken waren veel goedkoper geworden en ook waren ze vaak 
onderwerp van gesprek in ‘studentenmilieus’. Juist daarom vond hij het be-
langrijk om de leerlingen te begeleiden bij het lezen van zulke literatuur. Het 
open gesprek, dat ook populair werd in het godsdienstonderwijs, zag hij als 
geschikte manier om dit te bereiken. 

Veel ouders vonden het lastig om een standpunt te bepalen en lieten zich 
graag inlichten over de kwestie. Maar liefst 125 ouderparen gaven zich op 
voor de lezingen die Piet Simons op 18 november 1964 en 3 februari 1965 hield 
over moderne Nederlandse literatuur. Een van de ouders deed verslag in het 
blaadje van het oudercomité:

 ‘Het gaat niet alleen om de literaire waarde [van een boek, m.s.], maar voor-
al om de vorming of misvorming van geweten, gevoelsleven en religieus 
inzicht. Daarbij speelt het sexueel motief niet eens de belangrijkste rol, al 
wordt daar altijd het meeste lawaai over gemaakt. Veel dieper ingrijpend is  
de vaak ontluisterende openheid, een uitzichtloos negativisme en een open- 
lijke a-religiositeit. Al deze dingen vragen om begrip en begeleiding’.163

Deze ouder raadde het boekje Kan mijn dochter dit boek lezen? van Joke Forceville-
van Stokkum, docente aan het Sancta Maria in Haarlem, bij andere ouders 
aan. Ouders konden hun kinderen begeleiden, zo gaf zij aan, door zich ook in 
deze boeken te verdiepen en er met hun kinderen over te praten. Op die ma-
nier konden zij hun kinderen een ‘kritische zin’ aanleren waardoor romans 
waarin God ‘afwezig’ was geen gevaar konden vormen.164 

Het gewijzigde literatuurbeleid op het Theresialyceum kan enerzijds be-
zien worden als uiting van een groeiende afstand ten opzichte van katholieke 
richtlijnen.165 Aan de andere kant laat het ook zien hoe begaan deze ouders 
waren met de religieuze opvattingen van hun kinderen. Dat leerlingen via li-
teratuur die zij lazen geconfronteerd met werden anti-religieuze opvattingen 
was volgens docenten en ouders onvermijdelijk. Het was zaak om leerlingen 
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167 osu 1738, Diaria Mater Dei, 2 oktober 1945. 
168 atl, Schrift met notulen docentenvergaderingen 1944-1955, 21 december 1948; afv, Zuster 

Christiana Liedmeier, Circulaire aan de ouders z.d. [beginjaren 1950].
168 afv, Zuster Christiana Liedmeier, Circulaire aan de ouders z.d.

zo goed mogelijk bij het lezen te begeleiden, zodat de leerlingen deze opvat-
tingen niet over zouden nemen, maar kritisch zouden bekijken.

De schoolpoorten open
In de jaren 1920 en 1930 was er op Mater Dei, Fons Vitae en het Theresialyceum 
een rijk buitenschools aanbod ontstaan. Leerlingen konden zich aansluiten 
bij religieuze clubs, deden aan sport en toneel, bezochten musea en luister-
den naar klassieke concerten in de aula. Individuele docenten, zowel leken als 
zusters, ouders en soms ook leerlingen konden hun stempel op het aanbod 
van de scholen drukken, mits dit culturele, sportieve en religieuze program-
ma in de ogen van de rectrixen bijdroeg aan de vrouwelijke en godsdienstige 
vorming van de leerlingen. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog, en dan met name het laatste oorlogs-
jaar, konden veel van deze activiteiten geen doorgang meer vinden. Na de 
oorlog werden de activiteiten zoveel mogelijk weer opgepakt, ook al was dat 
soms behelpen. Tijdens de docentenvergadering van 2 oktober 1945 bena-
drukte rectrix mère Gregoria de Kort dat zij de activiteiten van de schoolclub 
met de verschillende secties (sociale, literaire, muziek-, kunst-, sterren- en 
missiesectie) van grote opvoedende waarde vond, juist in een tijd waarin het 
gedrag van de jeugd in haar ogen te wensen over liet.166 Ook de rectrixen van 
het Theresialyceum en Fons Vitae benadrukten de opvoedkundige waarde 
van de activiteiten van de schoolclubs.167 

Op Fons Vitae werd het aantal sportclubs waarvan de leerlingen op school 
lid konden worden, in 1949 uitgebreid tot vier: hockey, tafeltennis, volleybal 
en volksdansen. Zuster Christiana Liedmeier stelde in het najaar van 1951 een 
oud-leerlinge aan als sportleidster van de buitenschoolse sportactiviteiten en 
het aantal activiteiten nam toe. In 1952 konden de leerlingen in schoolverband 
hockeyen, ritmisch dansen, tafeltennissen, tennissen, roeien, volleyballen en 
zwemmen. ‘Voor jonge mensen is sport onontbeerlijk’, schreef zij begin ja-
ren 1950 aan de ouders. ‘Niet om het lichaam te verafgoden en te verwennen, 
maar om het te vormen tot een gewillig instrument voor de geest, tot staling 
van wil en karakter.’ Tijdens het bekijken van een hockeywedstrijd was zij 
geboeid door de samenwerking, behendigheid en de gezamenlijke inspan-
ning. ‘Zo’n spel is niet alleen ontspanning meer – het is leren zich zelf opzij 
te zetten, een teleurstelling te verdragen, een ander succes te gunnen, zonder 
daarbij ooit zelf te versagen.’168 Leerlingen die op Mater Dei deelnamen aan 
een sporttoernooi, zongen een lied dat hier naadloos op aansloot: 

Marieke Smit - In deugd en wijsheid groeien.indd   392 12-07-19   09:14



[   393   ]

169 ran 1052, 94, Diaria 1949-1955, Lied dat gezongen werd bij de interlyceale sportdag van 3 mei 
1950.

170 ran 1052, 93, Diaria 1925-1948, dr. N. Prins ‘De school-olympiade 1945’, Het Raakpunt vol 1, nr 2, 
1 augustus 1945.

171 scmm, Kroniek Theresialyceum, november 1937 en februari 1939; atl, Programma cultureel 
toernooi 1956; Brief commissie voor de culturele ontmoetingen van omo-scholen, 1957; Brief 
commissie culturele ontmoetingen aan participerende scholen, 14 januari 1958.

172 Interview Iet Smit, 11 augustus 2009.
173 ‘Nieuwe Famos-stijl tegen uitwassen’, De Telegraaf 1 oktober 1955.

‘Hoor je na afloop om je heen 
Nee, zoals jij was er geen, 
Zeg bescheiden: neen, niet ik
maar: die trainers, trainers.. ‘169

Onder het bewind van zuster Christiana mochten de meisjes van Fons Vitae 
samen met de jongens van het Sint-Ignatiuscollege meedoen aan het school-
kersttoernooi dat jaarlijks door famos (Federatie van Amsterdamse Middel-
bare-scholen voor Ontspanning en Sport) werd georganiseerd en dat in 1952 
al voor de vijftiende keer plaatsvond, al die keren zonder leerlingen van Fons 
Vitae. De meeste deelnemende scholen waren gemengd en daarom moest een 
deelnemend team zowel uit jongens als meisjes bestaan.

Een dergelijke terughoudendheid met deelname aan scholentoernooien 
was er niet aan Mater Dei en het Theresialyceum en dat hing samen met de 
stedelijke context. De leerlingen van Mater Dei namen deel aan de onderlinge 
wedstrijden tussen Nijmeegse middelbare scholen die sinds 1945 werden ge-
organiseerd. Zowel jongens als meisjes namen deel, maar zij streden in aparte 
competities. Er werd kastie gespeeld, getennist, gemusiceerd, getekend, 
geschilderd, en er werden opstellen geschreven. Jongens hadden een aantal 
extra onderdelen als voetbal en schaken.170 In Tilburg begonnen de onder-
linge wedstrijden eind jaren 1930 in de vorm van declamatieavonden en ook 
daartegen hadden de zusters geen bezwaar.171 

Het Amsterdamse scholentoernooi kon op groot enthousiasme van leer-
lingen rekenen. Iet Smit, die na de oorlog als tweede gymnastieklerares was 
aangesteld, gaf de deelnemende leerlingen extra uren zwemles om zich goed 
op het toernooi voor te bereiden.172 De leerlingen van Fons Vitae konden maar 
een paar jaar genieten van hun deelname. In 1956 werd het scholentoernooi 
afgeschaft doordat supporters al te enthousiast werden. Het toernooi bracht 
niet alleen de deelnemende scholieren in beweging, maar ook duizenden 
supporters. Middelbare scholieren en ook baldadige jongeren die zich aan-
sloten lieten tot middernacht luidruchtig in de binnenstad van zich horen, 
aldus De Telegraaf.173 De organisatie had juist met het toernooi voor ogen gehad 
om scholieren van verschillende scholen nader tot elkaar te brengen en zag 
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175 ‘Nieuwe Famos-stijl tegen uitwassen’, De Telegraaf 1 oktober 1955.
176 ‘Famos afgeschaft’, Knoppen jrg 33, nr 3, 19 december 1956.
177 Mimy, ‘De wedstrijden tegen Sancta Maria’, Knoppen jrg 28, nr 7, 25 mei 1952.
178 afh, Kroniek Klooster van het H. Hart Amsterdam, april 1959; M.-J., ‘Heerlen’, Knoppen jrg 37, 

nr 7, mei 1961.
179 ran 1052, 94, Diaria 1949-1955.
180 ‘‘Interlyceale’ in Goffertstadion’, De Gelderlander 2 mei 1956.

dit groeiende ‘chauvinisme’ met zorgen tegemoet. De opzet van het toernooi 
werd in 1955 helemaal veranderd doordat het competitie-element zoveel mo-
gelijk werd weggenomen. De verschillende onderdelen vonden plaats in de 
verschillende gymzalen van de deelnemende scholen, zonder publiek.175 In 
1956 vond het laatste Famos-toernooi plaats, dit tot grote teleurstelling van 
de verslaggeefster van de schoolkrant van Fons Vitae.176 

Sporttoernooien functioneerden ook als middel om de onderlinge band 
tussen leerlingen van lycea van dezelfde congregatie te versterken. In 1952 
maakten teams van Fons Vitae zich op om de sportieve strijd aan te gaan met 
leerlingen van het Sancta Maria in Haarlem. Dit idee ontstond toen zuster 
Cherubine Snijders bij aanvang van het schooljaar 1951-1952 rectrix werd  
in Haarlem en zij de leerlingen van haar oude school uitnodigde voor een  
volleybaltoernooi.177 Het initiatief werd door leerlingen enthousiast ont- 
vangen en werd herhaald zolang zuster Cherubine rectrix was van Sancta 
Maria. Toen de Franciscanessen van Heythuysen zich in 1954 uit de school  
terugtrokken, reisden de leerlingen van Fons Vitae niet langer naar Haar-
lem af voor een onderling treffen, maar naar het Sint-Claracollege in Heer- 
len, waar de Franciscanessen van Heythuysen nog wel de leiding over had-
den.178 

De Ursulinen van de Romeinse Unie organiseerden zulke sportieve wed-
strijden tussen de verschillende ursulinenscholen met onderdelen als hard-
lopen, hoogspringen, verspringen, volleybal en handbal al vanaf 1950.179 De 
winnende school mocht het toernooi het jaar daarop organiseren. Mater Dei, 
de winnaar van 1954, huurde in 1955 het Goffertstadion in Nijmegen af, waar 
tien ursulinenscholen op negen onderdelen tegen elkaar streden. Mater Dei 
won wederom de beker waardoor dit evenement zich kon herhalen. In 1956 
kwamen maar liefst tweeduizend leerlingen van Ursulinen van de Romein- 
se Unie in de Goffert bijeen.180 De toernooien waren een mooi visitekaartje 
voor de school en er verscheen een artikel met foto van paraderende meisjes 
in De Gelderlander. 

Er was onder leerlingen veel animo voor incidentele activiteiten als sport-
dagen en schoolreizen en ook toneelclubs maakten een bloeiperiode door. In 
de jaren 1950 en 1960 waren het vaak de lekendocenten die het culturele aan-
bod naar een hoger niveau tilden. Op het Theresialyceum waren de docenten 
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181 Zie voor de culturele toneeltraditie op het Theresialyceum Van Eijden-Andriessen, ‘Wij fiere, vrij 
Roomsche meisjes’, 69. Voor Fons Vitae zie Streefland, Bronnen van leven, 122, 123.

182 McLeod, Religion and the people, 136-143.

Simons en Starink de drijvende kracht achter diverse toneeluitvoeringen; op 
Fons Vitae kende het schooltoneel een bloeiperiode door een heel team van 
lekendocenten.181 

Tegelijkertijd daalde in de jaren 1950 de animo bij leerlingen om te par-
ticiperen in schoolclubs, net zoals bij religieuze clubs het geval was. Ook de 
historicus McLeod constateerde opvallende parallellen tussen het religieuze 
domein en andere domeinen van het menselijk leven. Hij signaleerde dat in 
heel West-Europa de verliezen van sociaal-politieke bewegingen qua lidmaat-
schap in de lange jaren 1960 nog groter waren dan die van kerken.182 

 In het jaarverslag van de schoolclub van Mater Dei werd 1951-1952 betiteld 
als ‘succesvol jaar’, een jaar later werd er in het verslag vermeld dat de secties 
in het slop waren geraakt. Die trend zette zich voort. Het jaarverslag van de 
schoolclub 1954-1955: ‘Ook dit jaar geen bloeiperiode, behalve de sociale sec-
tie. (...) De nieuw opgerichte ping-pongsectie beperkte zich tot theoretisch 

‘Interlyceale’ in Goffertstadion’. De Gelderlander 2 mei 1956.
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186 Marijke Jansen, ‘tradities’, De Sirene jrg 4, nr 6, juli 1957. 
187 Ibidem.
188 Tromp, Meer dan het geweest is, 108. 
189 Derks & Budel, Sportief en katholiek, 134.
190 Van den Heuvel, Van patronaat tot soos, 86, 87. 

spel.’183 Dat jaar schreef oud-leerlinge van Mater Dei Emmie Steegmans in de 
schoolkrant van haar nieuwe school het Theresialyceum dat de organisatie 
van de schoolclub op Mater Dei ‘droevig’ was. Er waren verschillende secties, 
‘[m]aar een gezellige avond wordt er nooit gegeven. Nee, geef mij dan Siam 
[de schoolclub van het Theresialyceum, m.s.] maar.’184 In de schoolkrant van 
Mater Dei schreef een leerlinge een jaar later dat de bridgesectie, fotosectie, de 
pingpongsectie, de declamatiesectie en de debatingsectie slechts een keer bij 
elkaar waren gekomen dat schooljaar.185 Ook de redactie van de schoolkrant 
klaagde geregeld over een gebrek aan kopij. Het openstellen van de school-
club van Mater Dei voor leerlingen uit de derde klas in januari 1956 bood geen 
uitkomst en in schooljaar 1956-1957 werd de schoolclub afgeschaft.186 

Sommige leerlingen, zoals Marijke Jansen, deden pogingen om het tij te 
keren. Zij beklaagde zich in de schoolkrant over het feit dat veel tradities van 
Mater Dei verloren gingen. Juist de schoolclub, de sinterklaasviering en de 
jaarlijkse tocht naar de Betuwe gaven Mater Dei de stempel ‘van gezelligste en 
leukste school van Nijmegen’. Zij riep haar medeleerlingen op zich wat meer 
in te spannen en door onderlinge samenwerking Mater Dei’s ‘goede naam [te] 
behouden’.187 De pogingen om de schoolclub weer nieuw leven in te blazen 
hadden steeds maar tijdelijk effect. In de jaren 1960 verdwenen de meeste 
secties.188 In die jaren gingen katholieke jongeren hun vrije tijd steeds meer 
doorbrengen in sportverenigingen.189 Dat was ook mogelijk doordat gemeen-
ten een grotere rol gingen spelen in het faciliteren van sportmogelijkheden. 
In Tilburg werden er bijvoorbeeld vanaf 1960 op initiatief van de Tilburgse 
gemeente nieuwe sportaccommodaties gebouwd.190 De plek die school innam 
in het leven van leerlingen veranderde daarmee ook. Zij brachten minder 
uren binnen de schoolmuren door. 

tussenbalans

Dit hoofdstuk heeft laten zien hoezeer discussies over pedagogiek en religie 
met elkaar samenhingen. Wat bijna alle opvoeders gemeen hadden, was dat 
religieus-zijn deel uitmaakte van de manier waarop zij nadachten over hun 
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eigen identiteit en die van de leerlingen. Hun geloofsovertuiging gaf richting 
aan hun leven en zou richting moeten geven aan het leven van de leerlingen. 
Hun opvattingen over bijvoorbeeld de plek die traditionele geloofspraktij-
ken daarbij zouden moeten spelen veranderde echter gedurende de onder-
zoeksperiode en kon soms sterk uiteenlopen. Om beter grip te krijgen op 
hun opvattingen over katholiek-zijn en de manier waarop de godsdienstige 
vorming van de leerlingen gestalte zou moeten krijgen, ging dit hoofdstuk 
– in navolging van de benadering die Herman Paul voorstelt – op zoek naar 
de probleemanalyse van opvoeders en oplossingen die zij aandroegen voor de 
problemen die zij zagen. 

Ik zie daarbij doorlopende lijnen vanaf de jaren 1930. In de jaren 1930 
gingen godsdienstsociologen vragen stellen aan jongeren over hun geloofs-
belevenis. Zusters die de scholen leidden maakten daarmee kennis via lezin-
gen, zo bleek in hoofdstuk 3. Pater Helmer was in kringen van zusters een 
veelgevraagde gast en hij legde de oorzaak voor problemen zoals een retraite 
waar leerlingen vooral aan het keten waren, niet zozeer bij de jongeren, maar 
bij de organisatie. Jongeren wilden graag serieus meedoen, zo was hij van 
mening, maar dat konden zij alleen onder de juiste omstandigheden. Dat de 
omstandigheden heel bepalend waren voor de manier waarop geloofsopvoe-
ding aansloeg werd een steeds breder verspreid gedachtegoed in de jaren 1950 
en 1960. 

De naoorlogse jaren kunnen in deze ontwikkeling worden geplaatst, 
maar vormen ook een apart hoofdstuk. De omstandigheden werden aange-
wezen als de oorzaak voor gedragsveranderingen die opvoeders signaleerden. 
Gedrag als luidruchtigheid werd geweten aan de oorlogsjaren waardoor de 
jeugd zou zijn veranderd. De paniekerige reactie van veel opvoeders is typisch 
voor de naoorlogse jaren. Er heerste alom grote bezorgdheid over het morele 
verval van de jeugd en dat is ook terug te zien op de drie lycea. 

De directe koppeling tussen ongewenst gedrag van jongeren en de Twee-
de Wereldoorlog verdween geleidelijk. Ook de probleemanalyse veranderde. 
Dat leerlingen minder interesse hadden in geloofspraktijken als de schoolmis 
en bijeenkomsten van de Mariacongregatie lag misschien niet zozeer aan een 
gebrek aan ‘godsdienstzin’, maar aan het feit dat die praktijken niet meer 
aansloegen, zo dachten steeds meer opvoeders. In de jaren 1950 zijn er op alle 
drie de lycea initiatieven zichtbaar die deze praktijken weer meer wilden laten 
aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. 

Het is de vraag of de analyse van opvoeders altijd overeenkwam met die 
van leerlingen. De ouderraad van Mater Dei haalde katholieke wetenschappers 
aan die stelden dat jongeren zich helemaal niet meer voor geloofspraktijken 
interesseerden. Een ferme conclusie die ook werd geplakt op de doelgroep van 
het katholieke meisjeslyceum. Berichten die in de schoolkranten verschenen, 
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wekken echter de indruk dat leerlingen verdeeld waren en ook dat zij zelf 
vaak geen eenduidige opvattingen hadden. 

Interessant is dat eenzelfde ontwikkeling zich voordeed wat betreft 
schoolclubs. Ook daarvoor was steeds minder animo. Leerlingen toonden zich 
minder betrokken bij zulke organisatievormen en waren wel heel enthousiast 
over incidentele activiteiten als sporttoernooien en retraites of verdiepings-
dagen. De manier waarop leerlingen en hun opvoeders vervolgens reageerden 
op de dalende animo voor activiteiten in clubverband lijkt wel te verschillen. 
Zo waren er heel wat leerlingen die zich in schoolkranten betreurd uitlieten 
over het dalende animo voor schoolclubactiviteiten, en maakten ouders en 
schoolleiding zich eerder zorgen over verminderde belangstelling voor reli-
gieuze praktijken. 

Als we uitspraken van rectrixen en ouders over geloofsopvoeding in de 
jaren 1960 bekijken, dan valt op dat die zorgelijke ondertoon weer wat ver-
dween. Ja, lidmaatschap van religieuze clubs sprak minder leerlingen aan, 
maar zij waren wel degelijk bezig met hun geloof. In die jaren werd het open 
gesprek steeds meer toegepast in retraites en het godsdienstonderwijs, maar 
ook op andere terreinen raakte het gesprek in de mode. De rectrix van Mater 
Dei ging met haar leerlingen in gesprek over kledingnormen en in de om-
gang met literatuur werd op het Theresialyceum ook voor deze werkvorm 
gekozen. Deze werkvorm nodigde uit tot meer horizontale verhoudingen 
tussen opvoeders en leerlingen. De mening van leerlingen deed ertoe. Dat 
gesprek werd echter vooral ingezet om leerlingen als het ware de juiste kant 
op te sturen. Op die manier konden leerlingen beschermd worden tegen a-
religieuze sentimenten die uit sommige boeken spraken. Het waren in dat 
opzicht geen gesprekken met een open einde. Toen Vrijburg daarmee in zijn 
godsdienstlessen in Amsterdam wel ging experimenteren, riep dat veel weer-
stand op bij ouders en bij de schoolleiding.

De kwestie rond het godsdienstonderwijs in Amsterdam liet tegelijker-
tijd zien hoezeer Nederlandse katholieken doordrongen waren van het idee 
dat vernieuwing nodig was. Ook ouders die vonden dat de experimenterende 
godsdienstdocenten te ver gingen, spraken zich uit vóór vernieuwing. Dat be-
grip vernieuwing kreeg echter heel verschillende betekenissen toegeschreven. 

Terwijl het begrip vernieuwing werd omarmd, verdween het begrip ka-
tholiek naar de achtergrond. Termen die daarvoor in de plaats kwamen waren 
christen-zijn en mens-zijn. De persoonsvorming en de volwassenwording 
van de leerlingen stonden centraal. Daarbij was steeds meer ruimte voor ide-
alisme dat verder reikte dan de eigen katholieke kring, zo zal ook blijken uit 
het volgende hoofdstuk. 
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5 Blom, ‘Een harmonisch gezin en individuele ontplooiing’, 42.

8

De toekomst tegemoet  
– jaren 1940, 1950 en 1960

Dit hoofdstuk gaat net als hoofdstuk 4 in op toekomstperspectieven van de 
geslaagde gymnasiasten op Mater Dei, Fons Vitae en het Theresialyceum. 
Welke boodschap kregen zij mee over hun toekomst en welke ideaalbeelden 
van vrouw-zijn gaven vorm aan hun toekomstidealen? In welke opzichten 
is er sprake van continuïteit en van verandering in vergelijking met de jaren 
1920 en 1930? 

Literatuur over de positie van de vrouw in het naoorlogse Nederland laat 
zien dat de dominantie van het moederschapsideaal niet aan terrein verloor. 
Sterker nog, de jaren 1950 staan bekend als de hoogtijdagen van het moeder-
schapsideaal.1 Mannelijk kostwinnerschap en vrouwelijk moederschap lagen 
in deze decennia diep verankerd in maatschappelijke instituties en persoon-
lijke beleving.2 Ook de cijfers wijzen in die richting. In de naoorlogse decen-
nia daalde de huwelijksleeftijd met drie jaar en steeg het aantal kinderen van 
2,6 voor de oorlog tot ruim drie in 1965.3 Het percentage getrouwde vrouwen 
dat in Nederland betaald werk verrichtte, was vele malen lager dan in omrin-
gende landen en dat percentage zou pas in de jaren 1970 en 1980 aanzienlijk 
toenemen.4 

In een invloedrijk artikel over veranderende opvattingen over de vrouw 
in Nederland sinds de jaren 1930 schrijft Hans Blom dat meisjes in de jaren 
1950 beter werden opgeleid, maar dat die opleiding toch meestal in direct of 
indirect verband stond met de voor haar bestemde rol als huismoeder in een 
harmonisch gezin. ‘Er werd veel in het werk gesteld de aanvaarding van die 
rol als een resultaat van innerlijke overtuiging te laten geschieden.’5 Dat meer 
meisjes beter onderwijs genoten dan voorheen leidde niet direct tot een ver-
andering van het dominante toekomstideaal voor meisjes, zo stelt hij. 

Marieke Smit - In deugd en wijsheid groeien.indd   399 12-07-19   09:14



[   400   ]

6 Van Essen, Opvoeden met een dubbel doel, 111, 230-233. 

Van Essen onderschrijft dit, maar laat tevens zien dat zich in de tweede 
helft van de jaren 1950 een mentaliteitsverandering aftekende in het denken 
over vrouwen. Vrouw-zijn werd nog altijd sterk gekoppeld aan de gezinstaak, 
maar taboes over werken van gehuwde vrouwen werden toen langzaam door-
broken. Die mentaliteitsverandering leek beginjaren 1960 verder doorgezet. 
Door de economische groei ontstond er meer behoefte aan geschoolde ar-
beidskrachten. Daarnaast wonnen opvattingen van reformpedagogen in de 
jaren 1950 opnieuw aan populariteit. Hun opvatting dat het individuele kind 
het uitgangspunt moest zijn bij het onderwijs vormde een centraal thema 
in naoorlogse onderwijsvernieuwingsdiscussies. Ieder kind moest optimale 
kansen krijgen. 

Toch kozen meisjes in de jaren 1960 nog altijd overwegend voor traditio-
neel vrouwelijke onderwijstypes, voor kortere opleidingen en voor typisch 
vrouwelijke beroepen. Van Essen wijt dat aan de dubbele, tegenstrijdige 
boodschap die meisjes kregen aangereikt. Aan de ene kant kregen zij te horen 
dat alle kansen voor hen openlagen en dat zij een goede opleiding moesten 
volgen. Tegelijkertijd werden meisjes van jongsaf aangesproken op hun 
vrouw-zijn en kregen zij te maken met andere verwachtingen dan jongens: 
het was goed om een beroep te leren, maar de vrouwenbestemming bij uit-
stek lag toch in het gezin. Bovendien traden er geen veranderingen op in de 
traditionele rolverdeling in gezinnen waarbij de man buitenshuis werkte en 
de vrouw thuis zorgde.6 

Deze ontwikkeling die Van Essen vanaf het einde van de jaren 1950 signa-
leert, lijkt op de onderzochte katholieke meisjeslycea al eerder te zijn ingezet. 
Hoofdstuk 4 liet voor de jaren 1920 en 1930 zien dat het moederschap voor 
leerlingen als dominant ideaal gold, maar dat door hun opleidingsniveau ook 
het toekomstperspectief van het meisje dat verder ging studeren en vervol-
gens ging werken, in het vizier kwam. 

Dit hoofdstuk gaat, net als hoofdstuk 4, in op de uitstroom. Wat gingen 
de leerlingen direct na het halen van hun diploma doen? Traden daarin ver-
anderingen op ten opzichte van de vooroorlogse jaren? Dit hoofdstuk geeft 
inzicht in de manier waarop er op de drie lycea over toekomstperspectieven 
van de leerlingen werd gesproken door docenten, ouders, gastsprekers op de 
scholen en door leerlingen zelf. De belangrijkste bronnen vormen net als in 
hoofdstuk 4 artikelen die in schoolkranten verschenen waarin toekomstper-
spectieven expliciet of impliciet aan de orde kwamen. Daarnaast kwam dit 
onderwerp soms ook aan bod tijdens vergaderingen van oudercomités en 
zijn in de schoolarchieven enkele toespraken van rectrixen bij de diploma-
uitreikingen bewaard. 
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7 Ook voor België signaleert Depaepe een groeiende aandacht voor studiekeuzevoorlichting op 
middelbare scholen. Depaepe, De pedagogisering achterna, 257. 

8 Bakker, Het nib  en zijn voorlopers, 26-33. Het eerste bureau in Nederland dat zich op wetenschap-
pelijke basis bezighield met beroepskeuze was het rk Centraal Zielkundig Beroeps kantoor, 
dat van 1918 tot 1929 onder leiding stond van de jezuïet Jacques van Ginneken. Zie Bakker,  
Het nib  en zijn voorlopers, 18-20; Derks, Heilig moeten, 54, 55.

9 Aerts, De politiek, 93, 127; Huisman & Derks, ‘Edelmoedig, fier en vrij ‘, 76. 
10 atl, Schrift met notulen docentenvergaderingen 1944-1955, 20 december 1946; ran 1052, 94, 

Diaria 1949-1955. Op 17 maart 1954 was er weer een beroepskeuzevoorlichting ‘Zoals vorige 
 jaren’; zie ook osu 1738, Diaria Mater Dei, 5 maart 1952, 13 februari 1957 & 20 januari 1965.

11 afv, Brief van zuster Christiana Liedmeier aan de ouders van examenkandidaten over de be-
roepskeuzemiddag, januari 1953. In 1946 werd de beroepskeuzemiddag op het Theresialyceum 
georganiseerd door de Vrouwen van Nazareth. atl, Schrift met notulen docentenvergaderin-
gen 1944-1955, 20 december 1946.

beroepskeuzevoorlichting 

Een in het oog springend verschil met de periode van het interbellum is de 
systematische aandacht die er in de naoorlogse jaren op de drie lycea ontstond 
voor studie- en beroepskeuze.7 In het interbellum waren er wel eens voorlich-
tingsbijeenkomsten over studeren aan de universiteit en ook kregen leerlin-
gen soms persoonlijk advies van een docent, maar aan het einde van de jaren 
1940 kwamen op de drie lycea beroepskeuzemiddagen van de grond die spe-
ciaal voor meisjes werden georganiseerd. Een analyse van die voorlichtings-
activiteiten geeft inzicht in de toekomstbeelden die meisjes van katholieke 
meisjeslycea kregen voorgehouden. 

Beroepskeuzemiddagen onstonden op de drie lycea in een periode 
waarin er landelijk meer aandacht kwam voor beroepskeuzevoorlichting – zo 
breidde het werk van beroepskeuzebureaus zich na de Tweede Wereldoorlog 
snel uit en werd beroepskeuzevoorlichting een groeiend vakgebied binnen 
de psychologie – en waarin ‘vrouwelijkheid’ en werk meer aan elkaar gekop-
peld werden.8 Onder vrouwen was het besef gegroeid dat zij als vrouwen een 
bijdrage konden leveren aan de wederopbouw van Nederland. Katholieke 
vrouwenorganisaties beriepen zich daarbij op een toespraak die paus Pius 
Xii op 21 oktober 1945 had gehouden voor leidsters van Italiaanse meisjes- en 
vrouwenorganisaties en waarin hij expliciet ter sprake bracht dat vrouwen 
een belangrijke rol vervulden in de wederopbouw.9 

In de loop der jaren werd beroepskeuzevoorlichting een vast onderdeel 
van het jaarlijkse programma van de drie lycea.10 De beroepskeuzemiddagen 
op Fons Vitae, Mater Dei en het Theresialyceum werden meestal georgani-
seerd door de katholieke vrouwenbeweging, die het initiatief van de Vereni-
ging van Vrouwen met Academische Opleiding (vvao) had gevolgd om vrou-
wen uit beroep en praktijk uit te nodigen om leerlingen en hun ouders voor 
te lichten over toekomstmogelijkheden.11 Marga Klompé, die op dat moment 
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12 url: www.parlement.com/9291000/biof/00706, geraadpleegd op 9 juni 2019; Mostert, Marga 
Klompé, 114.

13 Atria, kvD, 32, Verslag van de 6e studiedag rk Vrouwendispuut, 18 en 19 juni 1949.
14 Ibidem.

nog docente scheikunde was aan Mater Dei, was een belangrijke schakel in 
het naoorlogse contact tussen de vvao en de katholieke vrouwenbeweging. 
Zij was van 1946 tot 1952 lid van het landelijke bestuur van de Vereniging van 
vvao en van 1945 tot 1948 tevens lid van het hoofdbestuur van het rk Vrou-
wendispuut.12 

Ook docent van Fons Vitae mevrouw Hertogh was lid van het rk Vrou-
wendispuut. Voor dit dispuut hield zij in 1949 een lezing waarin zij het be-
lang van een goede studie- en beroepskeuze onderstreepte.13 De gegevens die 
zij presenteerde over oud-leerlingen van Fons Vitae deden haar concluderen 
dat meisjes die nog op school zaten meer zouden moeten nadenken over hun 
toekomstige beroep. Van de 385 leerlingen die in de periode 1914-1940 hun 
eindexamen hbs of gymnasium haalden, was 23% niet getrouwd, 50% van de 
meisjes was wel getrouwd, 8% van de meisjes was ingetreden bij een congre-
gatie en van 19% van de examenkandidaten waren geen gegevens beschikbaar. 
Ongeveer een kwart van de leerlingen was dus ongehuwd gebleven en voor 
deze groep was een goede keuze van groot belang. Leerlingen leefden echter 
‘in de min of meer vage verwachting van een huwelijk en kiezen dan dikwijls 
zonder veel overweging en zonder veel interesse een beroep’. Ook werden de 
meisjes te sterk in beslag genomen door tijdelijke zorgen (eerst maar eindexa-
men doen). Daarom moesten zij beter doordrongen worden van de noodzaak 
‘hun keuze goed te overwegen’.14 

Eind jaren 1940 was er naast beroepskeuzemiddagen op Fons Vitae ook 
veel aandacht voor dat thema in de schoolkrant. Tussen december 1948 en juli 
1951 verschenen er 21 artikelen in de schoolkrant over ‘Beroep en roeping’. In 
die bijdragen schreven oud-leerlingen, vrouwelijke leken- en zusterdocenten 
van het lyceum stukjes over mogelijke toekomstscenario’s en concrete be-
roepen voor meisjes. Zo schreef oud-leerlinge Anne Biegel over het vak van 
journaliste, Tweede Kamerlid en oud-docente Agnes Nolte over het beroep 
van lerares aan een middelbare school, oud-leerlinge en rectrix in Haarlem 
zuster Christiana Liedmeier over de kloosterroeping, oud-leerlinge Margriet 
Reuten-van den Heuvelen over huwelijk en moederschap en oud-leerlinge 
Do Hintzen over studeren aan de universiteit. Acht van de 21 bijdragen wer-
den geschreven door een zuster. Zuster Hildegarde van de Wijnpersse, die 
nauw betrokken was bij de schoolkrant, nam er zes voor haar rekening, waar-
onder een stukje over ‘Vrouwen in Militaire Dienst’, waarbij zij niet doelde op 
‘vechtende vrouwen’ maar op de vrouwen van het Vrouwelijk Hulp Korps en 
Verpleegsterskorps.15 
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15 Z.H., ‘Vrouwen in militaire dienst’, Knoppen jrg 27, nr 8, 20 april 1951. Zuster Hildegarde schreef 
ook stukjes de met de titels ‘Naar kantoor’, ‘Lerares Lichamelijke Oefening’, ‘Heilgymnasiaste 
– masseuse’, ‘Logopaediste, spraaklerares’ en ‘Kleuteronderwijzeres’.

16 Anneke van den Brink-Vermeulen, ‘Het medisch beroep voor een meisje’, Knoppen jrg 27, nr 3, 
20 november 1950.

17 M. P.-G., ‘Studeren in de rechten’, Knoppen jrg 26, nr 4, 20 december 1949.
18 Dit was geen typisch katholiek fenomeen. Zie Van Essen, Opvoeden met een dubbel doel, 102, 103.

Hoewel de stijl waarin de stukjes zijn geschreven verschilde – de een legde  
meer nadruk op de duur van de opleiding, de ander op de eigenschappen die 
een meisje nodig had om het beroep of de levenstaak te kunnen vervullen – is er  
een duidelijke rode draad zichtbaar in deze reeks over toekomstperspectieven 
voor meisjes. Bij de beschrijving van de beroepen werd benadrukt waarom 
dit toekomstperspectief juist voor meisjes heel geschikt was. Anneke van den 
Brink-Vermeulen, die schreef over ‘Het medisch beroep voor een meisje’, gaf 
aan dat vrouwen zich eerder specialiseerden in gebieden als kindergenees-
kunde en dat mannen meer geschikt waren voor ‘een grote huispraktijk’.16 De 
schrijfster van het artikel over ‘Studeren in de rechten’ wees op het belangrijke 
werk van de kinderrechter.17 De argumentatie die de schrijfsters aandroegen 
over de vrouw en arbeid verschilde niet wezenlijk van de argumentatie die 
ook voor de Tweede Wereldoorlog veelvuldig te horen was. Vrouwen waren 
op de arbeidsmarkt zeker van toegevoegde waarde, maar vrouwen waren wel 
anders dan mannen en zouden daarom op de arbeidsmarkt een andere positie 
in moeten nemen.18 De beroepen die werden gepromoot zouden ruimte bie-
den om vrouwelijke eigenschappen tot hun recht te laten komen. Die eigen-
schappen waren gekoppeld aan het moederschap. Een beroep als kinderarts 
of kinderrechter bood aan vrouwen de mogelijkheid om moederschap op 
maatschappelijk niveau invulling te geven. 

mannelijkheid en vrouwelijkheid geherdefinieerd? 

Een subtiele verandering in de argumentatie over vrouwelijkheid en manne-
lijkheid klinkt door in de recensie die zuster Hildegarde van de Wijnpersse in 
1951 in de schoolkrant schreef over het boek De toekomst tegemoet van Aimee van 
Tricht dat bij de katholieke uitgeverij De Spaarnestad was verschenen. In de 
inleiding benadrukte Aimee van Tricht dat het moederschap en het huwelijk 
voor meisjes de meest voor de hand liggende toekomstperspectieven waren. 
Het verschil tussen de beroepskeuze van een jongen en een meisje school er 
voornamelijk in dat een jongen een beroep koos voor het leven en het meisje 
in tweederde van de gevallen zou gaan trouwen en dus maar kort zou gaan 
werken. Het moest een meisje vrij staan om alle beroepen te kiezen, maar 
bij haar keuze moest ze ‘vóór alles denken aan de natuurlijke bestemming 
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19 Van Tricht, De toekomst tegemoet, 7.
20 Z.H., ‘De toekomst tegemoet’, Knoppen jrg 28, nr 11, 1 oktober 1951.
21 Op 7 januari 1949 gaf zuster Christiana een overzicht van de voordrachten van Buytendijk, die 

zij als lid van het rk Vrouwendispuut had bijgewoond. afh, Notulen van de bijeenkomsten 
van leraressen, 7 januari 1949. De kopieën van zijn lezingenreeks die hij hield voor het rk 
Vrouwendispuut zijn nog altijd in het Fons Vitae archief te vinden. 

22 Nolte, De vrouw en de maatschappij, 9.
23 Van Essen, Opvoeden met een dubbel doel, 114, 115.
24 Zie over Buytendijk en zijn visie op ‘de vrouw’ Aerts, De politiek, 106; Vossen, Mater Amabilis, 100-

102; Derks & Huisman, Edelmoedig, fier en vrij, 112, 113; Weijers, Het behouden huis, 43-48; Van Essen, 
Opvoeden met een dubbel doel, 114-117; Van Berkel, Moederschap tussen zielzorg en psychohygiëne, 107-109.

haar door de Schepper aangewezen en dat haar opleiding, in welke richting ze 
ook zal gaan, aan haar voorbereiding tot huisvrouw en moeder moet mede-
werken’.19 Na de inleiding volgden de ‘ideële beroepen’ – de beroepen die bij 
uitstek voor vrouwen geschikt zouden zijn – en pas daarna andere beroepen 
waartoe de schooldiploma’s toegang gaven, zoals arts, juriste, scheikundige, 
lerares aan het middelbaar onderwijs of analyste. 

Zuster Hildegarde van de Wijnpersse prees De toekomst tegemoet in de 
schoolkrant aan, maar plaatste wel een kanttekening. Het was volgens haar 
goed dat het boek ‘vrouwenberoepen’ aanprees, want ‘[n]atuurlijk is het waar 
dat de vrouw in het algemeen in zulk soort werk de meeste voldoening vindt’, 
maar er waren ook meisjes die zich tot andere beroepen aangetrokken voel-
den. Niet alle meisjes bezaten ‘de theoretisch-vrouwelijke eigenschappen alle 
voor 100% (…) en geen enkele z.g. mannelijke hoedanigheid. In ieder geval af-
zonderlijk moet de persoon zelf, de ouders en zeer goede bekenden, eventueel 
ook een ervaren psycholoog, oordelen.’20 In deze opvatting klinkt het gedach-
tegoed van de katholieke psycholoog F.J.J. Buytendijk over ‘de vrouw’ door, 
dat hij eind jaren 1940 in een lezingenreeks voor het rk Vrouwendispuut 
uiteen had gezet en waarmee zuster Hildegarde kennis had gemaakt tijdens 
een bijeenkomst van zusterdocenten van Fons Vitae en het Sancta Maria in 
Haarlem.21 Agnes Nolte, lid van het rk Vrouwendispuut en docente aan Fons 
Vitae tot zij in 1948 voor de kvp in de Tweede Kamer kwam, noemde het werk 
van professor Buytendijk ‘baanbrekend’.22

Op het eerste gezicht lijkt zijn gedachtegoed de dominante opvatting 
over mannelijkheid en vrouwelijkheid te reproduceren. Buytendijk consta-
teerde typisch mannelijke en typisch vrouwelijke eigenschappen, waarbij 
‘mannelijk’ gericht was op de buitenwereld en in het verlengde daarvan het 
arbeiden en ‘vrouwelijk’ gericht was op zorgen.23 Tegelijkertijd – en dat was 
het ‘baanbrekende’ in zijn redenering – stelde hij dat typisch mannelijke 
en vrouwelijke eigenschappen niet alleen bij mannen of vrouwen voorkwa-
men.24 Vrouwen konden ook een ‘mannelijke’ greep op dingen ontwikkelen 
en andersom. Daardoor ontstond er voor vrouwen veel meer ruimte dan in het 
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25 Aerts, De politiek, 106. Aldaar geciteerd uit het voorwoord van het verslag van het vierde studie-
weekend van het rk Vrouwendispuut.

26 Vermeij & Raben, ‘De eigen waarde van de vrouw Mej. mr Marie Anne Tellegen’, 101.
27 De eerste druk verscheen in 1940 en was uitgegeven onder auspiciën van de Vereeniging van 

Vrouwen met Academische Opleiding, de Vereeniging van Academisch Gevormde Christen-
vrouwen, de Nationale Vereeniging van Vrouwenarbeid, de Vereeniging van Directrices(-euren) 
van Middelbare Meisjesscholen, de Nationale Unie van Nederlandsche Soroptimistclubs.

28 De overige redactieleden waren F. Schreuder-Feith (secretaresse), Mr J.J.Th. ten Broecke-
Hoekstra, M.C. Corbeau en Prof.Dr. H.W.F. Stellwag. 

29 Freie, Vrouwenberoepen, 6.
30 Het lemma over de religieuze was nieuw bij de vierde druk. Wellicht kwam dit doordat zuster 

Christiana toen ook zitting had in de redactiecommissie, waar dit bij de derde druk die in 1947 
verscheen nog niet het geval was.

oude katholieke denken, waarin de verhouding tussen mannen en vrouwen 
in de scheppingsorde was vastgelegd. Zuster Xaveriana, de eerste directrice 
van Fons Vitae, was zo bezien een adept van dit ‘oude denken’. Hoewel zij in 
de kroniek van 1914 aangaf dat er wel degelijk vrouwen bestonden die op in-
tellectueel gebied de strijd met mannen aankonden, bevroeg zij de ordening 
waarin vrouwen aan mannen ondergeschikt waren niet. Buytendijk bevroeg 
die schematische indeling tussen mannen en vrouwen wel. In de lezing die 
hij in juni 1948 voor het rk Vrouwendispuut hield, sprak hij zich uit tegen de 
opsluiting van de vrouw in gezin of vrouwelijke beroepen, waarmee hij voor 
velen ‘wijde perspectieven’ opende.25 Zijn gedachtegoed sprak veel hoogopge-
leide vrouwen aan, onder wie de gepromoveerde zuster Hildegarde.26

In de rubriek waarin zuster Hildegarde nieuwe boeken aanprees, ver-
scheen ook een berichtje over Vrouwenberoepen. De weg naar de toekomst, waarvan 
in 1952 de vierde druk verscheen. Dit boek was uitgegeven door verschillende 
organisaties die vrouwenbelangen behartigden, waaronder de vvao.27 De re-
dactiecommissie bestond uit zes vrouwen, van wie er drie gepromoveerd wa-
ren. Voorzitter was dr. Magrita J. Freie, rectrix van het Gemeentelijk Lyceum 
voor Meisjes, maar ook rectrix van Fons Vitae zuster dr. Christiana Liedmeier 
zat in de redactie.28 In Vrouwenberoepen lag de nadruk op beroepsmogelijkheden 
voor meisjes en niet zozeer op beroepen die juist voor vrouwen geschikt zou-
den zijn. De redactiecommissie had zelfs overwogen de titel van het boekje te 
wijzigen in ‘beroepsmogelijkheden voor meisjes’, maar hield omwille van de 
naamsbekendheid vast aan Vrouwenberoepen.29 

De beroepen die in Vrouwenberoepen worden beschreven, komen groten-
deels overeen met De toekomst tegemoet, maar er zijn ook extra lemma’s, zoals die 
over de predikante, de religieuze, de vrouw bij de politie, woninginspectrice 
en zakenvrouw.30 Bovendien waren de lemma’s in Vrouwenberoepen allemaal 
geschreven door vooraanstaande vrouwen in dit vakgebied. Lector in de kin-
derpsychologie aan de Gemeente Universiteit van Amsterdam dr. Maria C. 
Bos nam bijvoorbeeld het lemma ‘de psychologe’ voor haar rekening. Zuster 
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31 afv, Recensie van de vierde druk van Vrouwenberoepen voor het bulletin van het Centrum van de 
Nederlands Katholieke Vrouwenbeweging door mevrouw A. van Wesemael-van Velthoven.

32 Z.H., ‘De katholieke vrouw in de politiek’, Knoppen jrg 25, nr 3, 20 november 1948.

Hildegarde raadde Vrouwenberoepen zonder verdere kanttekeningen aan haar 
leerlingen aan. Op 23 maart 1952 werden er 24 exemplaren van het boekje voor 
de schoolbibliotheek besteld.

Mevrouw Van Wesemael-van Velthoven, die Vrouwenberoepen recenseerde 
namens het Centrum van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging, 
vond het boekje daarentegen niet geschikt voor katholieke meisjes. De lem-
ma’s waren goed geschreven en informatief, en de bijdrage van zuster Chris-
tiana over de religieuze was ‘uitstekend’, maar ‘de Katholieke geest’ ontbrak 
in haar ogen ‘in dit werkje’.31 Bovendien was de gehuwde vrouw die haar werk 
bleef voortzetten ‘een zo vanzelfsprekend verschijnsel, dat in vele bijdragen 
rekening met haar wordt gehouden.’ Zij hanteerde dus andere criteria om de 
geschiktheid op te baseren dan zuster Hildegarde en zuster Christiana. 

Zuster Hildegarde schetste in haar artikelen het beeld dat voor haar leer-
lingen ook beroepen openlagen die velen als ‘mannenberoepen’ ervoeren. 
Welk beroep geschikt was, was niet afhankelijk van de sekse van een leerling, 
maar van haar persoon – of zij vooral vrouwelijke of mannelijke eigenschap-
pen bezat – en van haar opleiding. Een van die ‘mannenberoepen’ die in haar 
ogen zeer geschikt waren voor haar leerlingen, was dat van politicus. In een 
schoolkrantartikel uit 1948 riep zij leerlingen expliciet op om een politieke 
carrière te verkiezen in navolging van hun oud-docente Agnes Nolte.32

Op Fons Vitae konden leerlingen zich niet alleen spiegelen aan het voor-
beeld van hun oud-docente die de politiek in was gegaan, maar werden zij 
ook nadrukkelijk opgeroepen om haar voorbeeld te volgen. De leerlingen 
waren heel enthousiast over een lezing die Nolte had gehouden over de poli-
tiek. ‘[Maar w]at schieten we op met het blanke enthousiasme, wanneer voor 
de volgende verkiezingen de geschikte vrouwelijke candidaten met een lan-
taarntje gezocht moeten worden?’ Wat nodig was om bestuurstaken goed te 
vervullen, zoals een brede ontwikkeling en het vermogen om gedachten goed 
uit te drukken, dat kon ‘worden aangeleerd’, zo schreef zuster Hildegarde. En 
juist die zaken leerden de leerlingen op Fons Vitae, zo leek zij te impliceren. 
Ter afsluiting haastte zij zich om op te merken dat vrouwen geen concur-
rentiestrijd met mannen aan moesten gaan: 

 ‘[L]aten we ons hoeden voor een stemming die zou willen wedijveren met 
de man om de getalsterkte. Daar gaat het niet om. (...) [N]iets in de maat-
schappij [komt] tot stand door de vrouw of de man alleen, maar altijd 
door samenwerking.’33
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33 Z.H., ‘De katholieke vrouw in de politiek’, Knoppen jrg 25, nr 3, 20 november 1948. Ook zuster 
Christiana Liedmeier zag voor vrouwen mogelijkheden in de politiek. Zij schreef in haar 
 rubriek ‘Even rusten’ in het Contactblad van de Nederlandse katholieke vrouwenbeweging  
in april 1949: ‘[B]ijna alle beroepen laten een mannelijke en vrouwelijke opvatting toe, dat is 
zelfs nog zichtbaar in die werksfeer, die wel het meest onvrouwelijk lijkt, de politiek.’ Zuster 
Christiana, ‘Even rusten’, Contactblad van de Nederlandse katholieke vrouwenbeweging, april 1949.

34 Schuyt & Taverne, Welvaart in zwart-wit, 282, 283; Linders, ‘Vier fronten, één strijd’, 126, 127. 

Opvattingen als die van Buytendijk, die mogelijkheden boden om de han-
delingsruimte voor vrouwen te vergroten, drongen door toedoen van zuster 
Hildegarde door in de schoolkrant van Fons Vitae. Ook in de jaren 1930 was 
de schoolkrant van Fons Vitae – die toen onder leiding stond van zuster Xa-
veriana – podium voor vooruitstrevende opvattingen over man-vrouwver-
houdingen op de arbeidsmarkt. Toen verschenen er berichten waarin het 
als vanzelfsprekend naar voren kwam dat oud-leerlingen van Fons Vitae op 
zoek gingen naar werk, ook al was er in die tijd van economisch laagtij veel 
kritiek op vrouwen die wilden werken. Dit waren geluiden die ontstonden 
tegen de achtergrond van het dominante ideaalbeeld van de vrouw als zor-
gende figuur, met als prachtige bestemming het gezin. In de schoolkrant van 
Fons Vitae werd geen revolutie gepredikt, ook niet door zuster Hildegarde. 
De vrouw moest naast de man haar entree maken op de arbeidsmarkt. Zij was 
een aanvulling en geen concurrent. 

arbeid en huwelijk combineren:  
een groeiend aantal voorbeelden

In de inleiding kwam al naar voren dat Van Essen in de tweede helft van de 
jaren 1950 een verschuiving signaleert over opvattingen over vrouw-zijn. Zij 
vormt daarmee geen uitzondering. Als illustratie van een mentaliteitsveran-
dering wordt vaak gewezen op de wetswijzigingen van 1956, waarin de over-
heid arbeid voor gehuwde ambtenaressen niet langer verbood en ook de 
handelingsonbekwaamheid van getrouwde vrouwen ophief.34 Door die wets-
wijzigingen ontstond er ruimte om het onderscheid tussen arbeiden als het 
domein van mannen en zorgen als het domein van vrouwen te verkleinen.

In het rapport De arbeid van de gehuwde vrouw buiten haar gezin dat in 1956 door 
het Nederlands Gesprek Centrum werd uitgebracht, gaven vertegenwoor-
digers van verschillende geloofsrichtingen aan hoe zij over dit onderwerp 
dachten. Het rapport concludeerde allereerst dat vrouwen een belangrijke en 
onmisbare taak in hun gezin hadden, maar ook dat vrouwen in het maat-
schappelijke en politieke leven een bijdrage moesten leveren. Onder bepaalde 
condities was buitenshuis werken van gehuwde vrouwen toegestaan en die 
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35 Van Essen, Opvoeden met een dubbel doel, 230, 231; Plantenga, ‘De kantelende tijd’, 160.
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vrouw buiten haar gezin (z.p. 1957), inleiding. 
38 Trimbos, ‘De niet aanwezige huisvrouw’, 23. 
39 Zie hoofdstuk 7.

bepalingen waren iets breder dan voor de oorlog. Kinderloze vrouwen en 
vrouwen met oudere kinderen zouden buitenshuis kunnen werken. Voor 
vrouwen met kleinere kinderen gold dat in uitzonderlijke gevallen.35 

De publieke discussie verschoof gaandeweg van de vraag of de overheid 
mocht verbieden dat getrouwde vrouwen bleven werken naar de vraag of 
de overheid niet moest bevorderen dat zij zouden blijven werken. De vraag 
naar geschoolde arbeidskrachten was groter dan het aanbod en vrouwen 
zouden dat probleem op kunnen lossen. In die discussie werden uiteenlo-
pende standpunten ingenomen.36 In katholieke kring is deze verschuiving in 
de jaren 1950 en 1960 nog nauwelijks waarneembaar. Het aantal katholieken 
dat vond dat getrouwde vrouwen moesten kunnen blijven werken groeide, 
maar zij verhielden zich in hun argumenten nadrukkelijk tot de door de 
kerk gepropageerde opvatting dat de belangrijkste taak van de vrouw in het 
gezin lag. De katholieke arbeidersvrouwenbeweging stelde in 1957 dat ook 
getrouwde vrouwen moesten kunnen werken onder de voorwaarde dat ‘zij 
haar primaire taak [de zorg voor haar gezin, m.s.] goed vervult en nog tijd 
en krachten ter beschikking heeft en wanneer de gehuwde vrouw bovendien 
door haar beroepsarbeid een voornamer recht van anderen op arbeid niet in 
de weg staat.’37 

Vijf jaar later bracht het Katholiek Nationaal Bureau voor Geestelijke Ge-
zondheidszorg een rapport uit met de titel De niet-aanwezige huisvrouw waarin 
het bureau een stap verder ging. Het voorwoord liet geen twijfel bestaan over 
de opvattingen van het auteurspanel dat bestond uit progressieve katholie-
ken als Buytendijk, Trimbos en De Waal: ‘[D]e niet-aanwezige huisvrouw 
[kan] toch een positieve psychisch-hygiënische bijdrage voor haar gezin le-
veren’. Een veel aangehaald citaat uit deze brochure komt uit het artikel van 
Trimbos: ‘Het lijkt in ieder geval zeer waarschijnlijk dat het voor een kind be-
langrijker is een emotioneel evenwichtige moeder te hebben dan een vrouw 
die ontevreden is met haar bestaan, zeurt en moppert, zich sloof weet etc.’38 
Deze opmerking is niet los te zien van ontwikkelingen binnen de geestelijke 
gezondheidszorg.39 Het was niet langer alleen geoorloofd als een moeder 
bleef werken omdat dit economisch noodzakelijk was, maar haar geestelijke 
gezondheid zou leidend moeten zijn. 

Tine Govaart-Halkes, zelf een getrouwde en werkende vrouw met een 
gezin en actief in de katholieke vrouwenbeweging en daarbuiten, was ook 
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op dat het cijfer van 7% wat onnauwkeurig is, omdat laaggeschoolde dienstarbeid van gehuw-
de vrouwen (werksters) vaak niet in officiële tellingen werd meegenomen. 

43 Damsma, ‘De jaren 1945-1950’, 44.
44 D.S. 4 mms, ‘Oostenrijk’, De Sirene jr 4, nr 2, december 1956.

een belangrijke stem waar het dit onderwerp aanging. Zij stak het debat 
iets anders in dan Trimbos, die de nadruk legde op problemen die zouden 
ontstaan als vrouwen zich beperkt voelden tot de huiselijke kring. Tine 
Govaart-Halkes benadrukte dat het uitoefenen van een beroep zegenrijk kon 
zijn voor haar rol als moeder, juist omdat zij zich dan verder kon ontwikkelen 
en doordat zij de grotere wereld binnenbracht.40 Zij volgde daarmee dezelfde 
argumentatie als katholieke voorstanders voor hoger onderwijs aan meisjes 
aan het begin van de twintigste eeuw hadden gevolgd: een opleiding of baan 
was belangrijk voor vrouwen, juist ook met het oog op haar taak in het gezin. 

Met hun open houding jegens arbeid van de gehuwde vrouw weken deze 
auteurs echter af van de publieke opinie. Uit een enquête uit 1965 blijkt dat 
84% van de bevolking er bezwaar tegen had dat een moeder met schoolgaande 
kinderen buitenshuis werkte.41 Ook in de praktijk bleef het percentage van 
de getrouwde vrouwen dat in Nederland betaald werk verrichtte laag. In 1960 
was dat niet meer dan 7%.42 Van de vrouwen met jonge kinderen werkte zelfs 
maar 0,6% buitenshuis.43 

Hoe werd over deze thematiek geschreven in de schoolkranten van de 
drie katholieke meisjeslycea? Het aantal artikelen over dit onderwerp in de 
drie schoolkranten is te klein om grote conclusies aan te verbinden, maar ze 
laten wel zien dat er onder leerlingen uiteenlopende opvattingen bestonden. 
Op Mater Dei was de leerlinge die over dit thema in de schoolkrant schreef 
ronduit negatief. Deze mms’er schreef in 1956: ‘Gevolgen van werken van de 
gehuwde vrouw zijn: scheiding, kinderloosheid en het ontbreken van het 
familieleven.’ Dat was in Oostenrijk, het land waar zij haar artikel aan wijdde, 
helaas al te veel het geval: ‘Het is te hopen, dat dit werken van man en vrouw, 
zo gauw mogelijk verholpen zal worden.’44 Zij schreef datzelfde jaar een ver-
gelijkbaar stukje over de Verenigde Staten en kwam tot dezelfde conclusie als 
voor Oostenrijk. Zij sprak onder andere over het hoge aantal echtscheidingen 
in de Verenigde Staten dat volgens haar het gevolg was van het feit dat de 
Amerikaanse vrouw dezelfde rechten had als de man en ‘geheel zelfstandig’ 
was. Het aantal echtscheidingen was ‘dikwijls haar eigen schuld want ze wil 
in alles de gelijke van de man zijn, hun eigen baan, hun eigen verantwoorde-
lijkheid, hun eigen auto en zodoende gaat de verantwoordelijkheid van de 
man voor de vrouw weg, die gaat denken: zoek het zelf maar uit.’ Het hoge 
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percentage echtscheidingen ging ‘gelukkig’ niet op voor katholieken. Ka-
tholieke vrouwen hadden niet de foute ambitie om als zij eenmaal getrouwd 
waren net als hun man te werken.45

In de schoolkrant van het Theresialyceum zijn wat andere geluiden 
te bespeuren. In 1957 schreef een leerlinge een artikel over ‘De vrouw in de 
tegenwoordige maatschappij’. Zij was blij met het feit dat de vrouw nu gelijk-
stond aan de man. ‘Waarom ook zou de man verheven zijn boven de vrouw? 
Niets rechtvaardigt dat, geen enkel teken, inwendig of uitwendig.’ Meisjes 
konden gaan studeren en zich vestigen als ‘dokter, tandarts of apotheekster. 
Anderen bekwamen zich in de rechten of studies der moderne talen en geen 
van hen doet onder voor haar mannelijke collega. Ook zij, die niet studeren, 
veroveren zich een plaats in de maatschappij, òfwel op kantoor, of fabriek, of 
laboratorium. Ook de getrouwde vrouwen worden niet meer aangezien voor 
“slavinnen” van de man.’46 Over arbeid van gehuwde vrouwen sprak zij zich 
echter niet uit. 

Vijf jaar later, in 1961, schreef Maria van Berkum, die in de zesde klas van 
het gymnasium van het Theresialyceum zat, wel een artikel over ‘de werkende 
vrouw’ waarin zij constateerde dat er sinds de veranderde wetgeving eigen-
lijk nog maar weinig was veranderd. Het percentage gehuwde vrouwen dat 
werkte was ongeveer hetzelfde als in 1900. De Nederlandse cultus van het 
gezinsleven bood geen plaats aan de gehuwde werkende vrouw, maar dit zou 
net als in België, Duitsland en de Verenigde Staten reeds was gebeurd, gaan 
veranderen, zo voorspelde zij. Nederland moest dat voorbeeld echter niet 
zonder meer volgen. Het was beter als ‘de gewijzigde oriëntering’ zich niet ‘al 
te plotseling’ voltrok, dan zouden ‘de nadelige gevolgen minder groot zijn’.47 
De verandering was onvermijdelijk, maar gevaren lagen op de loer. Welke ‘na-
delige gevolgen’ dat precies waren, specificeerde zij niet. Dat veronderstelde 
zij waarschijnlijk als bekend bij haar lezers. 

De mentaliteit jegens arbeid van gehuwde vrouwen veranderde maat-
schappijbreed maar langzaam. De artikelen uit de schoolkranten weerspiege-
len dit. Tegelijkertijd waren er op deze meisjeslycea steeds meer voorbeelden 
te vinden van gehuwde vrouwen die lesgaven. Vanaf het eind van de jaren 1950 
verschenen meer leraressen met een dubbele achternaam op de roosters. Dit 
was niet een geheel nieuw verschijnsel, op Fons Vitae werkten in de jaren 1930 
ook een paar docentes met een dubbele achternaam, maar dit waren uitzon-
deringen en ook ging het daarbij om korte periodes. Deze aantallen namen 
toe vanaf de jaren 1950. Op Fons Vitae gaven tot medio 1955 acht vrouwen met 
een dubbele achternaam voor lange of kortere tijd les, in de periode tot medio 
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48 afv, Docentenlijst Fons Vitae 1914-1996.
49 Gebaseerd op de lijst met docenten die is opgenomen in Miltner (red.), Het Theresialeven-gevoel, 

114-118. Uit het archief van het bisdom Den Bosch blijkt dat omo in ieder geval in 1958 toe-
stemming aan de bisschoppelijke schoolinspecteur vroeg om gehuwde leraressen aan te stel-
len. abDb, Doos omo i b, Omslag a: gehuwde leraressen vhmo. Brieven vanaf 1958. Daaruit 
blijk dat er toestemming nodig was om gehuwde leraressen te benoemen. Als reden werd 
steeds aangegeven dat ze anders geen bevoegde kracht konden krijgen.

50 abDb, Doos omo i b, Omslag a: gehuwde leraressen vhmo. Brieven vanaf 1958. De antwoor-
den die de bisschoppelijke schoolinspecteur op deze verzoeken gaf zijn niet in deze doos 
 opgenomen. 

51 Van Eijden-Andriessen, ‘Wij, fiere vrije Roomsche meisjes’, 63.
52 Miltner, Het Theresialeven-gevoel, 92. 

1970 waren dit er 23.48 Op het Theresialyceum steeg dat aantal van één in het 
schooljaar 1955-1956 naar negen in het schooljaar 1969-1970.49 

Dat het hierbij om getrouwde vrouwen ging lijkt aannemelijk. Het on-
derwijs was een belangrijk werkveld voor vrouwen die een baan zochten. In 
de jaren 1950 en 1960, toen er door de groei van het onderwijs ook een enorme 
vraag was naar gekwalificeerde docenten, bood dit ook voor getrouwde vrou-
wen steeds meer mogelijkheden om te blijven werken. Op katholieke scholen 
was dit echter geen vanzelfsprekende stap. Een schoolbestuur kon daartoe 
ook niet zomaar besluiten. De bisschoppelijke schoolinspecteur moest eerst 
toestemming geven voordat zo’n aanstelling mogelijk was. In het archief van 
het bisdom Den Bosch heb ik vanaf het einde van de jaren 1950 dergelijke 
toestemmingsverzoeken van omo aan de bisschoppelijke schoolinspecteur 
gevonden. De scholenkoepel gaf daarbij steeds als reden op dat ze anders 
geen bevoegde kracht kon krijgen.50 Op het Theresialyceum – dat onder be-
stuur van omo viel – was tot 1968 in de arbeidscontracten opgenomen dat 
een huwelijk voor een vrouw het einde betekende van haar dienstverband.51 
Zij werd op dat moment echter niet gevraagd om te vertrekken, maar moest 
bij het aankondigen van huwelijksplannen wel haar vaste aanstelling inruilen 
voor een tijdelijk contract. ‘[E]en loopbaan in combinatie met het krijgen en 
grootbrengen van kinderen zag men in die tijd totaal niet zitten’, aldus Gerda 
Steijns die op dat moment lesgaf aan het Theresialyceum.52 Dat gold niet al-
leen voor de schoolleiding, maar ook voor de leerlingen en voor het grootste 
deel van Nederland. 

persoonlijke groei en verantwoordelijkheid

Van een omwenteling in het denken over arbeid en vrouw-zijn was in de jaren 
1940, 1950 en 1960 geen sprake, ook niet op katholieke meisjeslycea. Er zijn 
eerder accentverschuivingen te ontdekken. Aan het begin van de jaren 1950 
vertolkte zuster Hildegarde licht verschuivende opvattingen over mannelijk-
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heid en vrouwelijkheid, maar uitgangspunt bleef dat mannen en vrouwen 
van elkaar verschilden. Ook rectrix van het Theresialyceum zuster Wilhelme 
zette in op verschillen tussen mannen en vrouwen; mannen hadden een an-
dere benadering van dingen dan vrouwen en juist daarom waren vrouwen van 
toegevoegde waarde op de arbeidsmarkt. In 1963 sprak zij haar leerlingen als 
volgt toe: 

 ‘Je hoeft geen hoogcultureel beroep te gaan uitoefenen, maar in jouw be-
roep moet je tot de elite gaan behoren. Dan kun je daar, vooral als vrouw, 
zeer veel goed doen. In tegenstelling tot de man, die geneigd is alles te 
verzakelijken, moet je als vrouw gaan zorgen voor een persoonlijke bena-
dering van de problemen. Dan ontstaat er een echt vrouwelijke inbreng 
in het zakenleven, in het bedrijf, in de wetenschap, in de kerk.’53

Een dergelijke toespraak is moeilijk voorstelbaar op het Theresialyceum van 
de jaren 1930.54 Vrouwen konden nu net als mannen hun bijdrage leveren en 
dat gold voor alle domeinen van de samenleving, ook voor de wetenschap, 
ook voor het zakenleven. Daarmee plaatste zuster Wilhelme mannen en vrou-
wen tegelijkertijd naast elkaar op hetzelfde niveau. Ze riep haar leerlingen 
nadrukkelijk op om hun voorhoedepositie op de arbeidsmarkt waar te ma-
ken. Ze nam daarbij letterlijk het woord ‘elite’ in de mond. Ze vatte dat begrip 
niet zozeer op als maatschappelijke elite. De elite waarover zij sprak toonde 
zich een voorhoede niet door de sociale status van een beroep, maar door de 
manier waarop dit beroep werd uitgeoefend. Dat was voor haar als klooster-
zuster een gegeven: alle werken die zusters deden, al was het het boenen van 
een kloostervloer, moesten zij vol overgave doen. 

Ook interessant is dat zij haar leerlingen wel nadrukkelijk aansprak op 
hun vrouw-zijn, maar niet langer expliciet op hun katholiek-zijn, zoals zij 
bijvoorbeeld nog wel deed in haar toespraak uit 1951.55 Zij sprak de leerlingen 
bij de afsluiting van het schooljaar of uitdeling van de diploma’s toe vanuit 
een religieus kader; leerlingen moesten werken aan hun relatie met God en 
vooral oog hebben voor de noden van hun medemensen, maar het woord 
katholiek kwam er niet meer in voor.56

Als we kijken naar de toespraken die leerlingen te horen kregen, dan valt 
op dat daar vaak grote woorden werden gebruikt. Juist leerlingen die lycea als 
Mater Dei, Fons Vitae en het Theresialyceum bezochten, hadden door hun 
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opleidingsniveau een bepaalde verantwoordelijkheid ten opzichte van ande-
ren. Zoals de rectrix van Fons Vitae zuster Cherubine het in 1958 formuleerde: 

 ‘Heb je meer ontvangen, dan zal er ook meer van je gevraagd worden. Heb je 
de gelegenheid om bij ons te studeren, dan is straks je verantwoordelijk-
heid groter, vanzelfsprekend – en daar hoef je niet onder gebukt te gaan.’57 

Marga Klompé, die in 1963 een toespraak hield bij de opening van het nieuwe 
schoolgedeelte van Mater Dei sprak over de medeverantwoordelijkheid van 
de leerlingen ‘voor de ànder en diens levensgeluk’.58 Een formulering die werd 
herhaald door de heer ir. H.W.M. Weebers die bij dezelfde gelegenheid na-
mens de ouders sprak. 

De heer Weebers sprak zijn toehoorsters aan als toekomstige weten-
schapsmensen. ‘Onze jongere generatie immers zal straks wetenschapsmen-
sen voortbrengen, die niet alleen ten opzichte van hun werk over een groot 
verantwoordelijkheidsbewustzijn beschikken doch ook en vooral ten op-
zichte van hun medemensen.’59 In het vervolg van zijn toespraak verbond de 
heer Weebers dit perspectief van de vrouw die een maatschappelijke bijdrage 
leverde echter probleemloos met dat van een eventueel toekomstig moeder-
schap. De vorming die leerlingen op Mater Dei ontvingen zou ‘wezenlijk 
bijdragen tot de vorming van vrouwen die, hetzij zelf in steeds belangrijker 
mate een actieve rol in het maatschappelijk leven zullen gaan spelen, hetzij 
op hun beurt, samen met hun echtgenoten, de opvoedingstaak in hun eigen 
gezinnen op een verantwoorde wijze ter hand kunnen nemen.’69 De manne- 
lijke ouder, de heer Weebers, ging nadrukkelijk in op het toekomstperspec-
tief van de vrouw als moeder van een gezin. 

Ook andere ouders hadden dat perspectief voor ogen. De leden van het 
oudercomité waren er zelfs bang voor dat de meeste ouders een universitaire 
opleiding vooral zagen als potentiële huwelijksmarkt voor hun dochters. In 
1960 organiseerde het oudercomité daarom een voorlichtingsavond die onder 
andere de doelstelling had om ‘[o]uders er op [te] wijzen dat universitaire stu-
die geen garantie biedt voor verloving en huwelijk’.61 In dat scenario vormde 
een universitaire studie een schakel in het bereiken van het echte doel: het 
sluiten van een huwelijk met een goede partij. 

 Dat perspectief van het moederschap was daarentegen opvallend afwe-
zig in toespraken die vrouwelijke (oud-)docenten als Marga Klompé, zuster 
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65 afv, Toespraak zuster Cherubine Snijders bij het 50-jarig bestaan van de school, 26 oktober 1964.
66 atl, Toespraak zuster Wilhelme ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de school.

Cherubine en zuster Wilhelme voor leerlingen hielden. Als zij over de toe-
komstige bestemming voor hun leerlingen spraken, dan deden zij dat niet 
in termen van moederschap, maar in termen van hun bijdrage via studie of 
beroep. De eigen levensstaat van deze actoren lijkt bewust of onbewust ver-
trekpunt te zijn geweest voor de manier waarop zij leerlingen toespraken over 
hun toekomst. 

Toch ontkwamen ook deze vrouwen niet aan het uitzenden van een 
dubbele boodschap.62 Aan de ene kant zetten zij in toespraken – geheel in de 
geest van die tijd – in op persoonlijke groei. In de naoorlogse geschiedenis was 
zelfontplooiing een belangrijk ideaal: mensen zouden zichzelf en hun talen-
ten moeten ontwikkelen.63 Zuster Wilhelme benoemde in haar toespraak dat 
haar leerlingen uit moesten groeien tot een ‘zelfstandige persoonlijkheid’.64 

Rectrix van Fons Vitae zuster Cherubine verbond het ideaal van persoonlijke 
groei aan de christelijke traditie in de toespraak die zij hield in 1964 bij het 
vijftigjarig bestaan van het lyceum. Zij noemde het de ‘christelijke plicht’ 
van de opvoeder ‘talenten vrucht te doen dragen, de talenten van onszelf èn 
die van onze leerlingen’.65 De rectrixen benadrukten in hun toespraken dat 
meisjes zich ten volle moesten kunnen ontplooien. Hun vrouw-zijn zat hen 
daarbij niet in de weg. 

Aan de andere kant zou het ‘ontplooide meisje’ wel een andere bijdrage 
moeten leveren dan haar mannelijke evenknie. Meisjes zouden zich moeten 
onderscheiden door een persoonlijke benadering. Ook zou hun ontplooiing 
ten dienste moeten staan van anderen. Zo moest het Theresialyceum een 
school zijn ‘waar de beste meisjes zichzelf vormen tot ontwikkelde, katho-
lieke vrouwen, die een weldaad zijn voor geheel haar omgeving en daar de 
blijde vreugde brengen van ons katholieke levensidealisme’, aldus zuster 
Wilhelme.66 Leerlingen moesten hun opleiding inzetten ten dienste van een 
groter geheel. 

uitstroom in cijfers

Van Essen constateerde dat er wel sprake was van een geleidelijke mentali-
teisverandering in het denken over vrouwen en werk in de jaren 1950 en 1960, 
maar dat er in de praktijk van de beroepskeuze voor meisjes nauwelijks iets 
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67 Zie Van Essen, ‘Meisjesonderwijs in Nederland na 1800, 63; Van Essen, Opvoeden met een dubbel 
doel, 233.

veranderde. Ook in de jaren 1960 kozen meisjes overwegend voor traditioneel 
vrouwelijke onderwijstypes, voor kortere vervoglopleidingen en voor typisch 
vrouwelijke beroepen.67 In deze paragraaf staan de uitstroomcijfers van de ge-
slaagde gymnasiastes van Fons Vitae, Mater Dei en het Theresialyceum cen-
traal. Zij volgden geen ‘typisch vrouwelijke opleiding’, maar een opleiding die 
in het leven was geroepen als voorbereiding op een universitaire studie. Welke 
keuzes voor vervolgopleidingen maakten zij? 

De uitstroomcijfers van het interbellum lieten zien dat de meerderheid 
van de gymnasiastes die op Fons Vitae, Mater Dei en het Theresialyceum 
eindexamen had gedaan, doorstroomde naar de universiteit. Als we de uit-
stroomcijfers van de jaren 1950 naast die van de jaren 1930 leggen – de jaren 
1940 zijn niet meegenomen in de analyse omdat er voor die jaren nauwelijks 
uitstroomgegevens beschikbaar zijn – valt op dat er amper veranderingen zijn 
opgetreden. Daarnaast valt bij de onderlinge vergelijking tussen de drie lycea 
op dat er van het Theresialyceum veel minder leerlingen doorstroomden naar 
de universiteit dan van Fons Vitae en Mater Dei. In de tabellen is te zien dat 
zowel in de jaren 1930 als in de jaren 1950 tegen de 60% van de geslaagde gym-
nasiasten van Mater Dei en Fons Vitae voor een universitaire studie koos. Op 

Examens Mater Dei. (osu  1827)
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het Theresialyceum was de doorstroom naar universiteit én hogeschool in de 
jaren 1930 44%, de doorstroom naar de universiteit (dus zonder hogeschool) 
was in de jaren 1950 41%. 

Tabel 17. Uitstroom geslaagde gymnasiasten Fons Vitae, Theresialyceum en Mater Dei 
jaren 1930 -> ook in Hoofdstuk 4

School aantal geslaagden naar  
universiteit

in  
procenten

%  
onbekend

Fons Vitae 68 (examenjaren 1932 t/m 1940) 40 59 18

Theresialyceum 57 (examenjaren 1932 t/m 1940) 25 (of hoge-
school)

44 ?

Mater Dei 79 (examenjaren 1934 t/m 1940) 46 58 4
 

Tabel 18. Uitstroom geslaagde gymnasiasten Fons Vitae, Theresialyceum en Mater Dei 
jaren 195068

School aantal geslaagden naar univer-
siteit

in pro-
centen

% onbekend

Fons Vitae 48 (examenjaren 1952 t/m 1955) 27 56 17

Theresialyceum 90 (examenjaren 1950 t/m 1959) 37 41 7

Mater Dei 59 (examenjaren 1954 t/m 1959) 35 59 nvt

Als we daar ook de uitstroomcijfers van de jaren 1960 naastleggen, dan valt op 
dat het percentage van de geslaagde gymnasiastes van het Theresialyceum dat 
koos voor een universitaire studie gelijk bleef op 41%, terwijl dat van Mater 
Dei en Fons Vitae steeg. Op Mater Dei betrof dit een steiging van 61% in de ja-
ren 1950 naar 66% in de jaren 1960. Op Fons Vitae steeg dit percentage sterker, 
namelijk van 56% naar 72%. 

Tabel 19. Uitstroom geslaagde gymnasiasten Fons Vitae, Theresialyceum en Mater Dei  
jaren 196069

School aantal geslaagden naar univer-
siteit

in pro-
centen

% onbekend

Fons Vitae 76 (examenjaren 1960, 1964, 
1968)

55 72 18

Theresialyceum 103 (examenjaren 1960, 1961, 
1962 & 1967)

42 41 11

Mater Dei 79 (examenjaren 1960, 1966, 
1967)

52 66 nvt
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68 Bronnen voor cijfers:
  Fons Vitae = afv, Schoolkranten;
 Theresialyceum = atl, Namenlijst leerlingen 1926-1961; Schema van geslaagden in Contactu 

Potenti jrg 3, nr 1, maart 1964; Uitstroomgegevens verzameld door Emanuel Tomassen;
 Mater Dei = ran 1051, 46-49, Leerlingenkaarten Mater Dei 1928-1956; Schoolkranten.
69 Zie noot 68.
70 Zie hoofdstuk 1.
71 ran 1052, 94, Diaria 1949-1955. 13 maart 1949 promoveerde de classicus dhr. Weyermans, op  

16 november 1950 was de promotie van dhr. Vergeest op het proefschrift “leraren en school-
auteurs te Rome”, en 17 op december volgde de promotie van dhr. Verstegen (geschiedenis)  
op “het Phoenix motief”.

72 Nel Rogier, z.t., De Sirene jrg 1, nr 4, juli 1954.

Deze cijfers werpen een aantal vragen op. Een eerste vraag is hoe de uit-
stroom van Fons Vitae en Mater Dei zich verhielden tot landelijke cijfers. Een 
tweede vraag is die naar het verschil tussen Fons Vitae en Mater Dei aan de ene 
en het Theresialyceum aan de andere kant. Hoe zijn de grote verschillen in 
doorstroom naar de universiteit te verklaren? 

Ik begin met het eerste punt, de landelijke vergelijking. Die is van be-
lang, omdat de onderlinge cijfers een bepaald beeld schetsen. Doordat de 
doorstroom van Theresianen achterbleef bij Mater Dei en Fons Vitae, komen 
die twee scholen uit de bus als lycea waarvan veel gymnasiastes voor een uni-
versitaire studie kozen. Dat beeld ontstaat niet alleen door de tabellen. Zo 
zijn er in het archief van Mater Dei allerlei aanwijzingen te vinden die Mater 
Dei presenteren als lyceum waar meisjes ‘natuurlijk’ gingen studeren en waar 
er nauwe banden met de dichtbijzijnde Katholieke Universiteit bestonden.  
Om te beginnen was Mater Dei opgericht nadat de Katholieke Universiteit 
haar deuren in Nijmegen had geopend. Op dit gymnasium zouden meisjes 
een diploma kunnen halen dat toegang verschafte tot deze universiteit.70 
Ook de banden tussen het docentencorps van Mater Dei en de nabijgelegen 
Katholieke Universiteit waren nauw. Zo was docente klassieke talen Christine 
Mohrmann ook werkzaam aan de Nijmeegse universiteit. Zij verliet Mater 
Dei in 1946 nadat zij was benoemd aan de universiteit te Utrecht. Docent 
Nederlands Jo Wils werd op 28 juni 1948 hoogleraar aan de Katholieke Uni-
versiteit en in schooljaar 1949-1950 promoveerden maar liefst drie docenten 
van Mater Dei in Nijmegen, wat een van de promotoren de opmerking  
ontlokte dat Mater Dei ‘tot de stamgasten van de Universiteits Aula behoor-
den’.71

Daarnaast blijkt uit diverse artikelen die midden jaren 1950 in de school-
krant van Mater Dei verschenen, dat studeren voor veel leerlingen een voor de 
hand liggend scenario was. Oud-leerlinge Nel Rogier schreef in juli 1954: ‘Wat 
de anderen van mijn klas doen hoef ik ook niet te vertellen: ze studeren bijna 
allemaal. Het is zelfs zo dat de studenten zeggen dat “Oud Mater Deïsten” 
“uit gewoonte” komen studeren!’72 
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73 N., ‘De moderne talen’, De Sirene jrg 3, nr 2, 1955.
74 Annemoon Muskens (klas via), ‘Naar aanleiding van “over moderne talen”’, De Sirene jrg 3, nr 3, 

februari 1956.
75 M.v.d.B., z.t., De Sirene jr 3, nr 4, maart 1956.
76 M., ‘Studeren’, De Sirene jr 3, nr 5, mei 1956.
77 Idenburg, Schets, 373. Voor dit gemiddelde baseerde hij zich op de jaren 1952 en 1959.

Die wens om te gaan studeren leefde niet alleen bij de gymnasiasten, zo 
blijkt uit diverse ingezonden brieven van leerlingen in het schooljaar 1955-
1956. Nicole uit 5 mms gaf de aftrap door de vraag op te werpen waarom het 
mms-diploma eigenlijk geen toegang bood tot talenstudies aan de universi-
teit.73 De gymnasiaste die hierop reageerde verdedigde het privilege van het 
gymnasium als vooropleiding voor een talenstudie. Annemoon Muskens 
uit zes gymnasium zag wel in dat mms-leerlingen veel uren taalonderwijs 
kregen, ‘maar krijgt men hiermee geschiktheid voor universitaire studie?’, zo 
vroeg zij zich af. ‘Een eerste vereiste hiervoor is immers, dat men zelfstandig 
kan studeren.’74 En dat leerden ze volgens haar vooral bij Grieks en Latijn. 
Na de mms kwam ook de hbs met het voorstel om dat diploma toegang te 
geven tot talenstudies.75 De discussie werd besloten in de laatste schoolkrant 
van schooljaar 1955-1956 met een ingezonden stuk van een gymnasiaste. De 
denkfout die Nicole uit 5 mms in haar ogen maakte, was de volgende. ‘Stu-
deren is het beoefenen van wetenschap, en niet het verkrijgen van kennis!!’ Wat is 
het verschil? Scientia (wetenschap) is: het doorgronden van de oorzaken der 
dingen. Men vraagt naar het “waarom” van een bepaalde kennis.’ Voor een 
wetenschappelijk studie was ‘een bepaalde instelling’ nodig, ‘die men krijgt 
door een langzame vorming’ en dus niet door een staatsexamen na de mms.76 
De leerlingen die deze bijdragen schreven, kwamen alle vier met verve op voor 
hun eigen opleiding. Interessant is de lat waarlangs zij hun opleiding legden 
om de waarde te bepalen. Die lat was de universitaire studie. Niet alleen voor 
gymnasiasten, maar ook voor de leerlingen van de mms en de hbs vormde de 
universitaire studie een droomscenario. 

Het is interessant om te bekijken of de uitstroomcijfers met dit beeld 
overeenkomen. Was de doorstroom van geslaagde gymnasiastes van Mater 
Dei en Fons Vitae nu uitzonderlijk hoog? Idenburg geeft in zijn studie lande-
lijke cijfers uit de jaren 1950 van doorstroom van meisjes naar de universiteit. 
Een vergelijking laat zien dat beide katholieke meisjeslycea het landelijke 
gemiddelde nog niet haalden. Landelijk ging in de jaren 1950 van gymnasium 
alfa 66% van de meisjes studeren, bij bèta was dat 76%.77 Op Mater Dei en Fons 
Vitae lag het gemiddelde van alfa en bèta lager, namelijk iets onder de 60%. Op 
deze katholieke meisjeslycea kozen geslaagde gymnasiastes minder vaak voor 
een universitaire studie dan meisjes op niet-katholieke scholen. Dat Mater 
Dei het landelijke gemiddelde niet haalde, is opvallend in het licht van de ge-
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78 Zie tabel 16.
79 Matthijssen, Katholiek middelbaar onderwijs, 193,194.
80 Idem.
81 Zie ook hoofdstuk 6.

gevens over de sociale achtergrond van leerlingen die in hoofdstuk 6 aan bod 
kwamen.78 De hogere milieus waren op Mater Dei in de jaren 1950 oververte-
genwoordigd. Omdat opleidingsniveau nog altijd nauw verbonden was met 
sociale klasse, zouden we verwachten dat het percentage Mater Dei-leerlingen 
dat doorstroomde naar de universiteit hoger was. 

Zijn daarvoor verklaringen te vinden? Die vraag brengt ons al snel bij de 
sociologische studie van Matthijssen uit 1958, die onderzoek deed naar het 
katholiek middelbaar onderwijs en intellectuele emancipatie. Hij conclu-
deerde dat er van katholieke middelbare scholen nog een te laag percentage 
verder ging studeren aan de universiteit. Mater Dei, Fons Vitae en het The-
resialyceum vormden dus geen uitzonderingen. Matthijssen berekende dat 
de toenmalige leerlingaantallen van katholieke middelbare scholen eigenlijk 
20% meer eerstejaarsstudenten op zou moeten leveren. De achterstand be-
trof zowel jongens als meisjes.79 Er bestonden wel grote verschillen tussen 
verschillende katholieke scholen. Matthijssen bekeek allerlei variabelen om 
deze verschillen te verklaren, zoals de geografische ligging van deze scholen, 
of ze werden geleid door religieuzen of leken en wanneer ze waren opgericht, 
maar kon geen doorslaggevende verklaring vinden. Voor het verklaren van 
het katholieke ‘tekort’ waagde hij zich wel aan een hypothese, die hij verder 
niet met cijfers onderbouwde: de intellectuele emancipatie van Nederlandse 
katholieken verliep langzaam en trapsgewijs. Ten tijde van zijn onderzoek 
groeide het katholieke middelbare onderwijs sterk, maar die groei zette niet 
in gelijke mate door richting de universiteit. De verklaring zocht hij in sociale 
factoren en in ‘een achterstand in intellectuele traditie’.80 

De uitstroomcijfers van Fons Vitae van de jaren 1950 nodigen echter uit 
om ook in een andere richting naar verklaringen te zoeken. Op dit lyceum 
was er een groot verschil in doorstroom naar de universiteit tussen geslaag-
den van de alfa- en de bètarichting. De bèta’s van Fons Vitae benaderden in de 
jaren 1950 met een doorstroompercentage van 75% het landelijke gemiddelde. 
Van de alfa’s koos toen echter maar 47% voor een universitaire studie, terwijl 
het landelijke gemiddelde op 66% lag. Het ‘tekort’ had dus alleen betrek-
king op de alfa’s die qua doorstroom naar de universiteit ver achterbleven 
bij het landelijke gemiddelde. Mogelijk hing dit samen met het feit dat de 
bèta-afdeling in de jaren 1950 meer gezien werd als jongensopleiding dan de 
alfa-afdeling.81 Zij die bèta kozen weken daarmee meer af van de gebaande 
paden voor vrouwen dan zij die voor alfa kozen. Het stempel ‘uitzonderlijk 
begaafd’ werd wellicht van toepassing geacht op deze meisjes en daarmee ook 
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82 Matthijssen, Katholiek middelbaar onderwijs, 195.
83 Idem, 198.
84 Kusters, Matthijssen & Perquin, Problemen, 15.
85 Idem, 16.
86 Idem, 19.

het gevoel dat zij die uitzonderlijke talenten te gelde moesten maken aan de 
universiteit. Dit blijft echter tentatief en we zien het patroon niet terug op de 
beide andere lycea. Op het Theresialyceum stroomde 47% van de bèta’s door 
naar de universiteit, tegenover 37% van de alfa’s. Op Mater Dei ging het om 
61% van de bèta’s en 58% van de alfa’s.

De tweede vraag is die naar de onderlinge verschillen tussen het There-
sialyceum en de andere twee lycea. Ook in hoofdstuk 4 kwam die vraag aan 
de orde. Die zoektocht leverde geen sluitende verklaring op, maar bracht wel 
een aantal factoren aan het licht zoals de nabijheid van een universiteit, het 
thuismilieu en de mate waarin verder gaan studeren op school werd gesti-
muleerd. Matthijssen hield zich in zijn studie uit 1958 ook met dit vraagstuk 
bezig, zo kwam hierboven al aan het licht. Hij signaleerde grote verschillen 
tussen katholieke middelbare scholen wat de doorstroom naar de universiteit 
betreft. De nabijheid van een universiteit als doorslaggevende factor wees hij 
echter van de hand. Zo kende het meisjeslyceum Onze Lieve Vrouwe ter Eem 
in Amersfoort, een stad zonder universiteit, ook hoge uitstroomcijfers naar 
de universiteit.82

Matthijssen zag wel grote regionale verschillen. Alle omo-scholen uit het 
Zuiden van het land kenden een lage doorstroom van leerlingen naar univer-
siteiten, zowel bij jongens als meisjes.83 In 1957 had hij voor het Katholiek Pae-
dagogisch Bureau ten behoeve van het v.h.m.o. het onderzoeksrapport Pro-
blemen rond het katholiek v.h.m.o.  in Brabant uitgebracht. De titel loog er niet om 
en ook de cijfers die Matthijssen opvoerde, spraken boekdelen. Hij berekende 
dat er in deze provincie gemiddeld veel minder leerlingen deelnamen aan 
het voortgezet onderwijs dan in de rest van Nederland. Over het schooljaar 
1952-1953 bedroeg de achterstand van meisjes uit deze provincie 23%.84 Voor 
katholieke meisjes was dit zelfs 30%.85 Deze achterstand weet Matthijssen 
aan de katholieke emancipatie die in Noord-Brabant maar langzaam van de 
grond was gekomen. Daardoor waren er nog te weinig middelbare scholen.86

In een rapport van het Hoogveld Instituut, dat in 1958 verscheen, bleek 
dat de situatie in Tilburg nog ernstiger was dan in de rest van Noord-Brabant: 
nog minder leerlingen stroomden van de lagere school door naar het mid-
delbaar onderwijs. De onderzoekers gingen voor antwoorden op zoek bij de 
Tilburgse bevolking die zij daarop bevroegen. Het onderzoeksrapport was 
eigenlijk vrij tentatief. Er werden meer vragen opgeworpen dan beantwoord. 
Het lage percentage leerlingen dat na de lagere school doorleerde, hing ‘zeer 
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87 Hoogveld Instituut, Jeugd in Tilburg, 50.
88 Ibidem.
89 atl, Stukken i.v.m. ouderavonden en Oudercommissie 1950-1970, schrift met notulen ouder-

comité, dd 22 januari 1954.
90 atl, Namenlijst leerlingen 1926-1961, schrift 1940-1961.

waarschijnlijk samen met de zeer sterke industrialisatie van Tilburg’.87 Men-
sen die door de onderzoekers waren ondervraagd, wezen ook naar de religi-
euzen die het onderwijs in Tilburg grotendeels in handen hadden. ‘Fraters 
en zusters zouden hun eigen scholen bevoordelen (…). Men zou hier het 
eigen belang boven dat van het kind stellen.’ Deze lagere scholen hadden hun 
onderwijs te weinig afgestemd op het middelbaar onderwijs, waardoor leer-
lingen aanpassingsproblemen kregen. De onderzoekers wisten niet of deze 
verwijten ook terecht waren. De meisjes vormden een verhaal apart. Bij hen 
was de deelname aan het voortgezet onderwijs opvallend laag, wat de onder-
zoekers de vraag deed stellen: ‘Bestaat de opvatting in Tilburg, dat het meisje 
minder voor doorleren in aanmerking komt dan de jongen?’88 

Ook op het Theresialyceum zelf leefde de vraag waarom er relatief weinig 
meisjes gingen studeren, zo blijkt uit het schoolarchief. Een vader, de heer 
Coppes, weet dit op de eerste vergadering van het oudercomité aan de finan-
ciële situatie van de ouders en aan het feit dat zij schroomden om studiebeur-
zen aan te vragen:

 ‘De Heer Coppes acht het zeer wenselijk, dat op een dergelijke Ouders-
avond [over beroepsvoorlichting voor meisjes, m.s.], eens een uiteenzetting 
wordt gegeven over het bestaan van beurzen. In Brabant wordt hiervan nog  
zeer weinig gebruik gemaakt. Het aantal ontwikkelde vrouwen is daar nog  
veel te gering. Over het algemeen denkt men, dat men arm moet zijn om 
in aanmerking te komen en beschouwt men het als een zekere schande.’89

De schriften met leerlinggegevens laten zien dat financiële overwegingen 
zwaar meewogen bij de studie- en beroepskeuze. Van de twaalf leerlingen die 
in 1952 hun gymnasiumdiploma aan het Theresialyceum haalden, werd bij 
drie van hen in het schrift met leerlingengegevens vermeld dat zij ‘wegens 
 financiële omstandigheden’ kozen voor een betrekking op een kantoor of 
voor de studie voor analyste, waarbij zij meteen in dienst werden genomen. 
Bij een van hen staat eveneens vermeld ‘hoopt in de toekomst nog te gaan 
studeren’.90 

Tien jaar later gaf zuster Wilhelme een heel andere visie op het vraagstuk. 
Zij sprak niet over financiële motieven die bepaalden of gymnasiastes al dan 
niet gingen studeren, maar over intrinsieke motivatie. De leerlingen die in 
1963 hun gymnasiumdiploma haalden, vond zij ‘niet zo spectaculair wat 
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91 atl, Toespraak rectrix zuster Wilmelme bij de diploma-uitreiking van het gymnasium in 1963. 
92 Contactu potenti, jrg 1, nr 2, juli 1962.
93 Ibidem.

betreft aanleg en belangstelling’, zo zei zij in de toespraak bij de diploma-
uitreiking.91 Zij miste bij veel van haar leerlingen echte interesse voor de we-
tenschap. Ook een jaar eerder benoemde zij in een toespraak het ‘gebrek aan 
het vroegere wetenschappelijk idealisme’.92 

 ‘De mens van nu en zeker de jeugd van nu is nuchter en zakelijk gewor-
den. En daarom geloof ik er niet aan, dat jullie hier voor mij staat bran-
dend van verlangen om je dorst naar wetenschap aan de universiteit te 
gaan lessen. Je weet, wat je met je diploma kunt gaan doen en je hebt voor 
je zelf goed overwogen wat voor jou de beste weg is om uit te groeien tot 
een zelfstandige vrouw met een eigen positie in de maatschappij.’93

Zuster Wilhelme benadrukte dat leerlingen hun eigen keuzes weloverwogen 
maakten. Ze hadden alle mogelijkheden en kozen wat voor hen de beste weg 
was. Omgevingsfactoren als hun thuissituatie lijken er in die besluitvorming 
niet toe te doen; wat haar leerlingen volgens haar bewoog tot een universitaire 
studie was intrinsieke motivatie en belangstelling. Ze legde daarmee de na-
druk op individuele vrijheid en het volgen van een eigen pad. 

Matthijssen slaagde er in 1958 niet in om een met cijfers onderbouwde 
verklaring te geven voor de achterstand die hij bij katholieken signaleerde 
waar het de doorstroom naar de universiteit betrof. Ook dit onderzoek kan 
geen sluitende verklaring bieden. Er lijken meer factoren van invloed te zijn 
geweest, die niet allemaal met cijfers zijn hard te maken. De financiële situ-
atie van het thuismilieu deed ertoe, maar ook het belang dat ouders, leraren 
en leerlingen zelf hechtten aan studeren. De achterstandspositie lijkt in de 
jaren 1960 kleiner te worden op Mater Dei en Fons Vitae, waar het percentage 
leerlingen dat in de jaren 1960 voor een universitaire studie koos, steeg. De 
uitstroomcijfers laten zien dat de nabijheid van bepaalde opleidingen ook 
invloed uitoefende op de studiekeuze van leerlingen. 

Universitaire studie
De studiekeuze van geslaagde gymnasiastes van Mater Dei vertoont opvallen-
de overeenkomsten met het opleidingsaanbod aan de Katholieke Universiteit 
van Nijmegen. De universiteit startte in 1923 met drie faculteiten: godgeleerd-
heid, letteren en rechten. Het overgrote deel van de geslaagde gymnasiastes 
van Mater Dei koos in het interbellum – als zij naar de universiteit ging – 
voor een studie in de rechten of humaniora aan de Nijmeegse universiteit. 
Er waren wel leerlingen die naar een andere stad gingen om daar natuurwe-
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94 Brabers, Proeven van eigen cultuur, 343, 344, 353-357.
95 Idem, 345.
96 Weergave in procenten. Gebaseerd op de volgende examenjaren:
 Jaren 1930: 1934 t/m 1940 (totaal 46 lln naar universiteit)
 Jaren 1950: 1954 t/m 1959 (totaal 36 lln naar universiteit)
 Jaren 1960: 1960, 1966, 1967 (totaal 52 lln naar universiteit)
  Tandheelkunde valt in dit overzicht onder de faculteit geneeskunde, dierkunde en farmacie 

onder wis- en natuurwetenschappen. De humaniora zijn de talen, geschiedenis en kunstge-
schiedenis. Sociale aardrijkskunde heb ik tot de sociale wetenschappen gerekend. 

tenschappelijke studies of een studie geneeskunde te gaan volgen, maar zij 
waren in de minderheid. De uitstroomcijfers van Mater Dei in de jaren 1950 
en 1960 laten goed zien dat Nijmegen in 1951 een faculteit geneeskunde kreeg 
en dat psychologie, sociologie en politicologie zich tussen 1945 en 1960 tot 
zelfstandige wetenschappen ontwikkelden. De studentenaantallen van deze 
opleidingen groeiden snel.94 Er waren heel wat oud-leerlingen van Mater Dei 
die aan die groei bijdroegen. Nijmegen kreeg in 1957 ook een faculteit wis- en 
natuurwetenschappen.95 Ook die studierichtingen trokken in de jaren 1960 
meer oud-leerlingen van Mater Dei dan het decennium daarvoor, toen ze 
hiervoor nog waren aangewezen op andere universiteiten.

Figuur 2. Studiekeuze gymnasiasten Mater Dei, verdeling per faculteit96

De leerlingen van het Theresialyceum hadden in Tilburg wel de mogelijk-
heid om economische wetenschappen te studeren aan de Katholieke Econo-
mische Hogeschool, maar er waren nauwelijks meisjes die deze richting ko-
zen. Geslaagde gymnasiastes die wilden studeren trokken naar andere steden. 
Vanaf 1963 kreeg de Tilburgse hogeschool ook een faculteit Rechtsgeleerdheid 
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97 Weergave in procenten. Gebaseerd op de volgende examenjaren:
 Jaren 1950: 1950 t/m 1959 (totaal 37 lln naar universiteit)
 Jaren 1960: 1960, 1961, 1962, 1967 (totaal 42 lln naar universiteit)
 Zie voor toelichting op de onderverdeling in faculteiten noot 96. 
 Ik heb de gegevens van de jaren 1930 niet opgenomen in deze tabel. Met een n=2 geeft dat te 

snel een vertekend beeld. Als er een leerling koos voor geneeskunde, dan wordt dat in deze 
 tabel immers weergegeven als 50%. 

en Sociale Wetenschappen. Net als elders in het land trokken de sociale we-
tenschappen veel studenten en ook oud-leerlingen van het Theresialyceum. 
Soms kozen zij voor Tilburg, maar zij gingen daarvoor ook naar andere ste-
den omdat de Sociale Wetenschappen in Tilburg nog niet te boek stonden als 
kwalitatief hoogstaande opleidingen. 

Figuur 3. Studiekeuze gymnasiasten Theresialyceum, verdeling per faculteit97

Amsterdam was de enige stad van de drie steden waar leerlingen al in de jaren 
1930 wis-, natuur-, of geneeskunde konden studeren. Het aantal geslaagde 
gymnasiasten van Fons Vitae dat daarvoor koos was echter vergelijkbaar met 
Mater Dei en het Theresialyceum. Dat hing waarschijnlijk samen met het feit 
dat leerlingen van Fons Vitae pas vanaf 1935 ook het gymnasium-bèta konden 
volgen. Bovendien lijkt de hbs eerder als vooropleiding voor een bètastudie te 
hebben gefungeerd. Docent mevrouw Hertogh, die de uitstroomcijfers ach-
terhaalde van geslaagde gymnasiasten en hbs’ers die tussen 1914 en 1940 hun 
diploma haalden, concludeerde dat er 100 meisjes waren gaan studeren en dat 
zij de volgende studies kozen: 41 medicijnen, 36 wis- en natuurkunde, 13 klas-
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98 Atria, kvD, 32, Verslag van de 6e studiedag rk Vrouwendispuut, 18 en 19 juni 1949.
99 Weergave in procenten. Gebaseerd op de volgende examenjaren:
 Jaren 1930: 1934 t/m 1940 (totaal 40 lln naar universiteit)
 Jaren 1950: 1952 t/m 1955 (totaal 27 lln naar universiteit)
 Jaren 1960: 1960, 1964, 1968 (totaal 55 lln naar universiteit)
 Zie voor toelichting op de onderverdeling in faculteiten noot 96.  

sieke talen, 10 rechten.98 Met de uitstroom van de hbs erbij was het percentage 
leerlingen van Fons Vitae dat in de vooroorlogse jaren voor een studie in de 
bètawetenschappen koos dus veel hoger.

Net als bij Mater Dei en het Theresialyceum het geval was valt op dat  
de sociale wetenschappen zo populair werden. Vooral de humaniora – zeer 
populair onder geslaagde gymnasiasten van Fons Vitae – hadden hieronder te  
lijden. 

Figuur 4. Studiekeuze gymnasiasten Fons Vitae, verdeling per faculteit99

Opleiding en beroep
Wat voor keuzes maakten leerlingen die geen universitaire studie gingen doen 
na het gymnasiumexamen? Op het Theresialyceum vervolgde zestig procent  
van deze leerlingen haar pad elders. Zowel in de jaren 1950 als in de jaren 1960 
koos een groot deel van deze leerlingen van het Theresialyceum voor een be-
roepsgerichte opleiding voor analiste, röntgen-, apothekers- of doktersassis-
tente. Soms combineerden zij deze opleiding al met een baan (bijvoorbeeld 
bij Philips). 
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100 Weergave in procenten. Gebaseerd op de examenjaren:
 Fons Vitae 1952 t/m 1955 (totaal 48 lln); 
 Mater 1954 t/m 1959 (totaal 59 lln); 
 Theresialyceum 1950 tm 1959 (totaal 90 lln).
 Onder zorgsector vallen de volgende opleidingen en beroepen: apothekersassistente; röntgen-

assistente; verpleegster of verpleegsteropleiding; fysiotherapie; logopedie. 

Figuur 5. Uitstroom geslaagde gymnasiasten jaren 1950100

Figuur 6. Uitstroom geslaagde gymnasiasten jaren 1960101
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101 Weergave in procenten. Gebaseerd op de examenjaren: 
 Fons Vitae 1960, 1964, 1968 (totaal 76 lln); 
 Mater Dei 1960, 1966, 1967 (totaal 79 lln); 
 Theresialyceum 1960, 1961, 1962 & 1967 (totaal 103 lln).
 Onder zorgsector vallen de volgende opleidingen en beroepen: apothekersassistente; röntgen-

assistente; laborante; verpleegster of verpleegsteropleiding; fysiotherapie; logopedie.
102 Weergave in procenten. Gebaseerd op examenjaren 1934 t/m 1940.
 Onder zorgsector vallen de volgende opleidingen en beroepen: (medisch) analiste; apothekers-

assistente; röntgenassistente; verpleegster of verpleegsteropleiding. 

Andere opleidingen die op alle drie de lycea door een aantal leerlingen wer-
den gekozen waren de School voor Maatschappelijk Werk, Huishoudschool, 
opleiding voor secretaresse (bijvoorbeeld Schoevers), de kunstacademie, het 
conservatorium, opleiding fysiotherapie of logopaedie, bibliothecaresse of 
leeszaalassistente of een talencursus (eventueel aan een buitenlands insti-
tuut). Als er bij namen van leerlingen vermeld stond dat zij gingen werken, 
dan betrof dit bijna altijd een baan op kantoor, als secretaresse, als verpleeg-
ster of in de winkel van hun ouders. Al deze opleidingen en beroepen waren 
ook te vinden in de op meisjes toegesneden beroepskeuzevoorlichtingsboek-
jes De toekomst tegemoet en Vrouwenberoepen.

Ook de ouders van Mater Dei werd aangeraden om van zulke boekjes ge-
bruik te maken, om hen ‘te helpen bij het “probleem van de beroepskeuze”, 
dat door toegenomen mogelijkheden door de emancipatie van de vrouw en 
het gestegen aantal beroepen door steeds verder gaande specialisatie “telkens 

Figuur 7. Uitstroom geslaagde gymnasiasten Fons Vitae en Mater Dei jaren 1930102
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103 Lyceum “Mater Dei”, Nijmegen. Raad van Overleg,  Aan de ouders van de leerlingen van het  
lyceum “Mater Dei”, Nijmegen, juni 1957, 26. Het ging om publicaties van het rk Vrouwen-
centrum, De toekomst tegemoet van Aimée van Tricht en deel v van de serie Jaren der  
jeugd. In deze brochures werden ruim zevenhonderd beroepen en de opleidingseisen be- 
sproken.

104 Zie Van Essen, ‘Meisjesonderwijs in Nederland na 1800’,  63; Van Essen, Opvoeden met een dubbel 
doel, 233.

105 osu 4467, Verslag overstenvergadering Pinksteren 1948.

ingewikkelder” was geworden’.103 Als we de beroepskeuzes van de geslaagde 
gymnasiasten van Fons Vitae en Mater Dei vergelijken met die van de jaren 
1930 (van het Theresialyceum zijn voor zo’n vergelijking te weinig gegevens 
voorhanden), dan zien we wel een paar andere beroepen (fysiotherapie en 
logopedie bijvoorbeeld), maar dan vallen vooral de overeenkomsten met de 
naoorlogse decennia op. 

Vooronderstellingen ten aanzien van verschillen in psyche en toekomst-
perspectief tussen mannen en vrouwen speelden mee bij de loopbaanoriënta-
tie. Dat gold ook voor niet-seksespecifieke vormen van voortgezet onderwijs 
als hbs en gymnasium. Dit sluit aan bij de bevindingen van Van Essen die 
weinig verandering signaleerde in de toekomstperspectieven die meisjes op 
hbs-en en gymnasia meekregen.104 

een leven als zuster 

De zusters die de lycea hadden gesticht en het rectoraat in handen hadden, 
hoopten dat er onder hun leerlingen ook meisjes waren die wilden intreden. 
In hoofdstuk 4 is al aan de orde gekomen dat er in het interbellum in de prak-
tijk nauwelijks meisjes kozen voor een leven als kloosterzuster. Dat verander-
de niet in de naoorlogse periode, pogingen van zusters ten spijt om nieuwe 
roepingen te kweken. In dat opzicht waren de projecten zoals de congregaties 
die bij de stichtingen beoogden, niet van de grond gekomen. 

Het teruglopende aantal meldingen van nieuwe zusters werd voor con-
gregaties een steeds groter probleem. Tijdens het bezoek van de generale 
overste van de Ursulinen van de Romeinse Unie aan de Nederlandse provincie 
in 1948 spraken de ursulinen uitgebreid over de manier waarop roepingen 
gewekt zouden kunnen worden. Ze spraken over een cursus over de geschie-
denis van de orde voor die leerlingen en lekendocenten die daarin geïnteres-
seerd waren, over retraites voor lekenpersoneel en oud-leerlingen, over het 
verspreiden van lectuur over de orde en over de noodzaak om voor nieuwe 
leden te blijven bidden.105 In de communiteit Mater Dei is uit de notulen 
van de raadsvergaderingen op te maken dat in ieder geval dit laatste advies 
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106 In de raadsvergadering van de communiteit Mater Dei van 27 mei 1954 vroeg moeder Xavier 
Dütting om ‘veel te bidden om roepingen onder onze kinderen, en eens na te gaan op welke 
wijze wij de roepingen nog zouden kunnen bevorderen.’ osu 1776, Verslagen van raadsverga-
deringen communiteit Mater Dei, 27 mei 1954. Op 2 februari 1955 baden de ursulinen net als 
op alle feestdagen een extra smeekgebed ‘om van God roepingen te verkrijgen uit onze eigen 
leerlingen’. osu 1738, Diaria Mater Dei, 2 februari 1955.

107 Sirene jrg 10, nr 6, mei 1963 Betsy Cools IV Gym ‘Eeuwige professie’.
108 Kocken, De Ursulinen van de Romeinse Unie, 7. 
109 Zie hoofdstuk 5.
110 Zie Chapman & O’Donoghue, ‘An analysis of recruitment literature’, 597-605; Sullivan, Visual 

Habits, 124, 125.
111 Ackermans, Vereeniging van vrouwen..., 87.
112 afh, Aan het jonge meisje dat…..

ter harte werd genomen.106 Sommige leerlingen werden ook uitgenodigd 
om eens een kijkje in het klooster te nemen. Betsy Cools, leerlingen uit de 
vierde klas van het gymnasium, schreef in 1963 in de schoolkrant hoezeer zij 
onder de indruk was van de viering die zij mocht bijwonen waarin een zuster 
haar eeuwige geloften als kloosterzuster aflegde.107 Deze inspanningen van de 
ursulinen hadden echter niet het gewenste resultaat: in de periode 1925-1970 
zouden er maar één leerling en één van de leraressen bij de Ursulinen van de 
Romeinse Unie intreden.108

Ook voor de Franciscanessen van Heythuysen was het teruglopende 
aantal roepingen een belangrijk thema.109 Om hier iets tegen te doen, stelden 
de Franciscanessen van Heythuysen eind jaren 1940 een brochure samen om 
meisjes voor te lichten over het kloosterleven. De brochure bevatte veel foto’s 
en de zuster werd gepresenteerd als toegankelijk persoon en meisjes werden 
direct aangesproken. Dit moest de drempel tussen meisjes en het kloosterle-
ven verlagen. In andere congregaties in bijvoorbeeld de Verenigde Staten en 
Australië verschenen eveneens brochures die dezelfde kenmerken hadden en 
waarin het kloosterleven als aantrekkelijk alternatief werd voorgesteld.110 

De tekst van de brochure was van de hand van zuster Christiana.111 Zij 
probeerde een vertaalslag te maken naar de leefwereld van jonge meisjes. De 
brochure begon als volgt:

 ‘Je bent jong, nee, ik zal niet zeggen dat het leven je toelacht – jonge 
mensen van deze tijd zien scherp en weten al door teleurstellingen en 
ontgoochelingen dat het leven hard en moeilijk kan zijn – maar toch, 
je bent jong en je voelt je persoonlijkheid groeien, je wilt je een bestaan 
veroveren, je verlangt naar een groot geluk en het samenzijn met een ge-
liefde… Soms echter als je alleen bent, als je bidt, werkelijk bidt en je bij 
God voelt, als je opeens in ’n lichtend ogenblik iets begrijpt van de liefde 
van Christus, dan welt er een verlangen in je op naar iets anders, naar iets 
hogers, naar het mooiste wat er is, alléén voor God te leven.’112
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113 afh, Notulen van de bijeenkomsten van leraressen, 4 januari 1950.
114 Ibidem.
115 Zr Christiana, ‘Roeping’, Knoppen jrg 25 nr 8, 27 april 1949.

Dat de kloof tussen de leefwereld van zusters en de wereld daarbuiten lang-
zaam groter leek te worden, blijkt uit de reactie van het tijdschrift Dux, waar 
de Franciscanessen van Heythuysen de tekst naartoe stuurden in de hoop dat 
die in het blad geplaatst zou worden. Dux was een katholiek tijdschrift over 
jeugd en opvoeding dat onder redactie stond van de katholieke pedagoog 
en jezuïet Nico Perquin en de psychologen Han Fortmann en Lène Dresen-
Coenders. De redactie van Dux was van mening dat ‘het stuk, hoewel een zeer 
goede uiteenzetting van het religieuze leven, geen indruk zou maken op het 
meisjes van tegenwoordig’.113 Voor de lezer van nu lijkt dit een stevige opmer-
king. De brochure, waarin de Franciscanessen van Heythuysen meisjes wilden 
voorlichten over het kloosterleven, zou niet aanspreken bij de doelgroep. In 
de notulen van de bijeenkomsten van zusterdocenten is niet terug te lezen 
dat ze daar lang bij stilstonden. De aanwezige zusters kozen ervoor om de 
koers te verleggen: ‘geen moeite daartoe doen door middel van propaganda, 
maar zelf zodanig te leven, dat onze eigen levensstijl aantrekkelijk wordt voor 
de rijpere jeugd’. Door het geven van het goede voorbeeld, ‘liever gezegd door 
onze eigen persoonlijkheid,’ zouden zij ‘onze Congregatie voor de leerlingen 
aantrekkelijk moeten maken’, aldus zuster Cherubine Snijders, docente klas-
sieke talen en geschiedenis aan Fons Vitae.114

Zuster Christiana, die de brochure had geschreven, schreef ook in de 
schoolkrant van Fons Vitae een bijdrage voor de rubriek ‘beroep en roeping’ 
over het kloosterleven. Zij schreef over de prachtige, maar ook zware roeping 
van de religieuze en probeerde haar wereld voor die van haar leerlingen 
toegankelijker te maken. Daarbij was zij zich bewust van soms negatieve 
beeldvorming over het kloosterleven, die zij wilde bijsturen. De beloften van 
armoede, kuisheid en gehoorzaamheid leken in de ogen van leerlingen mis-
schien iets negatiefs – niet mogen huwen, geen bezittingen hebben en het 
opzijzetten van de eigen wil – maar waren juist iets positiefs: ‘niet behoeftig’ 
zijn, ‘Bruid van Christus’ zijn en ‘waarachtige vrijheid’ bereiken door ‘niets 
te vrezen’.115 Zusters, zo vervolgde zij, zijn ‘de blijste, de moedigste, de rustig-
ste, de offervaardigste en de moedigste vrouwen van de wereld’. Natuurlijk 
waren er verschillen tussen zusters en was ieder temperament in het klooster 
te vinden. De kinderlijke zuster en de strenge zuster waren er ook, maar die 
zijn ‘geen maatstaf (...) voor allen!’ In de slotzin sprak zij de hoop en het ver-
trouwen uit dat er ook onder leerlingen van Fons Vitae meisjes waren die het 
kloosterleven zouden verkiezen.
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116 Zie ook Ackermans, die aangeeft dat dit ook voor de Tweede Wereldoorlog niet het geval lijkt 
te zijn geweest. Ackermans, Vereeniging van vrouwen..., 86.

117 44 Ingevulde vragenlijsten oud-leerlingen van Fons Vitae. Zij gaven antwoord op de vraag 
‘Kwam ‘roeping’ wel eens ter sprake op school?’. 

118 Van Heijst, Derks & Monteiro, Ex Caritate, 160.
119 De lijst met namen van geslaagde gymnasiastes leverde geen overeenkomst op met namen van 

ingetreden Zusters van Liefde. Het kwam wel voor dat een zuster die al was ingetreden haar 
eindexamen op het Theresialyceum haalde. Dit was bijvoorbeeld het geval bij de rectrixen 
zuster Wilhelme en zuster Mediatrix. 

120 In de periode 1931-1956 traden wel acht oud-leerlingen in bij een andere orde of congregatie. 
ran 1051, 74, Schriften met leerlingengegevens. Van de jaren 1957 tot 1968 heb ik de uit-
stroomgegevens kunnen achterhalen van de jaren 1957-1960, 1962, 1966, 1967 op basis van ver-
meldingen in de schoolkrant. Hier werden geen meldingen gemaakt van ingetreden leerlin-
gen.

121 Deze cijfers zijn gebaseerd op vermeldingen in de schoolkrant van Fons Vitae. 

Naast deze schriftelijke bijdrage over roeping lijkt het er niet op dat er op 
andere manieren intensief onder leerlingen van Fons Vitae werd geworven 
voor het kloosterleven.116 Van de 44 oud-leerlingen die in de jaren 1950 en 
1960 op Fons Vitae zaten en een vragenlijst over hun schoolperiode hebben 
ingevuld, kon driekwart zich niet herinneren dat ‘roeping’ wel eens ter sprake 
kwam op school. Acht oud-leerlingen konden zich wel herinneren dat dat het 
geval was. Slechts één oud-leerlinge gaf aan dat dit ‘een veel besproken feno-
meen was op school’, de overige zeven gaven aan dat dit slechts sporadisch het 
geval was.117

Zusters representeerden een model van vrouwelijkheid dat aan aantrek-
kingskracht verloor, zo liet de daling van het aantal roepingen zien.118 Dit lijkt 
in het bijzonder te hebben gegolden voor meisjes die het gymnasium deden. 
Van de 433 leerlingen die tussen 1932 en 1968 op het Theresialyceum gym-
nasium eindexamen deden, trad geen meisje in bij de Zusters van Liefde.119 
Ditzelfde gold voor Mater Dei, waar geen van de geslaagde gymnasiasten 
intrad bij de Ursulinen van de Romeinse Unie.120 Van Fons Vitae waren er van 
de 571 gymnasiasten die tussen 1932 en 1968 hun diploma haalden twee oud-
leerlingen die intraden bij de Franciscanessen van Heythuysen. Zij deden 
dat in de jaren 1930. Er waren wel oud-leerlingen die intraden bij een andere 
kloosterorde of congregatie, zoals de medische missiezusters of contempla-
tieve zusters, maar ook hun aantal was verhoudingsgewijs laag. Op Fons Vitae 
ging het over een periode van vier decennia over vijftien leerlingen (dat komt 
neer op 2,6%).121 In het model van vrouwelijkheid dat voor geslaagde gymna-
siasten aantrekkelijk was, vormde niet het geestelijk moederschap, maar het 
aardse moederschap en (door)leren de kern. 

Marieke Smit - In deugd en wijsheid groeien.indd   431 12-07-19   09:14



[   432   ]

tussenbalans 

In hoofdstuk 4 werd zichtbaar dat het ideaalbeeld van de vrouw als huismoe-
der voor veel leerlingen in het interbellum een vanzelfsprekend toekomst-
perspectief vormde, maar dat ook het toekomstbeeld van het meisje dat ging 
studeren en werken voor veel leerlingen heel concreet was. In de naoorlogse 
decennia kregen de leerlingen op beroepskeuzemiddagen juist die perspec-
tieven aangereikt. Hoe verhield dit zich tot de ‘hoogtijdagen van het moeder-
schapsideaal’, zoals de jaren 1950 ook wel zijn getypeerd? Blom suggereerde 
dat meisjes wel vaker hogere opleidingen gingen volgen, maar dat die oplei-
dingen direct of indirect toch verband hielden met het perspectief van het 
huismoederschap. 

In dit hoofdstuk bleek dat het antwoord op deze vraag niet eenduidig is 
en tussen actoren kon verschillen. Er waren geen zuster- en lekendocenten, 
leerlingen en ouders die ontkenden dat het moederschap een nastrevens-
waardige levensvervulling was. Tegelijkertijd spraken katholieke vrouwen 
(zusters en leken) die zelf hoog waren opgeleid en hoge posities vervulden, 
in de jaren 1940, 1950 en 1960 over de toekomst van de leerlingen eerder in 
termen van studie of beroep, dan in termen van moederschap. Deze vrouwen 
werkten vaak op katholieke meisjeslycea of waren er in het verleden lerares 
geweest. Juist op deze scholen werd een toekomstbeeld aangereikt dat vooral 
gericht was op de maatschappelijke bijdrage van vrouwen via het werk dat 
zij uitoefenden. Ouders en ook leerlingen kregen van hen het verwijt dat zij 
te veel uitgingen van het scenario waarin het meisje uiteindelijk zou gaan 
trouwen. Meisjes zouden daarom niet goed genoeg nadenken over hun be-
roeps- en studiekeuze. 

Dat vrouwen een andere bijdrage zouden moeten leveren dan man-
nen was geen discussiepunt onder katholieke vrouwen. De gedachte dat de 
vrouwelijke natuur anders was dan die van de man bleef overeind, ook in de 
jaren 1940, 1950 en 1960. In geen van de in dit hoofdstuk genoemde bronnen 
vormde seksegelijkheid het uitgangspunt. Wel zijn er verschillende visies 
op katholieke vrouwelijkheid te signaleren. Juist hoogopgeleide katholieke 
vrouwen waren gecharmeerd van de redenering van Buytendijk, die eind 
jaren 1940 stelde dat typisch mannelijke en vrouwelijke eigenschappen niet 
alleen bij mannen of vrouwen voorkwamen. Buytendijk keerde zich tegen het 
idee dat vrouwen alleen ‘vrouwelijke beroepen’ zouden moeten uitoefenen. 
Via de schoolkrant van Fons Vitae kwam dit perspectief de school binnen. 
Leerlingen werden bijvoorbeeld aangespoord om een politieke carrière te 
kiezen. Binnen een werkterrein dat traditioneel als een mannendomein werd 
gezien, moesten zij dan wel een vrouwelijke bijdrage leveren.

In de naoorlogse decennia won de vanzelfsprekendheid waarmee werd 
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geschreven en gesproken over de bijdrage die deze leerlingen op alle terrei-
nen zouden kunnen leveren, aan kracht. In de jaren 1920 stond de vraag nog 
centraal of een intellectuele ontwikkeling en vrouwelijke vorming eigenlijk 
wel samen konden gaan. Die spanning werd opgelost door meisjes die naar 
het gymnasium gingen voor te stellen als begaafde uitzonderingen. Daardoor 
werden traditionele rolpatronen bevestigd waarin studeren werd gezien als 
iets voor mannen en werd tegelijkertijd ook ruimte gecreëerd voor meisjes 
om een intellectuele vorming te genieten. In de jaren 1930 verdween deze 
thematiek naar de achtergrond. Dat oud-leerlingen gingen studeren of een 
betaalde baan zouden gaan zoeken, werd als vanzelfsprekend voorgesteld. 

In toespraken van rectrixen uit de jaren 1950 en 1960 is een terugkerend 
motief dat deze meisjes door hun hoge opleidingsniveau een voorsprong 
hadden op anderen en dat er daarom ook iets anders van deze meisjes werd 
verwacht. Juist doordat zij een hoog opleidingsniveau hadden, zouden zij een 
belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Daarbij was geen 
brug te ver. De politiek, het bedrijfsleven, de wetenschap en de kerk waren 
maar een aantal domeinen waar zij die bijdrage zouden kunnen leveren. Ook 
konden zij het levensgeluk van andere mensen bevorderen. Leerlingen kre-
gen het beeld voorgespiegeld dat zij een voorhoede vormden en dat er voor 
hen bijna onbeperkte mogelijkheden waren. Ook sprak er optimisme uit: het 
individu kon de wereld een beetje mooier maken.

Het ideaal van dienstbaarheid vormde steeds de achtergrond. Zowel in 
het interbellum als in de naoorlogse jaren werd aan deze meisjes toegeschre-
ven dat zij met hun opleiding anderen van nut konden zijn. Daarbij werd 
de horizon steeds groter. In de jaren 1920 en 1930 stond de bijdrage aan hun 
eigen kring centraal, of dat nu in een werksetting of als huismoeder van een 
gezin was. In de hierboven genoemde toespraken was die horizon de hele 
samenleving geworden. Daarbij veranderde ook de terminologie waarin over 
de geloofsgemeenschap werd gesproken. Tot in de jaren 1950 werden de leer-
lingen nadrukkelijk aangesproken als katholieke vrouwen, in de jaren 1960 
maakte dat plaats voor de gemeenschap van christenen. Ook daardoor werd 
de horizon gemerkt of ongemerkt verbreed. 

In de jaren 1950 en 1960 werd het ideaal van dienstbaarheid gekoppeld 
aan persoonlijke ontplooiing. Als het meisje was uitgegroeid tot een eigen 
persoonlijkheid kon zij meer voor anderen betekenen. Dit weerspiegelde 
het discours van persoonlijke ontplooiing, dat in naoorlogs Nederland snel 
terrein won. Aan de ene kant lag de nadruk dus op alle mogelijkheden die 
openlagen voor meisjes. Daarbij was hun opleidingsniveau van doorslagge-
vend belang en niet hun vrouw-zijn. Aan de andere kant werd aan meisjes wel 
voorgehouden dat zij zich vervolgens door hun vrouwelijke bijdrage moesten 
onderscheiden van mannen. Op die manier zouden vrouwen die zich op ver-
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schillende terreinen op de arbeidsmarkt gingen bewegen, geen concurrenten 
zijn van mannen, maar een aanvulling vormen. Deze bevindingen sluiten 
aan bij die van Van Essen. Meisjes kregen dubbele, soms tegenstrijdige bood-
schappen aangereikt.

Hoe verhielden deze toekomstidealen zich tot de uitstroomcijfers? Net 
als in de jaren 1930 koos een groot deel van de geslaagde gymnasiasten voor 
een universitaire studie. Op Fons Vitae en Mater Dei lag dit aantal in de ja-
ren 1950 wel iets lager dan het landelijke gemiddelde van meisjes die naar 
de universiteit gingen. In de jaren 1960 steeg dit percentage. Aan het The-
resialyceum stroomden in beide decennia minder leerlingen door naar de 
universiteit, maar het ging nog altijd om veertig procent. De leerlingen die 
hun weg niet aan de universiteit vervolgden, kozen vaak voor een meer be-
roepsgerichte opleiding. Ook hier vallen vooral overeenkomsten met de jaren 
1930 op. De geslaagde gymnasiasten kozen voor vrouwenberoepen zoals die 
in beroepskeuzevoorlichtingsboekjes voor meisjes werden beschreven. Deze 
lycea onttrokken zich niet aan dominante maatschappelijke opvattingen. 

In de uitstroomcijfers is het opvallend afwezige toekomstperspectief 
dat van de kloosterroeping. Net als in het interbellum hoopten zusters dat 
leerlingen zouden intreden, maar in de praktijk gebeurde dit nauwelijks. De 
kloosterzuster respresenteerde geen model van vrouwelijkheid dat aantrek-
kingskracht uitoefende op gymnasiasten. 
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Conclusie

Dit onderzoek richtte de blik op drie scholen in drie steden die gesticht wer-
den door drie congregaties: Fons Vitae in Amsterdam, dat onder leiding stond 
van de Franciscanessen van Heythuysen, Mater Dei in Nijmegen, dat geleid 
werd door de Ursulinen van de Romeinse Unie, en het Theresialyceum van 
de Zusters van Liefde in Tilburg. Dit boek opende met een tot de verbeelding 
sprekende klassenfoto van Fons Vitae uit de jaren 1920. De leerlingen en de 
zusterdocent hebben zich naar de fotograaf gewend en lijken de aanschouwer 
van de foto aan te kijken. Deze meisjes en hun docente staan symbool voor 
het actorperspectief dat in dit onderzoek centraal stond. Zusters, leerlingen 
en lekendocenten vervulden de hoofdrollen op het schooltoneel. Zij waren 
de voornaamste spelers die vormgaven aan de katholieke, vrouwelijke en in-
tellectuele vorming van de leerlingen. Hun handelen werd echter gevoed en 
gestuurd door andere spelers: ouders, de schoolinspectie en de bisschoppe-
lijke overheid stonden meer op afstand van het dagelijkse reilen en zeilen in 
de scholen, maar waren wel bepalend voor de manier waarop het schoolleven 
invulling kreeg. 

De zusters die de leiding hadden over deze lycea wilden hun leerlingen 
een goede opleiding geven en hen daarnaast vormen tot goede katholieke 
vrouwen. Door het onderwijs zouden zij ‘in deugd en wijsheid groeien’, 
zo zongen de leerlingen van het Theresialyceum in het interbellum. Deze 
doelstellingen van de katholieke meisjeslycea Fons Vitae, Mater Dei en het 
Theresialyceum veranderden niet gedurende de onderzoeksperiode.

Zuster Cherubine Snijders, rectrix van Fons Vitae van 1953 tot 1968, bena-
drukte die continuïteit in haar toespraak ter gelegenheid van het vijftigjarig 
bestaan in 1964. In haar toespraak blikte zij terug op vijftig jaar schoolge-
schiedenis en de veranderingen die in die tijd hadden plaatsgevonden. Het 
onderwijs werd aanvankelijk gegeven aan ‘meisjes uit den beschaafden stand’, 
volgens de rectrix een teken dat de ‘democratisering van het onderwijs’ nog 
niet was ingezet. Een ander verschil was de rol die ouders toebedeeld kregen. 
Bij de stichting was in de algemene bepalingen opgenomen dat ouders de 
school moesten helpen bij de opvoeding. Vijftig jaar later waren de rollen 
omgedraaid: de school moest ouders ondersteunen bij hun opvoedende taak. 
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1 afv, Toespraak zuster Cherubine Snijders bij het 50-jarig bestaan van de school, 26 oktober 
1964.

2 Matteüs 25:14-30.

Dit waren echter accentverschuivingen, in de kern werd de school nog steeds 
geleid door dezelfde idee: onderwijs was een ‘opdracht’ die een grote verant-
woordelijkheid met zich meebracht ‘omdat het Rijk Gods er rechtstreeks mee 
gemoeid is’. Zuster Cherubine Snijders benoemde het ontwikkelen van talent 
als de belangrijkste doelstelling van de school. Het was de ‘christelijke plicht’ 
van de opvoeder ‘talenten vrucht te doen dragen, de talenten van onszelf èn 
die van onze leerlingen’.1

De toehoorder zal waarschijnlijk een link hebben gelegd naar de parabel 
van de talenten.2 In dat Bijbelverhaal geeft een man aan drie van zijn dienaren 
de opdracht om geld te beheren tot hij weer terug is. Aan de eerste geeft hij 
vijf talenten, aan de ander twee en aan weer een ander één. De eerste twee 
dienaren investeren hun geld en verdubbelen zo de inleg. De derde dienaar 
begraaft zijn geld, uit angst dat hij het verliest. Als de meester weer terug-
komt, prijst hij de eerste twee en geeft hun nog meer talenten als beloning. De 
derde man krijgt een donderpreek. De duiding die vaak aan dit verhaal wordt 
gegeven, is dat wie goed gebruikmaakt van zijn talenten – zijn geestelijke 
vermogens – beloond zal worden en wie ze verkwanselt, zal worden gestraft. 
Het tot bloei brengen van talenten vatte zuster Cherubine op als bijbelse op-
dracht. Talenten vrucht doen dragen, dat was de missie waarvoor zusters zich 
gesteld zagen. Deze studie onderzocht hoe deze missie in de praktijk gestalte 
kreeg en hoe vorm en inhoud werd gegeven aan katholieke, vrouwelijke en 
intellectuele vormingsidealen. 

De spelers die het schooltoneel vulden en de spelers die van buiten de 
scholen invloed uitoefenden kunnen we niet los zien van de maatschappe-
lijke context. Ze waren kinderen van hun tijd. Dat gold ook voor zusters die 
een groot deel van hun leven achter de muren van hun kloosters doorbrach-
ten. Als we meer willen begrijpen van ‘onderwijs door zusters’, dan moeten 
we nagaan hoe zusters omgingen met de spanningsvolle combinatie tussen 
hun kloosterleven, waarin zusters zich moesten richten op het hogere en zich 
afzijdig moesten houden van het wereldse, én hun werkzaamheden op hun 
scholen, waarbij zij wilden voldoen aan de professionaliteitseisen van hun 
beroep als lerares. Hun religieuze inspiratie vormde het fundament voor de 
inspanningen die zij leverden in het klaslokaal, maar zij voegden zich bij de 
invulling en vormgeving van hun opleidingen ook in belangrijke mate naar 
hetgeen ouders en – breder – de maatschappij van hen vroegen. De congrega-
ties voegden zich naar het Nederlandse schoolsysteem en dit beïnvloedde de 
schoolpraktijk en (onuitgesproken) opvattingen van zusters over de doelstel-
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3 Dit sluit aan bij de stelling van De Rooy dat wie betaalt, bepaalt: De Rooy, Een geschiedenis van  
het onderwijs, 285.

ling van dit onderwijs. De financiering van het Nederlandse onderwijsstelsel 
leidde ertoe dat het bijzondere karakter van bijzonder onderwijs aan grenzen 
was gebonden.3 Op de meisjeslycea van deze congregaties werden leerlingen 
voorbereid op het landelijk examen hbs of gymnasium. Bijzonder onderwijs 
kwam na de onderwijspacificatie in aanmerking voor toekenning van over-
heidssubsidie, maar deze scholen moesten dan wel erkend zijn en voldoen 
aan de eisen die de overheid stelde aan het leerplan en de bevoegdheden van 
docenten. Congregaties zetten veel middelen in om aan de subsidievoorwaar-
den te voldoen. Alleen als hun lycea aan alle kwaliteitseisen voldeden, konden 
zij de concurrentie met openbaar onderwijs aan en ouders ervan overtuigen 
hun dochters naar katholieke scholen te sturen. 

Was er nu sprake van gelijkwaardigheid tussen katholieke, vrouwelijke 
en intellectuele vormingsidealen of kreeg een van die drie prioriteit? De con-
gregaties stichtten deze scholen met het doel om meer meisjes een katholieke 
opleiding te geven. Het godsdienstige ideaal stond bovenaan. Zodra deze 
lycea waren gesticht, werd echter het intellectuele vormingsideaal de kern 
waarom het draaide. Als deze scholen geen goed opleidingsniveau boden, dan 
konden ze hun deuren sluiten. Het was echter niet zo dat dit ideaal boven 
het religieuze ideaal werd geplaatst. Het was eigenlijk een wederkerig proces: 
door een goed opleidingsniveau te bieden wilden de zusters meer leerlingen 
trekken en daardoor kon hun godsdienstige opvoedideaal vrucht dragen. Het 
godsdienstige vormingsideaal dat zusters voor ogen hadden, kon in de prak-
tijk alleen bestaan omdat zij prioriteit gaven aan intellectuele kwaliteitseisen. 

Zusters verbonden intellectuele opvoedidealen schijnbaar moeiteloos 
met hun kloosterlijke idealen, maar moesten in de schoolpraktijk concessies 
doen. De godsdienstige vorming vormde voor de congregaties de primaire 
legitimatie van de stichtingen: op lycea van religieuzen zou de godsdienstige 
vorming van leerlingen in goede handen zijn. Het ideaal van de zusterdocent 
die door haar kloosterroeping beter in staat was om leerlingen godsdienstig 
op te voeden, kwam door overheidseisen wel onder druk te staan. Eigen zus-
ters werden opgeleid, maar daarnaast namen zusters op hun scholen leken 
aan om het docentencorps aan te vullen. In vergelijking met bijvoorbeeld 
middelbare scholen van religieuzen in België – waar de financiering van 
middelbaar onderwijs anders was geregeld – werkten er op de Nederlandse 
meisjeslycea al snel veel vrouwelijke en mannelijke lekendocenten. Hun lycea 
waren daardoor eerder ‘lekenscholen’ dan ‘zusterscholen’. Ook leverden de 
drie lycea nauwelijks tot geen kloosterroepingen op voor de eigen congrega-
tie, terwijl zusters dat wel beoogden. Bovendien was er door het vastgestelde 
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leerplan weinig ruimte om een eigen stempel op het onderwijs te drukken. 
De zusters waren pragmatisch en deden de benodigde aanpassingen. Hoe 
talrijker hun lycea werden – en om dat te bereiken was een goed onderwijs-
niveau noodzakelijk – des te meer kans hadden zij om meisjes een katholieke 
opvoeding te geven. 

Zelf benoemden de zusters de spanning tussen deze kloosteridealen en 
de eisen die de overheid en samenleving stelden niet als zodanig. Dat hing 
samen met het feit dat intellectuele vormingsidealen ook voor hen prioriteit 
hadden. De wereldse eisen van goede schoolprestaties vormden ook voor de 
zusters het referentiekader om naar het succes van de nieuwe stichtingen te 
kijken. Leerlingen werden ervan doordrongen dat zij hard moesten stude-
ren en dat schoolprestaties van belang waren. Ook wilden zusters dat hun 
scholen moderne onderwijsinstellingen waren. De nieuwe schoolgebouwen 
waren bijdetijds en zij boden een sportief en cultureel aanbod buiten het 
reguliere lesprogramma aan waarmee hun scholen zich konden meten met 
andere lycea.

Dit onderzoek richtte de blik op de verhouding tussen katholieke, vrou-
welijke en intellectuele vormingsidealen en onderzocht hun onderlinge 
samenhang vanuit het actorperspectief. Dit bracht aan het licht dat we er-
voor moeten waken om zusters te snel als groep tegenover andere actoren te 
plaatsen. Binnen de schoolorganisaties hadden zusters het voor het zeggen. 
De congregatie had het bestuur in handen en besloot over benoemingen van 
lekendocenten. Zusters zagen er door hun religieuze kleding weliswaar uit als 
een aparte groep, maar waren individuen die hun rol in de praktijk vertolkten 
en er hun eigen draai aan gaven. Zo bestonden er hiërarchische verhoudingen 
tussen en binnen de verschillende bij de school betrokken groepen actoren, 
maar alle betrokkenen gingen op zoek naar ruimte om hun eigen invulling 
te geven aan de dagelijkse gang van zaken. Ouders kregen een volgzame 
rol toebedeeld, maar zusters luisterden wel degelijk ook naar hun wensen. 
Zonder tevreden ouders immers geen bloeiende school. Leerlingen zetten 
kledingvoorschriften naar hun eigen hand en bepaalden door hun enthousi-
aste deelname of afwezigheid het succes van georganiseerde activiteiten. Le-
kendocenten vormden een groot deel van het docentencorps en brachten hun 
eigen opvattingen mee de scholen in. Zusters op hun beurt onttrokken zich 
soms ook aan de hiërarchische kerkelijke structuren waarvan zij onderdeel 
uitmaakten. Zusters waren gehoorzaamheid verschuldigd aan de bisschop-
pen, maar uit dit onderzoek bleek dat zusters de bevelen van hogerhand ook 
tegenwerkten als dit indruiste tegen hun opvattingen over de juiste vorming 
van hun leerlingen.

Dit onderzoek laat tevens zien dat het niet zo zinvol is om te spreken over 
‘religieuzen’ als een groep met bepaalde opvattingen en over ‘jongeren’ als 
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4 Zie De Maeyer & Kenis, ‘Voor God en mens’, 282.
5 Zie Stolk, Tussen autonomie en humaniteit, 352, 353. 
6 Luykx, Andere katholieken; Derks, Heilig moeten, 23-26. 

groep met meer moderne opvattingen. Het zijn eerder de stedelijke context 
en opvattingen van individuen die het verschil maakten. Het beeld dat de 
historici De Maeyer en Kenis voor België schetsen is dat van priesters en reli-
gieuze leerkrachten die zich conservatief opstelden en die in de jaren 1950 een 
strakke religieuze cultuur op hun scholen wilden behouden. Dit bleek in de 
praktijk niet langer houdbaar doordat zich een ‘stille revolutie’ had voltrok-
ken.4 Zij liepen dus achter de feiten aan. De drie katholieke meisjeslycea die in 
dit onderzoek centraal staan, volgden dat stramien evenwel maar in beperkte 
mate. 

In Nijmegen stimuleerde mère Gregoria experimenten met de vormge-
ving van het godsdienstonderwijs, waarmee zij op sommige ouders en leer-
lingen voorliep. Het godsdienstonderwijs op Mater Dei vormde daarmee een 
afspiegeling van bredere maatschappelijke ontwikkelingen.5 Er gingen vanaf 
de jaren 1950 steeds meer stemmen op om het godsdienstonderwijs te laten 
aansluiten bij de leefwereld van kinderen. Kennisoverdracht verdween naar 
de achtergrond en het begeleiden van het kind op weg naar geestelijke zelf-
standigheid kwam op de voorgrond. Daar hoorden ook nieuwe werkvormen 
bij, zoals het gesprek. Aanvankelijk stond in die gesprekken kennisoverdracht 
nog centraal, maar in de jaren 1960 stonden waarheden niet meer vast en 
kregen zulke gesprekken steeds vaker een open einde. In Tilburg bood zo-
wel rectrix zuster Wilhelme als haar opvolgster zuster Mediatrix ruimte voor 
zulke veranderingen. Ook binnen hun congregatie van de Zusters van Liefde 
fungeerden deze zusters als voortrekkers in de weg naar vernieuwing van het 
kloosterleven. In Amsterdam vond dit transformatieproces meer schoksgewijs 
plaats. Zo waren er in de jaren 1950 en 1960 wrijvingen rondom het verplicht 
stellen van het misbezoek en de vrije gespreksvorm die godsdienstdocent 
Vrijburg hanteerde. 

Het actorperspectief en de vergelijking tussen Fons Vitae, Mater Dei en 
het Theresialyceum, drie lycea geleid door drie congregaties in drie steden, 
laten dus juist zien dat er geen sprake was van ‘de katholieke wereld’ waarin 
iedereen eensgezind was, maar dat er onder Nederlandse katholieken tempo- 
en meningsverschillen bestonden. Zij dachten soms verschillend over hoe 
katholiek-zijn in de dagelijkse praktijk invulling zou moeten krijgen. Dit 
sluit aan bij wetenschappelijke inzichten van andere onderzoekers naar het 
Nederlands katholicisme.6 

Intellectuele vormingsidealen gaven sturing aan de invulling van ka-
tholieke en vrouwelijke vormingsidealen. Ze waren op door zusters geleide 
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meisjeslycea onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bovendien zagen we dat 
de invulling die deze begrippen kregen in de loop der tijd verschoven. In de 
geschiedschrijving over katholiek meisjesonderwijs en over het onderwijs van 
zusters is hiervoor nog te weinig aandacht geweest. Katholieke, vrouwelijke 
en intellectuele vormingsidealen werden daarin eerder als tegenover elkaar 
staande idealen gezien. De nadruk lag enerzijds op katholieke ideaalbeelden 
van vrouwelijkheid zoals die in kerkelijke richtlijnen tot uiting kwamen. 
Daarin was een centrale rol toebedeeld voor de vrouw als moeder, waarbij 
er weinig ruimte was voor intellectuele vorming. In andere studies lag de 
nadruk juist op de intellectuele emancipatie die zusters met dit onderwijs 
teweeg zouden hebben gebracht. Beide benaderingen – zusterscholen als 
bolwerken van traditionele beelden van katholieke vrouwelijkheid tegenover 
zusterscholen als bolwerken van intellectuele emancipatie – doen niet vol-
doende recht aan de vorming van meisjes op door zusters geleide lycea die in 
dit onderzoek centraal staan. Opvoeders en leerlingen moesten zich verhou-
den tot ideaalbeelden van katholieke vrouwelijkheid waarin een centrale plek 
was ingeruimd voor het moederschap. Dit ideaal werd omarmd en er werd 
tevens ruimte gezocht om daarvan af te wijken. 

De nadruk op de ontwikkeling van talent vervulde gedurende de on-
derzoeksperiode een belangrijke functie. Het vertoog van getalenteerde uit-
zonderingen bood mogelijkheden aan meisjes om zich intellectueel te ont-
plooien. Aan het begin van de twintigste eeuw, toen er nog geen katholieke 
meisjeslycea bestonden, benadrukten voorstanders van katholiek voorberei-
dend hoger onderwijs voor meisjes dat schooltypen als hbs en gymnasium 
niet zonder meer voor alle meisjes, maar alleen voor uitzonderlijk begaafde 
leerlingen geschikt waren. Zulke opleidingen moesten ook niet de norm wor-
den. Daarmee namen voorstanders de wind uit de zeilen van tegenstanders 
die het verwerven van intellectuele kennis als onwenselijk en zelfs als on-
gezond zagen. Katholieke voorstanders van voorbereidend hoger onderwijs 
voor meisjes sloten hiermee aan bij argumenten die in niet-katholieke kring 
in het debat over kennis en gender naar voren werden gebracht. 

Het vertoog van de talentvolle uitzondering werd daarnaast ingezet om  
deze opvoedprojecten te verbinden met de katholieke traditie. Katholieke 
voorstanders van hoger onderwijs voor meisjes wezen erop dat er al eeuwen-
lang hoogopgeleide vrouwen waren geweest die ook door kerkelijke gezags-
dragers op waarde waren geschat. Door te benadrukken dat het hier om enke-
le begaafde uitzonderingen ging, werd de in katholieke kring gewaardeerde 
hiërarchische indeling van de samenleving intact gehouden. Die indeling 
hield onder andere in dat mannen en vrouwen eigen domeinen bestierden. 
Het belangrijkste toekomstperspectief voor meisjes was dat van het moeder-
schap. Tegelijkertijd ontstond er – vanuit de uitzonderingspositie – hande-
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lingsruimte voor meisjes om te gaan studeren en werken. Iedere leerling zou 
die uitzonderingspositie kunnen innemen, waardoor dit vanaf het begin een 
beschikbaar ideaal was. 

Dat het moederschap voor meisjes een aantrekkelijk toekomstideaal 
vormde, werd door geen van de betrokken actoren betwist, ook niet door de 
leerlingen zelf. Dit onderzoek maakt echter tevens zichtbaar dat daarnaast 
een aanvullend ideaal over katholieke vrouwelijkheid stond. Tegen de van-
zelfsprekende achtergrond van de vrouw als moeder ontstonden nieuwe beel-
den van de vrouw die ging werken. Het beeld van de jaren 1950 als hoogtij van 
het moederschapsideaal moet op grond van dit onderzoek dan ook worden 
genuanceerd. Leerlingen op katholieke meisjeslycea kregen niet mee dat hun 
opleiding alleen van nut was om een goede moeder en zorgzame echtgenote 
te worden. 

Deze conclusie krijgt meer reliëf als we het actorperspectief meenemen. 
Uit de bronnen van de drie lycea die ik heb bestudeerd, blijkt dat het vooral 
hoogopgeleide zusters en vrouwelijke leken waren die over de toekomst van 
deze leerlingen spraken in termen van het beroep dat ze na hun vervolgoplei-
ding konden gaan uitoefenen. Mannelijke lekendocenten en ouders spraken 
eerder in termen van huwelijk en moederschap over hun toekomst. De le-
vensstaat van de actoren zelf – man of vrouw, gehuwd of ongehuwd, werkend 
of niet-werkend – speelde dus (on)bewust mee in de toekomstbeelden die zij 
aan leerlingen voorhielden. 

Katholieke meisjeslycea waren plekken waar de eerste katholieke hoog-
opgeleide vrouwen een werkkring vonden en waar katholieke meisjes voor-
bereidend wetenschappelijk onderwijs konden volgen. Het ging hier om een 
intellectuele elite. Deze scholen hadden daardoor een uitzonderlijk karakter. 
Juist daar drongen andere opvattingen over de maatschappelijke taak van de 
vrouw door. Er kwamen tijdens de onderzoeksperiode meer terreinen waarop 
deze leerlingen als hoogopgeleide katholieke vrouwen een bijdrage zouden 
kunnen leveren in de maatschappij. Ten tijde van de stichtingen werden so-
ciale beroepen genoemd als potentieel werkterrein voor (oud-)leerlingen. Dat 
verbreedde zich gaandeweg. ‘Vrouwenberoepen’ werden gekoppeld aan het 
sociale domein en golden als vanzelfsprekende keuze, maar daarnaast werden 
ook beroepen aangeprezen die traditioneel aan mannen waren voorbehou-
den, zoals een politieke carrière. Dit vergroten van de handelingsruimte kan 
niet los worden gezien van opvattingen over vrouwelijkheid en katholiciteit. 
Steeds werd benadrukt hoe de geslaagde gymnasiasten op al die terreinen als 
katholieke vrouwen een bijdrage konden leveren. 

Net als in het debat aan het begin van de twintigste eeuw beïnvloedden 
inzichten vanuit de wetenschap het discours over mannelijkheid en vrou-
welijkheid. Bij beroeps- en studiekeuze – een onderwerp dat vanaf de jaren 
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1940 op de drie lycea expliciete aandacht kreeg – lag de nadruk op de per-
soonlijkheid van het individuele meisje: haar keuze moest daarbij aansluiten. 
Dit discours sloot aan bij denkbeelden over volwassenheid en persoonlijke 
ontplooiing die in de jaren 1950 en 1960 snel invloedrijk werden. (Katholieke) 
psychologen, godsdienstsociologen en pedagogen waren van mening dat ge- 
en verboden niet van bovenaf moesten worden opgelegd, maar dat jongeren 
regels zouden moeten verinnerlijken. Als zij de vrijheid kregen om zich te 
ontplooien en naar eigen verantwoordelijkheid te handelen, zouden zij kun-
nen uitgroeien tot echte volwassenheid. 

Het ideaal van vrije beroepskeuze nam niet weg dat tegelijkertijd nau-
welijks werd betwijfeld dat de keuze voor veel meisjes op ‘vrouwenberoepen’ 
zou vallen. Ieder meisje moest haar eigen pad volgen, maar slechts voor een 
enkel meisje zou haar weg buiten de gebaande paden liggen. Bovendien zou 
het meisje een ‘vrouwelijke’ bijdrage moeten leveren, welk beroep of studie 
zij ook zou kiezen. Daarbij vormden dienstbaarheid, een persoonlijke bena-
dering en zorg dragen voor de medemens centrale begrippen. Idealen van 
zelfontplooiing stonden op katholieke meisjeslycea dus niet los van idealen 
van katholieke vrouwelijkheid. Meisjes werden aangespoord om zichzelf te 
ontplooien, maar die ontplooiing was niet zozeer gericht op het meisje zelf, 
maar stond in dienst van de gemeenschap. 

Welke toekomstbeelden die leerlingen kregen aangereikt, eigenden zij 
zich vervolgens toe? Daarop blijkt geen eenduidig antwoord mogelijk. Leer-
lingen zagen zichzelf – ook in het interbellum – vaak als de werkende vrouwen 
van de toekomst, maar spraken ook in termen van huwelijk en moederschap 
over zichzelf. Zij zagen vaak geen tegenstelling tussen intellectuele, vrouwe-
lijke en katholieke vorming. De leerlingen die over hun toekomst filosofeer-
den, hoefden op dat moment ook nog geen keuze te maken tussen het ene 
of het andere scenario. De eerste keuze diende zich aan na het eindexamen. 
De uitstroomgegevens laten zien dat de gymnasiumafdelingen van Mater 
Dei en Fons Vitae meestal fungeerden als voortraject voor de universiteit. Van 
het Theresialyceum in Tilburg koos bijna de helft van de gymnasiastes voor 
een universitaire opleiding, maar dit gemiddelde lag aanzienlijk lager dan op 
Mater Dei in Nijmegen en Fons Vitae in Amsterdam.

Was de uitstroom naar de universiteit op de gymnasiale afdelingen van 
deze katholieke lycea nu anders dan die van meisjes op openbare lycea? Voor 
het Theresialyceum is die conclusie eenvoudig te trekken: die was veel lager. 
Fons Vitae kende in het interbellum juist vergelijkbare uitstroomcijfers met 
het nabijgelegen openbare meisjeslyceum. In de naoorlogse decennia wordt 
het beeld wat diffuser. Op het Theresialyceum bleven de doorstroomcijfers 
verhoudingsgewijs laag. Oud-gymnasiasten van Mater Dei benaderden in 
de jaren 1950 landelijke doorstroomcijfers van geslaagde gymnasiastes naar 
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universitaire studies, maar op dit lyceum kwamen veel meer leerlingen dan 
gemiddeld uit de hoogste sociale milieus. Aangezien sociale klasse en oplei-
dingsniveau sterk met elkaar verbonden waren, valt het op dat dit gemiddelde 
niet hoger lag. Op Fons Vitae was er een groot verschil tussen de alfa- en de 
bèta-afdeling. In de jaren 1950 was de uitstroom onder bèta-leerlingen het-
zelfde als het landelijke gemiddelde bij meisjes. De alfa’s scoorden veel lager. 
In de jaren 1960 steeg de uitstroom naar de universiteit voor alfa en bèta op 
Fons Vitae samen behoorlijk. Ook op Mater Dei steeg die uitstroom, zij het 
minder sterk dan op Fons vitae. 

Het is op basis van deze cijfers en ook op basis van andere bronnen niet 
mogelijk om precies antwoord te geven op de vraag welke factoren nu het 
belangrijkst waren voor de doorstroom naar de universiteit. Was dit confes-
sie, of toch iets anders? In de bronnen komen allerlei verschillende factoren 
naar voren: het thuismilieu waarin studeren meer of minder vanzelfsprekend 
werd gevonden, de financiële mogelijkheden van ouders en de nabijheid van 
een universiteit. Het is echter lastig om hun onderlinge gewicht precies te 
bepalen. 

Voor alle leerlingen gold dat zij na een eventuele vervolgstudie tóch 
moesten kiezen: het moederschap óf een carrière. De gymnasiale opleiding 
bleek voor de meeste meisjes toch een voorbereiding op een leven als de goed 
opgeleide echtgenote-van. Meisjes die in schoolkranten over hun beroep 
schreven, oefenden dat niet meer uit als zij waren getrouwd en in schoolkran-
ten verschenen veel huwelijksaankondigingen.

De leerlingen hadden twee wegen voor ogen als zij nadachten over hun 
eigen toekomst: studeren en gaan werken én moeder worden. Veel minder 
prominent aanwezig was het toekomstperspectief van het leven als klooster-
zuster. In de jaren 1920 waren er op Fons Vitae enkele leerlingen ingetreden 
bij de congregatie die de school beheerde, maar in de decennia die volgden 
was dit op geen van de drie lycea nog het geval. Het doel van religieuzen om 
via deze lycea ook roepingen te kweken werd nauwelijks verwezenlijkt. Voor 
de zusters die op deze lycea werkten en zelf dus eind negentiende en begin 
twintigste eeuw waren ingetreden, bood een leven als kloosterzuster kansen 
om te gaan studeren en te gaan werken, kansen die binnen het klooster voor 
vrouwen dichterbij waren dan in de wereld daarbuiten. In zekere zin droegen 
zusters met hun meisjeslycea zelf bij aan het feit dat dit motief in de twintig-
ste eeuw aan kracht verloor: de lycea boden katholieke meisjes een opleiding 
aan die hun mogelijkheden ‘in de wereld’ vergrootte. 

Fons Vitae, Mater Dei en het Theresialyceum waren scholen voor ka-
tholieke meisjes, geleid door zusters, waar leerlingen werden voorbereid op 
het halen van het gymnasiumdiploma. Dat diploma opende de deuren naar 
universitaire studies. Deze lycea stonden niet los van de samenleving, maar 
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maakten er onderdeel van uit. Discussies over opvoeding en onderwijs, over 
geloofsopvoeding en over mannelijkheid en vrouwelijkheid drongen door tot 
het schoolleven. De verschillende spelers op het toneel legden tegelijkertijd 
hun eigen accenten waar het ging om de vorming van de leerlingen. Het besef 
dat hier een intellectuele elite werd opgeleid, stuurde de manier waarop ka-
tholiciteit en vrouwelijkheid vorm en inhoud kregen.
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Summary

This thesis, which is situated at the intersection of the history of education 
and the history of religion, is about three Dutch Catholic grammar schools 
for girls led by women religious: Fons Vitae in Amsterdam led by the Fran-
ciscan Sisters of Heythuysen (founded in 1914), Mater Dei in Nijmegen led by 
the Ursulines of the Roman Union (founded in 1925) and the Theresialyceum 
in Tilburg (founded in 1926), which was led by the Sisters of Charity of our 
Lady Mother of Mercy. Up until that time Dutch Catholic girls could register 
at state schools. These schools were co-educational (having boys and girls in 
the same classrooms). The clergy, however, preferred Catholic schools to be 
separated by gender. As the popularity of higher educational levels for girls 
grew in Dutch society, Catholics started their own grammar schools, where 
Catholic tradition went hand in hand with a thorough intellectual and cul-
tural training.

The three congregations presented their institutions as modern schools 
focused on the intellectual formation of their pupils. How this intellectual 
formation was to take place was articulated in the courses, which were mod-
elled on the state regulated program. Fons Vitae, Mater Dei and the Theresia-
lyceum offered nearly the same curriculum as state schools. In this way they 
could show that the educational level was as high as that of other schools. 
However, government regulations were strict concerning required teaching 
qualifications and the curriculum. From the start, congregations were forced 
to hire lay teachers, as there were not enough qualified sisters to cover all the 
lessons. As far as the formal curriculum went, there were only a few hours a 
week the sisters could fill as they wished. The sisters, however, wanted more 
than just to prepare girls for their final exams. Character building was among 
their aims as well. The pupils had to learn how to behave like good Catholic 
women and needed skills to prepare them for this task. 

At the Catholic grammar schools for girls, views on the cultivation of an 
intellectual elite came about in interaction with ideas about femininity and 
catholicity, e.g. what it meant to be Catholic. The mutual influence of these 
three dimensions forms the focus of this study, which takes into account edu-
cational ideals as well as educational practice. If we want to learn more about 
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the formation of pupils it is important to look beyond educational policy and 
school curricula: written and unwritten rules, the atmosphere in the school 
and extracurricular activities – all part of the schools’ ‘culture’ – all influenced 
the formation of pupils. 

Daily practice was given shape by the sisters, lay teachers and pupils who 
walked through the hallways of the grammar schools. They are the protago-
nists of this study. This book also takes into account other agents who were 
not part of daily school life, but who did influence daily practice: the school’s 
administration, parents, the inspectorate, and the episcopal education in-
spector. The main question in this study is: How did all these agents shape 
the Catholic, female and intellectual formation of girls at these three schools 
in the period 1914-1968? 

To answer this question, I use the cultural approach introduced by Dutch 
historian Willem Frijhoff, which conceptualizes culture as a dynamic instead 
of a static concept. He does not view culture as something that is distributed 
by the sender and then consumed by the receiver, but as something that is 
appropriated by the receiver. To get a grip on this process, a broad scope of 
sources has been consulted: from monastery chronicles, diaries, interviews 
and meeting minutes to the architecture of the school buildings.

The main body of the book consists of eight chapters. The first four chap-
ters deal with the founding and first decades in which school life took shape 
(1914-1940). In the second part of the book, chapters 5 to 8, attention shifts to 
the 1940s, 1950s and 1960s. This period is characterized by the expansion of the 
number of students. This study ends in 1968, the year in which a large-scale 
reorganization of the educational system took place. This meant the end of 
Catholic girls’ education. At all three schools sisters resigned as headmistress 
and withdrew from school boards at the end of the 1960s. 

Chapter 1 concerns the founding of Fons Vitae, Mater Dei and the Theresia- 
lyceum. At the start, sisters placed these activities which were new in the 
Dutch context, within the tradition of the congregations: they presented  
the founding of their schools as responding to society’s needs. The Ursulines 
of the Roman Union also referred to their experience with elite education. 
The different educational backgrounds of the three congregations affected 
the extent to which it was self-evident for them to take up the intellectual 
training of girls. However, the educational market of supply and demand, 
coincidence, the national and urban context, competition and business 
considerations were ultimately more decisive for the founding history of the 
three schools. 

Chapter 2 gives insight into the way daily practice was shaped through 
the interaction between different agents. Sisters were in control of school 
management, but depended on other agents for the success of their newly 
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founded schools. From the start, lay teachers were hired and formed a sub-
stantial part of the teaching staff. Officially, parents were granted only a docile 
role, but in daily practice sisters who were in charge of school management 
did attach importance to their opinions. These schools could not flourish 
without satisfied parents. Conflicts that arose make visible that these agents 
had the same concerns, but did not always prioritize the same elements of the 
Catholic, feminine and intellectual training of the pupils. 

This chapter also shows that there were hierarchical relationships be-
tween the different groups of actors involved in the schools, but that all of 
them strove for their own agency. Pupils for instance did not only listen to 
what they were told to do; they also sabotaged clothing rules and defined the 
success or failure of events by their enthusiastic participation or the oppo-
site. Sisters, in turn, circumvented the hierarchical ecclesiastical structures of 
which they were part. They had to obey the bishops, but this chapter demon-
strates that sisters also opposed orders from above if these went against their 
views on the correct education of their students.

In Chapter 3 the focus moves to character building in daily school prac-
tice. Through codes of conduct and etiquette lessons pupils learned what 
desirable behaviour was for girls. What was and was not perceived as moral 
(zedelijk) could differ between sisters and parents, as shown by examples of 
clothing rules at Fons Vitae and the visiting of dance events with boys. Par-
ents promoted these events so that their daughters could get into contact 
with suitable boys. For the sisters who set the rules, however, monastic ideals 
served as a guideline. Students had to keep silent in the corridors, walk calm-
ly, respect hierarchical relations, should not enter into “special” friendships, 
wear proper clothing and keep away from make-up or jewellery. Religion 
played an important role in the transmission of gendered ideals. For example, 
ideals like personal sobriety and piety were defined as ‘feminine’ qualities.

Monastic ideals served as a guideline, but views on Catholic femininity 
also changed in the context of daily school practice. The culture of the inter-
war period and the values of modern society came into the schools and mixed 
with ideals of Catholic femininity. In the 1930s sports became an indispen-
sable part of school life at the three schools, even though it was sometimes 
frowned upon in Catholic circles. There were differences among the schools 
as to the enthusiasm with which sports were embraced, which to a signifi-
cant degree depended on the fervour of individuals. Through sports lessons, 
other ideals of femininity entered the classrooms than through clubs such 
as the Maria Congregation, where piety and modesty were seen as important 
feminine qualities. The sporty and self-assured girl, who was able to present 
herself well and had a certain confidence, was also appreciated. These values 
were not necessarily opposed, but were mutually connected.
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Chapter 4 makes clear that for many pupils in the interwar period, the 
ideal image of the woman as housewife was a self-evident future perspective, 
but that the picture of the girl who went to study and work was also very tan-
gible for many students. Catholic grammar schools for girls were places where 
the first highly educated Catholic women found jobs and where Catholic girls 
could receive pre-university education. The intellectual elite working at the 
schools gave these grammar schools an exceptional character. It was there that 
other ideas about the social role of women penetrated.

Which future perspectives presented to the girls did they appropriate? We 
cannot give a clear answer to this question. Pupils did often see themselves, 
also in the interwar period, as working women of the future, but they also 
spoke about their future selves in terms of marriage and motherhood. They 
often saw no contradiction between intellectual, feminine and Catholic edu-
cation. 

 Chapters 5, 6, 7 and 8 form the second part of the book and focus on 
the 1940s, 1950s and 1960s. Parallel to Chapter 1, Chapter 5 focuses on the con-
gregations. Why did the congregations decide to withdraw from the projects 
they invested in and that flourished in terms of student numbers? Within the 
three congregations, differing policy choices were made concerning the trans-
mission of their grammar schools. These choices resulted from their different 
educational traditions and their response to the discourse on the restoration 
and renewal of convent life in the 1950s and 1960s. 

Despite the announcement of policy changes at the congregation level 
such as the gradual abandonment of their involvement with secondary ed-
ucation, the three grammar schools in this study stayed under the control 
of the congregations. The three congregations had become intertwined with 
these three schools. Even though many more lay people than sisters worked 
within their schools and lay people also took part in the daily management, 
they remained the schools that they had built from the beginning. At the end 
of the 1960s, the rectorate at all three grammar schools was transferred to lay 
teachers. The main reason was that the number of sisters had fallen sharply. 

Chapter 6 shows the great impact of public discussions about education 
on daily school life. In the years after the Second World War, fears about the 
moral decline of youngsters also impacted the three grammar schools. To 
deal with the problems educators were faced with, ‘youth’ became a popu-
lar research topic. Reform-minded (Catholic) pedagogues and psychologists 
propagated the idea that more responsibility and freedom were important in 
preparing adolescents for maturity. They no longer believed harsh discipline 
should be the focus in education, but that it should be substituted by com-
munication. Talking with adolescents was believed to encourage them to be-
have responsibly. Sisters not only were aware of these pedagogical views, but 
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these views also influenced daily school life, as the changing mutual relation-
ships between educators and their pupils and communication with parents 
show. More emphasis was placed on the personal responsibility of students 
and instruments were instituted to promote this, such as parent committees 
and opportunities for pupils to have their say. 

Chapter 7 shows that we should not take the discourse of secularization 
for granted as an explanation for changing faith practices among adolescents. 
This chapter examines the explanations that educators themselves came 
up with. We should not isolate discussions about religious education from 
other pedagogical debates, because these were, in fact, closely intertwined. 
In the post-war years, the war conditions were identified as the cause of the 
behavioural changes that educators ascertained in their pupils. Young people 
showed less respect, were noisy and were less interested in religious practices. 
The direct link between the undesirable behaviour of young people and the 
Second World War gradually disappeared in the 1950s. Educators’ analysis of 
the problem also changed. More and more educators thought that students’ 
declining interest in religious practices such as school mass and the meetings 
of the Mary congregation were not the result of a lack of religious feeling, 
but that the lack of motivation was caused by the fact that these practices 
did not fit in with the experiences of young people. Not the mentality of the 
pupils was the problem, but outdated practices. This point of view was not 
completely new. Sociologists of religion who started interviewing youngsters 
about their religious attitudes in the 1930s also took this position. 

 If we compare this with the 1960s, we see that educators at the three 
grammar schools no longer spoke in terms of crisis and worries about reli-
gious education. Yes, less pupils were drawn to religious clubs and school 
mass, but their faith did still preoccupy them. New approaches such as the 
conversation were introduced to talk with pupils about their faith. While the 
concept of renewal was embraced, the concept of Catholicism faded into the 
background. Terms that replaced it were ‘being a christian’ [christen-zijn] and 
‘being human’ [mens-zijn]. The emphasis was on the personal character forma-
tion and maturation process of the students. There was more and more room 
for idealism that went beyond the narrow Catholic circle. Piety had given way 
to a broad societal idealism.

This broadening of the horizon also applied to ‘the schools’ attitudes 
towards future career perspectives, as is revealed in Chapter 8. During the 
research period, more and more fields of activity were presented to the girls 
as future working places. Women’s professions linked to the social domain 
were still presented as the logical choice, but besides these professions other 
careers were promoted that traditionally belonged to men, such as a career in 
politics. This increased range of career options cannot be viewed separately 
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from views on femininity and catholicity. It was always emphasized how the 
successful alumni of grammar schools could make a contribution as Catholic 
women in all these areas.

By looking at the available sources taking all the different actors into 
account, it becomes clear that not all involved agents had the same future 
perspectives for these girls in mind. It was mainly highly educated sisters and 
lay women who spoke about the future of these students in terms of the pro-
fession that they could pursue after completing their higher education. Male 
lay teachers and parents talked about their future more in terms of marriage 
and motherhood. The state of life of the actors themselves – male or female, 
married or unmarried, working or not working – thus (un)consciously influ-
enced the visions of the future they presented to students.

 The outflow data show that the ‘gymnasium’ departments of Mater Dei 
and Fons Vitae usually functioned as preliminary steps for the university. 
Of the Theresialyceum in Tilburg almost half of the grammar schools who 
completed the ‘gymnasium’ opted for a university education, but this average 
was considerably lower than at Mater Dei in Nijmegen and Fons Vitae in Am-
sterdam. On the basis of these figures and also on the basis of other sources, it 
is not possible to give an exact answer to the question which factors were most 
important for the transfer to university. Was religion the most important de-
terminant or something else? The sources reveal all kinds of different factors: 
the home environment in which studying was more or less taken for granted, 
the financial possibilities of parents and the proximity of a university. How-
ever, it is difficult to determine their mutual weight precisely.

 In the outflow figures, the strikingly absent future path is that of join-
ing a convent. Just like in the interwar period, sisters hoped that students 
would enter, but in practice this hardly happened. The convent sister did not 
represent a model of femininity that attracted grammar school girls.

 In the concluding observations of this book, the chosen research ap-
proach is evaluated. This study shows that taking into account the perspective 
of different agents gives us a better insight into the complexity of daily school 
practice. With that approach, I have brought into practice what researchers 
within the field of the history of education and the history of religion have 
called for. We cannot write about the formation of girls at schools led by 
women religious if we only take into account the sisters who were in control 
of leading positions and the school board. 

This approach also helps to gain better insight into religious transforma-
tion processes in the ‘long 1960s’. The comparison between Fons Vitae, Mater 
Dei and the Theresialyceum, three grammar schools led by three congrega-
tions in three cities, shows that there was no such thing as the Catholic world 
in which everyone was supposedly united. Among Dutch Catholics different 
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opinions arose about the way in which being Catholic should be brought into 
daily practice. This finding is in line with scholarly insights in the field of 
Dutch Catholic studies. 

This study shows that catholicity, femininity and intellectual formation 
at sister-led grammar schools for girls were inextricably linked. In the histo-
riography of the educational practices of women religious, this has received 
too little attention. Catholic, feminine and intellectual training ideals were 
often seen as being opposed. On the one hand, the emphasis was on Catholic 
ideals of femininity as expressed in ecclesiastical guidelines. A central role was 
assigned to women as mothers, with little room for intellectual education. In 
other studies, the emphasis was on the intellectual emancipation that sisters 
were supposed to bring about with this education. Neither approach – sister 
schools as strongholds of traditional images of Catholic femininity versus 
sister schools as strongholds of intellectual emancipation – does justice to the 
formation of girls at the sister-led grammar schools that are central to this 
study. Educators and students had to relate to ideal images of Catholic fem-
ininity in which a central place was reserved for motherhood. This ideal was 
embraced and at the same time the actors involved sought room to deviate 
from it.

Were Catholic, feminine and intellectual formation ideals actually of 
equal importance or was one of them valued higher? The congregations 
founded these schools with the aim of giving more girls a Catholic education. 
The ideal of religious formation was pre-eminent. Once these schools were 
founded, however, the ideal of intellectual formation became the core of the 
matter. If these schools did not offer a good level of education, they would 
have to close. However, this ideal was not placed above the religious ideal. It 
was actually a reciprocal process: by providing high-level education, the sis-
ters wanted to attract more students, and so their religious education could 
bear fruit. The ideal of religious formation that the sisters had in mind could 
only exist in practice because they gave priority to quality requirements on 
the level of intellectual formation.

Intellectual ideals also determined the way in which ideals of Catholic 
and feminine formation took shape. Moreover, we saw that the interpretation 
given to these concepts shifted over time. The emphasis on ‘talent develop-
ment’ played an important role during the research period. The discourse of 
talented exceptions offered opportunities for girls to develop intellectually. 
These educational projects were also linked to the Catholic tradition. By em-
phasizing that these girls were gifted exceptions, the hierarchical division of 
society that was a central aspect of Catholic thinking, was kept intact. The 
most important future perspective for girls was still that of motherhood. At 
the same time, this notion of the ‘exceptional’ position created room for girls 
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to study and work. Any student could take the position of gifted exception, 
making it an available ideal from the start. 

Scientific insights influenced the discourse on masculinity and feminin-
ity at the three schools. The choice of profession and study – a subject that 
received explicit attention in the three schools from the 1940s onwards – was 
supposed to fit with the personality of the individual girl: her choice had to 
be in line with this. This discourse was in line with ideas about maturity and 
personal development that quickly became influential in the 1950s and 1960s. 
(Catholic) psychologists, religious sociologists and pedagogues were of the 
opinion that prohibitions should not be imposed from above, but that young 
people should internalize rules. If they were given the freedom to develop 
and act according to their own responsibility, they could reach true maturity. 
Girls were encouraged to actualize themselves, but that actualization was not 
so much aimed at the girl itself, but was in the service of the community. 
Service, a personal approach and taking care of fellow human beings were 
central concepts.

Fons Vitae, Mater Dei and the Theresialyceum were schools for Catholic 
girls, led by sisters, where students were prepared to get the gymnasium di-
ploma. That diploma opened the door to university education. These gram-
mar schools were not separate from society, but were part of it. Discussions 
about upbringing and education, about faith education and about masculin-
ity and femininity entered school life. The realization that an intellectual elite 
was being trained here guided the way in which catholicity and femininity 
took shape. 
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