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Woord vooraf

Het schrijven van een historische studie is eenzaam werk, maar gelukkig worden de periodes waarop de auteur alleen is met het blanke computerscherm afgewisseld door contacten met de vele mensen die op enigerlei
wijze bij het onderzoek betrokken zijn. Dat gold ook voor de totstandkoming van dit boek: er waren veel contacten en zij zijn de kwaliteit van het
werk zeer ten goede gekomen. Van al degenen die een belangrijke bijdrage
aan de afronding hebben geleverd, noem ik in de eerste plaats prof. dr.
M.G. Spiertz, voorzitter van de begeleidingscommissie van het project en
mijn promotor, die precies op de juiste momenten wist te stimuleren, en
prof. dr. J.H. Roes, met wie ik reeds sinds jaren de prettigste en vruchtbaarste contacten heb. Dank verdienen ook de overige leden van de begeleidingscommissie: br. dr. P.J.H. Ubachs, br. Marcianus van Gageldonk, fr.
drs. C. Paanakker, drs. G. Huijbregts, fr. Roland Disch, fr. Laurentio Letschert, dr. A.C.A.M. Bots, prof. dr. P.M.M. Klep, dr. P. Luykx. De bijeenkomsten van deze commissie hebben het onderzoek steeds vóóruit geholpen.
Tijdens het eigenlijke archiefonderzoek – de kern van het hele project –
heb ik veel bereidwillige hulp gekregen van de archivarissen br. Patricio
Winters, br. Guibertus Gabriëls, br. Prosper Mol, fr. Jan Westerburger, fr.
Jan Heerkens, fr. Meinrad Rüegsegger, br. Julius Schrijver, br. Nerius Luijten, fr. Francesco Besseler en fr. Vincentio Cox. Met nadruk wil ik fr. Monulphus Hoogers en fr. Caesario Peters memoreren, beide helaas overleden, aan wie ik niet alleen veel hulp in het archiefwerk maar ook menig
genoeglijk gesprek heb te danken.
Vervolgens wil ik degenen noemen die zo vriendelijk waren zich door mij
te laten interviewen: br. drs. Theo Sponselee, br. Amantius Veel, br. Avellinus Janssens, br. Toon Verkoyen, br. Wim Swüste, fr. Ambrosi van Oers,
fr. Novatus Vinckx, drs. G. Huybregts, br. Reginald Poelstra, br. Eduard
Quint, wijlen fr. Bavo Bijster, fr. Robertus Egberts en fr. Anacletus Hartings. Zij hebben mij veel méér geholpen dan uit een enkele vermelding in
de voetnoten blijkt.
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Verder wil ik mijn dank uitspreken aan mijn collega’s dr. Jan Peet, drs.
José Eijt, drs. Vefie Poels, fr. drs. Kees Paanakker en mr. drs. Maarten Hageman voor hun belangstelling en adviezen, aan dr. Jan Lenders, prof. dr.
J. van Laarhoven en drs. Gerard Dierick, die de tekst van kritisch commentaar voorzagen, en aan fr. drs. Harrie van Geene en br. Sigismund Tagage
met wie ik verhelderende gesprekken heb gevoerd.
Tenslotte wil ik mijn erkentelijkheid uitspreken voor de besturen van de
vijf congregaties, die niet alleen het project mogelijk maakten maar zich
bovendien als volmaakte opdrachtgevers opstelden. Zij krijgen met deze
studie een boek in handen waarover zij naar inhoud en strekking slechts
minimale invloed hebben willen uitoefenen. Zij hebben erop vertrouwd dat
het Katholiek Studiecentrum en de auteur degelijk werk zouden afleveren.
Ik hoop dat zij in dat vertrouwen niet zijn beschaamd.
Dit boek bevat geen viering van de verdiensten van de broedercongregaties
en van de individuele broeders en fraters. Gedenkboeken en feestboeken
zijn in het verleden genoeg geproduceerd. Ik realiseer mij maar al te goed,
dat de toon van mijn betoog in het algemeen koel en afstandelijk is. Toch
hoop ik dat de lezer tussen de regels door – bijvoorbeeld in de droge opsommingen van wat de broeders en fraters voor kinderen uit arme gezinnen, voor gehandicapte kinderen en voor kinderen in de Derde Wereld hebben gedaan – iets zal horen doorklinken van de bewondering die hun niet
aflatende werklust en hun idealisme verdienen. Veel mensen zijn bereid betaald werk voor de medemens te verrichten. Een grote groep mensen is bereid om één hoekje van hun leven af te bakenen en zich zonder betaling,
als vrijwilliger, in te zetten ten behoeve van de medemens. Maar het is en
blijft bijzonder dat sommige mensen bereid zijn om vanuit een religieuze
inspiratie hun hele leven zodanig in te richten dat zij zoveel mogelijk kunnen betekenen voor anderen. Dat broeders en fraters tot die zeldzame categorie behoren, is velen van hun leerlingen en pupillen niet ontgaan, zoals
ik in gesprekken met eigen leeftijdgenoten vaak mocht vaststellen.
Joos van Vugt
Nijmegen, 12 juli 1994

9

Inleiding

1. Het project
Het onderzoek waarvan hier verslag wordt gedaan, is voortgekomen uit
een initiatief van vijf Nederlandse broeder- en fratercongregaties:1 de Broeders van Maastricht (gesticht in 1840), de Broeders van Oudenbosch (1840),
de Fraters van Tilburg (1844), de Broeders van Huijbergen (1854) en de Fraters van Utrecht (1873). De besturen van deze congregaties waren van oordeel dat de tijd rijp was voor een wetenschappelijk verantwoorde studie naar
de ontwikkeling van hun gemeenschappen in de afgelopen anderhalve
eeuw. In 1987 hebben zij het Katholiek Studiecentrum van de Katholieke
Universiteit Nijmegen opdracht gegeven een dergelijk onderzoek te verrichten. Ondergetekende, studiesecretaris van het centrum, werd als uitvoerder
aangetrokken en van september 1987 tot april 1992 deels full-time, deels
part-time voor dit werk vrijgesteld.
De voortgang van het project werd bewaakt door een begeleidingscommissie onder voorzitterschap van de kerkhistoricus prof. dr. M.G. Spiertz.
In deze commissie werden de congregaties vertegenwoordigd door br. dr.
P.J.H. Ubachs (Broeders van Maastricht), br. Marcianus van Gageldonk
(Broeders van Oudenbosch), fr. drs. C. Paanakker (Fraters van Tilburg), drs.
G. Huijbregts (Broeders van Huijbergen), fr. Roland Disch en fr. Laurentio
Letschert (Fraters van Utrecht). De commissie werd gecompleteerd door de
historici dr. A.C.A.M. Bots, prof. dr. P.M.M. Klep, dr. P. Luykx en prof.
dr. J. Roes, die samen met de voorzitter als vertegenwoordigers van de
Katholieke Universiteit optraden.

1

Sommige congregaties noemen hun leden ‘broeders’; andere noemen hen ‘fraters’.
Er is geen wezenlijk verschil tussen beide benamingen. In het vervolg zal meestal de
meer gebruikelijke term ‘broeders’ worden gebruikt.
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2. Het onderzoek
Vraagstelling en optiek
Reeds een eerste oppervlakkige kennismaking met de geschiedenis van de
vijf broedercongregaties die in dit onderzoek centraal staan, brengt fasen
van opkomst, bloei en crisis aan het licht. Het hoe en waarom van die
curve in hun geschiedenis vormt de diepste vraag achter dit onderzoek,
maar het is een vraag die hier niet volledig kan worden beantwoord. In
laatste instantie hebben de lotgevallen van de congregaties immers te maken
met de algemene maatschappelijke ontwikkeling van de westerse samenleving, waarin het verschijnsel ‘secularisering’ een belangrijke rol speelt. Die
ontwikkeling voltrekt zich op een fundamenteler niveau dan de lotgevallen
van, bijvoorbeeld, de katholieke kerk of de katholieke beweging en op een
véél fundamenteler niveau dan de schoolstrijd in Nederland. In dit onderzoek zal de geschiedenis van de vijf broedercongregaties geplaatst worden
in het kader van de katholieke beweging die in de vorige eeuw ontstond en
met name tegen de achtergrond van de schoolstrijd. De schoolstrijd wordt
hier opgevat als het conflict dat ontstond doordat confessionele bewegingen
(waaronder de ultramontaanse katholieke beweging) probeerden greep te
krijgen op het onderwijs dat aan de jeugd van het eigen volksdeel werd aangeboden.
Hierna zal ten eerste worden nagegaan vanuit welke geest en vanuit
welke behoefte de congregaties zijn ontstaan. Vervolgens zal worden
beschreven hoe zij vanuit hun lokale oorsprong bij de schoolstrijd werden
betrokken en hoe hun lot uiteindelijk geheel verbonden is geraakt met de
wederwaardigheden van de katholieke beweging en van het katholieke
onderwijs in het bijzonder. Zózeer, dat de zorg voor katholieke scholen van
allerlei soort op den duur hun enige bestaansgrond leek te zijn en hun
engagement met de armen en misdeelden op het tweede plan geraakte. De
opeenvolgende fasen van de schoolstrijd hebben hen gedwongen tot aanpassingen, tot koerswijzigingen, tot rechtvaardigingen en, soms, tot bezinning. Die aanpassingen, koerswijzigingen en momenten van bezinning
zijn het eigenlijke object van dit onderzoek. De strekking ervan kan nu
reeds kort worden geformuleerd: de dienstbaarheid van de congregaties aan
de katholieke beweging van de negentiende en twintigste eeuw heeft hun veel
succes gebracht, maar de overwinning en het daarop volgende verval van de katholieke beweging is hun bijna fataal geworden. Bijzondere aandacht zal
besteed worden aan de gevolgen van die dienstbaarheid voor de vormgeving
en beleving van hun engagement met de armen en misdeelden, waarvan de
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intensiteit zich omgekeerd evenredig ontwikkeld heeft aan hun betrokkenheid bij de katholieke beweging.
De studie zal beginnen met een schets van het kader waarin het ontstaan
en de ontwikkeling van de congregaties zich heeft afgespeeld: de katholieke
beweging en de strijd om het onderwijs. Achtereenvolgens komen aan de
orde: het ontstaan van de katholieke beweging in het begin van de negentiende eeuw, het streven van die beweging om greep op het onderwijs te
krijgen, de crisis en de herleving van het kloosterleven in dezelfde periode,
de organisatie en het functioneren van negentiende-eeuwse broeder- en zustercongregaties.
Het onderzoek begint bij de voorgeschiedenis en de stichting van de vijf
congregaties en eindigt rond 1970, toen zij zich grotendeels hadden terugtrokken uit de werkzaamheden die zij gedurende vele decennia hadden verricht. Rond dat jaar begonnen zij aan een nieuwe periode in hun geschiedenis, die andere vraagstellingen en een ander onderzoek vereist.
Omdat het onderzoek zich concentreert op de werkzaamheden van de vijf
congregaties en met name op het beleid (of het gebrek aan beleid) dat zij
ten aanzien van die werkzaamheden aan de dag hebben gelegd, zullen veel
andere interessante aspecten van hun geschiedenis niet of slechts zijdelings
aan bod komen. Dat geldt, bijvoorbeeld, voor de dagelijkse gang van zaken
op broederscholen, voor de pedagogische en didaktische opvattingen van de
broeders en fraters, voor hun spiritualiteit, voor het dagelijkse leven binnen
de congregaties, voor de sociale herkomst van de leden en voor het effect
van hun werk op hun pupillen en leerlingen. Deze beperkingen zijn noodzakelijk, want één onderzoek kan geen recht doen aan de totaliteit van de
geschiedenis van vijf gemeenschappen die in de anderhalve eeuw van hun
bestaan zo’n negenduizend hard werkende leden binnen hun poorten hebben gehad. Te meer niet omdat deze gemeenschappen voor hun leden niet
alleen werkgemeenschappen vormden maar ook leefgemeenschappen,
waarin veel broeders en fraters vele tientallen jaren van hun leven hebben
doorgebracht. Er wordt slechts één van de kaders getekend waarin hun levens zich hebben afgespeeld: de werkzaamheden van hun congregaties.
Over hun persoonlijke beweegredenen en wederwaardigheden gaat deze studie niet: die verdienen onverdeelde aandacht in een ander onderzoek.
De ontwikkeling van de werkzaamheden van de congregaties wordt in
deze studie bestudeerd vanuit de optiek van de congregaties zelf. Er wordt,
als het ware, van het bestuurlijke centrum van de congregaties naar buiten
gekeken. Dat is niet vanzelfsprekend. Men zou de rol van de congregaties
ook op een heel andere manier kunnen benaderen, bijvoorbeeld vanuit de
lokale betekenis die hun kloosters, scholen en andere instellingen hebben
gehad. Dat zou een heel ander onderzoek vergen, dat wellicht meer inzicht
13

zou verschaffen in de lokale politieke verhoudingen waarin de congregaties
functioneerden. Er is evenwel een keuze gemaakt voor de centrale benadering die het mogelijk maakt de algemene ontwikkeling van de congregaties
door de tijd heen duidelijk in het licht te stellen.

Bronnen
De optiek van het onderzoek wordt weerspiegeld door de keuze van het archiefmateriaal waarop de studie is gebaseerd. Verreweg het meeste materiaal is afkomstig van de archieven van de congregaties zelf, die, uiteraard,
vooral gegevens bevatten over het beleid, de aspiraties en de overwegingen
van de congregatiebesturen. Het materiaal uit bisdomsarchieven – vooral correspondentie tussen het bisdom en de afzonderlijke congregaties – bleek
een belangrijke aanvulling. Hoewel het leeuwedeel van de contacten tussen
de congregaties en de bisdommen van formele aard was en is (litterae testimoniales ten behoeve van de inkleding van nieuwe kandidaten, vestigingsvergunningen, ontheffingen van geloften voor broeders die wilden uittreden, kapelwijdingen enzovoort), hebben bisschoppen soms een belangrijke
wending gegeven aan de ontwikkeling van een congregatie.
Het archief van het Departement van R.K. Eeredienst (1815-1868), aanwezig op het Algemeen Rijksarchief in Den Haag bevat vooral interessante
stukken over de voorgeschiedenis van de congregaties, dat wil zeggen de periode 1815-1840, waaraan in de studie van S. Stokman al veel aandacht is
geschonken.1 Na 1840 (het jaar waarin de eerste twee van de vijf congregaties werden gesticht) neemt de bemoeienis van de landelijke overheid met
de kloosters sterk af. Na de invoering van de liberale grondwet in 1848 verloor het genoemde Departement en zijn archief verder aan betekenis. Iets
dergelijks is ook het geval met het archief van het Ministerie van Justitie, dat
in de loop van de jaren veertig van de vorige eeuw zijn belangstelling voor
het kloosterwezen grotendeels verloor. Het archief van de afdeling Onderwijs van het Ministerie van Binnenlandse Zaken vormt uiteraard een rijke
bron voor de Nederlandse onderwijsgeschiedenis, maar had voor dit onderzoek weinig betekenis. Immers, vanuit het oogpunt van deze afdeling – en
van haar opvolger, het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
– namen de scholen en internaten van de broedercongregaties geen bijzondere plaats in temidden van de overige confessionele scholen en instellingen.
1

S. Stokman, De religieuzen en de onderwijspolitiek der regeering in het Verenigd Koninkrijk
der Nederlanden(1814-1830), Den Haag 1935.
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Uit de literatuur en uit de archieven van de congregaties bleek dat de H.
Stoel een belangrijke invloed heeft uitgeoefend op het verschijnsel van de
broeder- en zustercongregaties in zijn algemeenheid, maar dat de contacten
tussen Rome en de vijf individuele broedercongregaties vrijwel uitsluitend
van formele aard zijn geweest: aanvragen van vergunningen, de vijfjaarlijkse verslaglegging, de pauselijke goedkeuring van de constituties enzovoort.
Een uitzondering vormt het conflict tussen de Broeders van Oudenbosch en
hun bisschop J. van Hooijdonk (1782-1868) in de jaren 1850-1854: daar
was Rome wèl bij betrokken. Dat conflict is echter al gedetailleerd onderzocht en beschreven.1 In het kader van de onderhavige studie vertegenwoordigt het eerder een interessante uitzondering dan een illustratie van een gebruikelijke gang van zaken.
De congregatie-archieven zijn particuliere archieven. Zij zijn alleen toegankelijk met toestemming van het betreffende congregatiebestuur. Het archief van de Broeders van Maastricht is gedeponeerd in het Stadsarchief
Maastricht onder de naam ‘Archief De Beyart’. Het archief van de Broeders
van Oudenbosch wordt bewaard in het gemeente-archief te Oudenbosch,
het archief van de Fraters van Tilburg in het generalaat te Tilburg, het
archief van de Broeders van Huijbergen in het kloostercomplex te Huijbergen en het archief van de Fraters van Utrecht in het huis van de congregatie
aan de Kromme Nieuwegracht te Utrecht. Het zijn zonder uitzondering
goed bruikbare archieven. De ordening voldoet weliswaar niet aan professionele archivistische normen, maar dat doet aan hun toegankelijkheid weinig afbreuk: in feite zijn zij redelijk tot goed geordend. Hun materiële
toestand is goed.
Er bestaan grote verschillen in omvang. Het historisch archief van de
congregatie van Huijbergen is tamelijk klein. De archieven van de congregaties van Maastricht en Tilburg zijn daarentegen zeer groot. De archieven
van de congregaties van Oudenbosch en Utrecht nemen een middenpositie
in. In het algemeen is het deel van het archief dat betrekking heeft op de
periode tot de Eerste Wereldoorlog tamelijk lacuneus. Officiële stukken of
stukken met een zekere bewijskracht, zoals kasboeken, inschrijvingsboeken, notulenboeken van het bestuur, kapittelverslagen, contracten, verklaringen van kerkelijke autoriteiten e.d. zijn voor het merendeel bewaard gebleven. Dat geldt niet voor de dagelijkse correspondentie, tenzij deze betrekking had op een zaak van belang (zoals bijvoorbeeld het al eerder genoemde
conflict tussen de bisschop van Breda en de Broeders van Oudenbosch). De
correspondentie uit de periode tussen de wereldoorlogen is meestal beter
1

P.B.A. Melief, Joannes van Hooydonk. Apostolisch administrator en vicaris van het vicariaat Breda, eerste bisschop van Breda. 1827 - 1853 - 1867, Tilburg 1987. Bijdragen tot de
Geschiedenis van het Zuiden van Nederland. 71.
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maar niet volledig bewaard gebleven. Het archief van de Broeders van Oudenbosch is het enige van de vijf dat een echte calamiteit heeft meegemaakt.
In mei 1940 werd een groot deel ervan op last van het bestuur verbrand.
Met name de bestuursnotulen zijn daarbij verloren gegaan. Men was bang
dat het archief door de bezetter zou worden gebruikt om, net als in
Duitsland, de religieuzen door middel van zedelijkheidsprocessen in diskrediet te brengen.
Vanaf de jaren zestig worden de archieven, voor zover dat te controleren
is, min of meer volledig. Overigens ten nadele van het gemak van de onderzoeker, want de selectie tussen ‘belangrijk’ en ‘onbelangrijk’, die vroeger
als vanzelf door oversten en bestuurssecretarissen werd gemaakt, blijft
sindsdien achterwege. Het gevolg is dat de archieven met betrekking tot de
laatste decennia onafzienbare hoeveelheden correspondentie bevatten.
Vóór de Tweede Wereldoorlog werden de beraadslagingen van besturen en
kapittels vastgelegd in beknopte notulen of in besluitenlijsten, waarin weinig of niets te vinden is over de overwegingen die aan die besluiten ten
grondslag lagen. Na de oorlog, en vooral sinds de jaren zestig, is binnen de
congregaties een overlegcultuur tot ontwikkeling gekomen, die zeer veel informatieve stukken oplevert. Met name de verslagen van de besturen en de
discussiestukken die ter voorbereiding van kapittels werden en worden geproduceerd, zijn belangrijke bronnen.
De kwaliteit van de bronnen nam in de naoorlogse periode duidelijk toe.
Er ontstond meer discussie binnen de broedergemeenschappen, meer
openheid over de problemen waarmee men worstelde. Daarom zijn de meer
recente bronnen eerlijker, evenwichtiger en informatiever.
Bij het gebruik van de ‘bestuurlijke’ bronnen moest voortdurend rekening
worden gehouden met de herkomst en het specifieke karakter ervan. Door
bijvoorbeeld niet voetstoots aan te nemen dat de opvatting van een bestuur
werd gedeeld door de hele gemeenschap. Door erop verdacht te zijn dat geschriften van het bestuur bedoeld kunnen zijn als een verweer of als een
poging om de situatie gunstiger voor te stellen dan zij was. Door rekening
te houden met de neiging onaangenaamheden niet of in bedekte termen aan
het papier toe te vertrouwen.
Enige vertekening ten gevolge van de aard van de bronnen kan niet worden voorkomen. In de eerste plaats zal door de nadruk op veranderingen en
ontwikkelingen licht de indruk ontstaan dat het binnen de congregaties
voortdurend heeft gegonsd van discussies, koerswijzigingen en incidenten.
Dat is niet het geval geweest. Zeker vóór de oorlog bestond binnen de broedergemeenschappen een grote kloof tussen bestuur en ‘onderdanen’. Verreweg de meeste bestuurlijke besognes gingen volkomen voorbij aan de gewone broeders en fraters. Hun dagelijkse leven werd juist gekenmerkt door
16

rust en orde, door continuïteit, door regelmaat, door veel religieuze verplichtingen en door volhardende werkzaamheid – elementen die men als
het waarmerk van goed kloosterleven beschouwde. In de tweede plaats kan
ongewild de impressie ontstaan, dat de congregatiebesturen in hun besluitvorming vooral werden gedreven door allerlei materiële en praktische motieven. Het is onvermijdelijk dat in een historische studie de uiteenlopende
‘lagere’ motieven veel aandacht krijgen, aangezien zij een reactie vormen op
veranderende omstandigheden en ideeën. Die impressie van zakelijkheid en
berekening zou niet juist zijn. Door de hele geschiedenis van de congregaties – en ook van hun bestuurlijke geschiedenis – loopt het religieus geïnspireerde idealisme als een rode draad.

Literatuur
Wie zich wil verdiepen in de geschiedenis van het religieuze leven, heeft
geen gebrek aan publikaties. Niet alleen bestaan er diverse standaardwerken,
maar bovendien hebben alle orden en congregaties – met uitzondering van
de allerkleinste – gedenkboeken, gedenkartikelen en tijdschriften voortgebracht waarin hun geschiedenis wordt uiteengezet. De kwaliteit van die
produkten is wisselend. De meeste hebben vooral oog voor de petite histoire.
Andere zijn eerder essays over spiritualiteit dan historische studies. In de
grotere priesterinstituten bestaat echter een traditie van wetenschappelijk
historisch onderzoek naar de eigen geschiedenis, die heeft geresulteerd in
monografieën en in bijdragen aan eigen wetenschappelijke tijdschriften.
Ook buiten de kring van kloosterlingen is een omvangrijke literatuur tot
stand gekomen over het kloosterleven.1 Wat het religieuze leven van de moderne tijd betreft, is tot nu toe echter meer aandacht geschonken aan de negentiende dan aan de twintigste eeuw. Bovendien is er meer aandacht besteed aan het interne functioneren van kloostergemeenschappen dan aan de
ontwikkeling en de betekenis van hun werkzaamheden. Veel, heel veel boeken volstaan met de mededeling dat de religieuzen veel goeds hebben verricht. Sommige handboeken over de geschiedenis van het katholicisme laten in hun enthousiasme voor de verrichtingen van de seculiere geestelijkheid zelfs na de betekenis van de religieuzen te vermelden.
1

Zeer veel (oudere) literatuur in het standaardwerk: M. Heimbucher, Die Orden und
Kongregationen der Katholischen Kirche, 2 dln., München, Paderborn, Wien 1965, derde
druk. Moderner is het meerdelige naslagwerk: G. Pelliccia en G. Rocca (ed.), Dizionario
degli Instituti di Perfezione, Roma 1974-. Een eerste indruk van de Nederlandse literatuur: J.P.A. van Vugt en C.P. Voorvelt ofm, Kloosters op schrift. Een bibliografie over de orden en congregaties in Nederland in de negentiende en twintigste eeuw, Nijmegen 1992. Publikatie van het Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland. kdc-Cursor. 6.
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Tenslotte zal degene die zich verdiept in de geschiedenis van broedercongregaties met afgunst kijken naar de literatuur die over hun vrouwelijke tegenhangers is verschenen. Op de golf van feminisme en vrouwengeschiedenis is een indrukwekkende hoeveelheid studies tot stand gekomen, vooral
in de Verenigde Staten en Frankrijk maar ook elders. Daarin worden alle
denkbare aspecten van het religieuze leven van vrouwen aan de orde gesteld: de sociale omstandigheden waaronder vrouwen voor het klooster kozen, de interne organisatie van vrouwenkloosters, de mentaliteit en de spiritualiteit van de zusters, hun godsdienstige leven, de motieven van uittredende zusters, hun betekenis voor de emancipatie van de vrouw enzovoort.
Over de ontwikkeling van broedercongregaties is daarentegen weinig literatuur voorhanden waarmee in de nu volgende studie een discussie kon worden aangegaan. Bovendien is de geschiedenis van buitenlandse instituten
vaak zó sterk door de politieke geschiedenis van het betreffende land bepaald, dat zij moeilijk te vergelijken is met de geschiedenis van de Nederlandse broeders en fraters. Dat geldt bijvoorbeeld voor boeken over de geschiedenis van Franse broedercongregaties, waarin steevast veel aandacht
wordt besteed aan de wederwaardigheden van de congregaties onder de opeenvolgende politieke regimes. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor een studie
over Canadese broedercongregaties, die vooral in het teken staat van hun rol
in de conflicten tussen het Engelstalige en het Franstalige deel van die natie.1 Met het een noch met het ander vertoont de geschiedenis van de Nederlandse broedercongregaties enige affiniteit.

1

P.-A. Turcotte, L’enseignement secondaire public des Frères Éducateurs (1920-1970). Utopie et modernité, Montréal 1988.
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i
De katholieke beweging
en de strijd om de school

1. Het ontstaan van de katholieke beweging
Crisis en herleving van het katholicisme
De negentiende-eeuwse onderwijscongregaties zijn voortgekomen uit
de katholieke beweging die rond 1800 gestalte begon te krijgen.1 Aan het
einde van de achttiende eeuw werd in West-Europa een moderne samenleving geboren die voortdurend in beweging was, waarin oude vertrouwde lokale verbanden hun betekenis verloren, waarin de maatschappelijke ontwikkelingen werden bepaald door voortdurende discussies en conflicten tussen
politieke en ideologische stromingen en coalities. Een samenleving zonder
zekerheden. In deze samenleving was behoefte aan nieuwe samenhang, aan
nieuwe ideologieën, aan bewegingen die konden bemiddelen tussen het onzekere individu en de grote, verwarrende moderne maatschappij, aan bewegingen die beloofden orde te zullen brengen in de chaos. De katholieke beweging van de negentiende eeuw was één van de bewegingen die in de negentiende en twintigste eeuw een dergelijke rol zouden vervullen. Met
sommige daarvan, het liberalisme en het socialisme met name, zou zij in
een verbitterde strijd geraken. Met andere vertoonde zij opmerkelijk veel
overeenkomsten. Daarbij kan men vooral denken aan de vele protestantse
herlevingsbewegingen van de negentiende eeuw, zoals het Nederlandse Reveil en de Afscheiding, die, alle sociale en godsdienstige verschillen ten spijt,
in veel opzichten vergelijkbaar waren met de katholieke beweging: door
hun ‘herlevings’-karakter, hun religieuze orthodoxie, hun verzet tegen het
1

R. Aubert, ‘Die katholische Kirche und die Revolution’, in: H. Jedin (Hrsg.), Handbuch der Kirchengeschichte (7 dln., Freiburg, Basel, Wien 1965-79), deel vi/1, p. 3-99,
met name p. 81; P. Zind, Les nouvelles congrégations de frères enseignants en France de
1800-1830 (St.-Genis-Laval 1969. Dissertatie Université de Lyon), p. 465.
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rationalisme en tegen het liberalisme, hun politieke en sociale conservatisme, hun sociale bewogenheid.1
De katholieke beweging begon bescheiden als een revival-achtig verschijnsel, een zuiver godsdienstige opleving onder de katholieke bevolking van
enkele Westeuropese landen, waarvan de eerste tekenen reeds in de eerste
jaren na 1800, temidden van de maatschappelijke en kerkelijke ontreddering van revolutie en oorlog, te bespeuren waren. Zij ontwikkelde pas haar
volle kracht nadat zij de steun had gekregen van de geestelijkheid en, later,
van de kerkelijke hiërarchie, die streefden naar een herstel van de maatschappelijke invloed van de kerk en van het geloof.
De positie van de katholieke kerk was dan ook niet sterk. In de achttiende
eeuw was zij verzwakt door interne misstanden, door de Verlichtingsideologie, die weinig sympathie opbracht voor het ‘obscurantisme’ van de kerk,
en door de toenemende maatschappelijke ambities van de staat. De staat ervoer de kerk steeds meer als een obstakel voor zijn beleid. Daarom namen
de nationale overheden in Frankrijk, Oostenrijk, de Zuidelijke Nederlanden,
Spanje, Italië en de Duitse staten allerlei maatregelen om de invloed van de
kerk terug te dringen. De kerk werd gedwongen tot interne hervormingen,
haar rechten werden beknot, haar financiële fundamenten werden ondermijnd en het bestand aan religieuzen werd onder dwang uitgedund. Tijdens
de Franse Revolutie en de napoleontische tijd kwam deze ontwikkeling tot
een radicaal en vaak gewelddadig hoogtepunt, zowel in Frankrijk zelf als in
de landen die door de revolutie werden beroerd.2
De vanzelfsprekendheid waarmee de kerk tijdens het ancien régime door
de staat werd gesteund, was in de negentiende eeuw voorgoed verdwenen.
Aanvankelijk probeerde de H. Stoel de traditionele positie van de kerk te
herstellen door een verzoenings- en concordaatspolitiek te voeren tegenover
de nationale regeringen. Na lang aarzelen werd dit beleid in de jaren dertig
van de vorige eeuw grotendeels verlaten, omdat het niet meer paste in een
tijdperk waarin de scheiding tussen kerk en staat in steeds meer landen een
feit werd. De kerk schortte haar directe politieke pretenties op om zich, met
succes, te concentreren op een versteviging van haar maatschappelijke en
ideologische invloed.3 De katholieke beweging kreeg onder leiding van het
Vaticaan echter steeds meer het karakter van een politieke, maatschappelijke en religieuze kruistocht tegen de moderne samenleving in al haar ui1

De opkomst van dergelijke bewegingen wordt overtuigend beschreven in: S. Hellemans, Strijd om de moderniteit. Sociale bewegingen en verzuiling in Europa sinds 1800
(Leuven 1990. kadoc-studies. 10), p. 40-41.
2 L. Cnockaert, Pierre-Joseph Triest 1760-1836. “Le Vincent de Paul belge”, Louvain 1974.
3 Over deze koerswijziging van de kerk: W. McSweeney, Roman Catholicism. The search
for relevance, New York 1980; Hellemans, Strijd om de moderniteit, p. 57.
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tingsvormen en met name tegen de gedoodverfde exponenten van alle moderniteit: de liberalen, de socialisten en communisme en het typisch negentiende-eeuwse bête noire: de vrijmetselarij.
De katholieke beweging manifesteerde zich eerst in Frankrijk en België.
Nederland was wat later aan de beurt, hoewel de nieuwe geest al aan het
eind van de achttiende eeuw op bescheiden schaal was geïntroduceerd in de
provincie Noord-Brabant door priesters die uit België waren gevlucht voor
de Franse bezetters.1 In 1795 was in Nederland onder Frans patronage de
‘Bataafse Republiek’ uitgeroepen, waarvan de Nationale Vergadering, gecreëerd naar het voorbeeld van haar pendant in het revolutionaire Frankrijk, in
1796 alle discriminerende regels en bepalingen tegen katholieken en andere
godsdienstige minderheidsgroepen vernietigde. Na deze juridische emancipatie liet de maatschappelijke emancipatie van de Nederlandse katholieken
nog enkele tientallen jaren op zich wachten, maar de gebeurtenissen van
1795 stelden hen niettemin in staat een bescheiden begin te maken met het
herstel en de verbetering van de kerkelijke infrastructuur. Ultramontaans
georiënteerde priesters namen daarbij het voortouw, onder meer door de
stichting van seminaries die opereerden in de nieuwe geest.2 De definitieve
ontplooiing van de beweging zou tot de jaren dertig van de vorige eeuw op
zich laten wachten, hetgeen niet verwonderlijk was gezien de maatschappelijke achterstand van de Nederlandse katholieken en de repressieve houding
van de Franse en Nederlandse overheid.

Het ultramontaanse alternatief
De katholieke beweging die uit het samengaan van volks reveil en kerkelijk
beleid is voortgekomen, streed onder het vaandel van het ultramontanisme.
Dat begrip had oorspronkelijk betrekking op een denkrichting die het
primaat van de paus binnen en buiten de kerk benadrukte.3 Het ultramontanisme had reeds in de tweede helft van de achttiende eeuw het karakter
1 Aubert, ‘Die katholische Kirche und die Revolution’, p. 48.
2 J. Roegiers, ‘Van Unigenitus (1713) tot Mirari Vos (1832): Noord-

en Zuidnederlandse
katholieken tussen jansenisme en ultramontanisme’, in: Trajecta, 1(1992), nr. 1, p. 4966, met name p. 62; J.B.F. Schröder, Het Bossche Groot-Seminarie (1798-1865). Bijdragen voor een spiritualiteitsgeschiedenis, Nijmegen 1977. Doctoraalscriptie Geschiedenis
van het Nederlands Katholicisme, vakgroep Geschiedenis ku Nijmegen.
3 Een uitstekend overzicht van de ontwikkeling en de doelstellingen van het ultramontanisme: J. Roegiers, ‘De gedaantewisseling van het Zuidnederlands ultramontanisme,
1750-1830’, in: E. Lamberts (red.), De Kruistocht tegen het Liberalisme. Facetten van het
ultramontanisme in België in de 19e eeuw (Leuven 1984), p. 11-37. Ook: idem, De Leuvense theologen en de verlichting. Onderwijs, wetenschap, polemiek en politiek van 1730 tot 1797,
Leuven 1979. Ongepubliceerde dissertatie ku Leuven.
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aangenomen van een godsdienstige protestbeweging, die met name in de
Zuidelijke (Oostenrijkse) Nederlanden aan kracht won door haar verzet tegen de radicale kerkpolitiek van keizer Jozef ii (1741-1790) in de periode
1780-1790. In de negentiende eeuw werd ‘ultramontanisme’ de algemene
aanduiding voor de geest die de katholieke beweging van die tijd bezielde.
De negentiende-eeuwse ultramontaanse beweging was bovenal traditionalistisch van karakter. Zij verzette zich consequent tegen alle ontwikkelingen
in de samenleving die zij als nieuw en modern ervoer. Zij streefde naar een
samenleving die organisch en statisch tegelijk was, waarin mensen hun
plaats wisten, waarin absolute waarheid voorrang had op vrijheid van meningsuiting. Het vocht voor een herstel van de maatschappelijke invloed die
de kerk en het geloof vóór de Franse Revolutie hadden bezeten. Want daarvan werd een herstel van de maatschappelijke orde en overzichtelijkheid
verwacht, waarnaar zoveel katholieken hunkerden.
In kerkelijk opzicht was de katholieke beweging gekant tegen elke vorm
van staatsbemoeienis met de kerk, tegen het gedachtengoed van de Verlichting, tegen de autonomie van nationale kerken. Zij bepleitte een sterke
kerkelijke eenheid onder leiding van de paus.1 De aanhangers verzetten zich
tegen het ‘verlichte’ katholicisme van de achttiende eeuw, dat werd gekenmerkt door een rationele benadering van geloofswaarheden, door een sobere
liturgische praktijk, door een kritische houding tegenover ‘middeleeuwse’
gewoonten als heiligenverering, relikwieënverering en aflaten, en soms
zelfs door oecumenische neigingen. Zij verzetten zich met evenveel kracht
tegen de jansenistische erfenis die met name in Nederland onder katholieken nog doorwerkte: pessimisme over de mens, streng moralisme en een
kille, haast calvinistische sfeer.2
Maar de katholieke beweging was niet alleen negatief in haar benadering.
In kerkelijk en godsdienstig opzicht stelde zij tegenover het Verlichtingskatholicisme en het jansenisme een orthodoxe dogmatische benadering van
geloofswaarheden, maar ook een esthetische en sfeervolle liturgie, een actieve maar milde pastorale praktijk, een herwaardering van de verering van
de heiligen en relikwieën en een herstel van oude pelgrimages en aflaatpraktijken. In haar benadrukking van het gevoel, van een kleurrijke geloofsbeleving, vertoonde zij verwantschap met de romantiek (hoewel de
meer kleurrijke en ‘wilde’ uitingen daarvan in de ogen van de meeste katho-

1

E. Lamberts, ‘Het ultramontanisme in België, 1830-1914’, in: Lamberts, De Kruistocht
tegen het Liberalisme, p. 38-63; Roegiers, ‘De gedaantewisseling’, p. 11-37.
2 M.G. Spiertz, ‘Jansenisme in en rond de Nederlanden 1640-1690’, in: Trajecta,
1(1992), nr. 2, p. 144-167; idem, ‘Anti-jansenisme en jansenisme in de Nederlanden in
de achttiende en negentiende eeuw’, in: Trajecta, 1(1992), nr. 3, p. 233-251.
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lieken geen genade vonden).1 De beweging was uitgesproken anti-oecumenisch. Zij keerde zich consequent tegen elke poging om de verschillen tussen godsdiensten en gezindten te relativeren.
Ook in sociaal opzicht had de katholieke beweging iets te bieden, namelijk een rusteloze activiteit op het terrein van de armenzorg, de ziekenverpleging, de wezenzorg en het onderwijs. Aan het einde van de achttiende
eeuw en in de eerste helft van de negentiende eeuw bestond er in de beter
gesitueerde kringen in de Westeuropese landen een levendige belangstelling
voor het probleem van de armoede of van het ‘pauperisme’, hetgeen tot uiting kwam in veel theoretische en polemische activiteit – boeken, pamfletten, plannen – maar ook in de vloed van particuliere filantropische ondernemingen, die zo kenmerkend waren voor de negentiende eeuw. De meeste
initiatieven die hieruit voortkwamen, beoogden niet de bestrijding van de
armoede zelf, laat staan een omverwerping van de bestaande verhoudingen
tussen arm en rijk. Integendeel, juist het ongestoord voortbestaan van deze
als fundamenteel juist ervaren verhoudingen was een belangrijke doelstelling. De armoede zelf werd als een onvermijdelijk en natuurlijk verschijnsel beschouwd. De aandacht was dan ook vooral gericht op de bestrijding
van de effecten van de armoede en met name van die effecten die de maatschappelijke orde bedreigden. Zodoende werden problemen die men tegenwoordig bij voorkeur definieert in termen van inkomen, huisvesting, opleiding en maatschappelijke kansen, destijds in morele en godsdienstige termen geduid: zedeloosheid, godsdienstige onverschilligheid, ongeloof, onverantwoordelijkheid, luiheid, straatslijperij, misdaad, opstandigheid.
Lange tijd had de overtuiging overheerst dat het verpauperde deel van de
bevolking het best in het gareel gehouden kon worden door het (met mate)
te bedelen en met harde hand te straffen wanneer het zich tegen zijn meerderen keerde. Armenonderwijs kon zich beperken tot enige elementaire
godsdienstkennis. Méér opleiding zou de sociale onrust slechts aanwakkeren.2 Tegenover deze obscurantistische opvatting stond de gedachte dat juist
opvoeding en onderwijs efficiënte middelen waren om de armen tot een fatsoenlijk en tevreden leven te brengen en om de maatschappij tegen onrust
en oproer te beschermen. Deze opvatting won in de ‘verlichte’ en idealisti1

Over karakter en functie van de ultramontaanse vroomheid: A. Taves, The household of
faith. Roman Catholic devotions in mid-nineteenth-century America, Notre Dame ind.
1986; W. McSweeney, ‘Catholic Piety in the Nineteenth Century’, in: Social Compass,
34(1987), p. 203-210.
2 Ph.J. Idenburg, Schets van het Nederlands schoolwezen (Groningen 1964, 2de druk), p.
152-153; J. Lenders, De burger en de volksschool. Culturele en mentale achtergronden van
een onderwijshervorming. Nederland 1780-1850 (Nijmegen 1988. Dissertatie ru Leiden), p.
60-71; M.A.J.M. Matthijssen, De elite en de mythe. Een sociologische analyse van de strijd
om onderwijsverandering (Deventer 1982), p. 69.
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sche tweede helft van de achttiende eeuw snel terrein en werd in de negentiende eeuw tenslotte gemeengoed. De gebruikelijke bedelingspraktijk werd
verworpen. Bedeling was weliswaar onontbeerlijk om de armen fysiek op
de been te houden, maar materiële ondersteuning zonder begeleiding,
zonder godsdienst en zonder opvoeding kon de armen slechts stijven in al
hun slechte gewoonten – en daar de luiheid nog aan toevoegen. ‘Geen armenzorg zonder opvoeding’ werd het devies van vrijwel alle negentiendeeeuwse caritatieve initiatieven, of zij nu van liberalen, protestants-christelijken of katholieken huize waren. Vandaar dat volksonderwijs beschouwd
werd als een vorm van armenzorg.
De katholieke beweging deelde deze opvattingen over het armoedeprobleem: het verwijt van obscurantisme dat haar in de negentiende eeuw zo
vaak werd gemaakt, was dan ook niet terecht, zoals moge blijken uit de redevoering die een pater van de congregatie van Tilburg uitsprak bij de opening van de eerste armenschool van zijn congregatie (St.-Vincentiusschool,
1850): “Men hoort wel ooit deze vraag voorstellen: waarom moet het kind
onderwezen worden? Is het wel noodig, dat de eenvoudige man meer wete,
dan dien handarbeid, waardoor hij in de behoefte van zijn ligchaam zal leeren voorzien?”1 Waarna een lang betoog volgde over de heilzame invloed
van onderwijs op het individu, de maatschappij en de kerk. Dat de katholieke beweging in haar benadering van de arme medemens blijk gaf van een
voor huidige begrippen stuitend paternalisme en moralisme, is waar. Dat
geldt ook voor de vaststelling dat meergegoede katholieken onbekommerd
hun eigen burgerlijke normen als alleenzaligmakend aan de armen voorhielden, en dat zij wat al te gemakkelijk voorbij gingen aan de maatschappelijke oorzaken van de armoede. In dit opzicht – zoals in véél opzichten!
– was de katholieke beweging een kind van haar tijd, ook al verfoeide zij
veel kenmerken van die ‘eeuw van stoom en ijzer’. Daar staat tegenover dat
er in katholieke kring een levendig en bovenal praktisch engagement met de
armen aan de dag werd gelegd. Daarmee werd een oude traditie van christelijke caritas tot nieuw leven gewekt. Priesters, religieuzen en katholieke
burgers waren er diep van overtuigd dat zij een christelijke plicht te vervullen hadden ten opzichte van de arme en misdeelde medemens. Er was
sprake van een authentiek engagement. Dat moet hier met nadruk worden
gesteld. In een historische studie over de katholieke beweging van de
negentiende en twintigste eeuw kan licht de indruk gewekt worden dat alles
wat deze beweging op het gebied van onderwijs, ziekenverpleging, krankzinnigenverpleging, bejaardenzorg, armenzorg, maatschappelijk werk tot
1

Redevoering uitgesproken op den feestdag van den H. Vincentius van Paulo, ter gelegenheid
van de plegtige inwijding der school voor arme en minvermogende R.K. jongens, te Tilburg
(Tilburg 1850), p. 8.
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stand bracht, in laatste instantie werd gemotiveerd door machtsstreven, door
politieke, financiële of andere ‘zakelijke’ overwegingen. Dat zou geen recht
doen aan de motivering en aan de verdiensten van de talloze katholieken die
zeer veel geld, tijd en moeite hebben besteed aan werkzaamheden waaraan
geen maatschappelijke eer viel te behalen.
Deze overwegingen nemen niet weg dat de energie waarmee de katholieke
beweging op maatschappelijk gebied aan de slag ging, voor een deel voortkwam uit de angst dat de positie van het geloof en van de kerk geschaad
zou worden als men het initiatief aan anderen (de staat, niet-katholieken)
zou laten. Die opvatting werd door haar tegenstanders gedeeld. Reeds de revolutionaire en later napoleontische overheden hadden zich gerealiseerd dat
armenzorg en volksonderwijs belangrijke onderdelen waren van de machtsbasis van de kerk. Vandaar dat zij kerkelijke instellingen op dit gebied hadden vernietigd en pogingen in het werk hadden gesteld om strikt seculiere
alternatieven van de grond te tillen. Zo hoopten zij het traditionele monopolie van de kerk op deze terreinen voorgoed te breken. Antiklerikale regimes die in de loop van de negentiende eeuw aan het bewind kwamen, handelden niet anders. De inspanningen die katholieken zich getroostten, droegen dan ook vaak het karakter van een reactie op de ondernemingen van
anderen.
De maatschappelijke activiteiten van de katholieke beweging werden gedragen door leken èn door een nieuwe generatie van priesters die niet
langer wilden volstaan met het vervullen van de traditionele priesterlijke
taken in en rond de pastorie. Zij namen de leiding op zich van parochiële
initiatieven in de sfeer van devotionele praktijken, armenzorg, jeugdwerk en
volksonderwijs om de trouwe gelovigen in hun verknochtheid aan de kerk
te bevestigen en de lauwe en marginale parochianen opnieuw bij het parochiële leven te betrekken.1 Zij werden geleid door bisschoppen die eveneens
bereid waren om initiatieven te nemen, om de orthodoxie en het gezag van
de kerkelijke hiërarchie overal ingang te doen vinden en om de maatschappelijke kracht van de kerk weer voelbaar te maken in de samenleving. Het
waren deze priesters en bisschoppen die ruimte boden aan het initiatief van
de stichters en stichteressen van nieuwe congregaties die aan de sociale
activiteiten van de beweging vorm zouden geven. Soms traden zij zelf als
stichters op. Zij bevorderden en stuurden de werkzaamheden van de
nieuwe kloosters.2 De keerzijde van die activiteit was dat velen van hen –
niet allen! – buitengewoon gehecht waren aan hun zeggenschap over de
1

R. Aubert, ‘Licht und Schatten der katholischen Vitalität’, in: Jedin, Handbuch der Kirchengeschichte, deel vi/i, p. 650-695, met name p. 659.
2 Over de sturende activiteit van bisschoppen: J. Art, Kerkelijke structuur en pastorale
werking in het bisdom Gent tussen 1830 en 1914, Kortrijk-Heule 1977.
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religieuzen en, indien getart, voor geen enkele pesterij terugschrokken om
ervoor te zorgen dat hun aanspraken werden erkend.1

Verzuiling en ontzuiling
Gedurende het grootste deel van de negentiende eeuw beperkten de maatschappelijke activiteiten van de katholieke beweging zich tot min of meer
traditionele kerkelijke activiteiten die voor een aanzienlijk deel afhankelijk
waren van de werkzaamheid van geestelijken en religieuzen. Toch werd
toen de basis gelegd voor de veel bredere activiteiten die de katholieke beweging vanaf ca. 1880 zou ontplooien. In een aantal Europese landen, waaronder Nederland, voelde zij zich door de toenemende sociale spanningen
en door de opkomst van het socialisme gedwongen om haar doelstellingen
te gaan nastreven op terreinen die zij tevoren nog nooit had betreden en
met methoden van organisatie en massamobilisatie die tot dan toe vrijwel
onbekend waren. Er ontstond een netwerk, een ‘zuil’, van talloze grote en
kleine katholieke maatschappelijke organisaties op ongeveer elk denkbaar
gebied. In de betrokken landen werd het katholieke volksdeel dan ook een
subcultuur, een samenleving-in-de-samenleving. De organisaties werden in
het algemeen geleid door katholieke leken, maar de invloed van de geestelijkheid bleef aanzienlijk. Vooral in Nederland droeg de zuil, ondanks de
kwantitatieve inbreng van de leken, een sterk klerikaal karakter.2 De geestelijkheid was inmiddels vertrouwd geraakt met een actieve pastorale aanpak
en met de daarvoor vereiste activiteiten buiten de deur van de pastorie. Ook
in die zin bestond er continuïteit tussen de katholieke herleving van de
vroege negentiende eeuw en de ‘verzuiling’ die zich aan het einde van die
eeuw manifesteerde. Sommige auteurs onderschrijven deze continuïteit,
omdat zij de nadruk leggen op het feit dat de katholieke beweging dezelfde
doelstellingen behield. Anderen benadrukken de verschillen, omdat de gebruikte methoden veranderden.3 Zelf ben ik geneigd de continuïteit te bena1

Een vaak gebruikt machtsmiddel was het ‘verwijderen van het H. Sacrament’ uit een
weerspannig klooster, waardoor de religieuzen van het spirituele middelpunt van hun
gemeenschap beroofd werden. Bisschop Van Hooijdonk wendde dit middel aan om pastoor Hellemons en de Broeders van Oudenbosch op de knieën te krijgen. Zie: Van
Hooijdonk aan Hellemons (27 feb. 1852), in: Arch. Brs. O’bosch, doos d 2 - f 4.
2 Hellemans, Strijd om de moderniteit, p. 111.
3 De continuïteit wordt benadrukt door J. De Maeyer en S. Hellemans, ‘Katholiek reveil, katholieke verzuiling en dagelijks leven’, in: J. Billiet (red.), Tussen bescherming en
verovering. Sociologen en historici over zuilvorming (Leuven 1988. kadoc-studies. 6), p.
171-200, met name p. 189; Lamberts, ‘Het ultramontanisme in België’, p. 59, en: idem,
‘Van Kerk naar zuil: de ontwikkeling van het katholiek organisatiewezen in België in de
19e eeuw’, in: Billiet, Tussen bescherming en verovering, p. 83-133. Righart legt meer na-
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drukken, zonder overigens te willen loochenen dat de katholieke beweging
aan het einde van de negentiende eeuw een nieuwe fase in haar bestaan binnentrad.
De katholieke beweging was zonder twijfel succesvol. Haar invloed op
sociaal gebied had haar in het midden van de negentiende eeuw in staat gesteld de hevige concurrentieslag met liberaal georiënteerde katholieken te
winnen.1 Zij is erin geslaagd om in een periode van anderhalve eeuw haar
maatschappelijke invloed zeer ver op te voeren: in de politiek, in de armenzorg, de ziekenverpleging, het onderwijs en tenslotte zelfs binnen de arbeidsverhoudingen. Die invloed is lang in stand gebleven. Ten aanzien van
een aantal Europese landen kan men dan ook onderschrijven wat over België is beweerd, namelijk dat “de dieptewerking van de Kerk nooit groter [is]
geweest dan juist in deze periode van ca. 1850 tot ca. 1950”.2
Volgens sommige auteurs heeft de katholieke beweging, achteraf bezien,
een gevecht tegen de bierkaai geleverd. Zij heeft gevochten tegen de onafwendbare desintegratie van de traditionele samenleving, tegen allerlei kenmerken van de moderne maatschappij, maar ook tegen de even onafwendbare secularisatie, dat wil zeggen: het steeds geringer worden van de invloed
van kerk en godsdienst in het maatschappelijk leven.3 Het succes van haar
verzet is relatief gebleken, beperkt van omvang en duur. Bovendien zijn er
altijd en overal maatschappelijke sectoren en individuen geweest die zich
wisten te onttrekken aan haar invloed.4 Daar staat tegenover dat zij met
vrucht heeft geïnsisteerd op de relatieve autonomie van sommige maatschappelijke terreinen ten opzichte van de staat en op de waarde van het
druk op de verschillen: J.A. Righart, De katholieke zuil in Europa. Een vergelijkend onderzoek naar het ontstaan van verzuiling onder katholieken in Oostenrijk, Zwitserland, België en
Nederland, Meppel, Amsterdam 1986. Dissertatie ku Nijmegen.
1 J.A. Bornewasser, Katholieke Kerk en Restauratie. Afscheidscollege gegeven bij gelegenheid
van het aftreden als hoogleraar in de kerkgeschiedenis aan de Theologische Faculteit Tilburg
op vrijdag 10 november 1989 (Tilburg 1989), p. 17. Opmerkelijk is dat deze strijd zich in
de meest uiteenlopende landen heeft voorgedaan, onder de meest uiteenlopende
omstandigheden. Bijvoorbeeld in Canada, in België, in Engeland en in Zwitserland. Zie:
M. Danylewicz, Taking the Veil: An Alternative to Marriage, Motherhood, and Spinsterhood
in Quebec, 1840-1920 (Toronto 1987), p. 30-31; Lamberts, ‘Het ultramontanisme in
België’, p. 42, 49; Roegiers, ‘De gedaantewisseling’, p. 35; J.D. Holmes, More Roman
than Rome. English Catholicism in the Nineteenth Century (London, Shepherdstown
1978), p. 170; U. Altermatt, Katholizismus und Moderne. Zur Sozial- und Mentalitätsgeschichte der Schweizer Katholiken im 19. und 20. Jahrhundert (Zürich 1989), p. 222.
2 De Maeyer en Hellemans, ‘Katholiek reveil’, p 171.
3 Altermatt, Katholizismus und Moderne, p. 38; K. Erlinghagen, Die Säkularisierung der
deutschen Schule, Hannover 1972; N.L. Dodde, ‘Secularisatie en onderwijs’, in: Voorbij
domineesland. De gevolgen van de secularisatie (Amstersfoort, Leuven [1988]), p. 86-92,
met name p. 86.
4 P. Luykx, ‘Andere katholieken, 1920-1960’, in: Jaarboek van het Katholiek Documentatie Centrum 1986 (Nijmegen 1987), p. 52-84.
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particulier initiatief inzake sociale zorg, onderwijs en opvoeding. Zij heeft
substantieel bijgedragen aan het ontstaan van het maatschappelijke middenveld, de talloze organisaties, verenigingen en stichtingen die bemiddelen
tussen de burger en de staat. Zij heeft de collectivisering en Verstaatlichung
van gezondheidszorg, onderwijs en welzijnszorg niet gestopt, maar wel
onderbroken en genuanceerd.
Na de Tweede Wereldoorlog verloor de katholieke beweging in toenemende mate aan kracht. Zij was geboren uit de behoefte van katholieken om
zich te verzetten tegen de moderne samenleving, die zij als chaotisch en
bedreigend ervoeren. Maar de opkomende consumptiemaatschappij werd
niet als bedreigend ervaren. Integendeel. Waarom zou men zich als katholiek verzetten tegen een moderne samenleving die materiële welvaart beloofde aan iedereen?1 Tegen een moderne samenleving die niemand, ongeacht
zijn levensovertuiging, een strobreed in de weg legde? Tegen een moderne
samenleving die geen chaos bracht maar juist orde, sociale rust en goede
voorzieningen? Waarom zou men zich als groep nog langer afsluiten voor
andersdenkenden? Voor de katholieke beweging bleek deze denkwijze fataal. Zij had altijd kracht geput uit haar verzet tegen andere groepen, tegen
bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen, tegen andere denkrichtingen,
tegen de overheid. Dat verzet was nu uit de tijd. De resulterende afbraak van
de katholieke beweging werd versneld door de onzekerheid binnen de kerk
zelf. Tenslotte maakte het Tweede Vaticaanse Concilie een einde aan de
principiële verzetshouding van de kerk jegens de moderne samenleving.
Daarmee sanctioneerden de concilievaders de terugtocht van de kerk die hier
en daar al in de jaren vijftig aan het licht was getreden. Het wegvallen van
de organisatorische en ideologische binding die de kerk bood, heeft het
verval van de katholieke zuilen in de diverse Europese landen danig versneld.2

2. De strijd om de school
De schoolstrijd in Europa
In alle Westeuropese landen is aan het eind van de achttiende eeuw de
kiem gelegd voor een politiek conflict dat in de negentiende en twintigste
eeuw tot uiting zou komen: de strijd tussen de kerk en de wereldlijke overheid om de zeggenschap over het volksonderwijs. Tot het eind van de acht1 Hellemans, Strijd om de moderniteit, p. 195.
2 Hellemans, Strijd om de moderniteit, p. 120,
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tiende eeuw was de positie van de kerk (bedoeld wordt hier de katholieke
kerk, maar mutatis mutandis gaat dit betoog ook op voor de gevestigde protestantse kerken) in het onderwijs nauwelijks omstreden. Soms was er
sprake van directe en formele zeggenschap van de kerk, soms van een meer
indirecte beïnvloeding. De kerk was het bindende en dominerende element
in het veld van onderwijs en opvoeding. Inhoudelijk was het onderwijs
doordrongen van morele en godsdienstige doelstellingen.1
Het centrale gezag bekommerde zich relatief weinig om het volksonderwijs, dat werd beschouwd als een zaak van de kerk en van de lokale gemeenschap, en dus van de lokale overheid. Volksonderwijs werd zelden als
een nationaal belang of als een staatszaak beschouwd. De autoriteiten beperkten zich ertoe de kerk waar nodig te steunen in de vervulling van haar
opvoedende taken. De ‘verlichte’ achttiende-eeuwse staat nam evenwel geen
genoegen meer met een bijrol. Hij koesterde, naast zijn traditionele economische en politieke doelstellingen, ook sociale ambities: hij wilde de samenleving vormen en kneden tot interne homogeniteit en nationale kracht.2
Een goed opgeleide bevolking zou de economie en de militaire kracht van
de natie ten goede komen. Bovendien raakte ook de overheid ervan
overtuigd dat volksonderwijs een geschikt middel was om de armen op te
voeden en zo op de langere termijn sociale rust te garanderen. Het onderwijs werd een staatszaak die niet meer aan lokale of kerkelijke overheden
kon worden overgelaten.
Volksonderwijs werd in het begin van de negentiende eeuw dan ook niet
opgevat als een middel om de armen in de gelegenheid te stellen aan de armoede te ontsnappen, laat staan als een middel om voortdurende sociale
mobiliteit te bewerkstelligen. Het streven was erop gericht om de tot losbandigheid en opstandigheid geneigde arme op te voeden tot een ‘nette arme’: een persoon die weliswaar arm was maar voldoende kennis en morele
ruggegraat bezat om goed voor zichzelf en zijn gezin te kunnen zorgen,
om zijn godsdienstige plichten na te komen, om ijverig te werken, om
slechte gewoonten te vermijden en zich in het verkeer met anderen bewust
te zijn van zijn nederige plaats en van het belang van maatschappelijke
rust. Onderwijs en opvoeding voor de armen dienden een statisch doel.
Tijdens de Franse Revolutie en de napoleontische tijd werd het volksonderwijs op veel plaatsen genationaliseerd. Onderwijzers werden ‘dienaren
1

M. de Vroede, ‘Volksonderwijs en maatschappij in België en Nederland van de zeventiende tot het begin van de twintigste eeuw’, in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de
Geschiedenis der Nederlanden, 92(1977), nr. 2, p. 181-207, met name p. 182.
2 Over deze symbiose van hervormingsgezindheid en nationaal machtsstreven: H.
Hasquin, ‘Jozef ii en de Franse Revolutie: punten van overeenkomst en breuk’, in:
Oostenrijks België, 1713-1794. De Zuidelijke Nederlanden onder de Oostenrijkse Habsburgers
(z.p. 1987), p. 533-535.
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van de staat’. De kerkelijke invloed werd waar mogelijk geëlimineerd. Religieuze leerkrachten werden uit de scholen verwijderd. De katholieke beweging probeerde deze ontwikkeling terug te draaien. Zij beschouwde onderwijs als een taak die de kerk toekwam op grond van de traditie en van de
opdracht van Christus om alle volkeren te onderwijzen. Bovendien besefte
zij, even goed als haar tegenstanders, dat aan het onderwijs veel geestelijke
en maatschappelijke invloed kon worden ontleend. Zij deelde de overtuiging dat het onderwijs een machtig middel was om de jeugd te vormen en
via de jeugd de maatschappelijke ontwikkeling te beïnvloeden. Andersom
was zij ervan overtuigd dat de tegenstanders van de kerk en van het geloof
in het onderwijs het middel bij uitstek zagen om de jeugd aan de kerk te
ontfutselen. De katholieke beweging heeft de isolerende werking van katholieke onderwijs dan ook minstens zo sterk benadrukt als de positieve vormende functie. Die overwegingen klemden des te meer naarmate het onderwijs meer en meer een gewone algemene maatschappelijke voorziening
werd voor de hele bevolking.1
Ten tijde van de Restauratie was het politieke en culturele klimaat in het
algemeen gunstig voor een terugkeer van de kerk in het onderwijs. Toch
ontmoette het streven van de katholieke beweging tegenstand. Zelfs conservatieve regeringen, die de kerk als behoedster van de traditionele maatschappelijke verhoudingen een warm hart toedroegen, wensten hun zeggenschap over het onderwijs niet zonder meer af te staan. De staat noch de
kerk bleek van zins het onderwijs aan de ander te laten. Voor een vooruitstrevende politieke stroming als het liberalisme was een hernieuwde kerkelijke invloed in de school onaanvaardbaar.
De politieke strijd om het onderwijs, die op den duur in alle Westeuropese landen ontbrandde, kende vele fasen, nederlagen en overwinningen voor
de ene of de andere partij. Uiteindelijk werd overal een of ander compromis
bereikt. In sommige landen kreeg de kerk een zekere zeggenschap over het
openbare, door de staat georganiseerde en betaalde onderwijs. In andere
landen bevocht zij de vrijheid om naast het openbaar onderwijs eigen
katholieke scholen op te richten. In weer andere landen was zowel het een
als het ander het geval.2 Maar dergelijke compromissen hielden niet altijd
stand. In Frankrijk werd de invloed van de kerk in het onderwijs in de jaren
tachtig van de vorige eeuw beknot en in 1903 vrijwel geëlimineerd. In
Duitsland werden ten tijde van de zogeheten Kulturkampf (1872-1879) alle
religieuzen met harde hand uit het onderwijs verwijderd. In België werd de
kerkelijke invloed op de openbare school in 1879 geëlimineerd. Op den
1 Aubert, ‘Licht und Schatten der katholischen Vitalität’, p. 660.
2 Aubert, ‘Licht und Schatten der katholischen Vitalität’, p. 660.
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duur werd de kerk vrijwel overal uit het openbaar onderwijs geweerd: “Das
Bildungswesen ist den Kirchen aus den Händen geglitten. Diese Tatsache is
unleugbar. Die Kirchen haben sich in der Verteidigung ihrer Rechte und in der
Wahrnehmung ihrer Pflichten dagegen lange Zeit gewehrt. Ohne Erfolg!”1
De scheiding van kerk en staat en de toenemende culturele, politieke en
levensbeschouwelijke pluriformiteit van de bevolking maakten haar positie
onhoudbaar. Bij wijze van compensatie is evenwel in alle Westeuropese
landen een of andere vorm van apart katholiek onderwijs tot stand gekomen, soms in de vorm van een tamelijk kleine privé-sector, soms in de
vorm van een zeer omvangrijk complex van katholieke scholen van elke onderwijsniveau. Dat laatste was in Nederland het geval.

De schoolstrijd in Nederland
Ook in Nederland koesterde de overheid aan het einde van de achttiende
eeuw de ambitie het onderwijs grondig te verbeteren. De omwenteling van
1795 had een einde gemaakt aan de autonomie van steden en gewesten, zodat een hervorming van het onderwijs nu op nationaal niveau kon plaatsvinden. Het uiteindelijke resultaat werd neergelegd in de lager-onderwijswet
van 1806, die moet worden beschouwd als de eerste poging om vorm te geven aan het nationale volksonderwijs – met de nadruk op ‘volks-’, want de
wet had vooral het onderwijs aan de lagere maatschappelijke klasse op het
oog. De nieuwe wet heeft het peil van het Nederlandse lager onderwijs ver
omhoog gebracht, ook al moet men bedenken dat zij in veel opzichten eerder een einddoel formuleerde dan een feitelijke situatie beschreef. Veel beoogde verbeteringen kwamen slechts zeer geleidelijk tot stand.2 Ondanks
aansporingen van de nationale overheid spanden veel gemeentebesturen
zich nauwelijks in voor het armenonderwijs, zodat met name onder de armere delen van de bevolking zeer veel kinderen niet of slechts kortstondig
een school bezochten.
In de wat oudere literatuur over de schoolstrijd komt men wel de bewering tegen dat veel ‘gewone’ katholieken hun kinderen niet naar school
stuurden omdat er geen echt-katholieke school voorhanden was. Inderdaad
schijnt het voorgekomen te zijn, dat katholieke ouders hun kinderen thuis

1 Erlinghagen, Die Säkularisierung, p. 9.
2 P.Th.F.M. Boekholt, Onderwijsgeschiedenis

(Zutphen 1991. Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis. 6), p. 24. Een poging om voor- en nadelen van deze wet te inventariseren in: T.U. Smeding, School in de steigers. De wording van de Friese lagere school in
de periode 1800-1857 (Leeuwarden 1987. Dissertatie uva), p. 422-424.
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hielden omdat zij bezwaar hadden tegen een hervormde schoolmeester.1
Maar dat zij ook zwaarwegende bezwaren hadden tegen een gemeenteschool met een katholieke onderwijzer is zeer onwaarschijnlijk. Het
schoolverzuim in de eerste helft van de negentiende eeuw was minder het
gevolg van ideologische tegenstellingen dan van gebrek aan belangstelling
van de ouders, van gebrek aan kosteloze scholen, van de noodzaak de kinderen te laten werken in de landbouw, kortom: van armoede en geringe ontwikkeling. De eerste katholieke armenscholen kwamen aan een duidelijke
behoefte tegemoet, omdat zij het aanbod aan betaalbaar (of zelfs gratis) onderwijs vergrootten. Het feit dat deze scholen werden aangeboden en aangeprezen namens een zo gezagvolle instantie als de kerk, heeft zonder twijfel veel ouders ertoe overgehaald hun kinderen naar school te sturen. Lokaal
heeft de bouw van confessionele scholen en van de inzet van de clerus een
zeer gunstige invloed gehad op de onderwijstoestand. Dat het verdwijnen
van het schoolverzuim uitsluitend op rekening van het katholiek onderwijs
zou komen, is evenwel te veel eer. In de eerste plaats moet worden gewezen
op de uitbreiding en verbetering van het openbaar volksonderwijs, dat in
heel Nederland – ook in het Zuiden – tot in de twintigste eeuw aanzienlijk
omvangrijker zou blijven dan het bijzonder onderwijs. Veel belangrijker is,
dat de opgang van het schoolonderwijs bovenal een gevolg was van de modernisering van de samenleving die zich in de loop van de negentiende
eeuw voltrok. Daardoor werd een zekere mate van sociale mobiliteit mogelijk. Ouders begonnen ambities te koesteren voor hun kinderen. Zij zagen
in, dat het vermogen om te lezen en te schrijven een minimale voorwaarde
was om zich in de wereld te handhaven en wellicht zelfs te verbeteren.2 Op
den duur werd de school dan ook een vanzelfsprekend onderdeel van de opvoeding van kinderen. Dat is een ontwikkeling die zich in de hele Westerse
wereld heeft voltrokken en waarbinnen de Nederlandse schoolstrijd hoogstens de status van een voetnoot heeft.
De wet van 1806 onderscheidde drie categorieën van scholen: openbare
scholen (betaald door rijk of gemeenten), bijzondere scholen ‘van de eerste
klasse’ (dat wil zeggen: scholen die verbonden waren aan diaconieën, weeshuizen of aan de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen èn scholen die “ten

1

Rapport van A.J.L. baron Van den Bogaerde van ter Brugge, gouverneur van NoordBrabant (5 dec. 1840), in: A.C.J. Rüter (red.), Rapporten van de gouverneurs in de Provinciën 1840-1849 (3 dln., Utrecht 1941-1950), deel i, p. 47-54, met name p. 53.
2 O.W.A. Boonstra, De waardij van eene vroege opleiding. Een onderzoek naar de
implicaties van het alfabetisme op het leven van inwoners van Eindhoven en omliggende
gemeenten, 1800-1920 (z.p. 1993. Dissertatie Landbouwuniversiteit Wageningen), p. 311312.
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koste en laste van een of meer bijzondere Personen” kwamen1 ) en scholen
‘van de tweede klasse’ (privé-scholen, die werden geëxploiteerd door schoolmeesters). De latere confessionele scholen zijn voortgekomen uit de eerste
categorie van bijzondere scholen, die overigens in de eerste helft van de
negentiende eeuw nog klein van omvang was. De categorie scholen ‘van de
tweede klasse’ verdween in de tweede helft van de eeuw van het toneel.
Met betrekking tot de ‘geest’ van het onderwijs schreef de wet voor, dat
het openbaar onderwijs moest opleiden tot algemene maatschappelijke en
christelijke deugden. In de praktijk betekende dit dat het onderricht in de
meeste scholen het ondogmatische, enigszins vage christelijk geloof weerspiegelde dat destijds in protestants Noord-Nederland bon ton was. In de
ogen van orthodoxe protestanten en orthodoxe katholieken was dat een onduldbare situatie. De katholieke geestelijkheid nam vooral aanstoot aan het
gebruik van de protestantse bijbel op de scholen en aan de ‘deïstische’ of
protestantse signatuur van de gebruikte schoolboeken. Het bleek echter alleen in sommige zuiver katholieke streken mogelijk aan het openbaar onderwijs een katholiek cachet te geven. Daarom drong de geestelijkheid erop
aan, dat het onderwijs in geloofszaken ten minste een volmaakte neutraliteit in acht zou nemen. Er bestond aan katholieke zijde nog een tweede
grief. In Noord-Brabant en in de katholieke delen van Gelderland en NoordHolland werden de openbare scholen sinds het midden van de zeventiende
eeuw voor het merendeel bemand door protestantse schoolmeesters. Na de
wettelijke gelijkstelling van alle gezindten in 1796 wilden de katholieke inwoners van deze gewesten een einde maken aan deze erfenis van het ancien
régime. Vooral in streken waar zij invloed hadden op het lokale bestuur,
werden de protestantse schoolmeesters mettertijd door katholieke vervangen.2 In Noord-Brabant waren protestantse schoolmeesters in de jaren veertig van de vorige eeuw uitzonderingen geworden. Schoolinspecteur H.
Wijnbeek (1772-1866) merkte daarover in 1843 op: “Op Noord-Braband is
derhalve niet toepasselijk de klagt, dat het getal Roomsche tot het getal Protestantsche onderwijzers in eene voor de Roomsche bevolking nadeelige
verhouding zou staan.”3
Aanvankelijk werd de schoolstrijd vooral gekenmerkt door lokale conflicten die de geest en de personele bezetting van de openbare scholen tot inzet
1

P.Th.F.M. Boekholt en E.P. de Booy, De geschiedenis van de school in Nederland vanaf de
Middeleeuwen tot aan de huidige tijd (Assen 1987), p. 100.
2 Boekholt en De Booy, De geschiedenis van de school, p. 135.
3 R. Reinsma, ‘Het lager onderwijs in Noord-Brabant tussen 1830 en 1850 volgens de
rapporten van de hoofdinspecteur Wijnbeek’, in: Varia Historica Brabantica II (Den
Bosch 1966), p. 261-308, met name p. 305. Ook: R. Reinsma, Scholen en schoolmeesters
onder Willem I en II (Den Haag [1965]), p. 89-90.
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hadden.1 Conflicten rond de oprichting van katholieke scholen waren in
deze vroege periode zeldzaam, hoewel met name in Noord-Brabant in de jaren dertig en veertig al nieuwe orthodox-katholieke scholen bestonden in de
vorm van kloosterscholen (pensionaten)2 en ‘Gestichten van Liefdadigheid’
(armenscholen), bestemd voor meisjes en toevertrouwd aan zusters van een
van de nieuwe congregaties. Deze scholen, die veel katholieke meisjes aantrokken, ontpopten zich steeds meer als concurrenten van het openbaar onderwijs en van de nog talrijke privé-scholen.3 Katholieke jongensscholen
waren daarentegen nog zeer zeldzaam.
Vóór 1848 was het moeilijk officiële toestemming te krijgen voor de
stichting van een katholieke school. Daarom droegen veel scholen een min
of meer clandestien karakter. Zij werden oogluikend toegestaan door de
gemeenten en door de katholieke schoolopzieners, die zich realiseerden dat
het bestaan van ongesubsidieerde schooltjes de immer armlastige gemeenten veel geld bespaarde. Bovendien genoten deze schooltjes de sympathie
van veel katholieke politici en ambtenaren. De protestanten in Brabant wilden of konden er niets tegen ondernemen.4 Schoolinspecteur Wijnbeek,
wiens verslagen een bekende bron zijn voor de onderwijssituatie in de jaren
veertig, beklaagde zich over deze situatie. Hij achtte de ‘bijscholen’ een ernstige bedreiging, niet zozeer wegens hun illegale status als wel wegens de
lage kwaliteit van het onderwijs, dat veelal door onbevoegden werd gegeven.5
Hoewel het katholieke onderwijs in opkomst was, kon men bepaald niet
van een explosieve groei spreken. Daarvoor werden initiatieven te zeer gehinderd door geldgebrek en door een tekort aan gekwalificeerd personeel. Er
was ook een meer algemene factor in het spel. Lokaal noch nationaal was er
onder katholieken reeds sprake van een algemeen streven naar eigen scholen. Afgezien van de kwestie van de protestantse schoolmeesters liet de onderwijskwestie het merendeel van de gewone katholieken koud. Bovendien
waren de geïnteresseerde katholieken onderling verdeeld. Sommigen prezen
het openbaar onderwijs om zijn verdraagzame en nationale karakter. In
Zuid-Nederland bestond weinig onvrede over de openbare scholen, die zich
vergaand aan hun katholieke omgeving hadden aangepast. In Noord-Neder1

P.Th.F.M. Boekholt, Het Lager Onderwijs in Gelderland 1795-1858, Zutphen 1978;
C.J.M. Brok, De verhouding openbaar-bijzonder onderwijs in Breda gedurende de negentiende eeuw, Tilburg 1964. Dissertatie ku Nijmegen. Bijdragen tot de Geschiedenis van het
Zuiden van Nederland. 1.
2 Reinsma, ‘Het lager onderwijs in Noord-Brabant’, p. 306.
3 Reinsma, ‘Het lager onderwijs in Noord-Brabant’, p. 264; idem, Scholen en schoolmeesters, p. 64-65.
4 Reinsma, Scholen en schoolmeesters, p. 103.
5 Reinsma, ‘Het lager onderwijs in Noord-Brabant’, p. 269, 294.
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land, waar dergelijke ‘katholiek-openbare’ scholen niet mogelijk waren,
stelden sommige katholieken hun hoop op een splitsing van het openbaar
onderwijs in gezindte-scholen. Wanneer dat niet haalbaar bleek, opteerden
zij voor een strikt neutraal onderwijs (dat immers te prefereren was boven
een protestants gekleurd onderwijs). Anderen, zowel in Zuid-Nederland als
in Noord-Nederland, waren al een stap verder en beschouwden het oprichten van eigen katholieke scholen als de enige remedie. Die opvatting werd
bijvoorbeeld reeds in 1838 verwoord door kapelaan Th. Brouwer (1811-1873)
in Catholijke Nederlandsche Stemmen: “Op alle plaatsen echter, waar de Catholijke gemeenten talrijk genoeg zijn, om zelven eenen schoolmeester te
kunnen onderhouden, wende men zich regtstreeks tot Z.M. den Koning,
met het eerbiedig verzoek, van hiertoe vergunning te verleenen. Ofschoon
deze aanzoeken door sommige gemeenten gedaan, zijn van de hand gewezen, durven wij echter hoopen, dat wanneer van alle kanten dergelijk verzoekschriften inkomen, Z.M. eindelijk zal bewilligen.”1 Dat juist deze oproep de toekomst had, was in de jaren dertig en veertig nog allerminst duidelijk, ook al waren hier en daar reeds aparte katholieke scholen opgericht
door religieuzen.2
Het was juist terwille van de vrijheid om eigen scholen op te richten dat
ook veel katholieken die geen enkele sympathie konden opbrengen voor het
liberalisme, de liberalen steunden voor zover deze de vrijheid van onderwijs
wilden verankeren in een nieuwe grondwet. De liberale grondwet die in
1848 onder druk van de Europese omwentelingen tot stand kwam, gaf inderdaad aan iedere Nederlander de vrijheid om scholen op te richten. Daarvoor was geen toestemming van de plaatselijke of nationale overheid meer
vereist. De nieuwe school moest alleen aan enkele wettelijke kwaliteitseisen
voldoen. Dat was een vooruitgang, zelfs in de ogen van katholieken die de
liberale vrijheidsideologie verfoeiden. De vraag hoe de principes van 1848
concreet in het onderwijs toegepast zouden moeten worden, was echter nog
niet opgelost. De lager-onderwijswet van 1857 deed daartoe een poging. De
nieuwe wet beoogde bovenal de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Zij
gaf vorm aan een uitgebreidere vorm van lager onderwijs, het mulo (Meer
1

[Th. Brouwer], ‘Aan al onze Catholijke landgenooten, die het ware geluk hunner kinderen behartigen!’, in: Catholijke Nederlandsche Stemmen, 3(1837), p. 277-281, 285-289,
293-295, 301-304, 309-311, met name p. 310. Dit artikel is ook uitgegeven in de vorm
van een brochure: Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland, Den
Bosch 1838. Th. Brouwer zou later deken van Arnhem worden. Hij werd een bekende
ijveraar voor de katholieke zaak.
2 G.A.M. Beekelaar, Rond grondwetsherziening en herstel der hiërarchie. De Hollandse katholieke jongeren 1847-1852 (Hilversum, Antwerpen 1964. Dissertatie ku Nijmegen), p.
198-208 en stelling 2; J.P. de Valk, ‘De katholieken en hun onderwijs’, in: Spiegel Historiael, 13(1978), nr. 12, p. 736-743, met name p. 739, 741.
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Uitgebreid Lager Onderwijs), dat gericht was op administratieve beroepen.
Verder werden de materiële omstandigheden van de onderwijzers verbeterd
en het aantal leerlingen per klas beperkt. De gemeenten, die tot dan toe
vaak schromelijk in gebreke waren gebleven ten aanzien van het onderwijs,
kregen bepaalde wettelijke verplichtingen.1 Onder het regime van deze wet
werd de openbare school sterker geprofileerd als een schooltype dat levensbeschouwelijke neutraliteit in acht nam. Dit tot grote ergernis van katholieken en protestanten die hadden gehoopt op een ‘gekerstende’ of naar gezindten opgesplitste openbare school. Na jaren van weifelen en onenigheid
won ook aan katholieke zijde de opvatting veld, dat de stichting van eigen
scholen het enige juiste alternatief was. Die ontwikkeling werd sterk bevorderd door de Nederlandse bisschoppen, die in hun onderwijsmandement
van 1868 de noodzaak van aparte katholieke scholen onderstreepten.2 Toch
was het bepaald niet zo dat alle katholieken afkerig waren geworden van het
openbaar onderwijs. In 1866 schreef Judocus Smits (1813-1872), redacteur
van De Tijd, aan bisschop Joannes Zwijsen (1794-1877): “De moeijelijkheid
is de katholieken te overtuigen, dat zij de gemengde school moeten bestrijden.”3 Dat zou nog heel lang de moeilijkheid blijven. In sommige streken
zou het zelfs tot vèr in de twintigste eeuw duren voordat de meerderheid
van de bevolking elke welwillendheid ten opzichte van openbare scholen
had verloren. In Noord-Brabant en Limburg nam de bevolking geen aanstoot aan het openbaar onderwijs. Het onderwijs werd immers gegeven
door katholieke onderwijzers. De scholen droegen een katholiek stempel,
maar het feit dat zij niet onder kerkelijk gezag stonden en geen expliciete
godsdienstige opvoeding verzorgden, was vooral de geestelijkheid een doorn
in het oog.
Nu de nadruk kwam te liggen op de stichting van eigen scholen, brak een
nieuwe fase van de schoolstrijd aan. De financiering van bijzondere scholen moest geheel door de eigen gemeenschap worden opgebracht. De overheid betaalde alleen het openbaar onderwijs. Veel katholieken en orthodoxe
protestanten berustten daarin, omdat elke subsidie van de overheid op den
duur een bedreiging zou vormen voor de vrijheid van het confessionele onderwijs. Dat standpunt bleek niet houdbaar naarmate dat confessionele onderwijs zich uitbreidde en de kosten toenamen. De financiering van het bijzonder onderwijs door de overheid werd de inzet van de schoolstrijd. Ter1 Boekholt en De Booy,
2 Mandement van het

De geschiedenis van de school, p. 150-151.
Nederlandsch Episcopaat over het onderwijs. Uitgevaardigd te
’s-Hertogenbosch in het jaar 1868, Den Bosch 1868.
3 J.A. Smits aan J. Zwijsen (3 juni 1866), in: Archief Bisdom Den Bosch (voortaan geciteerd: Arch. Bd. Den Bosch), doos: Ingekomen brieven. 1866, map: Ingekomen brieven.
J. Smits aan Mgr. Zwijsen 1866.
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wijl de liberalen meenden dat de scheiding van kerk en staat elke overheidssteun aan ‘sektarisch’ onderwijs uitsloot, eisten de confessionele leiders dat
het bijzonder onderwijs financieel zou worden gelijkgesteld aan het openbaar onderwijs. Wat betekende de vrijheid van onderwijs immers voor wie
geen geld had om zelf scholen op te richten en in stand te houden? Zij
vonden het een grote onrechtvaardigheid dat degenen die voor hun kinderen
bijzonder onderwijs wensten, niet alleen de school van hun keuze moesten
bekostigen maar tegelijkertijd via de belastingen moesten bijdragen aan de
financiering van het openbaar onderwijs. Zolang daar geen verandering in
kwam, verzetten katholieken en orthodoxe protestanten zich tegen dure verbeteringen van het onderwijs, of die verbeteringen nu de schoolgebouwen,
de inrichting van de lokalen, de leerlingenschaal, het vakkenpakket of de
onderwijzerssalarissen betroffen. Elke kostenverhoging versterkte immers
de concurrentiepositie van het openbaar onderwijs ten koste van de confessionele scholen.
In de jaren zeventig en tachtig kwam de schoolstrijd tot een hoogtepunt.
De lager-onderwijswet van 1878, een voortbrengsel van de radicaal-liberale
regering-Kappeyne van de Coppello, bracht een aanzienlijke verhoging van
de eisen die aan de kwaliteit en de materiële uitrusting van het lager onderwijs gesteld werden.1 Meer nog dan haar voorgangers wekte deze wet de
woede van katholieken en protestanten, omdat zij de kosten van het onderwijs hoog opdreef zonder enige compensatie voor het bijzonder onderwijs.
Het streven van de toenmalige regering naar een actieve overheidsbemoeienis met het maatschappelijke leven was niet te verenigingen met de subsidiëring van een onderwijssector die onafhankelijk wenste te zijn van de
staat. Een verzwakking van het confessionele onderwijs was haar bovendien
niet geheel onwelgevallig. Een zekere geestverwantschap met de antiklerikalen in Duitsland, België en Frankrijk was de bewindslieden niet vreemd.2
Merkwaardig genoeg heeft de nieuwe wet het bijzonder onderwijs per
saldo in de kaart gespeeld. Zij dreef katholieken en orthodoxe protestanten
in elkaars armen, hetgeen een belangrijke ommekeer mocht heten na een
eeuwenlange traditie van antiprotestantisme en antipapisme. Bovendien
slaagden de confessionelen erin hun geloofsgenoten massaal voor de onderwijskwestie te mobiliseren. In 1889 behaalde het ‘monsterverbond’ van katholieken en protestanten een belangrijke overwinning. De regering-Mackay
loodste een wet door het parlement die een bescheiden subsidie voor het
bijzonder onderwijs invoerde. Bijzondere scholen kregen voortaan een tege1 Boekholt en De Booy, De geschiedenis van de school, p. 152.
2 E. Wendrich, ‘De schoolstrijd herzien. Aantekeningen voor

een diskussie over progressieve onderwijspolitiek in Nederland (1)’, in: Comenius, 3(1983), p. 83-101, met
name p. 93-94.
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inmiddels zoveel financiële en politieke kracht ontwikkeld dat de groei van
het aantal katholieke scholen nauwelijks werd gehinderd (zie grafiek 1).1
In het decennium na 1910 kwam de volledige financiële gelijkstelling van
bijzonder en openbaar onderwijs langzaam in zicht. Daarom durfden katholieke schoolbesturen meer financiële risico’s te nemen. Een bloeitijd
kondigde zich aan.
Naarmate het katholieke onderwijs groeide, nam de behoefte aan coördinatie en controle toe. Hieraan werd tegemoet gekomen doordat na de eeuwwisseling in elk van de vijf Nederlandse bisdommen bisschoppelijke
(hoofd)inspecteurs voor het lager onderwijs werden benoemd – allen priesters overigens.2 In 1910 richtten de bisschoppen de Nederlandse R.K.
Schoolraad op om uit hun naam de belangen van het katholieke onderwijs
(met uitzondering van het hogere onderwijs) te bevorderen.3 Deze raad, die
bestond uit de vijf bisschoppelijke hoofdinspecteurs, was het hoogste coördinerende en stimulerende orgaan binnen de katholieke onderwijswereld.
De katholieke leke-onderwijzers verenigden zich in de jaren negentig in een
aantal diocesane katholieke onderwijzersbonden.4 Ook met de onderlinge
1 Idenburg, Schets
2 De bisschop van

van het Nederlands schoolwezen, p. 48.
Den Bosch had al in het begin van de eeuw een onderwijsinspecteur
aangesteld, namelijk A.F. Diepen, rector van de bisschoppelijke kweekschool in Den
Bosch. Ook in Haarlem en Utrecht bestond een (aarts)bisschoppelijke inspectie, maar
in Haarlem functioneerde die anno 1910 nog nauwelijks. C.E. Schelfhout, ‘1910-1966’,
in: Het Schoolbestuur, 34(1966), nr. 5/6, p. 139-145, met name p. 140. In Limburg werd
pas in 1917 een inspecteur aangesteld: P.J.M. van Gils (1869-1956). Het bisdom Roermond beschikte gedurende het hele Interbellum in zijn persoon slechts over één bisschoppelijke onderwijsinspecteur. De overige bisdommen kenden één hoofdinspecteur
en een aantal dekenale onderwijsinspecteurs.
3 In feite heeft deze Schoolraad zichzelf opgericht als een contactcommissie van vijf
priesters die door hun bisschoppen waren aangewezen als contactpersonen van het katholiek onderwijs tegenover de regering. Zie: Schelfhout, ‘1910-1966’.
4 In Noord-Nederland, waar het bijzonder onderwijs relatief veel leke-leerkrachten
telde, ontstonden de Diocesaanvereeniging van R.K. Bijzondere Onderwijzers in het
Bisdom Haarlem St.-Augustinus (1893) en de Diocesaanvereeniging van R.K. Bijzondere Onderwijzers in het Aartsbisdom Utrecht St.-Lebuïnus (1898). De katholieke onderwijzers die werkzaam waren in het openbare onderwijs, vonden onderdak in een
kleine Bond van R.K. Openbare Onderwijzers in het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Haarlem. In het Zuiden, waar relatief weinig katholieke leken in het bijzonder
onderwijs werkten en relatief veel in het openbaar onderwijs, werden drie diocesane
bonden opgericht waarvan zowel ‘bijzondere’ als ‘openbare’ onderwijzers deel uitmaakten: de Rooms-Katholieke Onderwijzersbond (rkob) in het Bisdom Roermond (1896),
de Rooms-Katholieke Onderwijzersbond in het Bisdom ’s-Hertogenbosch (1896) en de
Rooms-Katholieke Onderwijzersbond in het Bisdom Breda (1899). In het bisdom Den
Bosch bestond ook nog een Vereeniging van R.K. Onderwijzeressen in het Bisdom
’s-Hertogenbosch (1905). Al deze diocesane bonden gingen in 1933 samenwerken in
het Katholiek Onderwijzers Verbond (kov). Zie over hun ontstaansgeschiedenis: J. van
Vugt, ‘De verzuiling van het lager onderwijs in Limburg, 1860-1940’, in: Jaarboek van
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organisatie van schoolbesturen werd een bescheiden begin gemaakt.1 In
1919 werd tenslotte het Rooms-Katholiek Centraal Bureau voor Onderwijs
en Opvoeding (rkcboo) opgericht, dat tot taak kreeg schoolbesturen te adviseren in juridische en organisatorische kwesties. Het bureau, dat tot na de
oorlog onder leiding zou staan van de priester Th. Verhoeven (1883-1949),
kreeg veel invloed, omdat de snelle groei van het aantal katholieke scholen
een overeenkomstige groei van het aantal nieuwe onervaren schoolbesturen
met zich meebracht. Bovendien functioneerde het rkcboo als de spreekbuis van het katholieke onderwijs naar de overheid toe.
In 1917, midden in de moeilijke jaren van de Eerste Wereldoorlog, kwam
de zogeheten ‘pacificatie’ tot stand, een compromis tussen de politieke partijen over het kiesrecht en de onderwijskwestie. Deze pacificatie maakte de
weg vrij voor de financiële gelijkstelling tussen openbaar en bijzonder onderwijs, die in de lager-onderwijswet van 1920 haar beslag kreeg. Deze wet
is sindsdien vele malen aangepast, maar werd pas in 1985 vervangen door
de nieuwe wet op het basisonderwijs. Het principe van de gelijkstelling
wordt evenwel tot op de dag van vandaag pijnlijk precies in acht genomen.
De gelijkstelling hield en houdt in, dat de subsidiëring van het bijzonder
onderwijs op gelijke voet plaatsvindt als de financiering van het openbaar
onderwijs. Mettertijd is dit principe ook uitgebreid naar andere onderwijstypen dan het lo.

De balans van de schoolstrijd
Is de inspanning van de katholieke beweging dus met succes bekroond? De
voorstanders van het confessionele onderwijs vierden de financiële gelijkstelling van 1920 als een klinkende overwinning, ook al werden op lokaal
niveau nog heel wat achterhoedegevechten geleverd. Het confessionele onderwijs kon zich jarenlang sterk uitbreiden en haar kwaliteit verbeteren. Er
werd een katholiek onderwijssysteem opgebouwd dat reikte van de kleuterschool tot de universiteit. Het was uitstekend georganiseerd en beschikte
over voortreffelijke materiële voorzieningen. Het werd vrijwel volledig door
de overheid betaald. Uiterlijk was het succes volmaakt, maar er school een
het Katholiek Documentatie Centrum 1980 (Nijmegen 1981), p. 17-60, met name p. 3435; A.M. Lauret, Per Imperatief Mandaat. Bijdrage tot de geschiedenis van onderwijs en opvoeding door katholieken in Nederland, in het bijzonder door de Tilburgse Zusters van Liefde
(Tilburg 1967. Dissertatie ku Nijmegen. Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden
van Nederland. 10), p. 129.
1 Br. Angelicus Holtkamp, Van begijnen en schoolmeesters tot leraren basisonderwijs. Bronnen en bouwstenen voor de geschiedenis van de katholieke onderwijzersopleidingen in Nederland (Nijmegen, Den Haag 1988. kdc Scripta. 1), p. 21-22.
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adder onder het gras. De overheidssubsidie voor het bijzonder onderwijs is
de katholieke beweging op den duur opgebroken. De overheid verplichtte
zich een onderwijstype te financieren dat juist onafhankelijk wilde zijn van
de overheid. Het gevolg was dat de overheid steeds meer invloed kreeg op
de inrichting van dat onderwijs. Men kan zich afvragen of die ontwikkeling
niet onvermijdelijk was, omdat het onderwijs in alle westerse landen zó
groot en zó kostbaar werd dat het de krachten van het particuliere initiatief
te boven ging. De instantie die voor de financiering zorgt, krijgt op den
duur echter ook macht. Zo heeft de Nederlandse overheid ook macht gekregen over het bijzonder onderwijs, niet door op brute wijze de kerk uit het
onderwijs te verdrijven maar door, onder bepaalde voorwaarden, de scholen
van de kerk te subsidiëren. De grondwettelijk gegarandeerde vrijheid van
onderwijs heeft betrekking op het recht om eigen scholen te stichten, op
het recht om leerkrachten volgens eigen criteria aan te nemen en te ontslaan, op het recht om leerlingen volgens eigen criteria toe te laten en, tenslotte, op het recht om de inrichting van het onderricht te bepalen. Die
rechten zijn in formele zin onaangetast gebleven, maar de marges waarbinnen zij kunnen worden uitgeoefend zijn klein geworden. Zozeer, dat de
‘vrijheid van onderwijs’ in sommige opzichten een mythe is geworden.1 De
normen waaraan men moet voldoen om een school te kunnen oprichten,
zijn hoog gesteld; de inhoudelijke vormgeving van het onderwijs ligt verregaand vast door de exameneisen; de deugdelijkheidseisen die de wet stelt,
zijn in feite regelingen waaraan ook het confessionele onderwijs zich heeft
te houden; de vrijheid om naar eigen goeddunken leerkrachten en leerlingen aan te nemen, bestaat nog, maar wordt door regels en omstandigheden
steeds verder ingeperkt.
In organisatorisch opzicht is het katholieke onderwijs tot op de dag van
vandaag niet ontzuild. Er is nog steeds een duidelijk zichtbaar katholiek
‘onderwijsgebouw’, maar vooral sinds de jaren zestig hebben zich binnen
dat gebouw grote veranderingen voorgedaan, zowel met betrekking tot de
sfeer als met betrekking tot de bestuurlijke verhoudingen. De teloorgang
van de katholieke beweging werd onder meer gekenmerkt door een terugtocht van de kerk uit het maatschappelijke veld. Dat proces heeft zich in
het onderwijs evenzeer voltrokken. Veel regels en structuren die beoogden
de zeggenschap van de kerk en de orthodoxie van het katholiek onderricht
tot in eeuwigheid te waarborgen, verloren in de jaren vijftig aan betekenis
en verdwenen in de jaren zestig geheel van het toneel. Het katholieke onderwijs heeft niettemin een zekere vertrouwdheid of affiniteit met de kerk
1

‘Kernvraagstukken van vernieuwend onderwijsbeleid’, in: Welvaart, welzijn en geluk.
Een katholiek uitzicht op de Nederlandse samenleving (6 dln., Hilversum, Antwerpen
1960-65), deel 4, p. 54-109, met name p. 77-79.
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(of althans: met de plaatselijke kerkgemeenschap) behouden. Op het niveau
van de landelijke katholieke onderwijsorganisaties bestaan bovendien nog
formele regelingen die een zekere zeggenschap van de kerk (dat wil zeggen:
het episcopaat) moeten garanderen, maar in de praktijk van alledag heeft
het katholieke onderwijs een grote autonomie ten opzichte van de kerk verworven. Het falen van bisschop J. Gijsen (geb. 1932) van Roermond, die in
het begin van de jaren negentig probeerde het inhoudelijke en bestuurlijke
gezag van de kerk over het lager onderwijs radicaal te herstellen, illustreert
hoever dit proces is voortgeschreden.1 Zelfs het eigen katholieke onderwijs
is de kerk dus uit handen gegleden, ondanks (of dankzij?) de gunstige financiële en politieke omstandigheden die in Nederland heersten. Men kan
er echter met evenveel recht op wijzen dat de kerk zich, gezien de grote
maatschappelijke veranderingen in de negentiende en twintigste eeuw, verbazingwekkend lang in het onderwijs heeft kunnen handhaven.2

3. Crisis en herleving van het kloosterleven
Actieve lekencongregaties
De congregaties van Oudenbosch, Maastricht, Tilburg, Huijbergen en
Utrecht zijn congregaties van leken, dat wil zeggen: kloostergemeenschappen van niet-priesters. Er bestaan over de hele wereld vele honderden van
dergelijke congregaties, zowel van mannen als van vrouwen. De meeste
werden in de negentiende eeuw opgericht. Reeds in de middeleeuwen bestonden vormen van kloosterleven die door hun maatschappelijke activiteiten en door de leke-status van (het merendeel van) hun leden enige gelijkenis vertoonden met deze congregaties.3 De negentiende-eeuwse congregaties
knoopten evenwel aan bij zeventiende-eeuwse initiatieven om vormen van
religieus leven te ontwikkelen die plaats boden aan apostolische werkzaam1

A.W.M. Claassen, Schipperen tussen kerk en school. Een onderzoek bij onderwijsgevenden
van katholieke basisscholen naar de situatie van de hedendaagse schoolkatechese tegen de
achtergrond van haar geschiedenis, Nijmegen 1985. Dissertatie ku Nijmegen.
2 H. Küppers, ‘Schulpolitik’, in: A. Rauscher (red.), Der soziale und politische Katholizismus. Entwicklungslinien in Deutschland 1803-1963 (2 dln., München, Wien 1981-82), deel
2, p. 352-394, met name p. 353.
3 Te denken valt aan diverse zustergemeenschappen, aan sommige takken van de Hospitaalridders of aan de Cellebroeders of Alexianen, die in de negentiende eeuw tot nieuwe bloei werden gewekt. Zie: R. Hostie sj, Leven en dood van de religieuze instituten. Psychosociologische benadering (Brugge, Utrecht 1972), p. 247; Pelliccia en Rocca, Dizionario
degli Instituti di Perfezione, deel 4, p. 593-594; C.J. Kaufmann, Tamers of Death. The history of the Alexian Brothers from 1300 to 1789, New York 1976; idem, The Ministry of Healing. The history of the Alexian Brothers from 1789 to the present, New York 1978.
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heden. De daarvoor noodzakelijke flexibiliteit eiste dat het religieuze leven
niet meer gebonden zou zijn aan fysieke begrenzingen (vaste plaatsen, gesloten gebouwen) maar een stevige basis zou bieden aan religieuzen die ‘in
de wereld’ actief waren. De ‘militaire metafoor’ van Ignatius van Loyola
(1493-1556), stichter van de orde van de Jezuïeten (1540), bleek een zeer
succesvolle organisatorische en ideologische formule, die zijn Sociëteit van
Jezus in staat stelde flexibiliteit en mobiliteit te koppelen aan een stevige
organisatorische structuur.
In de periode van de katholieke contrareformatie werden ook initiatieven
ontplooid om een vastere vorm te geven aan het religieus en maatschappelijk engagement van leken. Velen waren bereid zich vanuit een religieuze inspiratie in te zetten voor onderwijs, voor armenzorg, voor de opvoeding van
wezen, vondelingen en verwaarloosde kinderen, voor ziekenverpleging en
voor de verzorging van gezinnen. Zij wilden dergelijke caritatieve werkzaamheden verrichten in een religieus kader zonder te worden gehinderd
door de gangbare vormen van het kloosterleven. Wat de vrouwelijke religieuzen betreft, impliceerde dit streven dat het destijds gebruikelijke verbod
om het kloostergebouw te verlaten (clausuur of slot) moest worden omzeild, omdat een dergelijk uitgaansverbod uiteraard een belemmering
vormde voor maatschappelijke activiteiten. In een periode van ongeveer
honderd jaar werden verschillende interessante initiatieven genomen: door
Angela Merici (1470-1540), stichteres van de Ursulinen (1530); door Pierre
Fourrier (1565-1622) en Alice le Clerc (1576-1622), stichters van de Reguliere
Kanunnikessen van de H. Augustinus (1598); door François de Sales (15671612) en Françoise de Chantal (1572-1641), stichters van de Visitandinnen
(1610), en door de Engelse Mary Ward (1585-1645), stichteres van de Engelse
Zusters (1627). Deze initiatieven resulteerden in succesvolle congregaties,
maar in hun streven naar nieuwe vormen werden zij gefrustreerd door de
kerkelijke overheid, die hen naar de traditionele vormen terugverwees.1 Pas
de Filles de la Charité (de Dochters der Liefde) in 1633 te Parijs gesticht door
Louise de Marillac (1591-1660) en Vincentius a Paulo (1581-1660), hadden
ook in dit opzicht duurzaam succes. Om te ontsnappen aan het keurslijf
van het traditionele kloosterleven zagen zij af van de status van ‘officiële’
religieuzen. Zij droegen geen echt habijt en kenden geen slot of koorgebed.
De prijs die zij betaalden was een vage kerkrechtelijke positie, die evenwel
1

Hostie, Leven en dood, p. 42-43; A.J.M. Alkemade, Vrouwen XIX. Geschiedenis van negentien religieuze congregaties, 1800-1850 (Den Bosch 1966. Dissertatie ru Utrecht), p. 7-9;
Heimbucher, Die Orden und Kongregationen, deel 1, p. 641-643; deel 2, p. 454-457; R.
Pillorget, ‘Mary Ward ou la tenacité (1585-1645)’, in: Les religieuses enseignantes. XVI-XX
Siècles. Actes de la quatrième rencontre d’Histoire Religieuse organisée à Fontevraud le 4 octobre 1980 (Angers, Paris 1981. Publications du Centre de Recherches d’Histoire Religieuse et d’Histoire des Idées. 4), p. 9-20.
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hun werkzaamheden noch hun identiteit als religieuzen in de weg heeft
gestaan. Aan de vooravond van de Franse Revolutie telden de Filles niet
minder dan 20.000 leden, verspreid over diverse Europese landen.1
Het model van de Filles de la Charité vond navolging onder mannelijke leken in de vorm van broedercongregaties. Als prototype fungeerden de Frères
des Ecoles Chrétiennes (de Broeders van de Christelijke Scholen), in 1681 gesticht door Jean-Baptiste de la Salle (1651-1719). De la Salle werd getroffen
door het grote gebrek aan goed en godsdienstig armenonderwijs in Frankrijk.2 Daarom verzamelde hij te Reims een groep medewerkers om zich
heen om armenscholen te stichten en van personeel te voorzien. Hij
smeedde deze groep om tot een hechte congregatie met een sterke nadruk
op het gemeenschapsleven. Hoewel De la Salle zelf priester was, gaf hij
zijn instituut een uitgesproken laïcaal karakter. Dat werd als een opmerkelijke vernieuwing beschouwd, hoewel hij in feite aanknoopte bij een oude
monastieke traditie.3 Behalve scholen stichtte hij ook een kweekschool en
een school voor jongens die zich wilden voorbereiden op het kloosterleven:
voorlopers van de kweekscholen en juvenaten van de negentiende-eeuwse
congregaties. In de daarop volgende jaren nam zijn congregatie armenscholen, internaten en ambachtsscholen op zich. Opvallend was verder de doordachte, gedisciplineerde en zachtaardige didaktiek die hij zijn broeders inprentte als reactie op het dilettantische, ruwe en ongedisciplineerde onderricht dat hij in zijn omgeving had gezien. De broeders pasten een semiklassikale onderwijsmethode toe die een belangrijke inspiratiebron zou
worden voor de onderwijshervormingen in de negentiende eeuw.4
In de loop van de achttiende eeuw breidde het instituut van de Frères zich
gestaag maar niet spectaculair uit. In 1790 waren er 121 vestigingen met
800 broeders. Op één na bevonden zij zich alle in Frankrijk. In tegenstelling tot de Filles vond De la Salles stichting vóór 1800 betrekkelijk weinig
navolging.

1 Hostie, Leven en dood, p. 46.
2 M. Sauvage fsc, Catéchèse et

laïcat. Participation des laïcs au ministère de la Parole et
mission du Frère-enseignant dans l’Eglise (Paris 1962), p. 453-463. Beknopt maar informatief: Heimbucher, Die Orden und Kongregationen, p. 433-444. Het standaardwerk is: G.
Rigault, Histoire générale de l’Institut des Frères des Écoles chrétiennes, 9 dln., Paris 193653.
3 M. Sauvage, ‘Fratello’, in: Pelliccia en Rocca, Dizionario degli Instituti di Perfezione, deel
4, p. 762-794, met name p. 772.
4 M.J. Maynes, Schooling in Western Europe (Albany 1985), p. 30-31.
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Crisis en herleving
In de tweede helft van de achttiende eeuw hadden de kloosters, als de meest
duidelijke manifestatie van de maatschappelijke macht van de kerk, het
zwaar te verduren. In diverse Europese landen werden kloosters onder
dwang van de overheid opgeheven. In veel gevallen riep dit weinig protest
op: veel instituten leden reeds aan bloedarmoede. De beschuldiging van parasitisme en nutteloosheid was niet in alle gevallen een loos voorwendsel
om tegen de kloosters en hun bewoners op te treden.1 Aan het overheidsoptreden lag ook idealisme en een positief hervormingsstreven ten grondslag.
Tijdens de Franse Revolutie werd dat hervormingsstreven vervangen door
vernietigingsdrift. In 1790 werden in Frankrijk alle contemplatieve kloosters door het revolutionaire regime opgeheven. De religieuze instituten die
actief waren in het onderwijs en in de ziekenzorg werden aanvankelijk gespaard wegens hun ‘nut’. Enkele jaren later vielen ook zij ten offer. In de
landen die binnen de invloedssfeer van Frankrijk raakten, volgden de ontwikkelingen hetzelfde spoor. Met name in België werden de kloosters tussen 1796 en 1801 vrijwel weggevaagd door de invoering van de Franse antireligieuzenwetten.2 Ook op het grondgebied van het huidige Nederland werden kloosters opgeheven. Deze periode heeft het kloosterleven in heel Europa aan de rand van de afgrond gebracht. Veel instituten hebben niet overleefd, andere ternauwernood. Niettemin waren er reeds tijdens de donkerste
jaren tekenen dat het religieuze leven nieuwe kracht putte uit de tegenspoed. Met name in Frankrijk ontstonden allerlei geheime of althans zeer
discrete initiatieven om de zielzorg, de ziekenverpleging en het godsdienstige onderwijs te continueren of zelfs te herstellen. Bovendien kwam er na
1800 een einde aan de hardste vormen van onderdrukking, omdat de overheid in Frankrijk, maar ook in andere landen die door de Verlichting en de
Revolutie waren beroerd, tot de conclusie was gekomen dat de hardhandige
afschaffing van de traditionele instellingen voor onderwijs, verpleging en
andere sociale taken een rampzalige maatregel was geweest. In de overtuiging dat de verlichte, rationalistische staat beter dan een middeleeuwse kerk
in staat was het volk te dienen, had men de oude vormen van armenzorg,
die voor het merendeel aan de kerk gelieerd waren, afgebroken. Door de
overheid opgerichte alternatieven, getooid met fraaie benamingen als Hospice Civil (‘burgergasthuis’) of Bureau de Bienfaisance (‘welzijnsbureau’), bleken jammerlijk te falen ten gevolge van de oorlogsomstandigheden en van
gebrek aan geld en toegewijd personeel. Armen, zieken en gehandicapten
1

H. Hasquin, ‘Het jozefinisme en zijn wortels’, in: Oostenrijks België, 1713-1794, p. 201238, met name p. 235.
2 Cnockaert, Pierre-Joseph Triest, p. 96.
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werden slachtoffers van de chaos. Het volksonderwijs bevond zich al spoedig in een volstrekte ontreddering. De staatsscholen functioneerden niet of
werden door de ouders gemeden als de pest.1 Uiteindelijk was de overheid
daarom gedwongen de blik weer op het traditionele personeel, de religieuzen, te richten. Tijdens de meest chaotische revolutiejaren waren het in veel
gevallen juist voormalige religieuzen geweest die enige regelmaat in het onderwijs in stand wisten te houden, hetzij in de vorm van privé-onderwijs,
hetzij als onderwijzers in dienst van gemeenten die geen kans zagen hun
scholen op een andere manier op orde te krijgen.2 Onder Napoleon, die een
autoritair maar pragmatisch beleid voerde, werden ‘nuttige’ kloosterinstellingen die zich met onderwijs of ziekenverpleging bezighielden, weer toegelaten, mits zij zich aan de controle van de staat onderwierpen. Er brak
een periode van bloei aan, vooral gedragen door een menigte herleefde of
geheel nieuwe congregaties.3 De meeste andere vormen van kloosterleven
(priesterorden en -congregaties, monnikenorden, monialen) zouden pas na
het midden van de negentiende eeuw tot ontplooiing komen. De vele
nieuwe congregaties waren een overtuigende demonstratie van de kracht
van de katholieke herleving die zovele duizenden jonge mannen en vrouwen wist te enthousiasmeren.
De nieuwe stichtingen begonnen vrijwel zonder uitzondering als kleine
lokale gemeenschappen van gelijkgestemden, geworteld in een dorp, een
stad of een streek. Sommige kwamen voort uit initiatieven van leken. Zij
bouwden voort op de clandestiene activiteiten die zij tijdens de revolutiejaren hadden ontplooid.4 Wanneer hun initiatief vastere vormen begon aan te
nemen, zochten zij de steun van een priester, die hen van advies diende en
deuren voor hen opende naar de hiërarchie. Andere congregaties werden direct opgericht door een pastoor of een bisschop, die enkele leken bereid
vond lid te worden van zijn stichting.
In Frankrijk, België en andere overwegend katholieke landen vulden de
nieuwe kloosterlingen het vacuüm op dat was ontstaan door de opheffing
of uitsterving van oude orden en congregaties.5 Vaak sloten voormalige leden van ‘oude’ instituten zich aan. Zij zorgden voor een geestelijke en
1 L. Deries, Les congrégations religieuses au temps de Napoléon (Paris 1929), p. 147-149.
2 Deries, Les congrégations religieuses, p. 153, 238.
3 Deries, Les congrégations religieuses, p. 258-259. Volgens Henrion ontstonden tussen

1802 en 1814 niet minder dan 2280 communiteiten. M. Henrion, Histoire des ordres religieux (Bruxelles 1838), p. 408. Een overzicht van de negentiende-eeuwse stichtingen
in: Ch. Tyck, Notices historiques sur les congrégations et communautés religieuses et les instituts de missionaires du XIXme siècle (Louvain 1892), p. 1-49.
4 Aubert, ‘Die katholische Kirche und die Revolution’, p. 43-44.
5 C. Langlois, Le catholicisme au féminin. Les congrégations françaises à supérieure générale
aux XIXe siècle (Paris 1984), p. 628.
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praktische continuïteit met het kloosterleven van vóór de Revolutie.1 Kloostergebouwen, scholen en gasthuizen werden na enkele jaren van leegstand,
verval of verwaarlozing betrokken door de nieuwe stichtingen, die de gebouwen opknapten en de werkzaamheden hervatten. Zij herstelden orde en netheid waar jarenlang verwaarlozing en menselijke ellende hadden geheerst.2
Zij brachten het katholieke engagement met de armen in praktijk en bonden de strijd aan met de religieuze onverschilligheid. Zij waren bereid om
het vuile werk op te knappen: de verzorging van zieken, krankzinnigen en
hulpbehoevende bejaarden, de opvoeding van wezen en vondelingen, het
onderwijs aan de ongewassen kinderen van de paupers. Voor de ultramontaanse clerus waren zij de door God gezonden helpers die een meer actieve
zielzorg mogelijk maakten.3 De actieve leken niet te na gesproken, hebben
vooral de religieuzen, onder leiding van priesters, het herstel van de kerkelijke presentie in de samenleving tot stand gebracht. Dankzij hun activiteiten kon de ultramontaanse beweging zich binnen het katholieke volksdeel
tegen andere stromingen doorzetten – een feit dat ook negentiende-eeuwse
waarnemers niet is ontgaan.4

Nieuwe broedercongregaties
De congregatie van de Frères des Ecoles Chrétiennes was in 1790 opgeheven,
maar herleefde in 1803 toen zij door Napoleon weer werd toegelaten. Tijdens de Restauratie werd zij door de Franse clergé onmisbaar geacht in het
streven om Frankrijk na de ramp van de Revolutie te herkerstenen. Alleen
religieuze onderwijzers konden de scholen uit handen houden van maçonnieke en antiklerikale onderwijzers.5 In de negentiende eeuw was deze broedercongregatie geen eenling meer. Om haar heen ontstonden tientallen
soortgelijke broedercongregaties die als lokale of regionale aanvullingen op
de oudere congregatie functioneerden. In tegenstelling tot de ‘grote’ Frères
hadden zij geen bezwaar tegen scholen die een zeker schoolgeld vroegen.
1 Cnockaert, Pierre-Joseph Triest, p. 176.
2 Zie bijvoorbeeld de ontstaansgeschiedenis

van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria
(1803) en van de Broeders van Liefde (1807), beide opgericht door kanunnik P.-J. Triest,
die in Gent en elders de goede gang van zaken in gasthuizen, gevangenissen en andere
instellingen herstelden. Zie: Cnockaert, Pierre-Joseph Triest, p. 190-192, 209, 253, 267269, 276.
3 Alkemade, Vrouwen XIX, p. 33.
4 Vgl. bijvoorbeeld de observaties van de katholieke ‘dissident’ J.B. van Hugenpoth tot
den Beerenclaauw, ‘De katholieken in Nederland in 1874’, in: De Gids, 38(1874), p. 6085.
5 Zind, Les nouvelles congrégations, p. 465-466.
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Daardoor werden minder hoge eisen gesteld aan de financiële basis van
scholen.1 Bovendien pasten zij qua mentaliteit beter in de Franse provincie:
zij hechtten meer belang aan opvoeding en godsdienstige vorming dan aan
intellectueel onderricht. De leden van sommige broedercongregaties duidden zichzelf aan als Ignorantins (‘onwetenden’) om hun geest van eenvoud
en nederigheid te onderstrepen.2 Die instelling viel in de smaak bij ouders
van eenvoudige komaf, die enfants sages prefereerden boven enfants savants.3 De broedercongregaties die vervolgens in België, Italië, Ierland,4 Engeland, Duitsland en Nederland werden opgericht, waren aan deze Franse
broedercongregaties verwant. Sommige concentreerden zich op onderwijs
en opvoeding, andere richtten zich op de verpleging van zieken of krankzinnigen of combineerden verpleging en onderwijs.
Ondanks hun veelbelovende start zijn de broedercongregaties géén toonaangevende vorm van kloosterleven geworden. Zij zijn er noch in Nederland noch elders in geslaagd hun werkterrein zozeer te domineren als de
zustercongregaties, die tot na de Tweede Wereldoorlog in veel landen het
katholieke meisjesonderwijs en de verpleging volkomen beheersten. Evenmin hebben zij het prestige geëvenaard van de priesterorden en priestercongregaties, die niet alleen actief waren in de zielzorg maar ook in allerlei vormen van apostolaat, in het middelbaar en universitair onderwijs, in de missie en in de wetenschap. De broedercongregaties hebben de onstuimige
bloei en groei van de veel talrijkere zustercongregaties en priestercongregaties niet kunnen bijhouden. Om de Nederlandse situatie als voorbeeld te nemen: er zijn in de negentiende en twintigste eeuw 23 broedercongregaties
in Nederland actief geweest tegenover 163 instituten van zusters of monialen en 39 instituten van priesters of monniken. In 1853 en 1888 waren zowel de paters als de zusters talrijker dan broeders (zie grafiek 2). Dat is altijd zo gebleven.
De zustercongregaties hebben geprofiteerd van het demografische voordeel dat het vrouwenoverschot in het negentiende-eeuwse Europa hun bood
èn van het ‘sociale’ voordeel, dat het religieuze leven een van de weinige
mogelijkheden voor vrouwen was om zich buiten huwelijk en huishouden
professioneel en persoonlijk te kunnen ontplooien. Een dergelijk voordeel
hadden de broedercongregaties niet, maar zij boden jongens uit relatief eenvoudige milieus wèl een bescheiden status als religieus en, voor zover zij
1 Zind, Les nouvelles congrégations, p. 466.
2 Deze aanduiding was tegelijkertijd een scheldwoord

dat Franse antiklerikalen gebruikten voor de ‘obscurantistische’ schoolbroeders.
3 Zind, Les nouvelles congrégations, p. 471.
4 In het katholieke Ierland werd de succesvolle congregatie van de Christian Brothers al
in 1802 opgericht door Edmund Rice.
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de priester-directeur van de Broeders van Huijbergen, merkte in 1867 op:
“Alle jongelingen van den deftigen stand, die aanleg hebben voor studie en
genegen voor het geestelijke leven zijn, worden Seculiere of Reguliere
Priester”.1
De seminarie-opleiding was duur en het priesterschap voor velen sociaal
te hoog gegrepen.2 Dat veranderde toen in de tweede helft van de negentiende eeuw een groot aantal buitenlandse priesterorden en -congregaties
zich in Nederland vestigden. Zij openden studiehuizen en boden met succes goedkope opleidingsmogelijkheden aan, waardoor ook jongens uit minder bemiddelde families priester konden worden. Daardoor werd het rekruteringsveld van de broedercongregaties verder afgeroomd, want het prestige
van het priesterschap konden zij niet evenaren. Broeders en fraters betreurden dat, maar legden er zich bij neer, omdat ook zij het priesterschap een
hogere levensstaat achtten: “Ons betaamt het de nederigheid te beoefenen
en ons hun minderen te toonen, want wij zijn inderdaad minder dan zij”.3
Ook in vergelijking met de zustercongregaties waren de broedercongregaties in het nadeel: “(...) de Congregatiën der Zusters [ontvangen] vele leden
van deftigen en soms van hoogere burgerstand: deze hebben alle eene goede
opvoeding genoten en zijn somtijds in het onderwijs zoo ver gevorderd, dat
zij in korten tijd bekwaam zijn om hunne acte van onderwijzeres te halen.
Zulke leden ontvangt eene Congregatie van Broeders volstrekt niet, ten zij
in buitengewoone gevallen.”4
Hoewel geen gericht onderzoek is gedaan naar de sociale afkomst van broeders, wijst alles er op dat de meesten afkomstig waren uit lagere en middenmilieus, zoals ook het gros van de leke-onderwijzers destijds.5 Rond
1850 waren de leke-onderwijzers vooral afkomstig uit onderwijzersfamilies
1

Notitie van A. Nelen, ‘Voor memorie’ [ca. nov. 1867], in: Archief Bisdom Breda
[voortaan geciteerd: Arch. Bd. Breda], doos i 231.
2 Aubert, ‘Licht und Schatten der katholischen Vitalität’, p. 655.
3 Verslag van het zakenkapittel van 1929, p. 9, in: Arch. Brs. O’bosch, doos d 4, map 07.
4 Nelen, ‘Voor memorie’.
5 J. Lamboo en M. Smits, Een onderzoek naar de sociale herkomst van de onderwijzers in de
gemeente Leiden tussen 1850 en 1900, Leiden 1980. Doctoraalscriptie onderwijssociologie
ru Leiden; J. Megens en P. Rol, ‘Rijkeluisdochters en arbeiderszonen. Sociale afkomst,
opleiding en organisatie van onderwijzers en onderwijzeressen rond 1900’, in: Jaarboek
voor de Geschiedenis van Socialisme en Arbeidersbeweging in Nederland 1979 (Nijmegen
1980), p. 88-118, met name p. 115-116; Smeding, School in de steigers, p. 332-342; H.C.
de Wolf, ‘De lekeleerkracht aan de katholieke lagere school in Zuid-Limburg tussen de
twee wereldoorlogen’, in: Onderwijzers in school en maatschappij. Belgische en Nederlandse situaties in de 19e en 20e eeuw (Gent 1978), p. 143-165, en in: B. Kruithof, J. Noordman en P. de Rooy (red.), Geschiedenis van opvoeding en onderwijs. Inleiding. Bronnen.
Onderzoek (Nijmegen 1982), p. 402-418, met name p. 407-408; Boekholt en De Booy,
De geschiedenis van de school, p. 163.
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en uit de kleine burgerij, de kleine boerenstand en uit gezinnen van landarbeiders. Rond 1900 waren zij vaker afkomstig uit de middenstand, uit ambtenarengezinnen en uit betere boerenfamilies. Maar ook het aantal onderwijzers uit arbeidersgezinnen nam toe. Of de sociale afkomst van broeders
eenzelfde verbreding vertoonde, is niet bekend. Er is in ieder geval een duidelijk verschil met de zustercongregaties: er bestonden ‘deftige’ en ‘eenvoudige’ zustercongregaties maar geen ‘deftige’ broedercongregaties. Wellicht
is uit de tamelijk homogene afkomst van de broeders ook het egalitaire karakter van hun gemeenschappen te verklaren: in geen mij bekende broedercongregatie werd bijvoorbeeld enig sociaal onderscheid gemaakt tussen de
leden onderling, vergelijkbaar met het onderscheid tussen mères en soeurs.
Die indruk van een eenvoudige komaf wordt versterkt door de vele incidenten waarbij priesters een zeker sociaal dédain tegenover broeders aan de dag
legden.1 Toch kwamen de broeders evenmin uit echt arme milieus. Uit het
kasboek van de congregatie van Oudenbosch blijkt dat heel wat broeders die
tussen 1841 en 1912 intraden, enkele honderden guldens van thuis meebrachten, sommigen zelfs enkele duizenden. Dergelijke bedragen hadden
arbeidersgezinnen of kleine boeren zeker niet op kunnen brengen.2
Er lijkt nog een opmerkelijk verschil te bestaan tussen broeder- en zustercongregaties. Alle negentiende-eeuwse Nederlandse broedercongregaties
zijn opgericht door priesters, die pas nadat zij het plan tot stichting van
een congregatie hadden opgevat, op zoek zijn gegaan naar kandidaten. Met
andere woorden: de broedercongregaties zijn niet voortgekomen uit het
initiatief van degenen die later zelf broeder werden. Ook zustercongregaties
werden vaak door priesters opgericht, maar daar staan veel voorbeelden tegenover van stichtingen die voortgekomen zijn uit het initiatief van vrouwen.3 Veel zustercongregaties zijn voortgekomen uit lokale verenigingen
van vrouwen die binnen een parochie of een stad sociaal werk deden ten behoeve van de armen, de wezen of de zieken. In die zin maakten de zuster1

J.P.A. van Vugt, ‘Broeders onder priesters en regenten: de Broeders van Oudenbosch
1840-1854’, in: Noordbrabants Historisch Jaarboek, 7(1990), p. 110-142, of: idem, ‘Frères
au service de Prêtres et Régents: les frères de Oudenbosch 1840-1854’, in: Revue
d’Histoire Ecclésiastique, 84(1991), nr. 1-2, p. 74-104.
2 Kasboek van de congregatie, in: Archief van de Broeders van Oudenbosch (voortaan geciteerd: Arch. Brs. O’bosch), doos b 11, map 01.
3 Hoe moeilijk de rollen van stichteres en (mede)stichter soms te ontwarren zijn,
wordt geïllustreerd door een studie over de (mede)stichter van de Maastrichtse congregatie van de Zusters Onder de Bogen: W.A.J. Munier, Paulus Antonius van Baer 17881855 en zijn betekenis voor de stichting van de kongregatie Liefdezusters van de H. Carolus
Borromeus, Maastricht 1992. Een expliciete bespreking is te vinden in: J. Eijt, ‘Gesticht
door de stichter? Betrokkenheid van vrouwen bij het ontstaan van congregaties’, in: M.
Monteiro, G. Rooijakkers en J. Rosendaal (red.), De dynamiek van religie en cultuur. Geschiedenis van het Nederlandse katholicisme (Kampen 1993), p. 162-181.
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congregaties deel uit van een verschijnsel dat in de negentiende eeuw zowel
onder katholieke als niet-katholieke vrouwen furore maakte: dat van de liefdadige vrouwenverenigingen.1 Onder mannen was een dergelijke traditie
van praktisch sociaal werk minder duidelijk aanwezig. Van enige historische connectie tussen de traditionele broederschappen van mannelijke leken (waarvan sommige ook caritatieve werkzaamheden verrichtten) en de
broedercongregaties is noch uit de literatuur noch uit eigen onderzoek iets
gebleken. Dit zijn opmerkelijke feiten, ook al is het wat gewaagd om op
grond hiervan te concluderen dat zustercongregaties voortkwamen uit een
authentieke behoefte onder katholieke vrouwen en broedercongregaties uit
een behoefte onder priesters.

De herleving van het kloosterleven in Nederland
In Nederland, waar de katholieken en hun kerk tot 1795 een onopvallend
bestaan hadden geleid, was van een opvolging van oude orden door nieuwe
congregaties zelden sprake. Eén uitzondering was het klooster te Huijbergen, eertijds bezit van de oude orde der Wilhelmieten (uitgestorven in
1847), dat door de Broeders van Oudenbosch (1849) en later door de Broeders van Huijbergen (1854) werd betrokken.2 De calvinistische dominantie,
de maatregelen van de Franse overheid en de repressie onder het Verenigd
Koninkrijk hadden slechts enkele kleine, overwegend contemplatieve kloostergemeenschappen overgelaten in Noord-Brabant.3 Nieuwe stichtingen
oriënteerden zich daarom vooral op Belgische of Franse voorbeelden. Sommige werden zelfs door gevluchte religieuzen tot stand gebracht.4
Vóór 1820 bestonden op het grondgebied van het huidige Nederland twee
kleine zustercongregaties, namelijk in Oirschot (sinds 1797) en Dongen
(1801). Laatstgenoemde congregatie van de Franciscanessen van Dongen
was door enkele Belgische religieuzen gesticht, die door Antonius van Gils

1

J.T. Cumbler, ‘The Politics of Charity: Gender, Class in late 19th Century Charity Projects’, in: Journal of Social History, 14(1980), p. 99-111.
2 Geschiedenis van het Wilhelmieten Klooster en van het Bisschoppelijk Instituut Ste Marie
te Huybergen. [Door] Eenige Oud-leerlingen, Bergen op Zoom 1907.
3 Alkemade, Vrouwen XIX , p. 7-9; Stokman, De religieuzen en de onderwijspolitiek;
L.C.B.M. van Liebergen (red.), ‘Waer een paradis’. Kloosterleven in Brabant na de Reformatie, Uden 1987. Publikatie van het Museum voor Religieuze Kunst Uden.
4 Alkemade, Vrouwen XIX, p. 40; pater Gerlach ofmCap., Geschiedenis der PenitentenRecollectinen van Dongen. Een bijdrage tot de geschiedenis van de emancipatie der
katholieken in Nederland, z.p. [1940].
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(1758-1834), president van het nieuwe seminarie in St.-Michielsgestel, naar
Nederland waren gehaald. De stichtingen-rage die in Frankrijk en België na
1800 een aanvang had genomen, bereikte Nederland echter pas in de jaren
twintig en dertig.1 De nieuwe zustercongregaties leidden aanvankelijk een
zeer discreet bestaan. De leden vertoonden zich in het openbaar meestal in
gewone burgerkleding en verborgen hun werkzaamheden achter onschuldig
ogende benamingen. Angst voor vijandig ingrijpen door de lokale of landelijke overheid lag daaraan ten grondslag. Koning Willem i (1772-1843) was
vastbesloten om paal en perk te stellen aan het kloosterleven in zijn koninkrijk en alle ontwikkelingen nauwgezet onder controle te houden. Zo
reageerde hij op de dreigende wederopleving van de slotkloosters in NoordBrabant met een Koninklijke Besluit (2 sept. 1814), dat de registratie van
alle kloosterlingen verplicht stelde en het opnemen van nieuwelingen
verbood. De nieuwe zustercongregaties werden aanvankelijk genegeerd
maar vanaf 1818 werden ook zij aan allerlei bepalingen onderworpen. Mettertijd verkregen de meeste verplegende congregaties een officiële goedkeuring. Dat gold niet voor de onderwijscongregaties, omdat men in Den Haag
meende dat deze een slechte invloed hadden op het peil van het onderwijs.
Sommige onderwijscongregaties presenteerden zich daarom als ‘gewoon
huishouden’, ‘vennootschap’, ‘firma’ of ‘associatie’ of verscholen zich
achter hun pensionaat. Zij hoopten zich op die manier juridisch ongrijpbaar te maken. Hoewel er in de boezem van de regering heel wat boze
plannen werden bedacht, werden in de praktijk geen ernstige pogingen
ondernomen om religieuzen geheel en al uit het onderwijs te verwijderen.2
Na 1830 verbeterde de situatie voor de religieuzen.3 De regering werd
sterk in beslag genomen door de Belgische afscheiding en had er geen enkele behoefte aan de Nederlandse katholieken tegen zich in het harnas te jagen. Het beleid tegenover de kloosters werd soepeler. Wanneer de regering
vanuit de provincie opmerkzaam gemaakt werd op nieuwe ontwikkelingen,
beperkte zij zich meestal tot het vragen van nadere inlichtingen. In 1837
bleek dat de regering zich bij het fenomeen van de nieuwe congregaties had
neergelegd, toen zij de Maastrichtse congregatie van de Liefdezusters van de
H. Carolus Borromeüs (Zusters Onder de Bogen) goedkeurde. Men zag in,
dat onderdrukkende maatregelen slechts het ontstaan zouden bevorderen
van allerlei geheime stichtingen, wellicht met staatsgevaarlijke buitenlandse
connecties.4 Sommige zaken die officieel niet door de beugel konden, wer1 Alkemade, Vrouwen XIX, p. 75-92.
2 Stokman, De religieuzen en de onderwijspolitiek; Alkemade, Vrouwen XIX, p. 75-92.
3 Alkemade, Vrouwen XIX, p. 92-97.
4 Bijvoorbeeld: J. Gericke, Buitengewoon Commissaris des Konings in de Provincie

Limburg, aan koning Willem i (9 mei 1838), in: Algemeen Rijksarchief, Archieven van de
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den omwille van de lieve vrede genegeerd. Zo namen enkele zustercongregaties geregeld nieuwelingen op maar bestempelden deze als ‘kostgangers’.1
Het Koninklijk Besluit van 28 november 1840, de eerste regeringsdaad van
koning Willem ii (1792-1849), vormde het sluitstuk van deze ontwikkeling. Dit K.B. behelsde de goedkeuring van het redemptoristenklooster in Wittem.2 Bovendien verleende het aan een tiental slotkloosters in
Noord-Brabant toestemming om weer novicen op te nemen. In feite markeerde dit besluit het einde van de rechtstreekse overheidsbemoeienis met
orden en congregaties. Naderhand zijn nog wel pogingen gedaan om te
verhinderen dat onderwijscongregaties rechtspersoonlijkheid zouden krijgen. Door hun congregatie de juridische vorm van een stichting of vereniging te geven, waren de leden van de congregaties niet langer persoonlijk
aansprakelijk voor eventuele schulden.3 Bovendien had een erkende stichting of vereniging het recht goederen in de dode hand te verwerven, waarover geen successierechten hoefden te worden betaald (omdat ze niet vererfd werden van de ene persoon op de ander). Daardoor werd het rendement
van schenkingen van weldoeners drastisch verhoogd. Tegenstanders van de
‘kloosterscholen’ zagen daarin een verkapte en onbedoelde fiscale subsidie
van de overheid aan het bijzonder onderwijs.4 Pogingen om hieraan paal en
perk te stellen hadden geen succes, òf omdat er geen titel was om de congregaties rechtspersoonlijkheid te onthouden, òf omdat de congregaties een
Departementen betreffende den Roomsch-Katholieken Eeredienst. 1815-1870, inv. nr.
1184, dossier 154, Oprichting en goedkeuring Zusters in Maastricht, 1837-38.
1 Aantekening van De Pélichy bij brief van [A.J.L. baron Van den Boogaerde van ter
Brugge], gouverneur van Noord-Brabant, aan [F.J.M.Th. baron De Pélichy van Lichtervelde], directeur-generaal voor de Zaken van de R.C. Eeredienst (27 feb. 1837), in: Algemeen Rijksarchief, Archieven van de Departementen betreffende den Roomsch-Katholieken Eeredienst. 1815-1870, inv. nr. 478.
2 L.J. Rogier en N. de Rooy, In vrijheid herboren. Katholiek Nederland 1853-1953 (Den
Haag 1953), p. 241; H. Mosmans cssr, Het Redemptoristenklooster Wittem, 1836-1936.
Een bijdrage tot onze vaderlandsche kerkgeschiedenis, Roermond 1936.
3 Ongerustheid over financiële schulden vormde een van de redenen waarom de congregatie van Oudenbosch in 1855 rechtspersoonlijkheid verwierf. Br. Christophorus
van Langen, Tussen Windvaan en Koepel. Vertelsel over de Congregatie van Saint Louis
Oudenbosch. 1840 1 maart 1940 (Den Haag 1940), p. 81-82.
4 Hier wordt op gewezen door: L.M. Tagage, ‘Onderwijscongregaties en vrijheid van
vereniging: een aspect van de schoolstrijd in Limburg, 1857-1859’, in: Maaslands melange. Opstellen over Limburgs verleden Dr. P.J.H. Ubachs aangeboden bij gelegenheid van zijn
vijfenzestigste verjaardag (Maastricht 1990. Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap gevestigd in Maastricht. 14), p. 290-303, met
name p. 291. In 1934 werd een belasting op vermogens in de dode hand ingevoerd. Dat
heeft bij de meeste congregaties en katholieke stichtingen echter weinig beroering gewekt. Het tarief was laag. In België hebben de liberalen gedurende de negentiende
eeuw geprobeerd de katholieke beweging financieel te treffen via een aanslag op de vermogens in de dode hand.
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apart ‘Zedelijk Lichaam’ oprichtten dat op papier geen connectie met de
congregatie onderhield.1
Ondanks de veranderde omstandigheden hebben de Nederlandse priesters
en religieuzen nog jarenlang een zekere schuwheid aan de dag gelegd in
hun contacten met de overheid. In de ogen van veel katholieken was de
staat, beheerst door protestanten, liberalen of vrijmetselaars, sinds de Franse Revolutie haast per definitie een valsspeler, erop gebrand de kerk waar
mogelijk te dwarsbomen. Dat jarenlange wantrouwen kon niet door een enkel K.B. worden weggenomen. Ontwikkelingen in het buitenland, waar
kloosterlingen regelmatig het slachtoffer werden van antiklerikale politiek,
versterkten dat wantrouwen nog, evenals de schoolstrijd die door veel katholieken werd geïnterpreteerd als een strijd tussen de kerk en de goddeloze
staat. Illustratief is de reactie van de religieuzen op de ‘affaire-Van Hugenpoth’. J.B.J.C.M. van Hugenpoth tot den Beerenclaauw (1816-1877), een liberaal-katholieke jurist in Den Bosch, publiceerde in 1861 een brochure
waarin hij waarschuwde tegen de toenemende invloed en rijkdom van het
kloosterwezen in Nederland.2 Rond dit geschriftje (een gematigde echo van
het antiklerikalisme in Frankrijk) brak een kleine pamflettenoorlog uit. Dat
een katholiek zich tegen religieuzen keerde, riep grote verontwaardiging op,
vooral onder de geestelijkheid. De Nederlandse bisschoppen spraken zich
openlijk tegen Van Hugenpoth uit. In de ogen van de religieuzen kreeg de
zaak een dreigend aanzien, toen zij tot de landelijke overheid doordrong. De
minister van Justitie probeerde, in de verwachting dat hij in de Tweede Kamer ondervraagd zou worden over de beweringen van Van Hugenpoth, enig
zicht te krijgen op het aantal kloosters, hun ledental en hun onroerend bezit. De religieuzen zagen daarin een voorbereiding om tegen de kloosters
op te treden.3 Hoewel er per slot van rekening niets gebeurde, vond bisschop Zwijsen in deze gang van zaken een nieuwe bevestiging van de onzekerheid der tijden. Zijn besluit om in Engeland een klooster van de Tilburgse Zusters van Liefde te stichten, schijnt hij naar aanleiding van deze affaire
te hebben genomen. De congregatie zou in dat refugie-huis haar bestuur en
1

Zo riep de Maastrichtse congregatie in 1852 het ‘Zedelijk Lichaam onder de Zinspreuk Sub Praesidio Beatae Mariae Virginis sine macula conceptae’ in het leven. Zie:
Jaarboek der Vergadering van de Broeders der Onbevlekte Ontvangenis van Maria,
[deel i: 1838-1890] (voortaan geciteerd: Jaarboek der Vergadering), p. 173, in: Archief van
de Broeders van Maastricht (voortaan geciteerd: Arch. Brs. M’str), doos 2-1-1.
2 J.B. van Hugenpoth tot den Beerenclaauw, De kloosters in Nederland in 1861, Utrecht
1861. Een tweede druk verscheen als: idem, De kloosters in Nederland, Utrecht 1865.
Over deze affaire: Lauret, Per Imperatief Mandaat, p. 61-64.
3 Bijvoorbeeld: A. Nelen, directeur van de Broeders van Huijbergen, aan J. van Hooijdonk, bisschop van Breda (8 juni 1861), en: J. van Genk, bisschop-coadjutor van Breda,
aan A. Nelen (9 juni 1861), in: Arch. Bd. Breda, doos i 71.
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haar kapitaal veilig kunnen stellen als een antiklerikale regering tot confiscatie zou willen overgaan: “Mogt het al eens gebeuren, dat God toeliet, dat
in een of ander land een gedeelte der Congregatie zou vernietigd worden;
zij zal echter altijd in andere huizen blijven voortbestaan.”1
De congregaties hebben uit deze en dergelijke incidenten de lering getrokken dat men in het bijzonder over de eigen financiële zaken uiterste geheimhouding diende te betrachten om geruchten en roddels over ‘kloosterrijkdommen’ (een geliefd thema in de negentiende-eeuwse antiklerikale literatuur!) te vermijden. Hun neiging tot terughoudendheid en discretie werd
nog versterkt door de verbazing en de afkeer waarmee zij door niet-katholieken werden bejegend. Kloosterlingen die in Noord-Nederland woonden,
gingen tot in de twintigste eeuw ‘in politiek’ (in burgerdracht) over straat
om opstootjes te voorkomen.
Desondanks hebben de kloosters in Nederland zich veel rustiger ontwikkeld dan de meeste van hun buitenlandse tegenhangers. Vooral in Frankrijk
(en in mindere mate in België) wisselden gedurende de negentiende en in
het begin van de twintigste eeuw klerikale en antiklerikale regimes elkaar
af. Deze wisselvalligheid was een gevolg van het feit dat zowel in Frankrijk
als in België de ultramontaanse beweging innig samenwerkte met de staat
zolang deze beheerst werd door welgezinde politici.2 Religieuzen waren in
tijden van politieke voorspoed massaal werkzaam in door de overheid betaalde instellingen: scholen, ziekenhuizen, gevangenissen enzovoort. Antiklerikale regimes stelden onmiddellijk pogingen in het werk om hen uit die
posities te verjagen.3 Ook de Duitse Kulturkampf in de jaren zeventig van de
vorige eeuw verjoeg de religieuzen waar mogelijk uit onderwijs en verpleging. In Nederland lagen de zaken heel anders. Er bestond hier uiteraard
geen symbiose tussen de katholieke kerk en de (protestantse) overheid en
evenmin tussen de orthodoxe protestanten en de overheid. Alleen de tamelijk vrijzinnige hervormde kerk stond onder een vorm van staatsvoogdij. Na
de invoering van de nieuwe grondwet van 1848 werd tussen kerk en staat
een behoorlijk consequente scheiding voltrokken. Die scheiding werd in ere
gehouden, óók toen de confessionele partijen een politieke macht van betekenis waren geworden. De Nederlandse kloosterlingen waren op een enkele
1

J. Zwijsen, Gemeenzame gesprekken over de Bijzondere Regelen van de Congregatie der
Zusters van Liefde van O.L.V. Moeder van Barmhartigheid te Tilburg, door Zijne Doorluchtige Hoogw. Mgr. J. Zwijsen, Aartsbisschop van Utrecht, enz., gehouden tijdens het verblijf van
Z.D. Hoogw. in Tilburg in den jare 1863 en 1864 (Tilburg 1904), p. 64; Lauret, Per Imperatief Mandaat, p. 64.
2 Lamberts, ‘Het ultramontanisme in België’, p. 38-63.
3 Heel duidelijk blijkt dat uit het overzicht dat C. Langlois geeft van de op- en neergang
van zustercongregaties in Frankrijk. Langlois, Le catholicisme au féminin, p. 627-648,
met name p. 634, 640.
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zeldzame uitzondering na uitsluitend werkzaam in de particuliere sector
van onderwijs, ziekenverpleging en dergelijke. Dat had tot gevolg dat zij het
lang zonder enige financiële steun van de overheid hebben moeten stellen,
maar zij konden zich daardoor ook veel rustiger en gestager ontwikkelen
dan sommige buitenlandse tegenhangers, in wier geschiedenis voorspoed
en rampen elkaar hebben afgewisseld. Er is in Nederland niets gebeurd dat
kan worden vergeleken met de antiklerikale stormen in Frankrijk of de Kulturkampf in Duitsland.

4. Congregaties
De ontwikkeling van een model
De ‘congregationele beweging’ van de eerste helft van de negentiende eeuw
vertoonde een bruisend en chaotisch karakter. Zowel de stichters als hun
volgelingen gingen aanvankelijk meer empirisch dan theoretisch, meer instinctief dan rationeel, meer gedreven dan zakelijk te werk. Het kerkelijke
gezag in Rome stelde zich jarenlang tolerant op tegenover de nieuwe stichtingen.1 Vanaf ca. 1860 werden de regel (de spirituele en organisatorische
‘grondwet’) en de constituties (het ‘wetboek’ waarin de regel nader wordt
uitgewerkt) van nieuwe congregaties aan een nauwkeurige en kritische beoordeling onderworpen. Er werd voortaan meer uniformiteit en meer degelijkheid geëist. De originaliteit en de plooibaarheid van de congregaties
heeft daaronder geleden,2 maar daar staat tegenover dat het toezicht van de
H. Stoel veel onduidelijke bestuurlijke constructies, ondeugdelijke financiële regelingen en al te hardvochtige voorschriften heeft voorkomen.
In tegenstelling tot contemplatieve orden en congregaties zijn de meeste
negentiende-eeuwse lekencongregaties ‘actief’. Dat wil zeggen dat bij hun
oprichting het verrichten van bepaalde werkzaamheden ten behoeve van de
kerk en de medemens centraal stond. In de regels van deze congregaties
staat evenwel het traditionele doel van het kloosterleven, de ‘zelfheiliging’
van de leden, als eerste doel vermeld. In veel gevallen kwam deze knieval
voor de traditie overeen met het persoonlijke gevoelen van de eerste generatie zusters en broeders, die meer door het zuiver religieuze aspect van het
kloosterleven werden aangetrokken dan door de werkzaamheden (die vaak
nog nauwelijks duidelijke vormen hadden aangenomen). Er ging nu eenmaal een grote aantrekkingskracht uit van de levenswijze van monniken en
1 Aubert, ‘Licht und Schatten der katholischen
2 Langlois, Le catholicisme au féminin, p. 635.
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Vitalität’, p. 655.

slotzusters, die de oude en eerbiedwaardige traditie van het ‘echte’ kloosterleven vertegenwoordigden.1 Sommige stichters probeerden de consequenties
te trekken uit het feit dat er bovenal werkzaamheden moesten worden verricht. Zo weerde Zwijsen als stichter van de Zusters van Liefdadigheid van
Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid (beter bekend als de Zusters
van Liefde) bewust alle monastieke elementen (nachtkoor, radicaal vasten,
tijdrovende gebedsverplichtingen, streng slot) uit de leefregel van zijn zusters.2 Hij wilde dat zij hun handen vrij zouden hebben voor hun werk en
dat zij voldoende nachtrust zouden genieten. Daarom liet hij zich inspireren door de regel die de Keulse aartsbisschop K.A. von Droste zu Vischering (1773-1845) had geschreven voor diens congregatie van verplegende
zusters. Die regel was goed toegesneden op een actieve kloostergemeenschap. Niettemin hebben veel congregaties geworsteld met de uiteenlopende eisen die het geestelijke leven (de zelfheiliging) en het apostolaat (de
werkzaamheden) stelden aan de inrichting van hun gemeenschappen. Het
geestelijk leven vereist in de opvattingen van die tijd regelmaat en isolement
ten opzichte van ‘de wereld’. De werkzaamheden vereisten daarentegen een
zekere mate van openheid, contacten met de buitenwereld en een flexibele
dagindeling. Die tegenstelling is heel lang blijven wringen. In de meeste
broeder- en zustercongregaties waren heel wat regels en gewoonten van
kracht die moeilijk te verenigen waren met de praktische eisen van het
werk, omdat zij tijdrovend waren, de nachtrust onderbraken, nuttige contacten verhinderden of de kloosterlingen dwongen tot een starre dagorde.
Steeds moesten de congregatiebesturen de belangen van het geestelijk leven
en de belangen van de werkzaamheden afwegen. Tot in onze jaren hebben
de meeste besturen daarin geen consequent beleid gevoerd: nu eens werd
prioriteit gegeven aan de eisen van het geestelijk leven, dan weer aan die
van de werkzaamheden.3
Het leven binnen de congregaties werd gekenmerkt door een sterke reglementering. Die vond haar neerslag niet zozeer in de meestal tamelijk beknopte officiële kloosterregel als wel in de uitwerking daarvan in gedetailleerde constituties (die vooral een juridisch karakter droegen), gebruikenboeken of directoria, collecties van ‘wettige gebruiken’, dagordes en wat
dies meer zij. Het noviciaat, de kerkrechtelijk voorgeschreven proef- en vormingsperiode van de kandidaat-kloosterlingen, werd behalve aan een zekere
geestelijke vorming ook besteed aan het leren van de vele ‘huisregels’. Pas
als zij ook daarin thuis waren, werden zij toegelaten tot de aflegging van de
1 Langlois, Le catholicisme au féminin, p. 634.
2 Lauret, Per Imperatief Mandaat, p. 28-30.
3 Vgl. J.J.P. van Eijden, Doel en doelbeleving. Een

eksplorerend onderzoek naar veranderingsprocessen in een kongregatie van religieuzen (z.p. [1972]), p. 41.
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geloften van gehoorzaamheid, armoede en kuisheid. Natuurlijk kan geen
enkele leefgemeenschap functioneren zonder regels, maar de verregaande
reglementering binnen de negentiende-eeuwse lekencongregaties had diepere redenen. Zij kwam in de eerste plaats voort uit het streven om aansluiting te vinden bij de traditie. De negentiende-eeuwse congregaties waren in
sommige opzichten een nieuw verschijnsel, maar zij gingen allerminst
prat op hun vernieuwende trekjes. Dat was begrijpelijk in een tijd waarin
veel katholieken zich afzetten tegen alles wat zij als ‘nieuw’ of ‘modern’
ervoeren. De nieuwe congregaties konden hun legitimatie daarom niet ontlenen aan het heden maar uitsluitend aan het verleden. Hun referentiepunt
was de grote traditie van het westers kloosterleven, waarvan zij meenden dat
het werd gekenmerkt door volmaakte continuïteit en onveranderlijkheid
dankzij regels, dagordes en gebruiken in elke denkbare mate van strengheid. In hun zucht om aansluiting te vinden bij die traditie lieten stichters
en kloosterlingen dan ook niets aan het toeval over. In de tweede plaats
weerspiegelde de reglementering de geest van de katholieke beweging, waarin het vertrouwen in de natuurlijke goedheid van de mens, zo typerend voor
de Verlichting, plaats had gemaakt voor een veel pessimistischer mensvisie.
De negentiende-eeuwse congregaties waren vaak op een heel spontane manier tot stand gekomen, maar dat betekende niet dat zij enige fiducie hadden in spontaniteit van welke soort dan ook. Uit de alle spontaniteit dodende regelgeving sprak de overtuiging dat elke mens die niet door minutieuze
regels en strenge controle in het gareel werd gehouden, onherroepelijk tot
wandaden zou vervallen. In de derde plaats lag aan de regelzucht ook een
praktisch motief ten grondslag. De religieuzen traden als verplegend personeel, als opvoeders en onderwijzers naar buiten. De besturen waren zich ervan bewust dat de reputatie van hun gemeenschap afhankelijk was van het
ingetogen gedrag en de persoonlijke netheid van elk individueel lid. Veel
broeders en zusters waren afkomstig uit milieus waarin uiterlijke beschaving naar de burgerlijke normen van de tijd niet vanzelfsprekend was. Er
waren regels nodig om hen tot het juiste gedrag te brengen. In de vierde
plaats hadden veel regels ten doel schandalen te vermijden. De besturen van
(mannelijke) onderwijscongregaties werden regelmatig geconfronteerd met
leden die leerlingen of pupillen seksueel hadden benaderd. Soms leidde dat
tot pijnlijke rechtszaken die de reputatie van de kloostergemeenschap ernstige schade toebrachten. Het wangedrag van één lid werd nu eenmaal de
hele gemeenschap aangerekend. De besturen zijn voortdurend in de weer
geweest om door allerlei strenge (en soms ook pietluttige) regels en voorschriften de kans op dit soort incidenten zo klein mogelijk te maken. Daarbij vertoonde men de eigenaardige neiging om als reactie op incidenten algemene regels in te voeren, zodat in sommige gevallen de faux pas van een
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negentiende-eeuwse kloosterling zijn twintigste-eeuwse congregatiegenoten
opzadelde met een inmiddels onbegrepen regel.

De organisatie en het bestuur
Typerend voor de negentiende-eeuwse congregaties is hun bestuurlijke centralisatie. In het klassieke kloosterleven van monniken en contemplatieven
kenden de meeste kloostergemeenschappen een hoge mate van autonomie.
In de zestiende eeuw werd door nieuwe stichtingen die zich expliciet op het
apostolaat concentreerden, met deze traditie gebroken. Zo kenden de Jezuïeten vanaf hun stichting een sterk centraal gezag. De lekencongregaties bestonden uit een centraal moederhuis en een aantal huizen (filialen, bijhuizen of succursalen genaamd) in de steden en dorpen waar zij werkzaam
was. De huisoversten waren in alle belangrijke zaken afhankelijk van het algemeen bestuur, dat zijn zetel had in het moederhuis of, later, in een apart
generalaatsgebouw. Het aannemen of afstoten van werkzaamheden, de
verdeling van het personeel over huizen en werkzaamheden, de algemene
lijnen van het financiële beheer en de zorg voor oude en zieke leden waren
taken van het algemeen bestuur. Dat gold ook voor de opleiding en de vorming van nieuwe leden voor, tijdens en na het noviciaat. De dagelijkse leiding van het noviciaat was in handen van een novicenmeester.
Naarmate de organisatie van de congregaties ingewikkelder werd, werden
ook centrale instellingen als het secretariaat, de financiële administratie
(‘economaat’), het missiebureau, het noviciaat e.d. in of nabij het moederhuis gevestigd. In grote lijnen heeft deze organisatievorm zich tot op de
dag van vandaag gehandhaafd, ook al zijn de gezagsverhoudingen met de
tijd veranderd.
In de vroege negentiende eeuw was de organisatievorm van de congregaties nog in beweging, zodat de huizen van sommige congregaties een zekere autonomie genoten. Dat had onder meer tot gevolg dat veel pastoors erin
slaagden om de zusters die in hun parochie waren gevestigd, af te scheiden
van hun moederhuis en tot een aparte congregatie om te vormen. Ook de
Nederlandse broedercongregaties werden soms geconfronteerd met pogingen daartoe, maar zij hebben er zich met succes tegen verweerd.1 Dergelijke

1

Bijvoorbeeld de Broeders van Maastricht die in het St.-Aloysiusgesticht in Amsterdam
werkzaam waren. Zij werden door de rector en de regenten met een dergelijk voorstel
benaderd. Jaarboek der Vergadering, p. 164, in: Arch. Brs. M’str., doos 2-1-1. Ook: E.
Boerrigter, In smarten geboren... Geschiedenis van een Broederscongregatie (Voorhout
1985), p. 49.
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pogingen waren aan het einde van de negentiende eeuw ondenkbaar geworden. De congregaties hadden een vaste vorm gekregen.
De congregaties ontwikkelden zich tot soepel lopende werkorganisaties,
die hun leden en bloc inzetten op scholen en instituten. Dat wil zeggen dat
de broeders op alle scholen en instituten de overgrote meerderheid van het
personeel vormden. Het algemeen bestuur kon naar eigen inzicht leden
verplaatsen van het ene werk naar het andere, al naar gelang de behoefte.
Bovendien werden de leden door het bestuur aan deze of gene studie gezet.
Op persoonlijke voorkeuren of talenten werd meestal geen acht geslagen.
Er werd eenvoudig verwacht dat de broeders voor alle werkzaamheden en
taken beschikbaar waren. De mutaties werden jaarlijks door het bestuur in
een kort briefje of via een lijst aan de broeders meegedeeld. Dit verplaatsingensysteem was een van de pijlers van de congregationele organisatie. Het
stelde de besturen in staat om snel en soepel nieuwe werkzaamheden aan te
nemen en oude af te stoten.
In hun beginfase werden sommige congregaties bestuurd door een priester-directeur (soms de stichter), die zijn aanstelling van de bisschop ontving. Andere kenden vanaf het begin een algemeen overste, dat wil zeggen:
een broeder of zuster die werd aangesteld door de bisschop of gekozen door
de hele gemeenschap. Sommige congregaties kenden vanaf hun stichting
periodieke kieskapittels: bijeenkomsten van de huisoversten en een aantal
gekozen vertegenwoordigers van de gewone broeders of zusters. Tijdens die
bijeenkomsten werd een nieuw bestuur gekozen. In sommige congregaties
werden vanaf het begin tevens zogeheten zakenkapittels georganiseerd. Tijdens die vergaderingen legde het aftredende bestuur verantwoording af over
zijn beleid en financieel beheer. Bovendien stond het toekomstige beleid ter
discussie. Deze zakenkapittels vonden meestal plaats in combinatie met
kieskapittels. In sommige congregaties werden zakenkapittels pas in de
loop van de twintigste eeuw voor het eerst gehouden. Van het democratische gehalte van vooroorlogse kapittels moet men zich geen al te verheven
voorstelling maken. Kritiek leveren op het bestuur was ongebruikelijk. Bovendien werd nogal eens geklaagd dat de bestuursleden en de huisoversten,
die qualitate qua een stem in het kapittel hadden, de vertegenwoordigers van
de gewone leden konden overstemmen. Pas na de Tweede Wereldoorlog
zijn stappen ondernomen om de kapittelvergaderingen een echt democratisch, parlement-achtig karakter te geven.
Op den duur werden alle congregaties bestuurd door een gekozen algemeen overste die, zolang de gemeenschap klein en overzichtelijk was, ongeveer alle denkbare bestuurlijke taken in zijn of haar persoon verenigde.
Langzamerhand ontstond een zekere differentiatie onder invloed van de
groeiende omvang van de gemeenschappen, de complexiteit van de werk64

zaamheden en, in sommige gevallen, voorschriften vanuit Rome. De eerste
stap was veelal de vorming van een bestuur, bestaande uit de algemeen
overste en drie of vier ‘assistenten’ (medebestuursleden). Vervolgens werd
een scheiding aangebracht tussen het algemeen bestuur van de congregatie
en het bestuur van het moederhuis (dat voorheen óók een taak van de algemeen overste was). De taak van de algemeen overste werd verder verlicht
door het verdelen van taakgebieden over de leden van het bestuur, door de
benoeming van een bestuurssecretaris en van een algemene econoom voor
het financiële beheer. Voor het contact met de missievestigingen werd een
missieprocuur of missiebureau ingesteld. Het bestuur van scholen en instellingen bleef in de meeste gevallen tot na de Tweede Wereldoorlog een
taak van het congregatiebestuur, eventueel bijgestaan door een administratiebureau binnen de congregatie zelf. Daarna werden aparte schoolbesturen
opgericht, bijgestaan door een administratiebureau. De inspectie van de
scholen en instellingen, voorheen een taak van de algemeen overste, werd
in sommige congregaties opgedragen aan eigen inspecteurs. Tegelijk met
deze steeds fijnere verdeling van taken werd het bestuur ook geprofessionaliseerd door inschakeling van financiële deskundigen, onderwijskundigen,
professionele administrateurs enzovoort. Grotere congregaties werden, zodra de omvang en verspreiding van de leden dat wenselijk maakten, verdeeld in provincies en regio’s met een zekere mate van autonomie. Desondanks is de taak van de algemeen overste ook heden ten dage nog zwaar,
omdat hij of zij niet alleen de organisatie moet besturen maar ook leiding
en inspiratie moet geven aan de leefgemeenschap met al haar gecompliceerde menselijke problemen.

De spiritualiteit
Ten aanzien van hun organisatie en hun werkzaamheden waren de negentiende-eeuwse congregaties zeker bijzonder en vernieuwend, maar hun officiële spiritualiteit getuigde eerder van traditionalisme dan van vernieuwing.
De meeste stichters lieten zich bij het vaststellen van de regel van hun
kloosterstichting inspireren door een van de bestaande spiritualiteitstradities, zodat er congregaties van franciscaanse, jezuïtische, dominicaanse, augustijnse of vincentiaanse snit tot stand kwamen. De meesten waagden
zich niet aan het moeilijke werk zelf een regel te schrijven, maar namen de
regel van een reeds bestaande congregatie over. Dat wil overigens niet
zeggen dat de keuze voor een bepaalde regel willekeurig was. Sommige
stichters (bijvoorbeeld Zwijsen) hadden wel degelijk eigen ideeën over de inrichting en de spiritualiteit van hun creaties. Zij zochten voorbeelden die
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het beste bij die ideeën aansloten. Bij anderen speelde het toeval daarentegen een grote rol.
De geestelijke identiteit van de nieuwe gemeenschap werd nader ingevuld
door haar onder de bescherming van een heilige te stellen. In veel gevallen
sloot de stichter zich aan bij een devotie die op dat moment opgang maakte,
zoals de Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd Maria, het Heilig Hart
van Jezus of de Goddelijke Voorzienigheid. Soms had zijn keuze een programmatische betekenis. Zo koos de stichter van de Broeders van Oudenbosch, W. Hellemons (1810-1884), als patroon de H. Aloysius van Gonzaga
(‘Saint Louis’, 1568-1591), de jong gestorven Jezuïet, patroon van de studerende jeugd, dat wil zeggen: van de jongens van betere komaf die Hellemons met zijn broeders hoopte te bereiken. Congregaties die zich expliciet
voor de armen wilden inzetten kozen vaak voor benamingen met de woorden ‘barmhartigheid’ of ‘liefde’ (caritas). Een zeer populaire patroonheilige
was de H. Vincentius a Paulo, die als apostel van de armen de negentiendeeeuwse congregaties zeer aansprak. Veel gemeenschappen voerden de naam
van deze heilige of droegen hem bijzondere verering toe. Zijn feestdag werd
nadrukkelijk gevierd en zijn naam verscheen talloze malen als kloosternaam, als naam voor kerken, scholen en caritatieve instellingen en als motto boven geschriften (J.M.J.V.: Jezus, Maria, Jozef, Vincentius). Menige
congregatiestichter werd in de negentiende eeuw geëerd met de titel alter
Vincentius: een tweede Vincentius. Aardig is in dit verband de observatie
van de bekende schoolinspecteur Wijnbeek, die in 1843 constateerde, dat in
de lokalen van katholieke zusterscholen “behalve met een Christus- en een
Mariabeeld, met het beeld van Paul de St. Vincent [sic]” werd gepronkt.1
Ondanks al deze uiteenlopende spirituele achtergronden, devoties en benamingen, vertoonde het gros van de congregaties weinig onderlinge verschillen. Iedere gemeenschap had uiteraard eigen gewoonten en een eigen
sfeer, maar men kan niet zeggen dat zij in spiritueel opzicht alle een eigen
gezicht toonden. Daaruit mag men niet concluderen dat zij geen spiritualiteit bezaten of dat hun spiritualiteit onbelangrijk was. Men kan echter wel
vaststellen, dat hun kracht niet gelegen was in de veelheid van min of meer
toevallige spiritualiteiten maar in wat zij gemeenschappelijk hadden: hun
religieus geïnspireerde inzet voor de medemens. De ‘geest van caritas’ kenmerkte hun spiritualiteit beter dan hun soms wat geforceerde aansluiting
bij een van de grote spirituele tradities.
De wens om bij het grote verleden van het kloosterleven aansluiting te
vinden, heeft een sterke invloed gehad op de ontwikkeling van de congregaties. Zowel de stichters als de leden meenden dat hun instituten alleen door
1

Reinsma, ‘Het lager onderwijs in Noord-Brabant’, p. 264.
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onveranderlijkheid en door volmaakte continuïteit konden bewijzen dat zij
het waard waren deel uit te maken van de grote traditie. Men krijgt bovendien de indruk dat zij, onuitgesproken, geloofden dat hun gemeenschappen daardoor óók aanspraak zouden kunnen maken op de onvergankelijkheid die de oudste vormen van kloosterleven eigen lijkt. Die mentaliteit
heeft hen slecht voorbereid op de mogelijkheid dat zij zich zouden moeten
aanpassen aan de eisen van de tijd of dat hun instituten slechts een tijdelijk
leven beschoren zou zijn.1 De vormen en werkzaamheden die de stichters
of de eerste oversten om praktische redenen hadden gekozen, werden gemakkelijk tot geheiligde tradities verheven, waarvan men ook onder veranderde omstandigheden niet durfde af te wijken. Dat werd in de hand gewerkt doordat instituten die pauselijke goedkeuring aanvroegen, aan de H.
Stoel exacte formuleringen en duidelijke doelstellingen moesten voorleggen. Een voorbeeld daarvan is het lot van de ‘vierde gelofte’ van de Fraters
van Tilburg. Aanvankelijk beloofden deze broeders naast de gebruikelijke
geloften van gehoorzaamheid, armoede en kuisheid ‘zich aan het welzijn
van de evenmens toe te wijden’. Deze ‘open’ gelofte werd op last van de H.
Stoel gewijzigd in een preciezere maar ook veel beperktere formulering,
namelijk “zich te wijden aan de opvoeding van arme kinderen, en aan de
verpleging van zieken, die door een besmettelijke ziekte zijn aangetast”.2
Dat heeft later tot veel gewetensproblemen geleid, toen de broeders gevraagd
werden voor allerlei nuttige werkzaamheden die niet onder deze omschrijving gebracht konden worden – een tekenend voorbeeld van de spanning
tussen de eisen die het geestelijk leven en de werkzaamheden aan de broeders en fraters stelden.

1 Hostie, Leven en dood, p.
2 Horsten, De Fraters van

263-264.
Tilburg, deel 2, p. 179.
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ii
Stichting en ontwikkeling
1840-1920

1. Vijf stichtingen
Oude en nieuwe broedercongregaties
Nederland telde in het begin van de negentiende eeuw één kleine broedercommuniteit: de gemeenschap van broeders-penitenten van de franciscaanse Derde Orde, in 1700 gesticht door de leek Daniël de Brouwer (16741745) in Mereveldhoven (nb, bij Eindhoven). In 1806 telde deze communiteit, die zich inmiddels in Boekel had gevestigd, nog slechts twee leden. In
feite werd zij in de loop van de negentiende eeuw hersticht met steun van
A.E. Borret (1751-1839), apostolisch vicaris van Ravenstein en Megen. Hieruit is de congregatie van de Broeders Penitenten van den H. Franciscus van
Assisië voortgekomen, die zich heeft toegelegd op de verzorging van psychiatrische patiënten.1
De eerste poging een nieuwe Nederlandse broedercongregatie te stichten
werd ondernomen door J.G. le Sage ten Broek (1775-1847), een bekeerling
die als een van de vroegste pleitbezorgers van de katholieke emancipatie in
Nederland wordt beschouwd. Hij nam in de jaren 1823-1829 enkele wezen
en verwaarloosde kinderen in zijn huishouden op en trachtte een kleine

1

Ook wel ‘Broeders van Huize Padua’ of ‘Broeders van Boekel’ genaamd. W.F. Becx,
Geschiedenis der Congregatie van de Broeders Penitenten van den H. Franciscus van Assisië,
gevestigd in “Huize Padua” te Boekel (N.-Br.), Bussum 1919; W. Nolet (red.), Katholiek
Nederland. Encyclopaedie samengesteld onder leiding van Prof. W. Nolet (3 dln., Den Haag
1930-32), deel 2, p. 106-107; pater Fabianus ofmCap., ‘De Broeders van Boekel, hun
congregatie en hun arbeid’, in: Bijdragen voor de Geschiedenis van de Provincie der
Minderbroeders in de Nederlanden, 11(1959-60), p. 13-44, met name p. 32-33; L.C.B.M.
van Liebergen, ‘Boekel-Handel. De Broeders Penitenten’, in: idem, ‘Waer een paradis’,
p. 20-23.
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broedergemeenschap te stichten om voor hen te zorgen.1 Zijn initiatief had
geen succes en vond evenmin directe navolging. Indirect schijnt zijn poging evenwel (mede) te hebben geïnspireerd tot de stichting van een Belgische missionaire broedercongregatie: de Broeders Xaverianen van Th. Rijken.2
De stichtingsfase van de Nederlandse broedercongregaties nam in 1840
een aanvang met de oprichting van de congregatie van de Broeders van de
H. Aloysius van Gonzaga door W. Hellemons, pastoor te Oudenbosch. In
datzelfde jaar stichtte L.H. Rutten (1809-1891), priester te Maastricht, de
Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd Maria. In 1844
volgden de Fraters van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid,
gesticht door Zwijsen, destijds pastoor te Tilburg en bisschop-coadjutor van
Den Bosch. In 1851 besloten pastoor P.J. Hesseveld (1806-1859) en pater A.
Frentrop sj (1802-1865) te Amsterdam tot de oprichting van een congregatie
die de Broeders van Maastricht zou kunnen vervangen in een Amsterdams
kindertehuis, het St.-Aloysiusgesticht. Hieruit is de congregatie van de
Broeders van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten (de Broeders van Amsterdam) voortgekomen.3 In 1854 stichtte J. van Hooijdonk, bisschop van Breda, in het dorp Huijbergen de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van
de Allerheiligste Maagd en Moeder Gods Maria. De Fraters van Onze Lieve
Vrouw van het H. Hart werden in 1873 in Utrecht opgericht door aartsbisschop A.I. Schaepman (1815-1882). In 1875 volgden de Broeders van de H.
Jozef van de Heerlenaar P.J. Savelbergh (1827-1907).4 Niet alle initiatieven
uit de vorige eeuw hebben de tand des tijds doorstaan. In 1849 kwam op
initiatief van pastoor L. de Koning (1798-1868) in het Noordlimburgse Helden een gemeenschap tot stand van Broeders van de Derde Orde van St.Franciscus. De leden van deze merkwaardige congregatie hielden zich aanvankelijk bezig met ontginnen van grond voor de eigen gemeenschap. Pas
jaren later namen zij een meer gebruikelijk werk op zich, namelijk de verzorging van overspannen priesters en verstandelijk gehandicapte jongens.
Ontevredenheid van de diocesane geestelijkheid over de ‘geest en beschaving’ van de broeders leidde ertoe dat de congregatie in 1936 fuseerde met
1

G. Gorris sj, J.G. Le Sage ten Broek en de eerste faze van de emancipatie der Katholieken
(2 dln., Amsterdam 1947-49), deel 1, p. 328-350.
2 Gorris, Le Sage ten Broek, deel 1, p. 328-329; J. Devadder cfx, ‘De oorsprong van de
kongregatie der Broeders Xaverianen’, in: Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis, 102(1985), p. 91-103.
3 Boerrigter, In smarten geboren; br. Mathias [Dijker], De Congregatie der Broeders van
O.L. Vrouw van Zeven Smarten, 1851-1926, Voorhout 1926.
4 Nolet, Katholiek Nederland, p. 375; H. Mosmans cssr, Stichting en uitbreiding van de
Congregatie der Kleine Broeders en Zusters van den H. Joseph te Heerlen, 1867-1928, z.p.
[ca. 1928].
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de Broeders van de H. Jozef in Heerlen.1 In 1851 stichtten de leek Cornelius
Pijnenborg en pastoor W. Coppens (1788-1868) in het Noordbrabantse
Drunen de Broeders van de Onbevlekte Maagd en Moeder Gods en van den H.
Franciscus, bestemd voor het ‘bewaken’ van de jongens van de plaatselijke
Mariacongregatie.2 Deze congregatie bleef erg klein en werd daarom in
1940 opgenomen in de congregatie van de Broeders Penitenten.3 Een soortgelijk lot trof de Broeders van de H. Norbertus, een stichting uit 1862 van de
Norbertijn Quirinus van den Boogaert oPraem. (1807-1887), pastoor van
het nabijgelegen Elshout. Ook deze broeders kregen tot taak onder de plaatselijke jeugd te werken.4 Zij werden in 1949 opgenomen in de congregatie
van de Broeders van Liefde te Eindhoven.5
Tenslotte moeten enkele buitenlandse broedercongregaties vermeld worden die zich in Nederland hebben gevestigd. Vanuit Duitsland kwamen de
Broeders van St.-Joannes de Deo (1875),6 de Broeders van de H. Franciscus
(1875), de Broeders Franciscanen van het H. Kruis (1931)7 en de van oorsprong Franse Fraters Maristen (1936). De eerste twee congregaties werden
door de Kulturkampf tot emigratie gedwongen. De Maristen ontvluchtten de
kerkvervolging door de nationaal-socialisten. De Belgische Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes (in Nederland bekend als de Broeders van Dongen) werden al in 1844 aangetrokken om een katholiek weeshuis in Delft
van personeel te voorzien.8 Eveneens uit België afkomstig waren de Broeders van Liefde (1894)9 en de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Barmhartigheid, die naar hun stichter V. Scheppers ook wel Broeders van Scheppers
worden genoemd (1919).10 De Franse Broeders van de Christelijke Scholen ar1

‘De kloosters in Nederland/Religiones’, in: Neerlandia catholica of Het katholieke Nederland (Utrecht 1888), deel ii, p. 339-423, met name p. 375; Nolet, Katholiek Nederland,
deel 2, p. 22; Ph. Janssen en H. Hesen, Huize Savelberg. Vijftig jaar onze zorg, HeldenKoningslust 1988.
2 ‘De kloosters in Nederland’, p. 370; Nolet, Katholiek Nederland, deel 2, p. 59-62.
3 Van Vugt en Voorvelt, Kloosters op schrift, p. 116.
4 ‘De kloosters in Nederland’, p. 369; Nolet, Katholiek Nederland, deel 2, p. 25-32.
5 Van Vugt en Voorvelt, Kloosters op schrift, p. 116.
6 Nolet, Katholiek Nederland, deel 2, p. 23-24.
7 R. Kalkhoven, Idealisten van onze tijd. De Congregatie van de Broeders Franciscanen van
het Heilige Kruis. 1862-1962, Baarle-Nassau 1962; C. Tesser, De Broeders Franciscanen
van het Heilig Kruis. Broeder Jakobus Wirth, Den Bosch 1966. Geert Groote Genootschap. 746.
8 Oorspronkelijk ‘Broeders van de H. Vincentius’ of ‘Broeders van Goede Werken’ geheten. E. Boerrigter, 150 jaar lang Broeders van Goede Werken. [Omslagtitel: 1830-1980.
Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes], [Oostakker] 1980; W. van Mook, Gedenkboek bij het eeuwfeest van de Congregatie van O.L. Vrouw van Lourdes. 1830 november 1930,
Tilburg 1931; Nolet, Katholiek Nederland, deel 2, p. 71-82.
9 Nolet, Katholiek Nederland, deel 2, p. 41-48.
10 F. van Merriënboer, ‘De Congregatie van de Broeders van Scheppers bestaat 150
jaar’, in: Jaarboek Heemkundekring ‘Het Land van Gastel’, (1989), p. 142-157.
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riveerden in 1908.1 Een drietal broedercongregaties heeft tijdelijk een
Nederlandse vestiging gekend. De Hospitaal-broeders van de H. Joannes de
Deo, gesticht in Spanje in 1556, hadden tussen 1881 en 1889 een kleine
communiteit in Ulestraten.2 Het was de bedoeling dat zij daar een krankzinnigengesticht zouden stichten, maar dat is niet gelukt.3 De uit de middeleeuwen stammende broedergemeenschap van de Alexianen of Cellebroeders beheerde tussen 1914 en 1958 een verpleegtehuis voor tbc-lijders in
Son (nb).4 De belangrijke Franse onderwijscongregatie van de Broeders van
St.-Gabriël, in het nauw gebracht door de antiklerikale wetgeving in Frankrijk, stichtte in 1903 een huis in het Limburgse Neeritter. In 1925, toen in
hun vaderland de lucht was opgeklaard, keerden de bewoners weer terug.
De Broeders van Oudenbosch, 1840
De congregatie van de Broeders van de H. Aloysius van Gonzaga (meestal
Broeders van Oudenbosch of Broeders van Saint Louis genaamd) werd in
1840 opgericht in het Westbrabantse plattelandsstadje Oudenbosch door de
cisterciënzer pastoor Willem Hellemons.5 Hellemons, geboren in Roosendaal, bezocht na de lagere school het zogenaamde ‘college’ in Turnhout,
een instelling die tevens als klein-seminarie diende. Vervolgens ging hij als
postulant naar het cisterciënzerklooster St.-Bernardus te Bornem bij Antwerpen. Dit klooster stuurde hem in 1829 naar Rome om zijn noviciaat te
doen en zijn priesterstudie te voltooien. Na zijn priesterwijding keerde hij
in 1834 uit Rome terug naar Bornem. Hij werd door zijn overste naar het
1

Zie jubileumnummer van: De La Salle Koerier. Maandblad van de Nederlandse Provincie
van de Broeders der Christelijke Scholen, 11(1958), nr. 8.
2 ‘De kloosters in Nederland’, p. 371.
3 Schriftelijke mededeling aan de auteur door br. Clément Eudes, provinciaal van de Ordre Hospitalier de Saint Jean de Dieu, te Parijs (5 maart 1992).
4 Nolet, Katholiek Nederland, deel 2, p. 15; J. Dijsselbloem-Visser, ‘Het oude Zonhove’,
in: Heem, (1988), nr. 2, p. 26-48. Heem is het tijdschrift van de Heemkundekring Son
en Breugel.
5 Br. Christophorus [van Langen], Geschiedenis van de Broeders van Saint Louis, 25 dln.,
Oudenbosch 1961, tweede uitgave. Deze gedenkboeken vormen, ondanks hun gebreken, een belangrijke bron, omdat de schrijver nog gebruik heeft kunnen maken van de
in 1940 vernietigde raadsnotulen en van mondelinge mededelingen van broeders die
de negentiende-eeuwse ontwikkeling van de congregatie nog hadden meegemaakt.
Verder: Christophorus, Tussen Windvaan en Koepel, p. 6; Saint-Louis Oudenbosch. 18401940. Feestnummer bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de congregatie van de
Broeders van Saint Louis en van het Instituut Saint Louis te Oudenbosch, Tilburg 1940;
J.H.M. Aerssen, Stichting, opkomst en voortgang van het Institut St-Louis te Oudenbosch
(Brussel 1857), p. 7; idem, Verhandeling over de vroeger bestaan hebbende oneenigheid wegens het Institut St. Louis, beschreven door J.H.M. Aerssen, R.K. Priester van het Bisdom
van Breda, Rotterdam 1860. Aerssen (1803-1878) was van 1844 tot 1852 kapelaan in
Oudenbosch.
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Joannes van Hooijdonk (1782-1868), bisschop van Breda, stichter van de
congregatie van de Broeders van Huijbergen.
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stadje Oudenbosch gestuurd als assistent en, in 1836, als eerste kapelaan.1
In 1842 werd hij pastoor, nadat hij al enkele jaren de facto de parochie geleid had. Hij zou tot zijn dood pastoor in Oudenbosch blijven.
Door zijn verblijf in Rome is Hellemons zijn leven lang enthousiast gebleven voor alles wat met Rome en het pausdom te maken had. Dat enthousiasme kwam onder meer tot uiting in zijn betrokkenheid bij de zouavenbeweging en in de bouw van de basiliek van Oudenbosch, een reusachtige
replica van de St.-Pieter te Rome, voorzien van een gevel naar het voorbeeld
van de kerk van St.-Jan van Lateranen. Voor ons onderwerp is van belang
dat in Rome zijn belangstelling gewekt werd voor pastoraal werk onder de
jeugd. In Oudenbosch ontpopte Hellemons zich als een parochiegeestelijke
die een heel andere koers voer dan zijn voorganger. Zijn aanpak was
veelactiever dan destijds gebruikelijk. Hij voerde de pracht en praal rond
kerkelijke feestdagen sterk op, introduceerde nieuwe Mariadevoties en bevorderde de veelvuldige H. Communie en de biecht. Hij nam allerlei maatregelen om zedenbedervende volksgebruiken als vastenavond, kermis en
‘dansvergaderingen’ tegen te gaan. Kortom, hij gedroeg zich als een schoolvoorbeeld van de actieve, ultramontaanse zielenherder. Hoezeer hij de methoden van de katholieke herleving had overgenomen, blijkt uit het feit dat
hij in 1842 met enkele collega’s een eerste en succesvolle ‘volksmissie’
hield onder zijn parochianen.2 In 1844 nodigde hij hiervoor de vakman bij
uitstek uit: de Redemptorist Bernard Hafkenscheid (1807-1865). Diens optreden maakte ook in Oudenbosch diepe indruk en bevestigde Hellemons
in zijn koers.3
Voor ons betoog is vooral zijn bemoeienis met de Oudenbossche jeugd
van belang.4 In 1837 wist hij de zusters Penitenten-Recollectinen van Roosendaal te overreden enkele van hun leden naar Oudenbosch te sturen om
er een meisjesschool en een weeshuis voor arme kinderen te openen. In
1

De parochie Oudenbosch ressorteerde van oudsher onder de abdij van Bornem bij
Antwerpen, die in 1833 werd hersteld. De abt had het recht de pastoor van Oudenbosch
te benoemen.
2 W. Hellemons, Kerkelijke Geschiedenis van Oudenbosch, [Oudenbosch ca. 1864]. Exemplaar in: Archief van de parochie Oudenbosch. Een volksmissie was een meerdaags evenement met preken, liturgievieringen, gebedsoefeningen en veelvuldige gelegenheden tot biechten. De volksmissies beleefden in de jaren dertig en veertig van de vorige
eeuw een opmerkelijke herleving na ten gevolge van revolutie en oorlog jarenlang in
onbruik te zijn geweest. J. Roes, ‘Van grote klok tot milieu-missie. Volksmissies en katholieke beweging in Nederland in de 19de en 20ste eeuw’, in: Trajecta, 2(1993), nr. 3,
p. 273-294, met name p. 276. Die herleving vond niet alleen plaats in Nederland en
zelfs niet alleen in Europa. Zie: J.P. Dolan, Catholic Revivalism. The American Experience
1830-1900 (Notre Dame, London 1978), p. 12-24.
3 Aerssen, Stichting, opkomst en voortgang, p. 30.
4 Autobiografische aantekeningen van W. Hellemons, in: Arch. Brs. O’bosch.
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1835 richtte hij een zondagsschooltje op om de oudere jongens uit de parochie door catechismuslessen, gezamenlijke wandelingen en andere activiteiten te onttrekken aan de invloed van de plaatselijke opgeschoten deugnieten. Na een jaar of vier moest hij evenwel constateren dat hij bij de opgeschoten jeugd weinig succes boekte. Daarom besloot hij zich te concentreren op de jongens in de lagere-schoolleeftijd. In 1838 richtte hij naar het
model van de jezuïtische congregaties een ‘kleine’ Mariacongregatie op, dat
wil zeggen: een godsdienstige vereniging voor tien- à elfjarige jongens, die
hij een mengeling van gezelligheid en vroomheid aanbood.1 Hij koos daarvoor jongens uit beter gesitueerde gezinnen. Dat was een bewuste keuze:
Hellemons had grote bewondering voor de aanpak van de Jezuïeten: de
jeugd van de betere standen vormen tot voorbeeld voor de anderen.2
Het ontbrak Hellemons spoedig aan tijd om de jongens voldoende te begeleiden. Toen de zusters die in Oudenbosch werkzaam waren, niet van
zins bleken de zorg voor jongens op zich te nemen, probeerde hij in Brussel enkele Frères des Ecoles Chrétiennes te werven. Die poging ketste af op financiële bezwaren.3 Inmiddels had hij kennis gemaakt met een Oudenbossche jongeman, Johannes Huybrechts (1812-1889), die als kwekeling aan de
gemeenteschool van Oudenbosch verbonden was. Huybrechts ‘vertoonde
neiging tot het kloosterleven’ zonder dat hem een duidelijke bestemming
voor ogen stond. Hellemons vatte het plan op om met Huybrechts’ hulp
een kleine congregatie te stichten en zo zijn Mariacongregatie van religieus
personeel te voorzien. De Broeders van Liefde in Gent bleken desgevraagd
bereid om Huybrechts de elementaire beginselen van het kloosterleven bij
te brengen. Gedurende drie maanden doorliep Huybrechts in Gent een,
vermoedelijk geïmproviseerd, noviciaat. Na zijn terugkeer installeerde Hellemons hem samen met een andere Oudenbossche jongeman in een klein
huurhuisje. Zij namen er op 1 maart 1840 hun intrek. Daarmee was de
stichting een feit. Huybrechts zou als ‘Vader Vincentius’ leiding geven aan
de congregatie tot zijn dood in 1889. Pastoor Hellemons bleef tot 1854 bij
het bestuur van de gemeenschap betrokken. Hellemons besloot zelf een
regel voor zijn broeders te ontwerpen in ignatiaanse, jezuïtische geest. Dat
voornemen voerde hij echter jarenlang niet uit, zodat de broeders volgens
een min of meer geïmproviseerde regel leefden.4
1

Over de betekenis van deze vorm van jeugdwerk: P.J.H. Selten, Het apostolaat der
jeugd. Katholieke jeugdbewegingen in Nederland 1900-1941 (z.p. 1991. Dissertatie ku Nijmegen), p. 77-78.
2 Christophorus, Tussen Windvaan en Koepel, p. 32.
3 Christophorus, Tussen Windvaan en Koepel, p. 17; Autobiografische aantekeningen van
W. Hellemons, in: Arch. Brs. O’bosch.
4 Van Vugt, ‘Broeders onder priesters en regenten’, p. 122.
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Geheel volgens de bedoeling van Hellemons namen de eerste broeders de
leiding op zich van de Mariacongregatie, die in hun huisje gevestigd werd.
Daarnaast bereidden zij de jongens van de parochie voor op de eerste communie door catechismus- en zanglessen te verzorgen. Huybrechts’ ervaring
als kwekeling aan de gemeenteschool kwam nu van pas. Deze activiteiten,
hoe nuttig ook voor de parochie, leverden echter nauwelijks inkomsten op.
De broeders moesten rondkomen van incidentele giften van Hellemons,
van Oudenbossche particulieren of van het R.K. Armbestuur. Het was een
armoedig leven. Daarom besloten zij een kosthuis te openen voor jongens
uit de omgeving die in Oudenbosch naar school gingen. Hellemons gaf
daarvoor toestemming, hoewel hij de congregatie eigenlijk alleen voor zijn
eigen parochie bedoeld had. Al in het daarop volgende jaar bleek deze
beslissing een gouden greep. Het aantal kostkinderen steeg en de broeders
waren in staat een groter huis te betrekken. Het snel toenemende aantal
kinderen bracht Hellemons op de gedachte om een schooltje aan het kosthuis te verbinden en zo een pensionaat te stichten.1 Aanvankelijk bezochten
ook enkele kinderen uit arme Oudenbossche gezinnen de nieuwe school,
maar deze werden mettertijd elders ondergebracht. Het pensionaat, getooid
met de tamelijk grandioze naam Institut Saint Louis, ontwikkelde zich in
enkele jaren tijd tot een gerenommeerde instelling voor jongens uit de katholieke middenstand. Het aantal leerlingen steeg tot in de honderden.
Saint Louis voorzag onmiskenbaar in een behoefte. Er bestonden weliswaar
particuliere kostschooltjes maar die waren wegens het hoge kost- en schoolgeld slechts voor weinigen bereikbaar. Misschien hadden zij ook geen goede naam. Van Hooijdonk beschouwde zijn diocesane Collegium in Oudenbosch althans als een remedie tegen het bederf dat van dergelijke instellingen uitging.2 Welgestelde katholieken stuurden hun kinderen bij voorkeur
naar Belgische kostscholen.
Omdat de broeders naast de gewone vakken ook les gaven in de vreemde
talen (vooral Frans), kon hun instituut onder de lager-onderwijswet van
1857 meteen worden aangemerkt als een mulo-school, een schooltype dat
destijds bepaald niet voor de armen was bedoeld. Dat Frans tot de voertaal
van het instituut werd verheven, bevestigde dit enigszins deftige karakter.
Deze ontwikkeling is Hellemons zeker niet onwelgevallig geweest. Hij was
immers, zoals gezegd, overtuigd van het nut van elitevorming. Toch heeft
zijn congregatie zich op den duur enigszins geconformeerd aan de meerderheid van de negentiende-eeuwse stichtingen, die werd opgericht met het
1

Van deze school wordt ook door schoolinspecteur Wijnbeek melding gemaakt (1843).
Zie: Reinsma, ‘Het lager onderwijs in Noord-Brabant’, p. 266; idem, Scholen en
schoolmeesters, p. 65.
2 Vgl. Aerssen, Verhandeling over de vroeger bestaan hebbende oneenigheid, p. 7.
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oog op een of andere vorm van armenzorg. Dat blijkt uit de constituties die
de congregatie in 1887 ter goedkeuring naar Rome stuurde. Artikel 3 bepaalde dat de broeders onderwijs gaven in dagscholen en pensionaten, “non
seulement aux enfants des plus distingués, mais avec prédilection aux pauvres,
autant que ceci est en leur pouvoir”.1 De congregatie heeft haar oorspronkelijke gerichtheid op de ‘betere’ jeugd nooit helemaal verloren. Daarmee onderscheidde zij zich van de andere vier congregaties zonder in het geheel
van de congregationele beweging een echte uitzondering te zijn. Er waren
er meer die juist de vorming van de elite beoogden. In Nederland is de Bossche zustercongregatie van de Sociëteit van Jezus, Maria, Jozef (‘J.M.J.’)
daarvan een voorbeeld. Deze congregatie werd in 1822 opgericht voor de opvoeding van de dochters van gegoede katholieken. Niet toevallig stond zij,
evenals de congregatie van Oudenbosch, onder jezuïtische invloed: zij werd
opgericht door de Luxemburgse pater Matthias Wolff sj (1779-1857).2

De Broeders van Maastricht, 1840
De Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd Maria
(meestal Broeders van Maastricht genaamd) danken hun ontstaan aan de
Maastrichtse priester Louis Rutten.3 Rutten, afkomstig uit een burgerlijke
1

“(...) niet alleen aan de kinderen der voornamen, maar bij voorkeur aan de armen,
voor zover dat in hun macht ligt”. Constitutions des Frères de la Congrégation de St. Louis
Gonzagua à Oudenbosch (Oudenbosch 1887), p. 3.
2 Alkemade, Vrouwen XIX, p. 65-66; zr. S. Gommers, En het zaad groeide op. Geschiedenis van de Congregatie der Zusters van de H. Maagd Maria, genaamd het Gezelschap van
Jezus, Maria, Jozef vanaf haar stichting in 1822 tot 1940, Den Bosch 1957.
3 De ontstaansfase van de congregatie van de Broeders van Maastricht is nauwkeurig
beschreven door br. Sigismund Tagage in zijn: Maastricht. Bakermat van een Congregatie. 1800-1850, Maastricht 1965. Oudere gedenkboeken zijn: [Br. Hyacinthus Oliemans],
De Congregatie der Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis, gevestigd te Maastricht, gedurende de eerste halve eeuw van haar bestaan. 1840 - 21 november - 1890. Beknopte schets van
haar bestaan en haar ontwikkeling, [Maastricht] 1915; idem, In honderd jaren. 1840 - 21 november - 1940. Gods goede daden herdacht bij het eeuwfeest van de Congregatie der Broeders
van de Onbevlekte Ontvangenis der H. Maagd Maria te Maastricht, Maastricht 1940. Modernere bijdragen: br. Winifred Ubachs (red.), 1840-1965. 125 jaar Broeders van Maastricht. Feestuitgave ter gelegenheid van het zilveren lustrum van de Congregatie der Broeders
van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Maagd Maria, Maastricht 1965; J.P.A. van
Vugt, ‘Een congregatie zoekt haar richting. De Broeders van Maastricht 1840-1900’,
in: Jaarboek van het Katholiek Documentatie Centrum 1990 (Nijmegen 1991), p. 35-72,
of: idem, ‘For charity and church: the brother-teachers of Maastricht, 1840-1900’, in:
History of Education, 20(1991), nr. 3, p. 219-243. Een biografie van Rutten: br. Hyacinthus [Oliemans], ‘Leven en Werken van Mgr. Ludovicus Hubertus Rutten, Stichter der
Congregatie van de Broeders der Onbevlekte Ontvangenis te Maastricht’, in: Publications de la Société historique et archéologique dans le Limbourg à Maestricht, 9(1924), p. 39-
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familie in Maastricht, had een deel van zijn priesteropleiding genoten op
het groot-seminarie van het vicariaat Den Bosch op Nieuw-Herlaer. Terwijl
in Maastricht de katholieke herleving nog maar nauwelijks leek te zijn
doorgedrongen, kwam Rutten in Brabant in contact met een slag priesters
die een actievere, meer geëngageerde, kortom: meer ultramontaanse zielzorg voorstonden dan de tamelijk ingedommelde clerus in zijn vaderstad.
Met name seminariepresident Ph. van de Ven (1787-1837) heeft Rutten
sterk beïnvloed en zijn belangstelling gewekt voor het probleem van de verwaarloosde jeugd.
Na zijn priesterwijding (1837) keerde Rutten terug naar Maastricht, waar
hij op aansporing van zijn Brabantse relaties pogingen ondernam om de
ideeën die hij zich eigen had gemaakt, in daden om te zetten.1 Daarbij verkeerde hij in de gunstige omstandigheid dat hij over een niet onaanzienlijk
familiefortuin kon beschikken dat hem in staat stelde om initiatieven waarvoor niet onmiddellijk financiële bronnen beschikbaar waren, een tijdlang
zelf te bekostigen.
Maastricht had in de voorafgaande jaren zwaar te lijden gehad van de onrust der tijden. Na het einde van de Franse tijd ging het enige tijd beter,
maar in de mobilisatietijd (1830-1839), toen de stad jarenlang een Nederlandse enclave vormde in Belgisch gebied, werd deze opgaande lijn afgebroken. Armoede en bedelarij, de sociale kwalen van een vroege industrialisatie, en de aanwezigheid van een groot militair garnizoen maakten de situatie in allerlei opzichten ongunstig. In kerkelijk opzicht behoorde Maastricht tot het bisdom Luik, maar in 1833 werd de stad toegewezen aan het vicariaat van Den Bosch. Dat gebeurde onder druk van de Nederlandse regering, die elke Belgische invloed wilde weren. Het gevolg was dat een aantal
priesters uit Noord-Brabant naar Maastricht gezonden werd ter versterking
van de aanwezige clerus. De nieuwkomers lieten een nieuwe wind waaien
in het plaatselijke kerkelijk leven. Zij introduceerden er de meer actieve,
ultramontaanse mentaliteit.2 Rutten sloot zich bij hen aan. Een van hun
voorbeelden was C.R.A. van Bommel (1790-1852), de bisschop van Luik,
die veel initiatieven ontplooide op onderwijsgebied en die in 1840 zijn opvattingen in een invloedrijk Exposé3 zou publiceren. Daarin klaagde hij over
99. Ook als overdruk: Leven en Werken van Mgr. Ludovicus Hubertus Rutten, [Maastricht
1924].
1 Over deze eerste ondernemingen zie: Tagage, Maastricht. Bakermat, p. 152-155; Jaarboek der Vergadering, p. 5-6, in: Arch. Brs. M’str., doos 2-1-1.
2 Vgl. Munier, Paulus Antonius van Baer.
3 C.R.A. van Bommel, Exposé des vrais principes sur l’Instruction publique, primaire et secondaire, considerées dans ses rapports avec la religion, Liège 1840. Zie: Tagage, Maastricht.
Bakermat, p. 143; A.F. Manning, De betekenis van C.R.A. van Bommel voor de Noordelijke
Nederlanden, Utrecht, Antwerpen 1956. Dissertatie ku Nijmegen.
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het verval van de catechese in de Franse tijd en over de zedeloosheid en
straatschenderij die daarvan het gevolg waren.
Het was in Maastricht treurig gesteld met het onderwijs in het algemeen
en het godsdienstonderwijs in het bijzonder. Vooral de kinderen van de armen werden nauwelijks bereikt. De stedelijke armenschool, de enige onderwijsvoorziening van dien aard, kon niet voorzien in de lacune. Ze was
niet alleen overvol maar mocht als openbare school geen godsdienstonderwijs verzorgen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Rutten juist op dit
gebied de eerste activiteiten ontplooide. In 1837 startte hij in de St.-Servaasparochie een catechismusschooltje voor kinderen van de lagere-schoolleeftijd, afkomstig uit arme gezinnen. De uit Brabant afkomstige pastoor-deken
P.A. van Baer (1788-1855) stelde hiervoor een portaal van de St.-Servaaskerk
ter beschikking. Rutten gaf er zelf les. Korte tijd later richtte hij een avondschool op, waar jongens tussen twaalf en twintig jaar les konden krijgen in
lezen, schrijven, rekenen en, uiteraard, godsdienst. Ook deze school werd
door Rutten zelf bediend, al stond het onderwijs er pro forma onder leiding
van een bevoegd onderwijzer. In november van dat jaar bracht hij een bezoek aan de Belgische industriestad Verviers, waar het bijzondere of, naar
Belgisch spraakgebruik, ‘vrije’ katholieke onderwijs onder leiding van zusters en van de Broeders van de Christelijke Scholen al een hoge vlucht had
genomen. Hij bezocht er onder meer een bewaarschool voor kinderen uit
arme gezinnen. Daardoor geïnspireerd begon hij in 1838 in Maastricht met
een soortgelijke bewaarschool. Het jaar daarop richtte hij een tweede bewaarschool op in de aangrenzende parochie. Het is duidelijk dat hij ernaar
streefde katholieke onderwijsinstellingen tot stand te brengen voor arme
kinderen van elke leeftijd.
Al na korte tijd begon Rutten zich zorgen te maken over de continuïteit
van zijn ondernemingen. Voor de ordehandhaving in de catechismusschool
had hij een oud-militair ingeschakeld, die hij uit eigen zak een klein tractement gaf. De eerste bewaarschool dreef hij met de hulp van een voormalige schoenmaker, die samen met zijn dochters de kleuters bezighield. Voor
de tweede bewaarschool trok hij twee Maastrichtse jongemannen aan, die
tevens assisteerden bij het catechismusonderwijs in de St.-Servaaskerk. Het
waren allemaal noodoplossingen, omdat hij niet in staat was een behoorlijk
salaris te betalen: “[Rutten] begreep zeer wel, dat met geene wereldsche
menschen, die alléén om den broode arbeiden, op den duur het zoude vol
te houden zijn”,1 omdat: “weldra de heiligste werken in eidelen baadzugt
[zouden] overgaan.”2 Zijn gedachten gingen daarom uit naar religieuze leer1 Jaarboek der Vergadering, p. 13, in: Arch. Brs. M’str., doos 2-1-1.
2 L.H. Rutten [aan G.P. Wilmer] (28 feb. 1840), in: Arch. Bd. Den

Bosch, nr. 521, doos:
Broeders van O.L.Vr. Onbevl. Ontvangenis Maastricht, map: Oude stukken 1838-1845.
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krachten, van wie hij minder onkosten en een grotere inzet mocht verwachten. Hij deed een beroep op deken Van Baer, die in 1837 Elisabeth Gruyters
had bijgestaan bij de stichting van de congregatie van de Liefdezusters van de
H. Carolus Borromeüs (bekend als de Zusters Onder de Bogen). Toen bleek
dat Van Baer hem niet kon of wilde helpen, klopte hij vergeefs aan bij
Zwijsen in Tilburg, die in 1836 de congregatie van de Tilburgse Zusters van
Liefde had opgericht. Misschien waren er niet voldoende zusters beschikbaar, maar het is ook mogelijk dat Zwijsen geen vertrouwen had in de financiële basis van Ruttens ondernemingen.1 Vervolgens stelde Rutten tijdens een gezamenlijke priesterretraite in Haaren aan Zwijsen voor samen
een congregatie van broeders te stichten. Ook dat plan kwam niet van de
grond.2 De gedachte om dan maar zelf een congregatie te stichten lag voor
de hand.3
Door bemiddeling van Zwijsen kwam Rutten in de herfst van 1839 in
contact met twee Brabantse jongemannen. Aangezien deze evenmin als
Rutten enige ervaring met het kloosterleven hadden, zond hij hen naar het
klooster van de Broeders van Liefde in St.-Truiden (b) om daar hun noviciaat te doen. In 1840 riep hij hen terug. Op 21 november van dat jaar werd
de oprichting van de congregatie een feit, aanvankelijk onder de naam:
‘Broeders van den H. Vincentius à Paula [sic] onder de bescherming van de
Onbevlekte Ontvangenis’,4 later als de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd Maria. De broeders probeerden te leven volgens de
regel van de Broeders van Liefde te St.-Truiden, die door Rutten vrijwel ongewijzigd was overgenomen. Er is wel gesuggereerd dat de oprichting van
de congregatie verband hield met een volksmissie die de Redemptoristen
kort tevoren in Maastricht hadden gehouden en die een groot religieus enthousiasme had losgemaakt onder de bevolking. Rutten zou zich daardoor
gesterkt hebben gevoeld in zijn plannen.5 Een van de twee eerste broeders,
Jacques Hoecken (1810-1880), werd in feite de medestichter van de congre1 Jaarboek der Vergadering, p. 13, in: Arch. Brs. M’str., doos 2-1-1.
2 Mosmans, Het Redemptoristenklooster Wittem, p. 230, 243; ‘Autobiografie

van Mgr.
L.H. Rutten’ [1867], in: Arch. Brs. M’str., doos 48-2-1. In stilistisch gefatsoeneerde vorm
zijn deze autobiografische aantekeningen gepubliceerd in: br. Patricio Winters (red.),
Projet en autobiografie van mgr. L.H. Rutten, [Maastricht 1980].
3 L.H. Rutten, ‘Projet van Eene associatie te maken van ongehuwde lieden (...)’ [1839],
in: Arch. Bd. Den Bosch, nr. 521, doos: Broeders van O.L.Vr. Onbevl. Ontvangenis Maastricht, map: Oude stukken 1838-1845. Tagage heeft de volledige tekst in zijn studie gepubliceerd: Tagage, Maastricht. Bakermat, bijlage iv. Ook in: Winters, Projet en autobiografie.
4 J.A. Paredis, apostolisch vicaris van Roermond, aan de congregatie van de Broeders
van Maastricht (25 nov. 1841), in: Arch. Bd. Den Bosch, nr. 521, doos: Broeders van
O.L.Vr. Onbevl. Ontvangenis Maastricht, map: Oude stukken 1838-1845.
5 Mosmans, Het Redemptoristenklooster Wittem, p. 243.
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gatie. Onder de kloosternaam Bernardus diende hij de congregatie jarenlang
als algemeen overste. Samen met Rutten vormde hij het span van stichter
en eerste overste, dat bij zoveel stichtingen de moeilijke beginfase heeft beheerst. De samenwerking tussen beiden verliep niet altijd rimpelloos. Rutten was sterk gericht op de voorspoedige voortgang van de werkzaamheden,
terwijl Hoecken het kloosterlijke leven van de broeders voorop stelde. Zij
botsten bijvoorbeeld over de vraag of de broeders de ziekenverpleging aan
huis moesten voortzetten, die zij in 1841 om den brode op zich hadden genomen. Rutten vond dit nuttig werk, terwijl Hoecken het verafschuwde,
omdat het aanleiding gaf tot omgang met ‘wereldlingen’.1
De eerste broeders werden door Rutten aan het werk gezet in de bewaarschool van de Maastrichtse St.-Matthijsparochie. Verder deden zij de ‘kristelijke leering’ in een lokaal van de St.-Servaaskerk. Rutten hield van meet
af aan rekening met de mogelijkheid dat zijn broeders gewoon lager onderwijs zouden gaan geven. Dat blijkt uit aantekeningen waarin hij zijn plannen voor een broedercongregatie onder woorden bracht.2 Hij realiseerde
zich dat analfabetisme een formidabele hindernis vormde voor gedegen
godsdienstonderwijs. Bovendien moest hij constateren dat de jongetjes die
hij godsdienstles had gegeven, voor hun verdere opleiding waren aangewezen op de openbare lagere school, waar geen enkele aandacht werd geschonken aan godsdienst. Daarom leidden Ruttens activiteiten op het gebied van het godsdienstonderricht als vanzelf naar het gewoon lager onderwijs: een ontwikkeling die men bij veel congregatiestichters uit die tijd kan
aantreffen. In eerste instantie richtte hij binnen zijn bewaarschool één klas
in als ‘leerschool’. Kleuters en enkele oudere kinderen kregen er les in de
eerste beginselen van lezen en schrijven. Daarmee bewoog Rutten zich op
het randje van de wet, want hij had geen bevoegde krachten en evenmin
officiële toestemming van de overheid. Ongebruikelijk was zijn manoeuvre
niet. Schoolinspecteur Wijnbeek maakte in 1843 melding van confessionele
scholen, “in naam voor kleine kinderen, doch waar ook groote kinderen
worden toegelaten”.3 Rutten had zich laten adviseren door de apostolisch vicaris van Roermond, J.A. Paredis (1795-1886). Paredis verwachtte, dat de
onderwijspolitiek van de regering na de troonsbestijging van Willem ii soepeler zou worden.4 Dat gebeurde niet. Toch heeft de Maastrichtse overheid
geen einde gemaakt aan Ruttens ‘hoger kleuteronderwijs’. Men vreesde dat
1 Van Vugt, ‘Een congregatie zoekt haar richting’, p.
2 L.H. Rutten, ‘Projet van Eene associatie te maken

55.
van ongehuwde lieden (...)’ [1839],
in: Arch. Bd. Den Bosch, nr. 521, doos: Broeders van O.L.Vr. Onbevl. Ontvangenis Maastricht, map: Oude stukken 1838-1845.
3 Reinsma, ‘Het lager onderwijs in Noord-Brabant’, p. 269.
4 Jaarboek der Vergadering, p. 47, in: Arch. Brs. M’str., doos 2-1-1.
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een verbod alleen maar zou leiden tot het insluipen van buitenlandse religieuzen, zoals de Frères de la Doctrine Chrétienne.1 In 1841 kreeg Rutten zelfs
formele toestemming voor zijn schooltje.2 De oprichting van een officiële
lagere school werd pas mogelijk in 1843, toen drie broeders na een min of
meer frauduleus verlopen ‘wonderexamen’ de onderwijzersakte behaalden.
Nadat bovendien toestemming van de gemeente was verkregen, kon de eerste armenschool van de congregatie van start gaan. Zo hadden de broeders
definitief de stap gezet van godsdienstonderwijs naar gewoon lager onderwijs. Overste Bernardus schreef in zijn Annalen: “(...) het godsdienstig onderwijs werd natuurlijk voor bazis op de scholen gesteld.”3 Alsof hij wilde
benadrukken dat de broeders door de kleinen te leren lezen, schrijven en rekenen niet van hun oorspronkelijke doelstelling waren afgedwaald.

De Fraters van Tilburg, 1844
De congregatie van de Fraters van Tilburg werd gesticht door Joannes
Zwijsen. 4 Na zijn priesterwijding in 1817 was hij achtereenvolgens
kapelaan in Vught, Tilburg en Schijndel en pastoor te Best. Waarschijnlijk
is hij reeds in laatstgenoemde plaats in contact gekomen met J.A. Heeren
(1775-1859), pastoor te Oirschot, die in 1820 samen met enkele vrouwen de
onderwijscongregatie van de Dochters van Maria en Joseph (Zusters van de
Choorstraat) had gesticht in ’s-Hertogenbosch. In 1832 werd Zwijsen benoemd tot pastoor van de Tilburgse parochie ’t Heike. De onderwijssituatie
die hij aantrof, was ongunstig. De bevolking van Tilburg, net als Maastricht
een stad met een begin van industrialisatie, telde een grote groep armen.
1

Een Franse onderwijscongregatie (gest. 1822) uit Lotharingen. Zie: Rapport van
[J.E.P.E. Gericke van Herwijnen], gouverneur van Limburg (28 febr. 1842), in: Rüter,
Rapporten van de gouverneurs, deel i, p. 346-347.
2 [W.A. Schimmelpenninck van der Oye], minister van Binnenlandse Zaken, aan L.H.
Rutten te Maastricht (29 dec. 1841), in: Arch. Brs. M’str., doos 13-3-5; Jaarboek der Vergadering, p. 51-52, in: Arch. Brs. M’str., doos 2-1-1.
3 Jaarboek der Vergadering, p. 75, in: Arch. Brs. M’str., doos 2-1-1.
4 Gedenkboeken: Gouden Jubeljaar van de Congregatie der Fraters van O.L.V. Moeder van
Barmhartigheid, Opgericht den 25 Augustus MDCCCXLIV door Zijne Doorl. Hoogw. Mgr. Joannes Zwijsen, Aartsbisschop-Bisschop van ’s-Bosch, en goedgekeurd door Z.H. Paus Pius IX,
den 27 Jan. 1861, Tilburg 1894; Horsten, De Fraters van Tilburg. Over Zwijsen: J.A.F.
Kronenburg, Levensschets van Mgr. Joannes Zwijsen als Stichter van de Congregatie der
Zusters van Liefde van O.L. Vrouw, Moeder van Barmhartigheid te Tilburg, Tilburg 1909;
J.H.J.M. Witlox, Monseigneur Joannes Zwijsen: een man van vorstelijk karakter en hoogepriesterlijk geloof, trouw en oprecht Nederlander, Den Haag 1941 (eerder verschenen als:
Monseigneur Joannes Zwijsen, een levens- en karakterbeeld, Den Haag 1927); J.W.M. Peijnenburg, ‘Aartsbisschop Joannes Zwijsen. Bouwer aan de Nederlandse Kerk’, in: Spiegel Historiael, 13(1978), p. 744-749.
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Zowel het godsdienstonderwijs als het gewone lager onderwijs lieten in
kwantiteit en kwaliteit veel te wensen over. Zoals ook andere congregatiestichters toonde Zwijsen zich vooral getroffen door het gebrek aan godsdienstige vorming onder de kinderen van die armen. Hij schreef aan zijn
superieur, H. den Dubbelden (1769-1851), apostolisch administrator van
het vicariaat Den Bosch: “Vooral betreur ik het lot der arme kinderen, welke
hier geheel verlaten zijn. – Wanneer zij opgeschreven worden, kunnen velen nauwelijks een kruis maken. Ik ben reeds lang bedacht geweest, om het
lot dier ongelukkigen te verbeteren.”1
Al in het jaar van zijn benoeming richtte hij een schooltje op waar arme
meisjes onderricht ontvingen in godsdienst en nuttige handwerken. Voor
dat werk stichtte hij de al eerder genoemde congregatie van de Zusters van
Liefde.2 In 1834 verkreeg hij toestemming van de lokale overheid om aan
die school ook les te laten geven in lezen, schrijven en rekenen. Daarmee
was de eerste armenschool voor meisjes in Tilburg een feit. In 1836 volgde
de tweede meisjesschool in de aanliggende parochie van ’t Goirke. Maar
tevreden was hij nog niet. Het openbare jongensonderwijs in de parochie
van Zwijsen had vanaf 1835 een aanzienlijk verbetering ondergaan, maar er
was nog geen katholieke armenschool voor jongens. De bestaande openbare
school nam slechts een beperkt aantal niet-betalende leerlingen op en was
bovendien, uiteraard, niet katholiek genoeg naar de zin van Zwijsen.
In 1842 besloot hij naast zijn zustercongregatie ook een broedercongregatie op te richten. Kort daarvoor was hij benoemd tot coadjutor van Den
Dubbelden (hoewel hij nog jarenlang als pastoor in Tilburg werkzaam
bleef). Hij meende aan zijn nieuwe positie genoeg invloed te ontlenen om
zich aan de oprichting te wagen.3 De directe aanleiding was overigens geen
onderwijskwestie maar de zorg over enkele weesjongens. Tot dan toe hadden de Zusters van Liefde naast weesmeisjes ook enkele weesjongens verzorgd, maar zij wilden van die zorg af toen deze jongens groter en onhandelbaarder werden – bovendien werd het destijds niet passend gevonden dat
zusters contact hadden met opgroeiende jongens. Zwijsen stelde toen aan
de overste voor om de erfenis van een onlangs overleden zuster te besteden
1 Horsten, De Fraters
2 J.A.F. Kronenburg

van Tilburg, deel 1, p. 53.
en Chr. Boomaars, De Zusters van liefde der congregatie van O.L.
Vrouw, Moeder van Barmhartigheid, gevestigd te Tilburg, van 1832-1922, Den Bosch 1924;
Lauret, Per Imperatief Mandaat. Over de eerste onderwijsinitiatieven van Zwijsen: Horsten, De Fraters van Tilburg, deel 1, p. 45-46.
3 Pater Salesius de Beer, algemeen overste, aan J. Zwijsen, bisschop van Den Bosch (14
jan. 1867), in: Arch. Bd. Den Bosch, doos: Ingekomen brieven. 1867, map: Ingekomen
brieven. Januari, februari 1867, nr. 29. De Beer memoreert dat hij Zwijsen destijds
vaak heeft horen zeggen: “Ik zou de Congregatie der Fraters niet hebben durven oprigten, indien de Goddelijke Voorzienigheid mij niet tot Bisschop hadde verheven.”
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aan de oprichting van een fraterhuis, waarin de weesjongens zouden kunnen worden opgenomen. In de loop van 1844 zond hij drie jongemannen,
met wie hij toevallig in contact was gekomen, naar een Trappistenklooster
in het Belgische Meerle, even over de grens bij Ulvenhout, om daar enige
kloosterlijke vorming te ondergaan. Achteraf is men het begin van dit ‘noviciaat’ (25 augustus 1844) gaan beschouwen als de officiële oprichtingsdatum van de congregatie van de Fraters van Onze Lieve Vrouw, Moeder van
Barmhartigheid. Omdat Zwijsen van plan was de nieuwe broeders óók in te
zetten in het lager onderwijs, stuurde hij een vierde kandidaat naar de normaalschool (onderwijzerscursus) in Rolduc (bij Kerkrade) om er tot onderwijzer te worden opgeleid. Geïnspireerd door het voorbeeld van de Parijse
Paters van de H.H. Harten (Picpus-paters), besloot hij van de nieuwe congregatie een ‘gemengd’ instituut te maken van priesters èn broeders. Een
dergelijke gemengde congregatie werd als een klerikaal instituut beschouwd
en zou daarom meer status genieten dan een gewone broedercongregatie.1
De paters zouden het bestuur en de geestelijke bediening van de broeders
op zich nemen en tevens leiding kunnen geven aan de Zusters van Liefde.
Bovendien zouden zij op den duur als leraren op nieuwe katholieke middelbare scholen ingezet kunnen worden.
Zwijsen slaagde erin een priesterstudent uit Tilburg, Antoon de Beer
(1821-1901), voor zijn congregatie te werven. Hij zond hem voor zijn noviciaat naar een klooster van de paters van Picpus in Leuven. Nadat De Beer
in 1845 tot priester was gewijd, stuurde Zwijsen hem weer op pad: eerst
naar de universiteit van Leuven, waar hij een tijdlang college liep, en vervolgens naar het moederhuis van de Picpus-paters in Parijs om thuis te raken in het bestuur van kloosters en caritatieve instellingen. Na zijn terugkeer werd hij door Zwijsen aangesteld als algemeen overste van de congregatie of, in het spraakgebruik van de Tilburgse fraters, ‘superior-generaal’.
Als pater Franciscus Salesius zou hij van 1844 tot 1900 de congregatie leiden. Lange tijd deed hij dat in samenspraak met Zwijsen, die tot 1861 nauw
betrokken bleef bij het reilen en zeilen van zijn stichting.2
1

Om die reden was algemeen overste pater Salesius de Beer in 1865 aanwezig op het
Provinciaal Concilie van de Nederlandse kerkprovincie. De oversten van zuivere broedercongregaties hadden daarvoor geen uitnodiging ontvangen. Rogier en De Rooy, In
vrijheid herboren, p. 204-205; J. van Laarhoven, Een kerkprovincie in concilie (Nijmegen
1965. Inaugurele rede ku Nijmegen), p. 9. De hogere status die de aanwezigheid van
paters met zich meebracht, blijkt ook uit de collegiale toon van de correspondentie die
De Beer voerde met pastoors en bisschoppen.
2 Levensschets van den Hoogeerw. Pater Maria Franciscus Salesius de Beer. Eersten Superior
Generaal van de Congregatie der Fraters van O.L. Vrouw, Moeder van Barmhartigheid te
Tilburg. Uitgegeven bij gelegenheid van het Diamanten feest van genoemde Congregatie, Tilburg 1919.
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In november 1845 begonnen de fraters met hun eerste werkzaamheden:
ze namen de zorg voor de zeven weesjongens van de Zusters van Liefde
over. In 1846 liet Zwijsen een kleine drukkerij in het fraterklooster installeren. Het was zijn bedoeling drukwerk te vervaardigen voor eigen gebruik en
voor andere kloosters, die dit soort werk niet graag aan leken uitbesteedden.
Bovendien zou de drukkerij leerboeken kunnen drukken voor katholieke
scholen en gelegenheid bieden om enkele weesjongens het drukkersvak te
leren. Uit dit initiatief is de bekende drukkerij-uitgeverij van het R.K. Jongensweeshuis voortgekomen. Als bron van inkomsten was de drukkerij
zeer welkom, want behalve de zorg voor enkele weesjongens hadden de
broeders eigenlijk nog geen werk en dus evenmin voldoende geregelde inkomsten. Het bezit van een eigen drukkerijtje heeft de fraters al na enkele
jaren geïnspireerd tot het samenstellen van (katholieke) leerboeken. Zij
vestigden daarmee een traditie die hun congregatie vooral in de twintigste
eeuw grote faam zou bezorgen.1
Zwijsens plan om de fraters een katholieke armenschool te laten openen,
moest nog enkele jaren op verwezenlijking wachten, omdat de congregatie
nog niet over bevoegde onderwijzers beschikte. Pas toen in 1849 enkele
jongemannen intraden, die reeds een onderwijsbevoegdheid bezaten, ging
in ’t Heike de eerste fraterschool ‘voor jongens van arme en minvermogende ouders’ van start: een klasje van twintig leerlingen met een frater-onderwijzer. Het jaar daarop kon met financiële hulp van particulieren en van de
plaatselijke conferentie (afdeling) van de St.-Vincentiusvereniging2 een
echte school worden gebouwd, die uiteraard ‘St.-Vincentiusschool’ werd
gedoopt. Uit het feit dat de school al na korte tijd 260 leerlingen telde,
blijkt wel dat zij in een behoefte voorzag. Bovendien had Zwijsen vanaf de
preekstoel de school sterk bij zijn parochianen aanbevolen. In de daarop
volgende jaren werden soortgelijke scholen opgericht in andere Tilburgse
parochies. In 1849 had het jeugdwerk van de congregatie een aanvang genomen, toen een frater de leiding van een Mariacongregatie voor opgroeiende jongens op zich nam.

1

Horsten, De Fraters van Tilburg, deel 1, p. 82-83; fr. Gervasius Dominicus, Grepen uit
de geschiedenis van de uitgeverij ener Congregatie. Het wel en wee van enige methodes, z.p.
[ca. 1965]. Scriptie mo-b Pedagogiek R.K. Leergangen Tilburg; J.P.A. van Vugt, ‘Roomsche Kleur In ’t Werk. Een korte geschiedenis van de Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis (rkjw)’, in: Kennis en Deugd. Teksten en catalogus bij de opening van een tentoonstelling over de geschiedenis van de drukkerij-uitgeverij van het R.K. Jongensweeshuis te
Tilburg ter gelegenheid van de openingsdag van het Dienstencentrum Kloosterarchieven in
Nederland op 7 december 1990 (Nijmegen 1991), p. 39-58.
2 Herdenking van het honderd jarig bestaan van de Vereniging van de H. Vincentius à Paulo
te Tilburg. 1848 - 16 januari - 1948 ([Tilburg 1948]), p. 8.
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De Broeders van Huijbergen, 1854
De congregatie van de Broeders van Huijbergen werd in 1854 opgericht
door J. van Hooijdonk, bisschop van Breda.1 Van Hooijdonk werd in 1808
priester gewijd en al spoedig daarna, in 1809, benoemd tot docent aan het
groot-seminarie van het bisdom Breda, gevestigd in Breda. In 1817 verhuisde het seminarie naar Hoeven en werd Van Hooijdonk tot directeur benoemd. In 1826 werd hij apostolisch administrator, later vicaris van het vicariaat Breda als opvolger van A. van Dongen (1754-1826). Hij zou het vicariaat (vanaf 1853 bisdom) tot 1867 besturen.
Van Hooijdonk is gedurende zijn bewind druk in de weer geweest met
het verbeteren van de kerkelijke organisatie, het godsdienstonderwijs en de
zielzorg in zijn kleine en weinig welvarende vicariaat. Hij besteedde veel
aandacht aan de oprichting en instandhouding van katholieke scholen.2 Hij
was zich goed bewust dat een uitbreiding van het katholieke armenonderwijs en van de katholieke ziekenverpleging niet mogelijk zou zijn zonder
de hulp van religieuzen. Daarom heeft hij de stichting van zustercongregaties in zijn vicariaat bevorderd en in enkele gevallen nieuwe congregaties
die een voorkeur hadden voor een contemplatieve regel, gedwongen werkzaamheden op zich te nemen.3
In het dorp Huijbergen, nabij de grens met België, stond sinds de middeleeuwen een klooster van de orde der Wilhelmieten. In 1840 werd het
nog slechts bewoond door één monnik van deze orde, die na de Franse tijd
op het punt stond om uit te sterven. Van Hooijdonk besloot het klooster en
de bijbehorende goederen voor het vicariaat te claimen. De overdracht liet
echter wegens het hardnekkige verzet van de laatste Wilhelmiet nog jaren
op zich wachten. In die tijd veranderde Van Hooijdonk enkele malen van
gedachten over de bestemming van het gebouw. Een tijdlang overwoog hij
1

Gedenkboeken: Geschiedenis van het Wilhelmieten Klooster; Leer en Leven, 1960-1970,
[Huijbergen 1970]. Speciaal nummer van Leer en leven. Maandblad van de Broeders van
Huybergen, 24(1969-70), mei 1970; Levend in ons leven, 1854-1954. Eeuwfeestnummer,
[Huijbergen 1954]. Speciaal nummer van Leer en Leven. Maandblad van de Broeders van
Huybergen, 9(1954-55); br. Clemens van de Walle, ‘De Broeders van Huijbergen; Reguliere Tertiarissen van St. Franciscus’, in: Bijdragen voor de Geschiedenis van de Provincie
der Minderbroeders in de Nederlanden, 19(1955), p. 9-43. Ook verschenen als overdruk:
idem, De Broeders van Huijbergen. Reguliere tertiarissen van St. Franciscus, z.p. [ca. 1955].
Over Van Hooijdonk: Melief, Joannes van Hooydonk.
2 Vgl. Reinsma, Scholen en schoolmeesters, p. 19, en Reinsma, ‘Het lager onderwijs in
Noord-Brabant’, p. 297, met name p. 264, waar wordt vermeld dat Van Hooijdonk een
dorpsschooltje in tweeën liet delen om de meisjes apart te zetten en onder leiding van
zusters Franciscanessen van Oudenbosch te plaatsen.
3 Melief, Joannes van Hooydonk, p. 9; Van Vugt, ‘Broeders onder priesters en regenten’,
p. 130.
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het over te doen aan de Redemptoristen of er een school te stichten naar het
voorbeeld van het pensionaat Saint Louis van de Broeders van Oudenbosch.
Tenslotte besloot hij in 1847 het klooster in gebruik te nemen als tehuis
voor weesjongens uit zijn vicariaat, naar het model van het weeshuis van de
Fraters van Tilburg.1 De aanleiding werd wellicht gevormd door de vele
sterfgevallen die zich in deze jaren van misoogst en epidemieën hadden
voorgedaan.2 Het was destijds gebruikelijk dat wezen uit arme families tegen betaling bij gezinnen in de kost werden gedaan. Dat systeem van ‘uitbesteding’ had vooral ten doel de kosten van de wezenzorg te drukken. Het
riep in toenemende mate protest op. Het regende dan ook klachten over uitbuiting van de uitbestede kinderen en over verwaarlozing van hun zedelijke
en godsdienstige opvoeding. Verbeteringen vonden echter slechts langzaam
plaats en waren lange tijd voorbehouden aan enkele verlichte pioniers. In
1859 telde Nederland ca. 30.000 (half)wezen, waarvan ca. 20.000 op de een
of andere manier waren ‘uitbesteed’.3
Aanvankelijk wilde Van Hooijdonk voor dit werk een eigen broedercongregatie stichten, maar toen het weeshuis in 1849 van start ging, koos hij
een gemakkelijker weg door een aantal broeders van Oudenbosch aan te
trekken. In 1852 trokken deze broeders zich uit het weeshuis terug ten gevolge van een hooglopend conflict dat tussen Van Hooijdonk en hun stichter Hellemons was uitgebroken. (Dit conflict komt verderop nog ter sprake.) Daarom nam Van Hooijdonk zijn oorspronkelijke plan weer op.4 Hij
had inmiddels kennis gemaakt met drie jongemannen die voelden voor het
kloosterleven en bovendien bereid bleken de zorg voor de weesjongens op
zich te nemen. Eén van hen bezat een lagere onderwijsakte en werd aangesteld als onderwijzer van de weesjongens. De reeds eerder vermelde Huijbergse priester A. Nelen werd benoemd tot overste van de broeders en
1

J. van Hooijdonk, apostolisch vicaris van Breda, aan J. Zwijsen, apostolisch vicaris van
Den Bosch (1 aug. 1847), in: Arch. Bd. Den Bosch, doos: Ingekomen brieven met register 1846-1847-1848, map: Ingekomen brieven bij Mgr. Zwijsen. Varia, envelop: Mgr.
Van Hooijdonk aan Mgr. Zwijsen. 1847; circulaire van J. van Hooijdonk, apostolisch vicaris van Breda, aan de pastoors van het vicariaat (10 mei 1849), kopie in: Archief van de
Broeders van Huijbergen (voortaan geciteerd: Arch. Brs. Huijbergen), doos lxiv; Geschiedenis van het Wilhelmieten Klooster, p. 352-3.
2 Eind jaren veertig werden in heel Nederland veel wezen opgenomen. Zie bijvoorbeeld het cijfermateriaal in: J.J. Dankers, Wezenzorg en liefdadigheid. Van Utrechts Gereformeerd Burgerweeshuis tot stichting Het Evert Zoudenbalch Huis 1813-1991 (z.p. 1991.
Dissertatie ru Utrecht), p. 398.
3 D.Q.R. Mulock Houwer, ‘De wezenzorg in de 19e en 20e eeuw’, in: S. Groenveld
(red.), Daar de Orangie-appel in de gevel staat. In en om het weeshuis der doopsgezinde collegianten 1675-1975 (Amsterdam 1975), p. 52-82, en in: B. Kruithof, T. Mous en Ph.
Veerman (red.), Internaat of pleeggezin. 200 jaar discussie (Utrecht, Amsterdam 1981),
p. 43-64.
4 Geschiedenis van het Wilhelmieten Klooster, p. 353.
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directeur van het weeshuis. In 1854 gaf Van Hooijdonk de nieuwe broedercongregatie een regel van franciscaanse signatuur.1 Die gebeurtenis is men
als het officiële begin gaan beschouwen van de broedercongregatie van
Huijbergen, die officieel de titel droeg van ‘Congregatie van de Broeders
van de Onbevlekte Ontvangenis van de Allerheiligste Maagd en Moeder
Gods Maria onder de bescherming van de H. Franciscus’.
De opvoeding van kinderen, “bovenal der armen en weezen”, werd in de
constituties vermeld als de belangrijkste werkzaamheid van de broeders,
maar andere werkzaamheden werden niet uitgesloten. In 1854 werd in
Huijbergen naast (en strikt gescheiden van) het weeshuis een pensionaat
gevestigd voor lager onderwijs, bedoeld voor jongens uit ‘nette families’ in
het bisdom Breda. Het moest dienen als voorbereidende opleiding van het
diocesaan klein-seminarie. Wellicht was die opzet geïnspireerd door het
voorbeeld van Saint Louis of van ‘De Ruwenberg’, een pensionaat dat in
1852 door Zwijsens fraters was opgericht in het bisdom Den Bosch. Van
Hooijdonk hoopte dat dit pensionaat bij zou dragen aan een verbetering van
het peil van de priesteropleiding in zijn diocees – destijds een hoogstnoodzakelijk streven. Bovendien was er een algemene behoefte aan dergelijke
kostscholen en zou een succesvol pensionaat een solide bron van inkomsten voor de congregatie vormen. Aangezien de congregatie slechts één bevoegde onderwijzer telde, werden de meeste lessen aan wezen en pensionairs verzorgd door leke-onderwijzers. Nadat men de bepaling dat pensionairs uit het bisdom Breda afkomstig moesten zijn, had laten vallen, begon
het aantal leerlingen te stijgen. In 1858 telde het ‘Institut Sainte Marie’ 98
pensionairs.2 Het zou een centrale plaats in de congregatie behouden, zoals
Saint Louis de spil van de congregatie van Oudenbosch vormde.

De Fraters van Utrecht, 1873
De congregatie van de Fraters van Onze Lieve Vrouw van het H. Hart (de
Fraters van Utrecht) werd in 1873 opgericht door A.I. Schaepman, aartsbis1

Voorlopige Reglementen voor de leden belast met de opvoeding der kinderen in het
Instituut te Huybergen (...) (28 sept. 1852), in: Arch. Bd. Breda, doos i 71, en in: Arch.
Brs. Huijbergen, doos i; ‘Regel en Constitutien voor de Congregatie der Christ. Broeders van de Onbevlekte ontvangenis van de Allerheiligste Maagd en Moeder Gods Maria onder de bescherming van de H. Fr[anciscus] (...)’ [1854], in: Arch. Brs. Huijbergen,
doos i. Een overzicht van de diverse constituties van de congregatie in: [br. Guibertus
Gabriëls], ‘Enkele momenten uit de geschiedenis van de wetgeving in onze kongregatie’, in: Leer en leven, 24(1969-70), mei 1970, p. 45-49.
2 Leerlingenlijst van de bijzondere school te Huijbergen gedurende het jaar 1858, in:
Arch. Brs. Huijbergen, doos xii.
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schop van Utrecht.1 Schaepman was tot priester opgeleid aan het toenmalige seminarie te ’s-Heerenberg en in 1838 priester gewijd. Na als kapelaan
en pastoor te hebben gewerkt in Zwolle, Ommerschans, Assen en (wederom) Zwolle, nam zijn tot dan toe onopvallende carrière een wending toen
hij ‘ontdekt’ werd door Zwijsen, die destijds behalve bisschop van Den
Bosch ook aartsbisschop van Utrecht was. In 1857 werd Schaepman benoemd tot president van het nieuwe aartsbisschoppelijke groot-seminarie te
Rijsenburg, in 1858 tot vicaris-generaal van het aartsbisdom en pastoor-deken van Utrecht en in 1860 tot bisschop-coadjutor van Utrecht. In 1868 besloot Zwijsen zich tot het diocees Den Bosch te beperken en werd Schaepman aartsbisschop van Utrecht.
Reeds als pastoor-deken van Utrecht was Schaepman intensief betrokken
bij onderwijskwesties. De katholieken in Utrecht beschikten al sinds 1806
over een eigen katholieke armenschool en sinds 1842 over een eigen burgerschool. Dat was te danken aan het zgn. R.K. Schoolgesticht, een samenwerkingsverband van de Utrechtse pastoors en een aantal leken.2 In de loop
der tijd waren de leken binnen het bestuur van het Schoolgesticht gaan domineren, een ontwikkeling die door de pastoors – en met name door aartsbisschop Zwijsen – met lede ogen werd aangezien. Na het herstel van de
bisschoppelijke hiërarchie in 1853 werden in het kader van de reorganisatie
van de Nederlandse kerkprovincie kerkbesturen opgericht, waarvan de pastoor automatisch voorzitter werd. Die positie diende volgens Schaepman
ook binnen het Schoolgesticht erkend te worden. Hij dreef de zaak op de
spits door te weigeren de vergaderingen van het bestuur bij te wonen zolang hij als deken van Utrecht niet qualitate qua als voorzitter werd erkend.
In 1865 ging het bestuur van het Schoolgesticht overstag.3
Na 1868 nam Schaepman in de lijn van het bisschoppelijk onderwijsmandement, waarvan hij een van de ondertekenaars was, de stichting van
nieuwe katholieke scholen ter hand maar ging met meer voortvarendheid
dan overleg te werk. Hij wilde vooral scholen voor kinderen van beter gesi1

Gedenkboeken: Ter blijde herinnering aan het vijftigjarig bestaan van de Congregatie der
Fraters van O.L. Vrouw van het H. Hart te Utrecht. 1873 - 13 augustus - 1923, Utrecht
1923; 100 Jarig bestaan van de Fraters van Utrecht, 1873-1973, Utrecht 1972-76.
Jubileumnummers van Onder Ons. Tijdschrift van de Fraters van Utrecht, 40(1972), nr. 1
- 44(1976), nr. 4. Over Schaepmans eerste activiteiten: P.J.A. van Meegeren, Katholiek
Utrecht in de tweede helft van de 19e eeuw (Utrecht 1987. Utrechtse Historische
Cahiers, 8(1987), nr. 3/4), p. 67-71.
2 E.P. de Booy, ‘De stichting van de eerste rooms-katholieke armenschool te Utrecht’,
in: Jaarboek Oud Utrecht, (1981), p. 314-324; L.J. van der Heijden, Het Roomsch-Catholyk
School-Gesticht van de Roomsch-Catholyke Jeugd der Stad Utrecht en derselver Vrijheid. Geschiedenis. Statuten, [Utrecht ca. 1930]; Van Meegeren, Katholiek Utrecht, p. 61; 100
Jarig bestaan van de Fraters van Utrecht, p. 25.
3 Van Meegeren, Katholiek Utrecht, p. 65-66.
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tueerde katholieken stichten, omdat die althans voor een deel uit schoolgeld
konden worden gefinancierd. Niettemin was de financiële basis van zijn
ondernemingen wankel: de nieuwe scholen leek aanvankelijk slechts een
kort leven beschoren. Zwijsen oordeelde dat Schaepman zichzelf in moeilijkheden had gebracht door zijn “zucht om scholen te vermenigvuldigen”.1
In 1870 richtte Schaepman de St.-Ludgerusvereniging op, een ‘vereeniging
tot bevordering van het Katholiek bijzonder onderwijs in het Aartsbisdom
Utrecht’, die, zoals haar pendanten in andere diocesen, vooral de opleiding
van katholieke onderwijzers trachtte te bevorderen.2 Een echte doorbraak
van het katholieke onderwijs in Utrecht zou pas plaatsvinden in de jaren
1888-1890, toen onder invloed van de onderwijswet-Mackay in snel tempo
parochiële scholen werden opgericht, waarvan de meeste een betalende en
een niet-betalende afdeling omvatten.3
Rond 1870 besloot Schaepman broeders aan te trekken, hoewel er in
Utrecht geen gebrek lijkt te zijn geweest aan katholieke onderwijzers. Gezien de penibele financiële toestand van het katholieke onderwijs heeft de
overweging dat mannelijke religieuzen goedkoper zouden zijn dan leken,
zeker een rol gespeeld. Misschien hoopte hij met hulp van religieuzen
nieuwe armenscholen te kunnen oprichten. Bovendien had Schaepman een
voorkeur voor religieuze leerkrachten na de gunstige ervaringen die hij met
de Zusters van Liefde in Utrecht had opgedaan. Hij hoopte de meisjes- en
jongensscholen in het aartsbisdom, vooral in de grotere steden, op den
duur aan religieuzen te kunnen toevertrouwen. Het bleek echter niet gemakkelijk broeders of fraters te krijgen. Zelfs bij zijn mentor Zwijsen,
stichter van de Fraters van Tilburg, ving hij bot. Daarom besloot hij zelf
een broedercongregatie op te richten naar het model van de fraters, hoewel
hij door Zwijsen voor de daarmee verbonden problemen gewaarschuwd
werd.4 Hij richtte een circulaire aan alle dekens van zijn diocees met het
verzoek hem attent te maken op mogelijke kandidaten voor de nieuwe
congregatie.5 In 1871 werd hij door de overste van de Zusters van Liefde in
1

J. Zwijsen, bisschop van Den Bosch, aan [zuster Begga, algemeen overste van de Zusters van Liefde] (30 nov. 1874), in: Arch. Bd. Den Bosch, doos: Uitgaande brieven Mgr.
Zwijsen 1876, Dagregister nr. 1149. Kopieën in: Archief van de Fraters van Tilburg
(voortaan geciteerd: Arch. Frs. Tilburg), doos: Mgr. Zwijsen. Correspondentie. Archief
Bisdom. Ingekomen 1869-1892, en in: Archief van de Fraters van Utrecht (voortaan geciteerd: Arch. Frs. Utrecht), kast 5, doos 2: Corr. met de Frs. van Tilburg, 1873-1877.
2 Van Meegeren, Katholiek Utrecht, p. 68.
3 Van Meegeren, Katholiek Utrecht, p. 73-77.
4 Ter blijde herinnering, p. 6.
5 A.I. Schaepman, aartsbisschop van Utrecht, aan de parochiegeestelijkheid van het
aartsbisdom (24 dec. 1873), in: Collectio Epistolarum Pastoralium Decretorum Aliorumque
Documentorum quae pro regimine Archiediocesis Ultrajectensis Publicata Fuerunt. A die 1
Mensis Maii 1859 - ad diem 7 Mensis Februarii 1895 (Utrecht 1896), p. 65.
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Utrecht attent gemaakt op Antonius Vonk (1847-1914), een jongeman uit
Amsterdam. Enige tijd later kwam Schaepman in contact met nog twee
kandidaten. Hij wist deze drie mannen te overtuigen en stuurde hen vervolgens naar het moederhuis van de Fraters van Tilburg om enige kloosterlijke
vorming te ontvangen en kennis te maken met de dagelijkse praktijk van
een onderwijscongregatie. In 1873 riep hij hen terug en huisvestte hen in
een gebouw waarin ook een van de burgerscholen voor jongens gevestigd
was (de St.-Gregoriusschool).1 Vonk, inmiddels ingekleed onder de naam
van frater Bonifacius, werd benoemd tot overste. Daarmee was de oprichting van de congregatie een feit. Als patroonheilige werd gekozen voor ‘Onze Lieve Vrouw van het H. Hart’, op aanraden van pater De Beer, algemeen
overste van de Fraters van Tilburg, en in navolging van een sinds 1860 snel
populair geworden devotie.2
De nieuwe congregatie volgde een aangepaste versie van de regel van de
Fraters van Tilburg. Zwijsen schijnt Schaepman te hebben afgeraden de
opzet van de Tilburgse congregatie – broeders en paters in één gemeenschap – over te nemen, omdat de ervaringen in Tilburg niet onverdeeld
gunstig waren. Toch liet Schaepman zijn beschermeling Vonk een stoomcursus tot het priesterschap doorlopen. Hij werd in 1877 priester gewijd,
tot verontwaardiging van de paters van de Tilburgse congregatie en van de
clerus in het aartsbisdom, die Vonks wijding als een soort beunhazerij beschouwden.3 Na pater Bonifacius Vonk heeft de congregatie geen priesterleden gekend, omdat Schaepmans opvolger, P.M. Snickers (1816-1895),
weinig heil zag in een gemengde congregatie.
Aanvankelijk had geen van de drie nieuwbakken fraters een onderwijsbevoegdheid, zodat zij zich moesten beperken tot het toezicht op de studie
van enkele fraters in spe, die aanvankelijk onderwijs volgden aan de katholieke normaallessen (0nderwijzerscursus) in de stad en vanaf 1875 les kregen van leke-onderwijzers in het moederhuis van de congregatie zelf. In
1874 begon Vonk, voor zover zijn gebrekkige vooropleiding het toeliet,
godsdienstles en Franse les te geven aan deze kwekelingen, maar voor echte
kennis bleven de leerlingen van deze ‘normaalschool’ nog lange tijd aangewezen op onderwijzers uit de stad. Sinds 1876 hielp Vonk bij de communievoorbereiding van een aantal minder begaafde kinderen van de katholieke
lagere school. Bovendien richtte hij een congregatie (godsdienstige vereni1

Aan de Ganzenmarkt in Utrecht. In 1875 werd een huis aan de Herenstraat betrokken, waar nu nog het moederhuis van de congregatie is gevestigd.
2 100 Jarig bestaan van de Fraters van Utrecht, p. 21-22.
3 Pater Salesius de Beer, algemeen overste van de Fraters van Tilburg, aan frater Bonifacius Vonk, algemeen overste (16 juni 1876), in: Arch. Frs. Utrecht, kast 5, doos 2:
Corr. met de Frs. van Tilburg; 100 Jarig bestaan van de Fraters van Utrecht, p. 86-87.
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ging) op voor jongens die de eerste communie hadden gedaan. Pas na enkele jaren begonnen de fraters zelf les te geven op de St.-Gregoriusschool. In
1876 begonnen zij, in navolging van hun Tilburgse collega’s, met een
drukkerijtje om hun inkomsten te vergroten. Ook voor hen was het bestaan
van dit bedrijfje een stimulans om zelf onderwijsmethoden te ontwikkelen
en uit te geven. De drukkerij-uitgeverij van het ‘St.-Gregoriushuis’ zou in
later jaren belangrijk worden voor de congregatie en voor het katholieke onderwijs.

Bemoeienis van de overheid
De vijf Nederlandse broedercongregaties zijn ontstaan in een periode waarin kloosterstichtingen weinig tegenwerking meer te duchten hadden van de
Nederlandse overheid. Dat wil niet zeggen dat de overheid zich niet meer
op de hoogte stelde van hetgeen zich in de religieuze wereld voordeed. In
de jaren dertig en veertig bestond in Den Haag de vrees dat Franse of
Belgische religieuzen in Nederland zouden infiltreren en een ongewenste
politieke invloed zouden gaan uitoefenen. Bovendien hield men in de gaten
of de religieuzen niet de lager-onderwijswet overtraden door onwettige
scholen te stichten of onbevoegde leerkrachten aan te stellen. In die zin
hebben ook de broedercongregaties nog met de overheid te maken gehad.
De congregatie van de Broeders van Oudenbosch, gesticht in maart 1840,
trok de wantrouwige aandacht van de overheid toen een anonymus in de zomer van dat jaar een schrijven richtte aan de minister van Binnenlandse Zaken. Daarin werd melding gemaakt van de oprichting van een vijf leden tellende “vereeniging van zich noemende Broeders van Liefde”.1 Deze brief
was voor Willem i aanleiding om de minister van Justitie op te dragen inlichtingen in te winnen. Vanuit de provincie werd bericht dat het slechts
om twee jongemannen ging die een particulier huis bewoonden en zich tot
godsdienstonderwijs beperkten. Dat was voor de nieuwe koning Willem ii
genoeg reden om de zaak in november 1840 terzijde te leggen.2 In 1844
1

Kopie van anonieme brief aan W.A. Schimmelpenninck van der Oye, minister van
Binnenlandse Zaken, omtrent activiteiten van kloosterlingen in Oudenbosch [ca. juni
1840], in: Arch. Bd. Breda, doos i 164. Over deze brief en zijn gevolgen zie ook: Christophorus, Geschiedenis van de Broeders van Saint Louis, deel 1, p. 61-72.
2 Kopie van brief van H. van den Dries, burgemeester van Oudenbosch, aan de District
Schout in het 4. District [van Noord-Brabant] (6 juli 1840), in: Arch. Bd. Breda, doos i
164; A.J.L. baron Van den Boogaerde van ter Brugge, gouverneur van Noord-Brabant,
aan H. Merkus de Kock, minister van Binnenlandse Zaken (23 okt. 1840), in: Algemeen
Rijksarchief, Archief Algemene Staatssecretarie, inv. nr. 5859, nr. 481, geheim. Kopie in:
Arch. Brs. O’bosch, doos a 1, map 01; C.F. van Maanen, minister van Justitie, aan koning
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werd de aandacht van de regering getrokken door het gerucht als zouden in
Noord-Brabant Franse of Belgische leden van de Frères des Ecoles Chrétiennes actief zijn. Van Hooijdonk, destijds nog apostolisch vicaris van Breda,
ontkende desgevraagd elke buitenlandse bemoeienis en betoogde dat de jongemannen in Oudenbosch geen kloostergemeenschap vormden (hetgeen in
kerkrechtelijke zin correct was). De koning besloot om ‘in de verkregen inlichtingen te berusten’.1
Ook in de eerste jaren van de Fraters van Tilburg (opgericht in 1844) en
de Broeders van Maastricht (1840) deden zich kleine incidenten voor. De
bouw van het eerste klooster van de Tilburgse fraters (1844-45) bracht het
gerucht in de wereld dat het gebouw bestemd zou zijn voor Belgische of
Franse frères chrétiens, “welke in Frankrijk tot het onderwijs en de opleiding
der behoeftige jeugd meer en meer bijval schijnen te vinden”.2 Toen bleek
dat van enige bemoeienis van frères geen sprake was, liet de regering de
zaak rusten.3 De Broeders van Maastricht wekten rond 1841 het wantrouwen van de overheid door in hun eerste bewaarschool lees- en schrijfles te
geven. Geruchten over dit ongeautoriseerd en onbevoegd ‘schoolhouden’
door de broeders resulteerden in een bezoek van de schoolopziener van het
lager onderwijs in Limburg en de procureur-generaal van Roermond. Rutten slaagde erin hen met een kluitje in het riet te sturen.4 Het voornemen
van het regentencollege van het katholieke jongensweeshuis in Amsterdam
om de Broeders van Maastricht aan te trekken (1844), wekte eveneens enige
argwaan. De gouverneur van Noord-Holland zag daarin een uiting van het
streven van katholieke kant om ook in Holland kloosterinstellingen te introWillem i (7 juli 1840), in: Algemeen Rijksarchief, Archief Algemene Staatssecretarie, inv.
nr. 5859. Kopie in: Arch. Brs. O’bosch, doos a 1, map 01; Rapport van H. Merkus de
Kock, minister van Binnenlandse Zaken, aan koning Willem ii (21 december 1840), in:
Algemeen Rijksarchief, Archief Algemene Staatssecretarie, inv. nr. 5859, nr. 577, geheim.
1 Diverse brieven in: Algemeen Rijksarchief, Archieven van de Departementen betreffende den Roomsch-Katholieken Eeredienst. 1815-1870, inv. nr. 1190, dossier nr. 253:
Frères des Écoles Chrétiennes in Noord-Brabant’.
2 A.G.A. ridder Van Rappard, directeur van het Kabinet des Konings, aan F.J.M.Th. baron De Pélichy van Lichtervelde, directeur-generaal voor de Zaken der R.C. Eeredienst
(4 aug. 1844), in: Algemeen Rijksarchief, Archieven van de Departementen betreffende
den Roomsch-Katholieken Eeredienst. 1815-1870, inv. nr. 1190, dossier nr. 253: Frères
des Écoles Chrétiennes in Noord-Brabant 1844.
3 A.G.A. ridder Van Rappard, directeur van het Kabinet des Konings, aan F.J.M.Th. baron De Pélichy van Lichtervelde, directeur-generaal voor de Zaken der R.C. Eeredienst
(4 aug. 1844), in: Algemeen Rijksarchief, Archieven van de Departementen betreffende
den Roomsch-Katholieken Eeredienst. 1815-1870, inv. nr. 1190, dossier nr. 253: Frères
des Écoles Chrétiennes in Noord-Brabant 1844.
4 Jaarboek der Vergadering, p. 48-49, in: Arch. Brs. M’str., doos 2-1-1; br. Sigismund Tagage, Bedreigde groei. Rondom het begin van Mgr. Rutten’s werk, Maastricht 1959. Uitgebreid in: Tagage, Maastricht, p. 191-202.
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duceren en er ‘alle burgerlijke vrijheid te vernietigen’.1 Hij besefte echter,
dat het niet meer mogelijk was hard tegen dergelijke pogingen op te treden:
“Zij kunnen dan ook niet meer opgeheven of vernietigd worden, zonder het
land in rep en roer te brengen en als het ware eene revolutie te doen ontstaan.”2
Geen van de vijf congregaties heeft ernstige hinder ondervonden van de
belangstelling of de argwaan van de overheid. Na de invoering van de liberale grondwet van 1848, waarin de vrijheid van onderwijs en de vrijheid van
vereniging werden vastgelegd, verloor de overheid haar belangstelling voor
kloosters en ‘illegale kloosterscholen’.

Het sociale motief
De gerichtheid op de armen die in meer of mindere mate door de vijf besproken broedercongregaties aan de dag werd gelegd, zou kunnen doen
vermoeden dat er een direct verband bestond tussen hun ontstaan en de
slechte leefomstandigheden van een groot deel van de (katholieke) bevolking
in de vorige eeuw. Dàt er een verband bestond, ligt voor de hand. De bekommernis met de arme en misdeelde medemens en de wil om terwille van
God voor hen te zorgen, was zonder enige twijfel een belangrijke persoonlijke motivatie van stichters en leden. Maar de broedercongregaties werden
niet opgericht om de armoede te bestrijden.
Slechts bij het ontstaan van de twee congregaties die het meest nadrukkelijk op armenonderwijs waren gericht (de Broeders van Maastricht en de
Fraters van Tilburg) speelde het feit van de armoede in directe zin een rol.
In tegenstelling tot hun tijdgenoten in Oudenbosch en Huijbergen werden
deze congregaties opgericht in twee grote steden en bovendien in twee steden die al in de eerste helft van de negentiende eeuw een eerste merkbare
industrialisatie hadden doorgemaakt en zoiets als een industrieel proletariaat kenden. Zowel Rutten als Zwijsen werden getroffen door de armoede
die zij in hun parochies aantroffen. Zij hebben er consequent en nadrukkelijk op toegezien dat hun congregaties zich vooral op de armen zouden blijven concentreren. Rutten heeft zijn eigen congregatie, die hij oorspronke-

1

Rapport van [F.P. van Ewijk van Oostbroek en de Bilt], gouverneur van Noord-Holland
(5 febr. 1844), in: Rüter, Rapporten van de gouverneurs, deel iii, p. 24-26.
2 Rapport van [F.P. van Ewijk van Oostbroek en de Bilt], gouverneur van Noord-Holland
(5 febr. 1844), in: Rüter, Rapporten van de gouverneurs, deel iii, p. 27.
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lijk bedacht had met de benaming ‘Broeders van den H. Vincentius’, het
engagement met de armen ferm ingeprent. Een zekere radicaliteit blijkt bijvoorbeeld uit zijn conflict met de zusters Ursulinen, die hij in 1850 naar
Maastricht had gehaald om onderwijs voor arme meisjes te verzorgen, en
op zijn eigen kosten had gehuisvest. In 1851 besloten de zusters om ‘hogere beweegredenen’ – dat wil zeggen: wegens verzoeken van geestelijken en
van ouders die hun kinderen van de openbare school wilden afhouden –
om kinderen van gegoeden tot hun onderwijs toe te laten. Dankzij het zo
verdiende schoolgeld en dankzij het geld dat door nieuwe leden als ‘bruidsschat’ werd ingebracht, raakten zij financieel in goede doen. Volgens Rutten steeg het succes hun naar het hoofd. Zij gingen de armenschool als een
last ervaren en vonden hun behuizing niet deftig genoeg meer. Die
houding leidde tot ruzie met Rutten, die de zusters pas toestemming gaf
naar een mooier pand te verhuizen nadat zij beloofd hadden het onderwijs
aan de arme meisjes onverkort te zullen handhaven.1 Ook al had Rutten in
zijn plan voor een broedercongregatie ruimte gelaten voor onderwijs aan de
beter gesitueerden, zijn gerichtheid op het lot van de armen bleef steeds geprononceerd. Dat gold ook voor Zwijsen, wiens fratercongregatie aanvankelijk onder bescherming stond van de ‘H. Vincentius a Paulo, weldoender
der lijdende menschheid’.2 Rutten noch Zwijsen sloot werk voor de ‘meergegoeden’ helemaal uit, maar beiden waren ervan doordrongen dat werkzaamheden ten dienste van de welgestelden verlokkelijk waren. Zwijsen
stond dan ook huiverig tegenover het enthousiasme waarmee zijn Zusters
van Liefde burgerscholen en pensionaten oprichtten, hoewel hij het nut van
dergelijke instellingen voor de faam, de financiën en de rekrutering van de
congregatie inzag.3 Hij waarschuwde de zusters dat de oorspronkelijke
doelstelling van zorg voor de armen nooit uit het oog mocht worden verloren: “(...) de massa of het grootste gedeelte [van degenen die door de zusters
geholpen worden] moeten armen zijn. En als het immer mocht gebeuren,
dat het getal der vermogenden dat der armen zou overtreffen, dan zou men
mogen zeggen, dat de Congregatie van haren geest was afgeweken”.4
Dat Rutten en Zwijsen de meergegoeden niet uitsloten van de diensten
van hun stichtingen was een gevolg van het feit dat aan hun zorg voor de
armen geen maatschappijkritiek in moderne zin ten grondslag lag. Zorg
1

L.H. Rutten, ‘Court aperçu des entretiens avec les Ursulines lors du plan d'achêter
l’hotel Bonhomme x[Décem]bre 1862’ [1862], in: Arch. Brs. M’str., doos 48-2-1; 1850.
Bij een eeuwfeest. 1950. Het honderd-jarig bestaan van het Ursulinenklooster aan de Grote
Gracht te Maastricht, [Maastricht 1950].
2 Constitutie van de Congregatie der Fraters van O.L.V. Moeder van Barmhartigheid
[1845], in: Arch. Frs. Tilburg, Alg. arch., doos: Wetgeving voor 1961.
3 Lauret, Per Imperatief Mandaat, p. 427.
4 Zwijsen, Gemeenzame gesprekken, p. 86.
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voor de armen impliceerde geen afkeer van of kritiek op de rijken. Bij al
hun begaanheid met het lot van de armen ontbrak het de stichters, zoals de
meesten van hun tijdgenoten, aan enige sociaal-emancipatorische doelstelling ten opzichte van de armen. In zijn Gemeenzame gesprekken waarschuwde Zwijsen de Zusters van Liefde dat zij meisjes uit de geringe stand geen
kundigheden mochten leren, “die haar in haren staat niet te pas zouden komen, bijv.: borduren, enz.”.1 Dat zou de meisjes slechts ongeluk brengen.
Maar aan deze houding lag ook een praktische overweging ten grondslag.
Vrijwel alle initiatieven in katholieke kring waren afhankelijk van de financiële bijdragen van particulieren. Dat gold evenzeer voor scholen of weeshuizen als voor beginnende congregaties zonder voldoende eigen inkomsten. Daarom was er zowel de clerus als de religieuzen veel aan gelegen een
goede verstandhouding met de welgestelde geloofsgenoten in stand te houden, “want in deze tijden waarin alles kan gebeuren, is het wel zaak dat de
religieuzen aan de hogere stand bevallen, om bij tijd en gelegenheid hun
voorspraak en bescherming te hebben.”2
Met name van Zwijsen is bekend dat hij goede relaties onderhield met
welgestelde katholieke families en dat hij daarvan bij zijn activiteiten voor
de kerk veel profijt heeft gehad. Concluderend kan men zeggen dat zowel
Rutten als Zwijsen een sterk engagement met de armen aan de dag legden,
maar dat dat engagement een sterk religieus en pastoraal karakter droeg: het
ging erom de arme te verheffen uit zedeloosheid en ongodsdienstigheid en
hem de materiële middelen te verschaffen (bijvoorbeeld door middel van onderwijs) om zich binnen de grenzen van zijn stand te kunnen handhaven
als een fatsoenlijk mens.
De stichtingen van de broedercongregaties van Oudenbosch en Huijbergen tonen aan dat het fenomeen van de congregaties geen noodzakelijk verband had met urbanisatie of proletarische armoede. Beide kwamen tot stand
in plattelandse of kleinsteedse omstandigheden. In het geval van de stichting van Hellemons ontbreekt een direct verband met het armoedeprobleem, ook al was West-Brabant bepaald geen welvarende regio. De oprichting van zijn broedercongregatie kwam niet voort uit een initiatief voor de
armen maar uit zijn pogingen om de middenstandsjeugd nauwer aan de
kerk te binden. De bestrijding van de zedeloosheid en ongodsdienstigheid
die hij om zich heen meende te ontwaren, stond bij Hellemons voorop.
1

Zwijsen, Gemeenzame gesprekken, p. 106-107. Borduren was een van de ‘fijne handwerken’ voor dames. Voor volksmeisjes werden breien, haken en verstellen als nuttigere (en passende) bezigheden beschouwd.
2 M.Th. Timmermans, plebaan-deken van Den Bosch, aan J. Zwijsen (11 dec. 1861), in:
Arch. Bd. Den Bosch, doos: Ingekomen brieven. 1861, map: Ingekomen brieven. September, oktober 1861, nr. 551. Kopie in: Arch. Frs. Tilburg, doos: Mgr. Zwijsen. Correspondentie. Archief Bisdom. Ingekomen 1854-1861.
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Toch kan men niet zeggen dat hij geen oog had voor de armen: achter de
‘jezuïtische’ opzet van zijn congregatie stak immers de gedachte dat een
goed gevormde katholieke elite een lichtend voorbeeld zou zijn voor de
armen. Ook in Van Hooijdonks activiteiten liepen sociale en godsdienstige
motieven door elkaar heen. Zo gaf hij her en der de stoot tot het oprichten
van afdelingen van de St.-Vincentiusvereniging en bevorderde hij, bijvoorbeeld in Breda en Bergen op Zoom, het armenonderwijs. De stichting van
het weeshuis te Huijbergen werd ingegeven door ontevredenheid met het
systeem van het uitbesteden van wezen. Daarnaast had hij ook motieven
van zuiver kerkelijke aard. Hij had religieuzen nodig voor de parochiële
catechese en voor de kosterij.
De motivering van de stichters is in moderne ogen een onbevredigend
mengsel van sociale, godsdienstige en kerkelijke elementen, maar in hun
eigen tijd vormde hun motivatie een consistente eenheid. Zij beschouwden
hun initiatieven als nuttige en noodzakelijke onderdelen van een actieve
zielzorg. Sociale activiteiten waren nodig voor de kerk; kerkelijke kaders waren nodig voor sociale activiteiten. Armenzorg en zielzorg waren volkomen
met elkaar verweven. Wanneer we dat geconstateerd hebben, moeten we
daar meteen aan toevoegen, dat de sociale component in de loop van de negentiende eeuw aan belang heeft verloren. Is het toeval, dat sociale motieven bij aartsbisschop Schaepman, stichter van de Fraters van Utrecht, nauwelijks een rol gespeeld lijken te hebben? Hij beoogde met zijn stichting in
de eerste plaats een verbetering van de personeelsvoorziening van de katholieke scholen in Utrecht en in het aartsbisdom. De wil om het katholieke
onderwijsaanbod uit te breiden, stond voorop. Zijn stichting vond dan ook
dertig jaar ná de eerste vier stichtingen plaats in een periode waarin het
streven naar katholieke scholen veel sterker en algemener was geworden en
zich los had gemaakt uit de sfeer van de armenzorg.

2. De ontwikkeling van de broedercongregaties
Groei
De congregaties van Oudenbosch, Maastricht, Tilburg en Huijbergen hebben vanaf hun ontstaan tot de jaren twintig van deze eeuw een tamelijk regelmatige en gestage groei gekend, zoals grafiek 3 en tabel 8 laten zien.
Instructiever dan de ledentallen zijn de cijfers over intredingen (zie grafiek 4). Daaruit blijkt dat zich na een periode van langzame groei tussen
1880 en 1890 een versnelling van de instroom heeft voorgedaan, die in de
jaren negentig weer door een daling werd gevolgd. Na de eeuwwisseling
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Tabel 1 Aantal intredingen in de congregatie van de Fraters van Tilburg,
gerangschikt naar afkomst uit dorp, kleine stad of grote stad, 1844-19191

1844-49
1850-54
1855-59
1860-64
1865-69
1870-74
1875-79
1880-84
1885-89
1890-94
1895-99
1900-04
1905-09
1910-14
1915-19
Totaal

Dorp
(< 2.000)
6
9
9
15
6
11
25
15
43
30
42
23
16
21
12
283

Kleine stad
(2-10.000)
7
24
19
19
14
27
16
38
50
84
60
44
36
47
32
517

Grote stad
(> 10.000)
11
29
21
16
11
11
15
25
59
75
66
39
53
82
89
602

Onbekend
0
3
2
2
2
5
2
2
3
3
6
0
1
2
3
36

De congregatie van de Fraters van Tilburg is uitgegroeid tot de grootste Nederlandse broedercongregatie (zie grafiek 3). Dit instituut heeft ongetwijfeld
geprofiteerd van het prestige van haar stichter Zwijsen. Het is geen toeval
dat de zustercongregatie van Zwijsen, de congregatie van de Zusters van
Liefde, het grootste Nederlandse religieuze instituut is geworden. De Tilburgse fraters hebben bovendien het voordeel gehad van een sterke thuisbasis: een aanzienlijk deel van alle fraters was (en is) uit Tilburg zelf afkomstig. De Maastrichtse congregatie, die in omvang niet veel onderdeed voor
haar Tilburgse tegenhanger, had haar voorspoedige groei eerder te danken
aan haar snelle uitbreiding over verschillende delen van het land. Omdat de
bisschop van Roermond zich zelden of nooit met de Maastrichtse congregatie bemoeide, hoefde zij zich niet tot haar oorspronkelijke diocees te beperken. Daardoor werd haar rekruteringsgebied ruimer en ‘nationaler’ dan
dat van de andere broedercongregaties, die hun activiteiten langer tot één
plaats of één streek beperkten.2
1

Bron: eigen berekening aan de hand van de ledenlijst van de congregatie. nb Als peildatum voor de inwoneraantallen is 1890 gebruikt.
2 Voor statistische analyses van de ontwikkeling van deze congregatie zie: M. Bohnen,
Geschiedenis van de Broeders van Maastricht 1840-1880. Een prosopografisch onderzoek naar
herkomst en werkzaamheden der broeders, [Nijmegen 1988]. Doctoraalscriptie Geschiedenis van het Nederlands Katholicisme, vakgroep Geschiedenis ku Nijmegen; R. Francken, De Congregatie van de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Maagd
Maria te Maastricht rond de eeuwwisseling van de negentiende naar de twintigste eeuw. Regionale herkomst, groei in ledental, functies en leeftijdsopbouw van de Broeders, [Nijmegen]
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De groei van de congregaties van Oudenbosch en Huijbergen voltrok zich
in een bescheiden maar gestaag tempo (grafiek 3). Beide congregaties steunden op hun pensionaten, die een betrouwbare bron van nieuwe leden bleken te zijn.1 De congregatie van Utrecht vertoonde een heel ander beeld. Deze congregatie ontwikkelde zich aanvankelijk heel moeizaam en telde in
1900 (zevenentwintig jaar na haar stichting!) pas 31 leden: het resultaat van
sterk wisselende aantallen novicen en van veel uittredingen. Daaraan lagen
een aantal oorzaken ten grondslag. Zoals we in het vervolg zullen zien,
heeft de persoon van de eerste overste de congregatie veel schade berokkend. Het feit dat de congregatie jarenlang geen pensionaat had en evenmin
over succursalen buiten Utrecht beschikte, heeft haar groeikansen eveneens
nadelig beïnvloed. Pas na de eeuwwisseling zou ook deze broedergemeenschap gaan groeien.

De Broeders van Oudenbosch
De congregatie van Oudenbosch was opgericht met een bescheiden doel:
het verrichten van parochieel jeugdwerk. Door de totstandkoming van het
Instituut Saint Louis, dat een regionale functie had, werd haar parochiële
begrenzing doorbroken. De broeders gingen onderwijs verzorgen voor de
belangrijke katholieke middengroepen. Daar heeft hun congregatie haar
succes aan te danken gehad. Niet alleen groeide zij in mankracht, maar ook
de ontwikkeling van de leden kwam op een hoger plan. Het feit dat Saint
Louis zo’n centrale positie innam, heeft echter ook nadelen gehad. Het gemeenschapsleven was organisatorisch en psychologisch zozeer rond dat instituut geconcentreerd, dat de broeders er tegenop zagen elders vestigingen
te beginnen. Uiteindelijk gebeurde dat toch na veel aandringen van apostolisch vicaris (later: bisschop) Van Hooijdonk. Tegen heug en meug vestigde
een klein aantal broeders zich in Breda (1846), Bergen op Zoom (1849) en
Huijbergen (1849). In de eerste twee plaatsen hielden zij zich niet alleen
bezig met catechismusonderwijs maar ook met lager onderwijs, jeugdwerk
en de opvoeding van wezen. In Huijbergen beheerden zij het weeshuis dat
1988. Doctoraalscriptie Geschiedenis van het Nederlands Katholicisme, vakgroep Geschiedenis ku Nijmegen. Uit deze studies (die overigens in de statistiek blijven steken)
komt het ‘nationale’ karakter van de congregatie duidelijk naar voren.
1 Over het ledental van de congregatie van Huijbergen: H.H.W.M. van Mierlo, De Congregatie van de Christelijke Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis der Allerheiligste
Maagd en Moeder Gods Maria te Huijbergen gedurende de periode 1852-1888. Ontwikkeling
van de congregatie en regionale herkomst, groei in ledental, functies en leeftijdsopbouw van de
broeders, Valkenburg 1989. Doctoraalscriptie Geschiedenis van het Nederlands Katholicisme, vakgroep Geschiedenis ku Nijmegen.
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Van Hooijdonk in het voormalige Wilhelmietenklooster had ingericht.
Vooral in Breda en Bergen op Zoom deden zich veel problemen voor. Het
ongewone werk onder volkskinderen viel de broeders zwaar. Ze misten hun
vertrouwde omgeving in Oudenbosch. Bovendien werden zij door geldgebrek gedwongen naast hun onderwijs allerlei nederige taken te verrichten,
zoals die van koster, kaarsenaansteker, stovenzetter, tafeldienaar of tuinman
– met alle kleine vernederingen van dien. De daaruit resulterende ruzies
met de plaatselijke geestelijkheid en met regenten waren voor Van Hooijdonk aanleiding om zijn gezag over de broeders te bevestigen door hen een
regel op te leggen waarin zijn bevoegdheden duidelijk stonden omschreven.
Dat leidde tot een zeer onverkwikkelijk conflict tussen Van Hooijdonk enerzijds en de broeders en hun stichter Hellemons anderzijds. Deze ruzie
ging van kwaad tot erger door gedraai en ontactisch optreden van beide kanten. In 1852 liet Van Hooijdonk weten, dat hij geen gebruik meer wenste te
maken van de diensten van de broeders. In Huijbergen verving hij hen door
de nieuwe congregatie van de Broeders van Huijbergen. De Oudenbossche
broeders trokken zich uit eigen beweging terug uit Breda en Bergen op
Zoom. Het conflict werd pas in 1854 tot een einde gebracht na bemiddeling
door aartsbisschop Zwijsen.1 Hellemons werd op een zijspoor gezet en Van
Hooijdonks gezag over de congregatie werd bevestigd.
Na enkele jaren heeft de congregatie zich van dit debâcle hersteld. In
1862 begon zij opnieuw met een vestiging buiten Oudenbosch, niet in de
Westbrabantse regio maar in Surabaja, in de nog prille katholieke missie in
Nederlands-Indië.2 De broeders namen er op verzoek van de Jezuïeten een
mulo-school onder hun hoede, bestemd voor de kinderen van meer bemiddelde katholieken van Nederlandse afkomst. De vestiging bleef lang bescheiden van omvang. Pas in 1905 was er sprake van uitbreiding, toen de
congregatie in Batavia (tegenwoordig: Jakarta) een nieuwe burgerschool
opende. In 1911 kregen de broeders het beheer over het katholieke weeshuis
in Semarang. De congregatie van Oudenbosch was de eerste Nederlandse
broedercongregatie die in de Indische missie actief werd: de andere zouden
pas na 1920 arriveren.

1

Voor meer details over dit conflict en zijn voorgeschiedenis: Melief, Joannes van Hooydonk, p. 75-77, 211-219; Van Vugt, ‘Broeders onder priesters en regenten’.
2 J. van Vugt, ‘De missie van vijf Nederlandse broedercongregaties, 1862-1990. Een onderzoek naar hun motieven’, in: Trajecta, 2(1993), nr. 2, p. 130-153, met name p. 132.
Voor de petite histoire van deze vestiging, zie: br. Faustinus [Molenkamp], Negen en negentig, honderd. Een gedenkboek over het missiewerk van de Broeders van Saint Louis in Indonesië, 2 dln., Jakarta 1962. Hoezeer er destijds nog gepionierd werd, blijkt uit het feit
dat er in 1862 in héél Nederlands-Indië niet meer dan 11 geestelijken werkzaam waren,
onder wie twee Jezuïeten. Ook waren er al enkele zusters werkzaam.
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De tweede uitbreiding van de congregatie vond plaats in Roosendaal in
1865. Het eerste doel was het geven van catechismusonderwijs aan (arme)
jongens, maar de broeders kregen ook het verzoek een mulo-school op
zich te nemen ter vervanging van een verlopen lekenschool. In de jaren
tachtig breidden zij hun werkzaamheden uit met een zondagsschool en een
avondschool. In 1910 volgde een armenschool onder bestuur van de St.Vincentiusvereniging.
De congregatie herwon ook weer een zekere autonomie, toen zij in 1887
de pauselijke goedkeuring ontving op voorspraak van bisschop P. Leyten
(1834-1914).1 Binnen de congregatie werd voortaan als hoogste wijsheid aan
elke generatie van novicen doorgegeven, “dat de Broeders van Oudenbosch
het onschatbaar voorrecht hadden van niets met den Bisschop te maken te
hebben”.2 Leyten had blijkbaar zoveel vertrouwen in de congregatie, dat hij
de zeggenschap over de broeders, die zijn voorganger Van Hooijdonk met
veel moeite had bevochten, uit handen gaf. Hij vond dat de congregatie ook
buiten het diocees haar vleugels moest uitslaan.
De derde vestiging kwam in 1893 tot stand op verzoek van de pastoor van
de parochie van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen in Amsterdam,
die personeel nodig had voor een burgerschool. In 1901 namen de broeders
bovendien enkele klassen van een parochiële school over. Dat was hun eerste armenschool in Nederland en tegelijkertijd de eerste school waarin zij
voor langere tijd met leke-leerkrachten samenwerkten. Na de vestiging in
Amsterdam maakte de congregatie jarenlang pas op de plaats. De belangrijkste gebeurtenis was de oprichting van de kweekschool ‘Saint Jean Baptiste de la Salle’ in Oudenbosch in 1905. Nieuwe vestigingen kwamen pas
in 1913 en 1914 tot stand in Alkmaar en Laren (nh). In beide plaatsen namen de broeders lagere scholen op zich.
Beslissingen om nieuwe vestigingen te beginnen werden sinds het einde
van de vorige eeuw mede geïnspireerd door zorgen over de rekruteringspositie van de congregatie. Men hoopte en verwachtte dat succursalen in andere streken van Nederland de concurrentiepositie tegenover de overige congregaties aanzienlijk zouden versterken. De Amsterdamse vestiging heeft
inderdaad veel broeders opgeleverd. Daardoor werd de broedergemeenschap,
die tot dan toe overwegend uit Westbrabanders en Zeeuwen had bestaan,
‘nationaler’ van samenstelling. In het begin van de twintigste eeuw vreesde
men bovendien dat het snel groeiende katholieke onderwijs spoedig een verzadigingspunt zou hebben bereikt, zodat er voor religieuzen steeds minder
1

Decreet, ondertekend door Joannes kardinaal Simeoni (2 april 1887), in: Arch. Bd. Breda, doos i 73: Oudenbosch.
2 Aldus br. Christophorus van Langen, geciteerd in: Proces-verbaal van het Gewoon Zakenkapittel van 1929, in: Arch. Brs. O’bosch, doos d 4, map 07.
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ruimte zou zijn: “Over een jaar of tien komen we nergens meer in.”1 Zo’n
vaart liep het niet. Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog maakte echter
voorlopig elke uitbreiding onmogelijk.

De Broeders van Huijbergen
De congregatie van Huijbergen vertoonde in haar ontwikkeling enige overeenkomst met die van Oudenbosch. Ook deze congregatie was sterk geconcentreerd op een pensionaat: Sainte Marie in Huijbergen. Haar eerste succursaal kreeg zij in Breda in 1866. Daar had pastoor J. Stoop (1813-1874)
van de St.-Antoniusparochie het plan opgevat om met behulp van de Broeders van Huijbergen een school voor jongens uit de betere stand op te richten. Hij hoopte met deze school tegenwicht te bieden aan de openbare lagere scholen, die hij als poelen des verderfs beschouwde. De oprichting van
het ‘Instituut St. Antoine’ betekende het begin van een periode van verhevigde schoolstrijd tussen ultramontaanse en liberale katholieken in Breda.
De eerstgenoemde partij prees ‘St. Antoine’ de hemel in wegens zijn godsdienstige karakter. De andere partij, die in de tweede helft van de jaren zestig de plaatselijke politiek nog domineerde, bekritiseerde de school om de
matige kwaliteit van het onderwijs. Ook de geestelijkheid zelf was verdeeld:
Stoop klaagde dikwijls dat hij van de andere pastoors en kapelaans tegenwerking ondervond.2
Voor de congregatie bleek deze eerste vestiging buiten het moederhuis
een bron van zorgen, zowel in financieel als in personeel opzicht. Aangezien twee van de vier beschikbare broeder-onderwijzers naar Breda waren
gestuurd, was men in Huijbergen gedwongen zich te behelpen met lekeonderwijzers. Dat was duur en onplezierig voor religieuzen die het contact
met leken zoveel mogelijk trachtten te vermijden.3 De broeders in Breda
voelden zich als knechten behandeld. De werkzaamheden groeiden hun boven het hoofd.4 Met de pastoor konden zij het niet vinden. Stoop had geen

1

Br. Wulfrannus [Franken], algemeen overste, aan br. Willibrord [Keens], overste te
Surabaja (4 maart 1912), in: Arch. Brs. O’bosch, doos e 2, map 04.
2 Brok, De verhouding openbaar-bijzonder onderwijs in Breda, p. 148.
3 A. Nelen, directeur van de Broeders van Huijbergen, aan J. van Genk, bisschop van
Breda (14 sept. 1869), in: Arch. Bd. Breda, doos i 231.
4 De broeders hadden 150 jongens op school, 200 leerlingen op catechismusles, 70 jongens op de ‘grote’ jongelingencongregatie en 50 op de ‘kleine’ congregatie. Daarnaast
deden zij de kosterij. Een van hen leidde het kerkelijk zangkoor. Zie: br. Vincentius
Maria [Blankers], te Breda, aan J. van Genk, bisschop van Breda (1 jan. 1869), in: Arch.
Bd. Breda, doos i 231.
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hoge dunk van het onderwijs van de broeders. Hij zag in “den ouden sleur”
die naar zijn mening in Huijbergen heerste, een van de oorzaken van het
geringe aanzien van zijn school.1 De priester-directeur van de congregatie,
A. Nelen, raakte ervan overtuigd dat het verblijf van de broeders in de stad
Breda hun geestelijk leven geen goed zou doen, omdat zij de omgang met
leken niet konden vermijden en het contact met het thuisfront in Huijbergen verloren. Die overtuiging leek door enkele uittredingen te worden bevestigd. Dat twee van de uittredende broeders bevoegde onderwijzers waren,
maakte hun vertrek des te pijnlijker.2 Na het overlijden van Stoop in 1874
sleepte het verblijf van de broeders zich voort tot 1876. In dat jaar werd de
school op instigatie van bisschop H. van Beek (1816-1884) overgedaan aan
lekenpersoneel.
Voor de congregatie volgde een periode van stagnatie, die ook in de ogen
van de broeders zelf schril afstak bij de bloei en groei van andere congregaties.3 Eind jaren tachtig kreeg zij weer meer elan door het optreden van bisschop Leyten. Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat de broeders ontevreden
waren over het bewind van Nelen en diens opvolger A. Graumans (18221897), legde Leyten de dagelijkse leiding in handen van een door de broeders zelf gekozen algemeen overste. Daarmee kwam een einde aan het bestuur door priesters. Om de congregatie meer armslag te geven schrapte
Leyten bovendien de bepaling, dat zij alleen binnen de grenzen van het bisdom Breda actief mocht zijn. Niettemin zou het nog tot de jaren twintig
van deze eeuw duren voordat de congregatie zich buiten dit bisdom waagde.
Voorlopig bleef zij diocesaan en Westbrabants van karakter. In 1890 vestigden de broeders zich opnieuw in Breda, dit maal niet voor een burgerschool
maar voor een echte armenschool, die op aandringen van bisschop Leyten
door de plaatselijke St.-Vincentiusvereniging was opgericht.4 Om de fouten
van het verleden te vermijden werd een gedegen contract opgesteld, waarin
de wederzijdse competenties van broeders en vincentianen, alsmede de financiële verhoudingen ondubbelzinnig werden vastgelegd. Er werden ook
waarborgen geschapen voor het geestelijk leven van de broeders.5 Behalve
de school werd de broeders ook een jongensweeshuis toevertrouwd, dat in
1

J. Stoop, pastoor te Breda, aan J. van Genk, bisschop van Breda (24 sept. 1869), in:
Arch. Bd. Breda, doos i 231.
2 A. Nelen, directeur van de Broeders van Huijbergen, aan J. van Genk, bisschop-coadjutor van Breda (15 okt. 1868 en 1 feb. 1872), in: Arch. Bd. Breda, doos i 231.
3 Br. Aloysius [Hoosemans] te Huijbergen aan [H. van Beek, bisschop van Breda] [ca.
nov. 1878], in: Arch. Bd. Breda, doos i 71.
4 Brok, De verhouding openbaar-bijzonder onderwijs in Breda, p. 190-195.
5 Overeenkomst tussen de St.-Vincentiusvereniging te Breda en de Broeders van Huijbergen bij de oprichting van het succursaalhuis te Breda [ca. sept. 1890], in: Arch. Brs.
Huijbergen, doos xv.
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1854 door de St.-Vincentiusvereniging was opgericht. De broeders vervingen de traditionele ‘binnenvader’. Voorts hielden zij zich bezig met het
voorbereiden van jongens op de eerste communie en met werkzaamheden
ter assistentie van de St.-Vincentiusvereniging.1 In 1894 stelde de congregatie op verzoek van bisschop Leyten enkele broeders ter beschikking aan de
St.-Vincentiusvereniging in Oosterhout. Daar begonnen de broeders met
een bewaarschooltje en met catechismusonderwijs. Een armenschool
(1896), een weeshuis (1899) en patronaatswerk (1907) volgden. In 1901
werd een huis betrokken in Bergen op Zoom, waar de broeders een lagere
school en een bewaarschooltje openden en, zoals elders, het godsdienstonderwijs aan de jongens verzorgden.2 Tussen 1902 en 1917 was daar bovendien de eigen kweekschool van de congregatie gevestigd: deze school werd
vervolgens naar Breda overgebracht. In 1906 namen de broeders ook een
jongensweeshuis onder hun hoede, nadat de St.-Vincentiusvereniging de
‘weesvader’ had ontslagen.3 In 1907 vestigden de broeders zich in Hulst, in
Zeeuws-Vlaanderen (dat tot het bisdom Breda behoort). De broeders bemanden er samen met een aantal leken een lagere school in dienst van het kerkbestuur.4
In 1907 nam de congregatie een heel nieuw werkterrein op zich: de zorg
voor voogdijkinderen. De in 1906 opgerichte ‘Diocesane Vereeniging voor
Kinderbescherming’5 had de congregatie benaderd met het verzoek het
nieuwe St.-Willibrordusgesticht in Breda van personeel te voorzien. Aan
dergelijke gestichten was behoefte ontstaan ten gevolge van de drie zogeheten ‘kinderwetten’ van de regering-Pierson-Goeman Borgesius (1897-1901),
die in 1905 van kracht werden.6 Deze wetten regelden onder meer de ontzetting of ontheffing uit de ouderlijke macht. Het K.B. van 15 juni 1905,
dat de invoering regelde, bepaalde dat de kinderen die ten gevolge van ontzetting of ontheffing voor verpleging in aanmerking kwamen, bij voorkeur
opgevoed moesten worden door verenigingen, stichtingen of instellingen
1 Brok, De verhouding openbaar-bijzonder onderwijs in Breda, p. 194.
2 J.P. Asselbergs, president van de conferentie van de St.-Vincentiusvereniging

in Bergen op Zoom, en A.W. Bos, secretaris, aan P. Leyten, bisschop van Breda (2 nov. 1901),
in: Arch. Bd. Breda, doos i 214.
3 Concept-overeenkomst tussen de regenten van het R.K. Weeshuis te Bergen op
Zoom en de congregatie [ca. december 1905], in: Arch. Brs. Huijbergen, doos xv.
4 J.B.F. Brouwers, deken van Hulst, aan br. Silvester de Maat, algemeen overste (25
april 1913), in: Arch. Brs. Huijbergen, doos xvi, map: Hulst.
5 Geschiedenis van het Wilhelmieten Klooster, p. 381-382. Deze vereniging was een samenwerkingsverband van de conferenties van de St.-Vincentiusvereniging in het diocees Breda. De vereniging ontving steun van de R.K. Armbesturen.
6 J.C. Hudig, ‘De ontwikkeling van het kinderrecht’, in: Vijftig jaar kinderwetten (Alphen
a.d. Rijn 1955. Geschriften van De Nationale federatie de Nederlandse bond tot kinderbescherming. 24), p. 11-20.
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die borg stonden voor een opvoeding in de godsdienstige gezindte waartoe
het kind behoorde. In katholieke kring werd het voogdijwerk aanvankelijk
door plaatselijke conferenties van de St.-Vincentiusvereniging verricht,
maar al spoedig bleek dat het niet op lokaal niveau kon worden georganiseerd. Daarom werden diocesane voogdijverenigingen opgericht. In 1931
gingen deze verenigingen samenwerken met de bonden van weeshuizen en
opvoedingsgestichten in het ‘Katholiek Verbond voor Kinderbescherming’.1
De katholieke voogdijverenigingen trokken graag religieuzen aan, die immers ervaring hadden met gestichtsopvoeding en van wie verwacht werd dat
zij een stevige discipline zouden handhaven.
Er zijn aanwijzingen dat de congregatie van Huijbergen in de jaren 19101912 een moeilijke tijd heeft doorgemaakt.2 De financiële situatie was niet
erg florissant en er vonden nogal wat uittredingen plaats van geprofeste
broeders (dat wil zeggen: broeders die eeuwige geloften hadden afgelegd en
zich dus definitief aan de congregatie hadden verbonden). Sommige broeders drongen aan op ‘hervormingen’, maar uit de bronnen blijkt niet duidelijk waar die hervormingen betrekking op hadden moeten hebben. Misschien waren de uittredingen de oorzaak in plaats van het gevolg van de
slechte sfeer. Na 1912 ging het weer beter, wellicht door het aantreden van
br. Silvester de Maat (1880-1962) als algemeen overste. Er werden ook weer
allerlei nieuwe werkzaamheden aangenomen. Zoveel zelfs, dat bisschop P.
Hopmans (1865-1951) de broeders herhaaldelijk waarschuwde niet te veel
hooi op hun vork te nemen. Ondanks alle uitbreidingen bleef ook voor de
congregatie van Huijbergen het oorspronkelijke instituut, Sainte Marie, het
onbetwiste centrum van het gemeenschapsleven.

De Broeders van Maastricht
De congregatie van Maastricht heeft zich, anders dan de congregaties van
Oudenbosch en Huijbergen, niet rond één onderwijsinstelling ontwikkeld,

1

Br. Amantius M., ‘De rooms-katholieke kinderbescherming’, in: Th. Hart de Ruyter
e.a. (red.), Jeugd en samenleving, deel iii: Handboek voor de bijzondere jeugdzorg
(kinderbescherming) (Den Haag 1959), p. 294-307, met name p. 296-299.
2 Over de uittredingen en de slechte sfeer: br. Silvester de Maat, vicarius, aan alle medebroeders (15 dec. 1912), in: Arch. Brs. Huijbergen, doos xii. Over de financiële situatie
onder meer: P. Hopmans, vicaris-generaal van het bisdom Breda, aan de directeur van
Sainte Marie (2 aug. 1910), in: Arch. Brs. Huijbergen, doos xvii, map: Bisschop aan alg.
ov.; P. Hopmans, vicaris-generaal van het bisdom Breda, aan de directeur van Sainte
Marie (30 dec. 1911), in: Arch. Brs. Huijbergen, doos xv, map: Bergen op Zoom.

110

maar zich al spoedig naar allerlei plaatsen uitgebreid.1 Na de oprichting van
de eerste broederschool in Maastricht en het aanvaarden van een armenschool in ’s-Hertogenbosch (1843) kon de congregatie jarenlang alleen
werkzaamheden aannemen waarvoor geen onderwijsbevoegdheden waren
vereist. Zij beschikte immers over niet meer dan een handvol onderwijzers.
Zowel overste Bernardus als stichter Rutten toonden zich huiverig voor een
al te snelle uitbreiding, maar zij bleken weinig weerstand te kunnen bieden
aan dringende verzoeken van priesters en regenten. Zo kwam het dat zij in
1845 maar liefst drie nieuwe ondernemingen accepteerden: het R.K. Jongensweeshuis te Amsterdam, het Instituut voor Doofstommen in St.-Michielsgestel en het katholieke weeshuis in ’s-Hertogenbosch. Met name ten
aanzien van het weeshuis in Amsterdam had overste Bernardus ernstige bedenkingen. Hij meende dat zijn broeders te jong en onervaren waren, dat
zij als ‘eenvoudige burger jongelieden’ niet opgewassen zouden zijn tegen
bedorven Amsterdamse weesjongens en dat zij niet op de hoogte waren van
de kwalen en het zedenbederf in zulke gestichten. Maar de overname ging
tòch door, omdat Rutten zich door pater Bernard Hafkenscheid cssr had laten ompraten.2 Tijdelijk, van 1847 tot 1851, werkten de broeders bovendien
in het ‘St.-Aloysiusgesticht’ te Amsterdam, een instelling voor de opvang
van arme en verwaarloosde kinderen. Zij verlieten dit gesticht, nadat zij in
conflict waren gekomen met de directeur, pastoor P.J. Hesseveld.3 Hun vertrek was de directe aanleiding tot de oprichting van de nieuwe congregatie
van de Broeders van Amsterdam.4 In 1847 namen de broeders een weeshuis
in het Belgische Hasselt op zich. Tevens bemanden ze een bewaarschool
voor arme kinderen en een voor ‘betalende’ kinderen. Daar werd het jaar
daarop nog een armenschool en een ‘betalende leerschool’ aan toegevoegd.
Die vestiging werd destijds overigens nauwelijks als een ‘buitenlandse’ onderneming ervaren: er bestonden vele banden tussen België en Maastricht,
dat tot 1840 tot het bisdom Luik had behoord.
1

Voor een meer uitgebreide behandeling van de uitbreidingsgeschiedenis van deze
congregatie, zie: Van Vugt, ‘Een congregatie zoekt haar richting’.
2 Jaarboek der Vergadering, p. 84-85, in: Arch. Brs. M’str., doos 2-1-1.
3 Hesseveld is vroeger wel in één adem genoemd met twee andere pioniers van de
zorg voor verwaarloosde kinderen: O.G. Heldring, stichter van de kindertehuizen in
Zetten, en W.H. Suringar, stichter van Nederlandsch Mettray. P.A. van Toorenburg,
Kinderrecht en kinderzorg in de laatste honderd jaar (Leiden 1918), p. 54-56.
4 De Jager suggereert dat de Broeders van Maastricht vertrokken “omdat zij niet de
baas mochten zijn”. Een sympathiekere interpretatie is, dat zij zich door priesters en
regenten gekoeioneerd voelden. De treurige ervaringen van hun opvolgers verlenen
aan die interpretatie plausibiliteit. Zie: J.L. de Jager, In een ander thuis. De pedagogische
geschiedenis van het R.C. Jongensweeshuis en Amstelstad in Amsterdam (Amsterdam
1985), p. 76-78; Boerrigter, In smarten geboren; Mathias, De Congregatie der Broeders van
O.L. Vrouw van Zeven Smarten.

111

In 1850 en 1852 accepteerde de congregatie merkwaardig genoeg de zorg
over twee openbare scholen in Weert en Roermond. De gemeentebesturen
èn de parochiegeestelijkheid van beide steden hadden de congregatie verzocht de in de versukkeling geraakte gemeentelijke armenscholen te redden.1 Wellicht is dit in Limburg niet het enige geval geweest van religieuzen
die in gemeentescholen werkten. Sommige gemeenten hadden het
openbaar onderwijs jarenlang verwaarloosd, omdat zij liever zagen dat er
kloosterscholen werden opgericht die de gemeentekas geen cent kostten.2
Hieruit en uit het feit dat de Maastrichtse congregatie zich met deze onderneming inliet, blijkt dat de schoolstrijd in Limburg geen scherpe vormen
had aangenomen. De broeders konden zich nog permitteren in dienst te
treden van een stadsbestuur. Het ging dan ook om uitgesproken armenscholen, zodat het streven om deze scholen weer op te bouwen zeer wel
paste in de doelstelling van de congregatie. Zo ontstond de voor Nederland
ongebruikelijke situatie dat een congregatie openbare en dus ‘neutrale’
scholen bediende. Ten gevolge van de verscherping van de schoolstrijd na
de lager-onderwijswet van 1857 werd de gekozen constructie zowel voor de
provinciale overheid als voor veel katholieken onacceptabel. Dat leidde in
1860-1861 tot een kleine politieke rel rond de school in Weert.3 Niettemin
handhaafden beide scholen zich, waarschijnlijk omdat zowel de congregatie
als de gemeentebesturen meer voordeel dan nadeel van deze scholen hadden. Na de eeuwwisseling begonnen de broeders zich evenwel steeds meer
bezwaard te voelen door deze erfenis. In 1908 zorgde hun bestuur ervoor
dat de scholen werden omgezet in gewone bijzondere scholen.
Behalve met de stadsarmenschool was de congregatie in Roermond in
1853 ook begonnen met een tehuis voor ‘militaire (half)wezen’ en met een
pensionaat, ‘Saint Louis’ geheten – haar eerste ‘betalende’ onderwijsinstelling. In 1854 werd in Maastricht de eerste burgerschool opgericht met de
deftige naam ‘Externat Saint Louis’. In hetzelfde jaar werd ook in Hasselt
een dergelijke school opgericht. Daaraan werd in 1856 een pensionaat toe1

De weergave van Boekholt en De Booy (Geschiedenis van de school, p. 217) is niet correct: het ging niet om nieuwe maar om bestaande openbare scholen.
2 Tagage, ‘Onderwijscongregaties en vrijheid van vereniging’, p. 297-298.
3 Jaarboek der Vergadering, p. 251-252, in: Arch. Brs. M’str., doos 2-1-1; Hyacinthus, In
honderd jaren, p. 210; C., ‘Rondom ’n kleingeestige liberale ukase van 1861’, in: Uit eigen
kring, 3(1935), p. 57-65; Weert. 1850 - 15 October - 1950, z.p. [1950]. Overdruk uit: Uit eigen
kring, (1950); Tagage, ‘Onderwijscongregaties en vrijheid van vereniging’, p. 303. De juridische en politieke verwikkelingen rond deze scholen resulteerden in het Koninklijk
Besluit van 23 april 1861. Om daaraan tegemoet te komen lieten de Weertse broeders
de deur tussen school en klooster dichtmetselen (om een formele scheiding tot stand
te brengen) en trokken zij een soort stofjas over hun kloosterkleed aan. Tevens besloot
de gemeente Weert de school in een andere tint te verven dan het klooster! Verder
veranderde er niets.
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gevoegd. Twee jaar later volgde een pensionaat in Weert. In 1860 werd in
Maastricht een zogeheten tussenschool gesticht, dat wil zeggen: een school
die een bescheiden schoolgeld vroeg en bestemd was voor de middenstand.
Door het school- en kostgeld dat deze scholen opleverden, verbeterde de financiële toestand van de congregatie aanzienlijk.1 Dat stelde overste Bernardus in 1858 in staat om een einde te maken aan de ziekenverpleging door
de broeders. Die activiteit was hem altijd een doorn in het oog geweest.
In 1859 opende de congregatie op verzoek van de St.-Vincentiusvereniging een kindertehuis in Maastricht: het St.-Vincentiusgesticht. Dit tehuis
was het laatste opvoedingsgesticht dat de congregatie voor lange tijd zou
aannemen. De nadruk van de werkzaamheden kwam, naarmate het aantal
onderwijzers en het aantal scholen toenam, meer en meer op het onderwijs
te liggen. Hoewel de personeelsvoorziening een bron van zorg bleef, accepteerden de broeders scholen in Lize-Seraing (België, 1860), Den Haag
(1861), Schiedam (1868), Amsterdam (1869), Nijmegen (1877),2 Veghel
(1879) en Helmond (1880). In België, waar de schoolstrijd in de jaren zeventig hoog oplaaide, breidde zij haar activiteiten uit door de oprichting van
scholen in het bisdom Luik, namelijk in Tessenderloo (1879) en Seraing
(1879).
Ten gevolge van deze uitbreidingen moest gewoekerd worden met de beschikbare mankracht. Op de broederscholen werd dan ook op ruime schaal
gebruik gemaakt van onbevoegde broeders, die als ‘kwekelingen’ werden
aangeduid. Toen de inzet van deze zogeheten beunhazen door de lager-onderwijswet van 1878 werd verboden, werd het bestuur door gebrek aan bevoegde onderwijzers gedwongen een voorzichtiger koers te varen. Nieuwe
werken werden zoveel mogelijk vermeden en enkele vestigingen in België
werden zelfs opgeheven. Men mag daaruit niet concluderen dat het de congregatie slecht ging: de bouw van het grote, nieuwe en dure moederhuis
‘De Beyart’ in Maastricht (1894-95) bewees het tegendeel.
Een nieuwe vestiging werd pas gewaagd in 1894, toen de broeders een
burgerschool in Venlo op zich namen. Interessant is dat zij daarbij hadden
bedongen dat er, zodra de financiën het toelieten, tevens een armenschool
zou worden gesticht. Ondanks de grotere terughoudendheid van het bestuur had de congregatie inmiddels zoveel scholen verworven, dat deze met
broeder-onderwijzers alléén niet meer te bemannen waren. Het aantal leken
nam daardoor steeds meer toe. Dat zou tussen 1910 en 1920 aanleiding ge1 Zie de grafieken in: Van Vugt, ‘Een
2 J.M.G.M. Brinkhoff en R. Raeven,

congregatie zoekt haar richting’, p. 61-62.
‘Broeders van Maastricht honderd jaar in Nijmegen. [Deel 1: ‘De lijdensweg van vergeten pioniers’; deel 2: ‘Kroniek van een honderdjarige’]’, in: Numaga, 24(1977), p. 98-112, 112-129.

113

ven tot moeilijkheden. We zullen die kwestie in het volgende hoofdstuk bespreken.
In 1908 volgde een vestiging in Bussum, waar met een burgerschool èn
een armenschool werd begonnen. In 1912 werd een heel nieuw arbeidsterrein betreden. Na jaren van oriëntatie en overleg werd in Maastricht de eerste broederschool voor moeilijk lerende kinderen geopend. Deze school was
de eerste katholieke dagschool voor blo. Er bestonden tot dan toe in katholieke kring alleen twee blo-internaten, het ‘zwakzinnigengesticht’ voor jongens in Udenhout (sinds 1904) en het gesticht voor meisjes in Druten
(sinds 1907).1 De Maastrichtse blo-school was dan ook een kleine mijlpaal
in de geschiedenis van het katholieke onderwijs.
In 1913 begon de Maastrichtse congregatie in Waalwijk met een ‘dubbele’
lagere school (dat wil zeggen: een school met een betalende en een kosteloze afdeling). De broeders verwachtten van die Brabantse vestiging veel roepingen. In 1914 werd het verliesgevende Roermondse pensionaat Saint
Louis overgebracht naar Amersfoort, waar het in een groot nieuw gebouw
werd ondergebracht. Tijdens de Eerste Wereldoorlog stelde het bestuur zich
uiteraard zeer terughoudend op tegenover nieuwe ondernemingen. Belangrijke uitbreidingen kwamen pas na 1920 weer tot stand.

De Fraters van Tilburg
Kort na de oprichting van zijn fratercongregatie ontving stichter Zwijsen
talrijke verzoeken om fraters beschikbaar te stellen voor weeshuizen en
scholen in Nederland en Nederlands-Indië.2 Het eerste succursaal van de
congregatie kwam echter pas in 1851 tot stand, toen een drietal fraters naar
het Belgische Maaseik werd gezonden. Daar namen zij zonder noemenswaardige voorbereiding de zorg voor blinde en doofstomme jongens over
van de Tilburgse Zusters van Liefde. Zij kregen bovendien de zorg over enkele weesjongens toegeschoven. Enkele jaren later hebben de fraters er een
armenschool en een burgerschool opgericht. Belangrijker dan de vestiging
in Maaseik, waar de fraters voortdurend last hadden van politieke tegenwer1

G.A.E. Christ, ‘Het R.K. Buitengewoon Onderwijs aan Zwakzinnigen’, in: H.J. Jacobs
e.a. (red.), Het buitengewoon onderwijs in Nederland. Gedenkboek, aangeboden aan Dr. A.
van Voorthuijsen bij zijn aftreden als Inspecteur van het Buitengewoon Lager Onderwijs
(Den Haag 1937), p. 43-51, met name p. 44-45.
2 Diverse brieven in: Arch. Bd. Den Bosch, doos: Ingekomen brieven met register 18461847-1848; doos: Ingekomen brieven 1850; doos: Ingekomen brieven 1854; copieboek
correspondentie Zwijsen 1852. Dagregister van uitgegane brieven 1852, nr. 16, fol. 9;
doos: Ingekomen brieven. 1856.
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king en intriges, werd het tweede succursaal van de congregatie: het kasteel
‘De Ruwenberg’ bij St.-Michielsgestel, dat tot 1851 dienst had gedaan als residentie van Zwijsens voorganger Den Dubbelden. Zwijsen wilde in dat gebouw een voorbereidende school voor het Bossche seminarie en een pensionaat voor jongens uit de ‘deftige stand’ vestigen. In 1852 ging de school
(het eerste pensionaat van de congregatie) van start met lager onderwijs en
handelsonderwijs. De Ruwenberg zou uitgroeien tot een van de meest succesvolle ondernemingen van de congregatie. Tot ver in de twintigste eeuw
was het merendeel van de Noordbrabantse priesters oud-leerling van De
Ruwenberg.1 Bovendien legde het pensionaat de congregatie in financieel
opzicht geen windeieren.
In 1859 kwam in Grave de volgende vestiging van de fraters tot stand.
Daar hadden rijke particulieren al sinds het midden van de jaren vijftig om
fraters gevraagd om de zorg voor ‘verlaten jongens’ (vondelingen) en weesjongens op zich te nemen en godsdienstonderwijs te geven aan de arme
jeugd van het stadje. Maar de fraters zouden zich uiteindelijk met een heel
ander doel in Grave vestigen. Na overleg met een ongetrouwde dame die een
grote som gelds ter beschikking wilde stellen, besloot Zwijsen een gesticht
voor blinde jongens op te richten. Een dergelijke instelling was nodig geworden, omdat het enige katholieke blindeninstituut, opgericht in Laren in
1842 door ene C.S. Reinhold, in 1853 aan financiële en personele problemen was bezweken.2 In 1859 ging het Graafse blindeninstituut van start.
Het zou in de loop der jaren landelijke betekenis en bekendheid verwerven.
Zoals in alle dorpen en steden breidden de fraters ook in Grave hun activiteiten uit. Enige tijd na hun aankomst namen zij een aantal wezen en vondelingen op. Het kostgeld dat voor deze jongens werd betaald, werd gebruikt om reductie te geven op het kostgeld van de blinden.3 In 1873 werd
een armenschool opgericht en in 1876 een afdeling voor jongens uit meer
gegoede milieus. De fraters verzorgden ook godsdienstlessen.
1

Fr. Victorianus [Claassen], Ruwenberg 1852-1942. Beschouwingen over opvoeding en onderwijs, het godsdienstig leven, latinisten, zieken en sterven, aantal leerlingen, [Tilburg] z.j.
Exemplaar aanwezig in Arch. Frs. Tilburg. Verder: Gedenkboek uitgegeven bij het honderdjarig bestaan van het Instituut “Huize Ruwenberg” te St. Michiels Gestel, 1852-1952, [Oss]
1952. Enkele cijfers over de oud-leerlingen: Horsten, De Fraters van Tilburg, deel 1, p.
223-234.
2 C.S. Reinhold te Velp, voorm. directeur van het katholiek gesticht voor blinden, aan J.
Zwijsen (10 juli 1853), in: Arch. Bd. Den Bosch, doos: Ingekomen brieven. 1853, map: Ingekomen brieven. Juli, augustus 1853, nr. 704. Kopie in: Arch. Frs. Tilburg, doos: Mgr.
Zwijsen. Correspondentie. Archief Bisdom. Ingekomen 1837-1853; Horsten, De Fraters
van Tilburg, deel 1, p. 118. Horsten meldt dat het Larense instituut in 1844 ter ziele
ging. Dat is niet juist. Reinhold zelf zegt dat de opheffing in 1853 plaatsvond.
3 A. Godschalk, bisschop van Den Bosch, aan pater Salesius de Beer, algemeen overste
(22 aug. 1886), in: Arch. Frs. Tilburg, Alg. arch., doos: 1882-1888. Correspondentie.
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Zeer belangrijk voor de congregatie was de vestiging in Den Bosch, die in
1862 haar beslag kreeg. In Den Bosch bestond geen enkele katholieke jongensschool meer sinds de Broeders van Maastricht in 1858 de armenschool
van de St.-Pieterparochie hadden verlaten.1 De Bossche vestiging van de fraters zou uitgroeien tot het belangrijkste bolwerk van hun congregatie buiten
Tilburg. Naast een groeiend aantal armenscholen kwamen er mettertijd ook
burgerscholen en tussenscholen tot stand. In 1868 begon de congregatie er
met een kleine ‘vormschool’, dat wil zeggen: een onderwijzerscursus voor
leken. Dat gebeurde op initiatief van Zwijsen, die op die manier praktische
consequenties wilde verbinden aan het onderwijsmandement dat hij zelf samen met de andere Nederlandse bisschoppen had uitgevaardigd. Zo betrad
de congregatie op vooralsnog zeer bescheiden schaal een belangrijk werkgebied: de opleiding van katholieke leke-onderwijzers.2
Tenslotte vestigden de fraters zich, na jarenlang touwtrekken tussen de
congregatie, de pastoor en de bisschop van Den Bosch, in 1883 in Oss. Zij
begonnen er met een lagere school. Later voegden zij daar onder meer een
klein weeshuis en een pensionaat voor de ‘nette stand’ aan toe.
Ook het Tilburgse bestuur werd door de lager-onderwijswet van 1878 gedwongen terughoudend te zijn in het aannemen van nieuwe werkzaamheden. Aan de scholen van de congregatie waren nog heel wat fraters werkzaam als onbevoegde kwekelingen. Overste De Beer twijfelde zelfs of de bestaande fraterscholen wel konden worden behouden.3 Ondanks de sombere
vooruitzichten nam de congregatie na 1880 toch weer nieuwe vestigingen
aan. De eerste daarvan kwam in 1883 tot stand in Reusel, een onaanzienlijk
dorp in de Kempen, waar de fraters een nieuw weeshuis en een lagere
school onder hun beheer namen. Om de inkomsten te verhogen werden
ook daar pensionairs opgenomen.

1

J.P.M. van Oorschot, Het lager schoolwezen te ’s-Hertogenbosch, 1814-1820. Scholen en
schoolhouders, z.p. [1963]. Scriptie; idem, Het lager schoolwezen te ’s-Hertogenbosch, 18061857. Scholen en schoolhouders, z.p. [1964]. Doctoraalscriptie. Exemplaren aanwezig op
het gemeente-archief van Den Bosch.
2 De vormschool werd in 1875 omgezet in een officiële normaalschool, maar in 1898
opgeheven. Waarschijnlijk is zij overbodig geworden door de oprichting van de bisschoppelijke kweekschool in Den Bosch in 1895. Zie: Staat van het personeel en de liefdewerken van de Congregatie der Fraters van O.L.Vr. Moeder van Barmhartigheid, (18681897); Ter blijde herinnering aan het Zilveren Jubelfeest der Bisschoppelijke Kweekschool,
Den Bosch 1920; Holtkamp, Van begijnen en schoolmeesters, p. 206-207.
3 Pater Salesius de Beer, algemeen overste, aan J.H. van Basten Batenburg, pastoor te
Arnhem (25 nov. 1876), in: Arch. Frs. Tilburg, Alg. arch., doos 1870-1876 Correspondentie.
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De congregatie van Tilburg was de tweede Nederlandse broedercongregatie die in de missie actief werd.1 Haar eerste missie-vestiging kwam in 1886
tot stand op Curaçao, waar de paters Dominicanen de missie leidden.2 De
eerste activiteit van de fraters was niet erg ‘missionair’ van aard: zij bemanden er een nieuw internaat, het St.-Thomascollege, dat met name kinderen
uit Venezuela en Santo Domingo opnam. Vanaf het begin bestond het plan
om de fraters ook een bestaande volksschool te laten overnemen. Dat voornemen werd enkele jaren later uitgevoerd. Ook een burgerschool werd van
lekenpersoneel overgenomen. De kostschool werd in 1904 opgeheven, omdat de toestroom van leerlingen uit Venezuela stokte.3 Na de eeuwwisseling
verrichtten de fraters ook allerlei vormen van jeugdwerk. In 1914 werden
nieuwe huizen gesticht op Aruba en Bonaire.
In Nederland gingen de uitbreidingen eveneens voort, ondanks alle klachten over tegenvallende examenresultaten en personeelsgebrek. In 1888 en
1890 stichtte de congregatie huizen in Cuijk (lager onderwijs, jeugdwerk)
en Goirle. In laatstgenoemde plaats had algemeen overste pater De Beer
oorspronkelijk het eerste katholieke ‘idiotengesticht’ voor jongens willen
vestigen. Daar was blijkbaar behoefte aan. Bovendien zou men voor een
dergelijk instituut, dat immers geen onderwijsinstelling was, geen beroep
hoeven te doen op bevoegde frater-onderwijzers. De Beer liet het plan echter varen, omdat hij niet kon (of wilde) voldoen aan de eisen van de Krankzinnigenwet en de daarmee samenhangende inspectie. Als alternatief stichtte hij daarom een ‘school voor R.K. achterlijke kinderen’,4 in feite een internaat voor blo avant la lettre. In dit internaat werden tamelijk ‘zware’ gevallen opgenomen, waarvoor eigenlijk nog geen pedagogische aanpak beschikbaar was. Hoewel het onderwijs voornamelijk schijnt te hebben bestaan uit godsdienstlessen, heeft deze school de fraters geïnspireerd tot de
1

Van Vugt, ‘De missie van vijf Nederlandse broedercongregaties’, p. 132. Er waren bij
De Beer en bij Zwijsen al eerder verzoeken binnengekomen om fraters beschikbaar te
stellen voor scholen in Nederlands-Indië. Bijvoorbeeld: F. Schultze, hoofd-intendant administrateur bij het Nederlands Oostindisch Leger, aan J. Zwijsen, bisschop-coadjutor
van Den Bosch (18 okt. 1849), in: Arch. Bd. Den Bosch, doos: Ingekomen brieven met
register 1846-1847-1848, map: Ingekomen brieven bij Mgr. Zwijsen. Varia, envelop
Varia. 1847, nr. v, 490.
2 Horsten, De Fraters van Tilburg, deel 2, p. 38-71; De Fraters van Zwijsen. 100 jaar fraters
op de Nederlandse Antillen, Zutphen 1986; Na vijftig jaar. Gedenkboekje, uitgegeven bij gelegenheid van het vijftig-jarig verblijf der Fraters van Tilburg in de missie Curaçao, z.p. 1936;
C. de Wilt, Raadsels rond een zending. Het overhaaste vertrek van drie fraters van de Tilburgse congregatie naar de missie in Curaçao op 16 oktober 1886, Tilburg 1988. Scriptie Katholieke Leergangen. De conclusie van deze scriptie, dat financiële overwegingen de
doorslag gaven, is niet verantwoord.
3 Na vijftig jaar, p. 24; Horsten, De Fraters van Tilburg, deel 2, p. 56-57.
4 Pater Salesius de Beer, algemeen overste, aan pastoors (april 1890), in: Arch. Frs. Tilburg, Alg. arch., doos 1888-1894. Correspondentie 1889-1890.
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eerste pogingen om lesmethoden voor moeilijk lerende kinderen te ontwerpen.1 Erg bloeiend is deze school nooit geweest, omdat er te weinig leerlingen en dus te weinig inkomsten waren. In 1895 werd het instituut naar
Tilburg overgebracht om meer leerlingen te kunnen trekken, maar in 1910
bezweek het ‘aan bloedarmoede’.2 De lagere jongensschool waarvoor de
fraters oorspronkelijk naar Goirle waren uitgenodigd, werd in 1892 opgericht. Zoals vrijwel overal zijn de fraters ook in Goirle met jeugdwerk begonnen. Vermeldenswaard is tenslotte dat zij er in 1913 een aanvang maakten met agrarisch onderwijs.3 Op den duur zouden zij in veel Brabantse
plaatsen landbouwcursussen geven. Die cursussen, die bedoeld waren voor
de oudere jeugd, vormden een plattelandse tegenhanger van het stedelijke
handelsonderwijs dat zij voor dezelfde doelgroep verzorgden. Het was een
weinig opvallende vorm van onderwijs, die echter van groot belang is
geweest voor de vooruitgang van de Brabantse boerenstand!
Rond 1890 was het gebrek aan frater-onderwijzers zó benauwend geworden, dat De Beer vreesde nog hoogstens één of twee jaar in staat te zijn te
voldoen aan de subsidie-eisen van de onderwijswet van 1889.4 Niettemin
werd het werk ook in de jaren negentig met kunst- en vliegwerk uitgebreid.
Men krijgt de indruk dat de Tilburgse congregatie zich, precies als haar
Maastrichtse tegenhanger, tot allerlei ondernemingen liet verleiden die zij
met het oog op het personeelstekort beter achterwege had kunnen laten. In
sommige gevallen stapte het bestuur over zijn bezwaren heen omdat het
verwachtte dat een grotere spreiding over het land op den duur meer roepingen zou opleveren. Die verwachting speelde een rol bij de vestiging in
Zwolle, waar de fraters in 1899 op uitnodiging van enkele katholieke notabelen een weeshuis overnamen van lekenpersoneel. Het congregatiebestuur, dat in de voorafgaande jaren talrijke aanbiedingen van weeshuizen
had afgeslagen, vond deze vestiging aantrekkelijk omdat er een nieuw rekruteringsgebied (Overijssel) kon worden ontgonnen. Bovendien overwoog
men dat de aanwezigheid van enkele fraters in het Zwolse weeshuis de congregatie in staat zou stellen later “ongemerkt voor de armenschool onderwijzers [te] zenden, die reeds zoolang door den ZeerEerw. Pastoor zijn ge-

1

Bijvoorbeeld het lesboek van fr. Albanus Verheyen, Eerste leesstof voor onze achterlijke
kinderen, Tilburg 1895. Publikatie van de uitgeverij van het R.K. Jongensweeshuis.
2 Horsten, De Fraters van Tilburg, deel 3, p. 133.
3 Horsten, De Fraters van Tilburg, deel 3, p. 136-137.
4 Pater Salesius de Beer, algemeen overste, aan A. Godschalk, bisschop van Den Bosch
(12 jan. 1890), in: Arch. Bd. Den Bosch, doos: Ingekomen brieven. 1890. 1 jan. t/m 30
juni, map: Ingekomen brieven. Januari, februari 1890, zonder nummer. Afschrift in:
Arch. Frs. Tilburg, Alg. arch., doos: 1888-1894. Correspondentie 1889-1890.
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vraagd.”1 Dat is ook gebeurd. In de loop der jaren werd het hele katholieke
jongensonderwijs in Zwolle aan de leken onttrokken en door de fraters
overgenomen – een schoolvoorbeeld van het streven van de negentiendeeeuwse geestelijkheid om, waar mogelijk, leken van het kerkelijke erf te
verdrijven.
De meeste uitbreidingen vonden plaats in Noord-Brabant, waar de congregatie sterke wortels had. Zo werd het aantal scholen èn huizen in Tilburg regelmatig uitgebreid. Bovendien werden huizen gesticht in kleinere
Brabantse steden en dorpen. De fraters vestigden zich in 1896 in Deurne,
in 1899 in Oisterwijk, in 1901 in Udenhout en in 1905 in Vlijmen. In al
deze plaatsen ging het om lagere scholen voor jongens. Van iets andere
aard was de vestiging in Vught, waar in 1902 het buitengoed ‘Steenwijk’
werd gekocht om er een rusthuis voor oude of ziekelijke fraters te vestigen.
In 1902 werd een nieuw missiegebied ontgonnen. De fraters vestigden
zich in Suriname, een missiegebied van de Redemptoristen.2 Ook hier
hielpen de fraters mee het onderwijs uit handen van de leken te wringen.
De Redemptoristen hadden zich namelijk voorgenomen hun lekenpersoneel te vervangen door religieuzen. Een verzoek aan de Fraters van Tilburg
om hiervoor onderwijzers ter beschikking te stellen had aanvankelijk geen
succes, omdat het congregatiebestuur meende te weinig personeel te hebben. De paters kregen niettemin hun zin, omdat zij erin slaagden de prefect van de Congregatio de Propaganda Fide ertoe te bewegen het congregatiebestuur te bevelen mee te werken.3
In 1908 kwam een vestiging in Medemblik tot stand.4 Behalve een jongensschool namen de fraters er ook een klein weeshuis over dat, evenals de
weeshuizen in Oss en Reusel, uiteindelijk werd omgezet in een kostschool
(1922). Deze verre vestiging was zonder twijfel mede te danken aan de hoop
van het congregatiebestuur op roepingen uit de ‘kop’ van Noord-Holland,
waar relatief veel katholieken woonden. Ook bij deze congregatie krijgt men
de indruk dat dergelijke overwegingen steeds zwaarder begonnen te wegen.
1

Notulen van het hoofdbestuur (2 dec. 1889), in: Arch. Frs. Tilburg, Bestuursarchief,
doos: Congregatie. Notulen Hoofdbestuur 1876-1893.
2 Van Vugt, ‘De missie van vijf Nederlandse broedercongregaties’, p. 132-133; Horsten,
De Fraters van Tilburg, deel 2, p. 337-372; Meedoen, van Kolonie tot Republiek, van Vicariaat tot Bisdom. De geschiedenis van 75 jaren werk in Suriname, uitgegeven bij gelegenheid
van het 75 jarig verblijf van de Fraters van O.L. Vrouw, Moeder van Barmhartigheid in de
Kerk van Suriname, z.p. [1979]; H. Strootman, Onderwijzen in een plurale samenleving.
De Fraters van Tilburg in het Surinaamse onderwijs, Veldhoven 1988. Doctoraalscriptie
ru Utrecht. De studie van Strootman behandelt vooral de pedagogische aanpak van de
fraters in verband met de culturele en etnische verscheidenheid in Suriname.
3 Horsten, De Fraters van Tilburg, deel 2, p. 344-346.
4 F. Beerepoot, ‘‘Huize St. Radboud te Medemblik’’, in: West-Frieslands Oud en Nieuw,
56(1989), p. 19-33.
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Dat zou ook niet verwonderlijk zijn, gezien het feit dat het aantal kloosterinstellingen in Nederland inmiddels zeer groot was geworden, waardoor
concurrentie op het gebied van de rekrutering onvermijdelijk was.
In 1910 werd een communiteit gevestigd in Utrecht, waar de fraters begonnen met een burgerschool, die het jaar daarop werd gevolgd door een
armenschool. Een motief voor deze vestiging was het feit dat enkele paters
van de congregatie aan de Rijksuniversiteit studeerden (een voorrecht dat
voor de fraters niet was weggelegd!). Een klooster in de stad zou hun een
pied-à-terre bieden. In datzelfde jaar werd ook een tweede vestiging in België begonnen (de eerste, in Maaseik, stamde uit 1851). Dat gebeurde in een
nieuwe parochie in Waterschei, een plaats in het nieuwe mijngebied van
Belgisch Limburg.1 In 1913 volgde een derde vestiging in België, in Winterslag, in dezelfde regio. In 1919 besloot de congregatie tot de oprichting van
een normaalschool (een part-time onderwijzersopleiding) voor fraters in
Hoesselt, een plaats gelegen tussen Hasselt en Maastricht.2
Ook de Fraters van Tilburg werden na de eeuwwisseling door de katholieke kinderbescherming benaderd met het verzoek om de zorg voor voogdijkinderen op zich te nemen. In 1911 begon de congregatie in een leegstaand
internaatsgebouw in de wijk Korvel (Tilburg) met dit nieuwe werk. In 1916
liet zij er elders in Tilburg een speciaal complex voor bouwen: ‘Huize Nazareth’.3 Een vestiging in Boxtel, tot stand gekomen in 1909, werd in 1920
opgeheven na een conflict met de parochie. De fraters waren korte tijd later
weer in Boxtel aanwezig ten behoeve van een nieuw groot voogdijgesticht,
‘Huize De la Salle’ geheten. Ook in de Tilburgse congregatie was lager en
uitgebreid lager onderwijs inmiddels verreweg het belangrijkste werk geworden, maar de fraters hebben per saldo meer opvoedingsinstituten onder
hun hoede gehouden dan hun Maastrichtse collega’s.
In 1912 tenslotte vestigden de fraters zich in Raamsdonkveer, waar de
burgemeester door een ruime schenking de bouw van een jongensschool
mogelijk had gemaakt.4
Het bestuur dat in 1912 aantrad, verklaarde dat de congregatie voorlopig pas
op de plaats zou maken en zich zou toeleggen op consolidering van hetgeen was bereikt. Het tempo van de uitbreidingen nam in de daarop volgende jaren inderdaad af, maar dat had vermoedelijk minder te maken met be1

Pater Leo Drabbe, algemeen overste, aan J. van de Ven, bisschop van Den Bosch (14
feb. 1910), in: Arch. Frs. Tilburg, Alg. arch., doos: 1906-1912. Correspondentie b.
2 Horsten, De Fraters van Tilburg, deel 3, p. 73-74. In 1923 verhuisde deze vestiging naar
het nabijgelegen Helchteren. Zie: Horsten, De Fraters van Tilburg, deel 3, p. 79-80.
3 Horsten, De Fraters van Tilburg, deel 2, p. 391; deel 3, p. 66.
4 Horsten, De Fraters van Tilburg, deel 2, p. 393.
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wust beleid dan met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog en met de
‘paterskwestie’, die een breukpunt is geweest in de geschiedenis van de Fraters van Tilburg.
De ‘gemengde’ samenstelling van de congregatie – priesters en leken in
één instituut – heeft gedurende meer dan zeventig jaar stand gehouden
maar de stichting uiteindelijk in een zware crisis gestort. Al vanaf de oprichting van de congregatie waren er zo nu en dan spanningen tussen de
paters en de fraters. Men krijgt de indruk dat de besturen niet helemaal
consequent met deze spanningen omgingen: enerzijds werd een zekere gelijkheid tussen fraters en paters nagestreefd in leefwijze, rechten en plichten, anderzijds werd erop gehamerd dat de fraters een eerbiedige houding
tegenover de paters moesten innemen. Zo werd in 1862 de suggestie van
een frater om de kleine verschillen in kledij tussen paters en fraters op te
heffen, door het bestuur verontwaardigd van de hand gewezen, omdat “de
Fraters door den aanhoudenden omgang met de Paters den verschuldigden
eerbied aan hun priesterlijke waardigheid zouden verliezen en dat daarom
een onderscheid in kleeding niet nadeelig maar zeer voordeelig was”.1 De
spanningen waren vooralsnog echter incidenteel van aard. Zij stelden de gemeenschap niet wezenlijk op de proef. Aan het eind van de eeuw begon
daar verandering in te komen. Her en der waren situaties ontstaan waarin
paters onder het gezag van lekefraters stonden, ondanks een uitdrukkelijk
verbod dat stichter Zwijsen daartegen had uitgevaardigd. De paters waren
zeer gespitst op de voorrang die hun als priesters toekwam. Die houding
werd zonder twijfel versterkt doordat zij zich in het nauw gedrongen voelden. Zij waren temidden van de groeiende meerderheid van frater-onderwijzers een kleine minderheid geworden. Bovendien hadden zij binnen de
congregatiegemeenschap een minder duidelijke functie dan de frater-onderwijzers. Er was voor hen eigenlijk niet voldoende emplooi.
Toen deze grieven overste De Beer ter ore kwamen, verzocht hij de bisschop van Den Bosch, W. van de Ven (1834-1919), te bemiddelen. De bisschop liet in 1898 een visitatie (ongeveer: inspectiebezoek) uitvoeren, die
echter nog meer verwarring en wrijvingen veroorzaakte. Hij slaagde er niettemin in duidelijkheid te scheppen door te verbieden dat paters ooit onder
het gezag van fraters werden gesteld. Bovendien deed hij de suggestie om
een gymnasium op te richten en de paters als priester-leerkrachten daaraan
te verbinden. Op die manier zouden de paters een duidelijke taak krijgen en
zou hun positie versterkt worden.2 In 1899 begon de congregatie daarom
in Tilburg met een zgn. ‘progymnasium’ (een voorbereidende klas voor het
1

Notulen van het hoofdbestuur (19 sept. 1862), in: Arch. Frs. Tilburg, Bestuursarchief,
doos: Congregatie. Notulen Hoofdbestuur 1861-1876.
2 Horsten, De Fraters van Tilburg, deel 2, p. 251-252.
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gymnasium), dat in 1901 werd omgezet in een gewoon gymnasium (het latere St.-Odulphuslyceum), dat een van de eerste katholieke gymnasia in
Noord-Brabant was. In 1907 werd de priesteropleiding van de congregatie
aan dit gymnasium verbonden.1
Hoewel de situatie was verbeterd, bleven er wrijvingen bestaan tussen paters en fraters. In 1912 ontstond nieuwe onrust, toen het congregatiebestuur onder algemeen overste pater Barnabas Verhoeven (1868-1938) besloot, dat enkele fraters hun mo-studie moesten afbreken. Het bestuur bezwoer deze maatregel alleen genomen te hebben omdat geen behoefte was
aan middelbare aktes. De fraters waren het daarmee niet eens: zij hadden de
blik gericht op verbetering van de kweekschool en op de mogelijke stichting
van een hbs op De Ruwenberg.2 Zij verdachten de paters ervan hen op hun
plaats te willen houden. Ook het besluit om het succursaal dat bij de Tilburgse kweekschool hoorde, op te heffen, zette kwaad bloed. De fraters zagen daarin een manoeuvre om hun zeggenschap over de kweekschool te beknotten. Pogingen van het bestuur om de spanning door een machtswoord
weg te nemen, haalden niets uit.3
In 1915 vroeg de algemeen overste, zich realiserend dat de moeilijkheden
te maken hadden met de fundamentele constructie van de congregatie, advies aan de Nederlandse kardinaal W. van Rossum cssr (1854-1932). Deze
raadde hem aan om in Rome verlof te vragen voor een buitengewoon kapittel over deze kwestie. Dat kapittel vond plaats in 1916. Zowel de bisschop
van Den Bosch als Van Rossum oefenden sterke druk uit in de richting van
een definitieve scheiding tussen de fraters en de paters, maar de aanwezige
fraters konden dat niet over hun hart verkrijgen. Daarop hakte de Congregatie van de Religieuzen in Rome de knoop door: bij decreet werd de congregatie teruggebracht – let op de term – tot een lekeninstituut.4 De paters verlieten de congregatie en werden voor het merendeel in de diocesane clerus
van Den Bosch opgenomen. Onmiddellijk na de scheiding werd een nieuw
bestuur gekozen, geheel bestaande uit fraters, dat de overgang naar de
nieuwe situatie in goede banen moest leiden. Gemakkelijk was dat niet. Bij
de scheiding had het bisdom de congregatie in financieel opzicht het vel
over de oren gehaald. Het lijdt geen twijfel dat de nieuwe lager-onderwijs1 Horsten, De
2 Verslag van

Fraters van Tilburg, deel 2, p. 328.
de vergadering van de Schoolraad (28 aug. 1912), in: Arch. Frs. Tilburg,
Alg. arch., doos: ‘1912-16. Circulaires. 1916-1920 Circulaires’.
3 Horsten, De Fraters van Tilburg, deel 3, p. 15.
4 ‘Sancta Congregatio Religionis. Decretum. De reductione Instituti clericalis Fratrum
a D.N. Matre Misericordiae ad Institutum mere laicale’, door kardinaal Falconio, prefect
van de Congregatie van de Religieuzen (7 aug. 1916), in: Arch. Frs. Tilburg, Alg. arch.,
doos: 1912-16. Circulaires. 1916-1920. Circulaires.
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wet van 1920 net op tijd is gekomen om de fraters te redden van ernstige financiële problemen, en wellicht zelfs van een bankroet.
Het nieuwe bestuur wierp een kritische blik op de werkzaamheden van
de congregatie. Het gymnasium, dat het werkterrein van de paters was,
werd uiteraard afgestoten, maar ook andere ondernemingen kwamen ter
discussie te staan. De talrijke uitbreidingen in de periode 1900-1915 waren
de groei van het aantal frater-onderwijzers ver te boven gegaan, zodat een
toenemend aantal leken in dienst was gekomen. Dat zinde het bestuur niet.
Het besloot een aantal scholen af te stoten. Vervolgens boog het zich over
de vraag of de fraters moesten voortgaan met het jeugdwerk dat zij sinds de
jaren tachtig van de vorige eeuw op zich hadden genomen. Met name in de
patronaten (het parochiële jeugdwerk bij uitstek sinds het begin van de
eeuw)1 waren zij zeer actief geworden. Bovendien waren ze her en der tegemoet gekomen aan de behoefte aan volwassenenonderwijs: zij verzorgden
land- en tuinbouwcursussen voor boeren, handelscursussen voor kantoorbedienden, tekencursussen voor ambachtslieden, ontwikkelingscursussen
enzovoort. Strikt genomen vielen deze activiteiten buiten de opsomming
van de ‘liefdewerken’ die ooit, ruim een halve eeuw voordien, in artikel 1
van de constituties was neergelegd, namelijk: de opvoeding en het onderwijs van arme en minvermogende jongens, van doofstommen en blinden,
van wezen en vondelingen, van kinderen die door hun ouders voor het seminarie zijn bestemd, van jongens die onderwijzer gaan worden en van
jongens in scholen en internaten en, tenslotte, de verpleging van mannelijke patiënten ingeval van besmettelijke ziekten. Afgezien van de ‘verpleging
van mannelijke patiënten’ (een werk dat de fraters nooit hebben verricht)
was deze opsomming niet meer dan een weergave van de situatie van rond
1860. In feite had Zwijsen, zoals we reeds opmerkten, het werkterrein van
zijn congregatie helemaal niet strikt aan banden willen leggen, zoals blijkt
uit de ‘Bijzondere Regelen’ van 1857: “Ofschoon de Congregatie geene
soort van liefdewerken buitensluit, is echter het onderwijs en de opvoeding
der jeugd, in armen- en burgerscholen, in weeshuizen en andere opvoedingsgestichten, het voornaamste voorwerp harer zorgen.”2
Toch bleek de toevallige opsomming van werkzaamheden in 1916 de status van een absolute norm te hebben gekregen. Van Rossum, die sinds 1915
als ‘kardinaal-protector’ (vertegenwoordiger van de congregatie bij de H.
Stoel) optrad, adviseerde om alle activiteiten die buiten de omschrijving vielen, geleidelijk af te stoten. Hij was van oordeel dat de fraters geen duimbreed van de letter van de constituties mochten afwijken. Bovendien had hij
1 Selten,
2 Artikel

Het apostolaat der jeugd, p. 136 e.v.
36 in: Bijzondere Regelen voor de Fraters der Congregatie van O.L.V. Moeder van
Barmhartigheid, gevestigd te Tilburg, Tilburg 1857.
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praktische bezwaren tegen het jeugdwerk: het strookte niet met een strak
geregeld kloosterleven. Het bestuur legde zich daarbij neer, zij het niet van
harte, en trok de fraters in 1917-18 terug uit de leiding van de patronaten.
Het onderwijs dat binnen het kader van het patronaatswerk werd verzorgd,1
bleef gehandhaafd. Onderwijs aan oudere jongens was immers niet strijdig
met de constituties. Cursussen voor volwassenen werden daarentegen afgestoten, omdat de congregatie volgens haar constituties bestemd was voor
onderwijs aan de jeugd.

De Fraters van Utrecht
De congregatie van de Fraters van Utrecht heeft verreweg de meest moeizame start gehad van alle vijf broedercongregaties. Na haar oprichting in
1873 duurde het nog jaren voordat zij toekwam aan haar eigenlijke taak, het
verzorgen van onderwijs. Ook het ledental groeide slechts zeer langzaam.
Voor een deel was dit een gevolg van het optreden van de eerste overste, pater Bonifacius Vonk, die zowel in zakelijk als in menselijk opzicht ongeschikt bleek de gemeenschap te leiden. Maar ook aartsbisschop Schaepman
was er debet aan: hij liet de ontwikkeling op haar beloop.
Toen de congregatie in 1881 ten langen leste over vier onderwijzers beschikte, besloot pater Vonk overmoedig om naast de St.-Gregoriusschool
(een burgerschool, waarover nog steeds een leke-onderwijzer de scepter
zwaaide) een tussenschool op te richten op het terrein van het moederhuis.
Aan die tweede school vertilde de congregatie zich volkomen. Zij beschikte
over onvoldoende mankracht en ervaring. Een geschikte huisvesting was er
evenmin. De school zou na veel problemen in 1909 worden opgeheven om
ruimte te maken voor een uitbreiding van het moederhuis.2 Vonk was erop
gebrand de congregatie onafhankelijk te maken van leken, maar hij ging
daarbij overhaast en ontactisch te werk. In 1883 ontsloeg hij plompverloren
de leke-onderwijzer van de burgerschool en verving hem door (onervaren)
jonge fraters. Deze manoeuvre luidde een jarenlange stagnatie in. Het ont-

1

Zowel herhalingsonderwijs als tekenonderwijs, landbouwonderwijs en handelsonderwijs konden deel uitmaken van het programma van de patronaten. Selten, Het apostolaat der jeugd, p. 143-144.
2 Fr. Stephanus Buil, algemeen overste, en fr. Ignatius Roemelé, 1e assistent, aan de
besturen van de H. Dominicusparochie en de H. Willibrordusparochie te Utrecht (10
dec. 1907), in: Arch. Frs. Utrecht, kast 6, doos 15: Aartsbisdom 1871-1930.
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slag had op veel ouders een slechte indruk gemaakt en bovendien daalde het
peil van het onderwijs.1
In 1885, toen de personeelssituatie een uitbreiding mogelijk leek te maken, besloot Vonk ook een armenschool te bouwen om zo het onderwijsaanbod van de congregatie te completeren. Aartsbisschop Snickers stak echter een stokje voor dit plan, waarschijnlijk omdat het naar zijn oordeel financieel niet haalbaar was.2 In plaats daarvan ging Vonk in 1887 in op een
verzoek van de pastoor van de St.-Augustinusparochie in Utrecht om fraters te leveren voor een nieuwe ‘dubbele’ jongensschool, dat wil zeggen:
een school met een armenafdeling en een burgerafdeling.3 Deze school was
één van de vier parochiële scholen die aan het eind van jaren tachtig door de
Utrechtse parochiegeestelijkheid werden opgericht. Door deze parochieschool te accepteren hoopte Vonk te voorkomen dat de congregatie te veel
concurrentie zou ondervinden van deze parochiële scholen.4
Het onderwijs van de congregatie bood in de jaren zeventig en tachtig een
weinig opwekkende aanblik. De scholen hadden weinig kwaliteit en de
kleine congregatie slaagde er slechts met veel moeite in voldoende personeel te leveren. Er werd in vrijwel geen enkel opzicht vooruitgang geboekt.
Maar de crisis moest nog komen. In de loop der jaren bleek steeds duidelijker, dat pater Vonk door zijn ongelukkige beslissingen, maar vooral door
zijn autoritair en ongemakkelijk karakter ongeschikt was om leiding te geven aan de fratergemeenschap. Bovendien legde hij sinds zijn priesterwijding veel dédain aan de dag tegenover de fraters.5 Aartsbisschop Schaepman
bemoeide zich nauwelijks met het interne reilen en zeilen van zijn stichting en greep dus ook niet in. De sfeer werd zo slecht, dat Vonk aan enkele
fraters het plan schijnt te hebben voorgelegd om een nieuwe congregatie te
1

Wellicht speelden financiële overwegingen een rol. De leke-onderwijzer verdiende ƒ
1050 per jaar. Dat bedrag kon men besparen door fraters aan te stellen. Zie: Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van de St.-Gregoriusschool, hoofdonderwijzer Ph.
Taminiau (1877), in: Arch. Frs. Utrecht, kast 5, doos 5: Gesch. v.d. Congr. St. Aug.
school. Zie ook: 100 Jarig bestaan van de Fraters van Utrecht, p. 113.
2 100 Jarig bestaan van de Fraters van Utrecht, p. 118.
3 100 Jarig bestaan van de Fraters van Utrecht, p. 123.
4 Met name de burgerschool van de congregatie ging in de periode 1890-1892 sterk
achteruit. Zie: ‘Overzicht van den toestand der scholen aan het St. Gregoriushuis verbonden, 20 April 1892, t.b.v. mgr. P.M. Snickers, aartsbisschop van Utrecht’ (21 april
1892), in: Arch. Frs. Utrecht, kast 6, doos 15: Aartsbisdom 1871-1930. Zie verder: fr. Bonifacius Vonk, algemeen overste, aan P.M. Snickers, aartsbisschop van Utrecht (25 nov.
1890), in: Archief Aartsbisdom Utrecht (voortaan geciteerd: Arch. Abd. Utrecht), doos:
Utrecht. Fraters O.L. Vrouw van het H. Hart. i. 1883-1935, map: 1883-1900. Kopie in:
Arch. Frs. Utrecht, kast 6, doos 15: Aartsbisdom 1871-1930.
5 ‘Herinneringen uit de laatste jaren van Pater Vonk’s bestuur en uit de eerste jaren na
z’n vertrek’, door [een frater] (z.j.), in: Arch. Frs. Utrecht, kast 5, doos 3: Gesch. v.d.
Congr. 1873-90. i.
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beginnen in Gorinchem, waar hij contacten had met de pastoor.1 In 1891
ontving de opvolger van Schaepman, aartsbisschop Snickers, verontrustende berichten over de situatie binnen de congregatie. Hij verzocht pater Salesius de Beer, algemeen overste van de Fraters van Tilburg, om de Utrechtse
congregatie te visiteren. De Beer ging op bezoek in Utrecht en liet zich na
afloop van zijn bezoek kritisch uit over het optreden van Vonk, die enkele
maanden later met stille trom het moederhuis verliet. De fraters kregen van
de aartsbisschop te horen dat Vonk was ontslagen uit de congregatie. Snickers schijnt naar aanleiding van deze gebeurtenis overwogen te hebben de
kwakkelende congregatie te laten fuseren met de Fraters van Tilburg, maar
uiteindelijk zag hij daarvan af, omdat dat het einde zou hebben betekend
van de enige broedercongregatie van het aartsbisdom. Hij liet de fraters weten dat zij uit hun midden een nieuwe algemeen overste moesten kiezen,
zodat de congregatie als zuivere lekencongregatie verder kon gaan.
De nieuwe overste en zijn medebestuursleden werden met een hopeloze
situatie geconfronteerd. Er heerste een diepe malaisestemming onder de
fraters. Er vonden regelmatig uittredingen plaats uit de toch al kleine gemeenschap en er meldden zich maar weinig nieuwelingen. Financieel verkeerde de congregatie aan de rand van de afgrond: Vonk bleek jarenlang een
wanbeleid te hebben gevoerd over een gemeenschap die al bij haar stichting
een wankele financiële basis had. Zwijsen had er in 1874 schande van gesproken dat Schaepman de financiële grondslag van de nieuwe broedercongregatie nauwelijks onder ogen had gezien, met als gevolg dat de fraters in
de loop der jaren gedwongen waren geweest om bedeltochten te organiseren
door het aartsbisdom – niet voor hun scholen maar voor hun dagelijks levensonderhoud.2 Om een financiële ondergang van de congregatie te voorkomen moest aartsbisschop Snickers in de jaren negentig fors bijspringen.
Rond 1895 verbeterde de situatie enigszins doordat de drukkerij van het St.Gregoriushuis winst begon te maken en de diverse kerkbesturen aan de
congregatie schoolgeld betaalden voor de arme kinderen die bij de fraters
onderwijs volgden. Bovendien begon de congregatie te profiteren van de
nieuwe rijkssubsidie voor bijzondere scholen.3

1 100 Jarig bestaan van de Fraters van Utrecht, p. 126.
2 J. Zwijsen, bisschop van Den Bosch aan [zuster Begga,

algemeen overste van de Zusters van Liefde] (30 nov. 1874), in: Arch. Bd. Den Bosch, doos: Uitgaande brieven Mgr.
Zwijsen 1876, Dagregister nr. 1149. Kopieën in: Arch. Frs. Tilburg, doos: Mgr. Zwijsen.
Correspondentie. Archief Bisdom. Ingekomen 1869-1892, en in: Arch. Frs. Utrecht,
kast 5, doos 2: Corr. met de Frs. van Tilburg, 1873-1877.
3 ‘Staat van de Congregatie der Fraters van O.L. Vrouw v.h. H. Hart, gevestigd in het
St.-Gregoriushuis te Utrecht. September 1895, t.b.v. mgr. P.M. Snickers, aartsbisschop
van Utrecht’ (sept. 1895), in: Arch. Frs. Utrecht, kast 6, doos 15: Aartsbisdom 1871-1930.
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Na de eeuwwisseling herstelde de congregatie zich langzaam. Zowel het
congregatiebestuur als aartsbisschop H. van de Wetering (1850-1929),
wiens invloed op de congregatie zeer groot was, waren van mening dat alleen uitbreiding een kans zou bieden om nieuw bloed in de congregatie te
brengen en haar uit het slop te halen. In 1901 zette het bestuur de eerste
stap door de fraters die werkzaam waren in de scholen van de Utrechtse St.Augustinusparochie, terug te trekken. Op die manier werd personeel vrijgemaakt voor werkzaamheden die voor de toekomst meer beloften inhielden.1 Kort daarop ging het bestuur akkoord met een verzoek van de pastoor
van de St.-Vitusparochie in Hilversum om daar een nieuwe jongensschool
op zich te nemen.2 In 1904 vestigden de eerste fraters zich in Hilversum.
Zij bemanden samen met enkele leken de nieuwe school, die over drie afdelingen beschikte (namelijk een armenschool, een tussenschool en een burgerschool).3
Het toenemende gewicht van de frater-onderwijzers binnen de congregatiegemeenschap leidde in 1906 tot ontevredenheid onder de niet-onderwijzers, die onder meer eisten dat voor hen de mogelijkheid geopend zou worden om een vak te leren en uit te oefenen.4 Het verzoek van Van de Wetering om het Leo-gesticht in Borculo over te nemen, kwam daarom zeer gelegen. Dit gesticht, een tehuis voor wezen, halfwezen en vondelingen, was
in 1892 door het aartsbisdom opgericht in Tubbergen.5 In 1898 werd het
overgeplaatst naar een indrukwekkend nieuw gebouw bij Borculo. Het gesticht stond onder leiding van de Broeders van Amsterdam. Naar het schijnt
was aartsbisschop Van de Wetering toen reeds van plan het gesticht over te
doen aan zijn ‘eigen’ Utrechtse congregatie (de Broeders van Amsterdam
waren afkomstig uit het Haarlemse diocees).6 Dat bleek door het geringe
aantal fraters onmogelijk. In 1906 nam de aartsbisschop, die niet erg tevreden was over de gang van zaken in het Leo-gesticht, dat plan weer op. In
1

Fr. Ignatius Roemelé, algemeen overste, en fr. Stephanus Buil, secretaris, aan de pastoor van de Augustinusparochie, voorzitter van het schoolbestuur van de St. Augustinusschool (20 juni 1901), afschrift in: Arch. Frs. Utrecht, kast 5, doos 5: Gesch. v.d.
Congr. St. Aug. school.
2 Notulen van de bestuursvergadering (2 dec. 1901, 17 juni 1902, 12 okt. 1902), in:
Arch. Frs. Utrecht, kast 16, doos 1: Notulen [bestuurs]vergaderingen, 1885-1934.
3 100 Jarig bestaan van de Fraters van Utrecht, p. 176-180; fr. Jacobus Wirtz, ‘Het 25-jarig
jubileum der St. Vitus-, St. Jans- en St. Aloysiusschool. 1904 - 1 mei - 1929’ (mei 1929),
in: Arch. Frs. Utrecht, kast 10, doos 27: Huizen in Nederland. Overste. Hilversum.
1909-1939.
4 Notulen van de bestuursvergadering (21 jan., 13 maart, 21 maart, 25 maart, 30 maart,
5 april, 22 april 1906), in: Arch. Frs. Utrecht, kast 16, doos 1: Notulen [bestuurs]vergaderingen, 1885-1934.
5 Boerrigter, In smarten geboren, p. 161-164.
6 100 Jarig bestaan van de Fraters van Utrecht, p. 195.
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het daarop volgende jaar werd de overname voorbereid zonder dat de Broeders van Amsterdam daarvan op de hoogte werden gesteld. Fr. Stephanus
Buil (1866-1914), de algemeen overste van Utrecht, stak zich ten behoeve
van een oriënterend bezoek aan het gesticht zelfs ‘in politiek’ (burgerkleding) om “bij de broeders geen vermoedens te wekken”.1 Pas toen alles
beklonken was, werd de Amsterdamse congregatie op de hoogte gebracht.
De Amsterdamse broeders hebben deze stijlloze afdanking als zeer pijnlijk
ervaren.2 In 1908 vertrokken zij uit het Leo-gesticht. Zestien fraters uit
Utrecht namen hun plaats in. Geen van hen beschikte over de onderwijzersakte, zodat de school van het gesticht tot 1919 aan twee leken bleef toevertrouwd.3 De vestiging in Borculo schiep ruimte in het inmiddels overvol
geworden moederhuis in Utrecht en bood bovendien een duidelijke werkkring aan de niet-onderwijzers, die ook in de Utrechtse onderwijscongregatie enigszins in de verdrukking dreigden te raken. Men had in 1906-1908
enkele van hen speciaal opgeleid met het oog op de overname van het Leogesticht.4 Deze fraters namen niet alleen de surveillance en de verzorging
van de jongens op zich, maar ook allerlei vormen van eenvoudig ambachtsen landbouwonderwijs. De overname van het Leo-gesticht was bovendien
aantrekkelijk door het vooruitzicht op nieuwe roepingen uit het Achterhoekse platteland.5
Naast de overname van het Leo-gesticht was ook de oprichting van een
mulo-afdeling van de Utrechtse St.-Gregoriusschool in 1909 een teken dat
de congregatie vooruitging.6 In datzelfde jaar ging het bestuur bovendien in
op een verzoek van de deken van Amersfoort om de katholieke burgerschool ter plaatse op peil te brengen.
In 1917 kwam in Arnhem de belangrijkste vestiging van de congregatie
buiten Utrecht tot stand. Aanvankelijk had men in Utrecht zeer gereserveerd gereageerd op verzoeken vanuit Arnhem, omdat men zich niet wilde
vertillen aan een nieuwe vestiging. Uiteindelijk ging men, “om groot verlies
in de toekomst te vermijden”,7 door de knieën voor het dreigement dat de
1

J.J. Scheepers, rector van de Leo-stichting, aan fr. Stephanus Buil, algemeen overste
(19 jan. 1907, 5 juli 1907), in: Arch. Frs. Utrecht, kast 10, doos 10: Huizen in Nederland.
Overste. Borculo. 1907-1956.
2 Boerrigter, In smarten geboren, p. 188-191, 237.
3 100 Jarig bestaan van de Fraters van Utrecht, p. 200.
4 Fr. Stephanus Buil, algemeen overste, aan H. van de Wetering, aartsbisschop van
Utrecht (8 jan. 1908), in: Arch. Frs. Utrecht, kast 6, doos 15: Aartsbisdom 1871-1930; 100
Jarig bestaan van de Fraters van Utrecht, p. 738.
5 Fr. Stephanus Buil, algemeen overste, aan H. van de Wetering, aartsbisschop van
Utrecht (nov. 1906), in: Arch. Frs. Utrecht, kast 6, doos 15: Aartsbisdom 1871-1930.
6 100 Jarig bestaan van de Fraters van Utrecht, p. 273.
7 Fr. Stephanus Buil, algemeen overste, aan [de communiteit van Hilversum?] (1 maart
1913), in: Arch. Frs. Utrecht, kast 5, doos 8: Gesch. v.d. Congr. Oude corr. 1910-14.
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Broeders van Maastricht naar Arnhem zouden worden uitgenodigd. De fraters namen in Arnhem een enigszins verlopen school over. Zij werkten er
samen met drie leken die aan de school werden gehandhaafd. De komst van
de fraters riep nogal wat weerstand op onder de katholieke onderwijzers ter
plaatse (die de concurrentie van de fraterschool vreesden). Ook de ouders
van de leerlingen waren niet onverdeeld gelukkig met de verandering van
bewind. Sommigen vreesden dat het onderwijs van de fraters weliswaar
vroom maar kwalitatief onder de maat zou zijn.1

1

100 Jarig bestaan van de Fraters van Utrecht, p. 236.
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iii
In de katholieke beweging
1840-1920

1. Inschakeling in de katholieke beweging
Afscheid van de bescheiden oorsprong
Zowel in Nederland als elders zijn de meeste lekencongregaties voortgekomen uit een of ander lokaal project in de sfeer van armenzorg, catechese
of jeugdwerk. De meeste stichters beoogden aanvankelijk dan ook niet meer
dan het bijeenbrengen van een groepje broeders of zusters om in hun eigen
parochie, stad, bisdom of vicariaat activiteiten in die sfeer te kunnen verrichten. Die doelstelling weerspiegelde het karakter van de ultramontaanse
beweging, die zich destijds vooral manifesteerde in min of meer ‘losse’ lokale initiatieven, gericht op een revitalisering van het parochieleven en op
een morele en godsdienstige verheffing van de armen. In de loop van de
eeuw is de beweging van karakter veranderd. Er was in toenemende mate
sprake van een algemene beweging onder katholieken, van coördinatie op
diocesaan niveau en van een verbreding van de doelstellingen. Meer en
meer werd gestreefd naar het creëren van een complete, afgeronde katholieke subcultuur, hetgeen uiteindelijk zou resulteren in de zuil van katholieke
organisaties.
Met betrekking tot het onderwijs betekende deze verandering dat plaatselijke initiatieven opgingen in een algemeen, door de meerderheid van de katholieken gedragen streven naar een alomvattend katholiek onderwijssysteem, waarin katholieke kinderen van alle standen en leeftijden zouden
kunnen worden opgenomen. Elke nieuwe school, elk nieuw katholiek gesticht, was voortaan een gewonnen slag voor de katholieke zaak. Religieuzen speelden daarin lange tijd een belangrijke rol. De komst van zusters of
broeders om een nieuwe of bestaande katholieke school of instelling op
zich te nemen, was in veel gevallen niet ‘zomaar’ een neutrale oplossing
voor een personeelsprobleem maar een overwinning voor de ene partij en
een nederlaag voor de andere partij. Dat blijkt uit de lokale conflicten waarmee de inzet van religieuzen vaak gepaard ging en uit de politieke om-
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zichtigheid waarmee pastoors en regenten te werk gingen wanneer zij religieuzen wilden aantrekken. Zij drongen in hun briefwisselingen met de
congregaties steevast aan op discretie en wezen op allerlei hindernissen en
weerstanden die snelle besluitvorming verhinderden.
De inschakeling in de schoolstrijd had vier belangrijke consequenties
voor de congregaties. De eerste consequentie was hun onverwachte groei in
ledental en geografische uitbreiding. De tweede consequentie was hun toenemende concentratie op het gewone lager onderwijs. De derde consequentie betrof de uitbreiding van de doelgroep van hun werk. De vierde consequentie was de verbetering van hun interne opleiding en professionele niveau.
Door hun inschakeling in de schoolstrijd zijn de vijf congregaties boven
hun lokale, bescheiden begin uitgetild. Dat wil niet zeggen dat zij precies
dezelfde weg hebben afgelegd. In sommige gevallen voltrok de inschakeling
zich als vanzelf en met de welgemeende zegen van de stichter, in andere
gevallen pas nadat de congregatie zich onder druk van de bisschop, van de
lokale geestelijkheid of van katholieke ouders mentaal en organisatorisch
had aangepast. In een vorig hoofdstuk werd opgemerkt, dat de ultramontaans georiënteerde geestelijkheid zich bediend heeft van de lekencongregaties bij het realiseren van een meer actieve pastorale koers. De geschiedenis
van de congregatie van Oudenbosch laat zien dat afwijkingen van die ‘regel’
niet werden geaccepteerd. Het werd deze congregatie niet vergund zich ten
eeuwigen dage tot Saint Louis te beperken. Congregaties van broeders en
zusters moesten zich wijd en zijd nuttig maken.
De broeders en fraters werden op steeds meer plaatsen in den lande aan
het werk gezet. Hun congregaties overschreden hun oorspronkelijke lokale
begrenzing. Alle vijf ontwikkelden zij het klassieke organisatiepatroon van
negentiende-eeuwse congregaties: een moederhuis waarin het bestuur zetelt, dat de scepter zwaait over een aantal onderhorige huizen of succursalen in steden of dorpen waar de congregatie scholen of instellingen in beheer heeft. De stichters hadden dit nauwelijks voorzien. Zij hadden destijds
de stichting van een kleine gemeenschap beoogd. Aan nevenvestigingen
dachten zij niet eens. Zwijsen had zich bij de stichting van de Zusters van
Liefde in 1832 stellig voorgenomen hun aantal tot twaalf te beperken, maar
onder druk van een steeds groter aantal kandidates en van aanvragen om
zusters die hem van collega’s uit den lande bereikten, had hij die grens losgelaten. Daarom had hij, wijs geworden, geen grens meer gesteld aan het
ledental van de fratercongregatie die hij twaalf jaar later stichtte. Rutten
schijnt daarentegen nog wel van plan te zijn geweest een broedergemeenschap van twaalf leden te stichten, groot genoeg om enkele schooltjes in
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Maastricht te bemannen en daarnaast nog enig caritatief werk te verrichten.1
Hij stelde echter al spoedig vast dat zijn stichting méér leden kon aantrekken dan twaalf en dat er ook buiten Maastricht veel nuttig werk voor zijn
broeders was te vinden. Ook Hellemons had slechts de stichting van een
kleine broedergemeenschap op het oog, net groot genoeg om zijn jeugdwerk in Oudenbosch voort te zetten. Of Hellemons, Van Hooijdonk en
Schaepman een bepaald aantal leden in gedachten hadden, blijkt niet uit de
bronnen, maar het is duidelijk dat ook zij hun creaties vèr hebben zien uitgroeien boven hun oorspronkelijke verwachtingen.

Concentratie op het onderwijs
De congregaties waren opgericht voor een specifiek bestaand werk, maar tegelijkertijd met tamelijk vage algemene doelstellingen. Die ‘vaagheid’ was
niet toevallig, maar weerspiegelde in de meeste gevallen een principiële
keuze voor ‘openheid’, voor een onbeperkte beschikbaarheid voor de kerk
en de noodlijdende medemens. Dat was zeker het geval bij Zwijsen en Rutten. Zwijsen was ervan overtuigd geraakt dat het beter was de grenzen van
de liefdewerken niet strak te omschrijven maar over te laten aan de omstandigheden van tijd en plaats.2 Rutten noteerde over de mogelijke werkterreinen van zijn stichting: “(...) en verder zullen wij niets bepalen immers wij
hopen al te doen wat ons de hemel zal opleggen volgens den wijzen raad
van onze geestelijke overheid”.3
Daar moet overigens aan worden toegevoegd, dat die openheid en die nadruk op beschikbaarheid lange tijd óók een gebrek aan beleid maskeerden.
De ontwikkeling van de congregaties – niet alleen die van Tilburg en
Maastricht – droeg een tamelijk willekeurig en grillig karakter. Of men een
werk accepteerde of niet, hing af van toevallige omstandigheden en overwegingen. Nu eens wees men een of ander werk af omdat het geestelijk leven
van de broeders in de knel zou komen, dan weer nam men een dergelijk na1

Het getal twaalf heeft als verwijzing naar de Twaalf Apostelen een traditie die tot in de
middeleeuwen terugreikt. Men vindt het bijvoorbeeld terug bij de H. Benedictus van
Nursia, maar ook dichter bij huis bij de Belgische Broeders van Dale. Deze congregatie,
opgericht in 1761, telde jarenlang niet meer dan twaalf leden. Pelliccia en Rocca, Dizionario degli Instituti di Perfezione, deel 4, p. 754.
2 J. Zwijsen aan Kardinaal Barnabo, prefect van de Congregatio de Propaganda Fide (25
april 1858), in: Arch. Frs. Tilburg, Alg. arch., doos: Dossier Besturen voor 1861. Zie ook:
Lauret, Per Imperatief Mandaat, p. 4.
3 Brief L.H. Rutten aan [G.P. Wilmer] (15 augustus 1840), in: Arch. Bd. Den Bosch, nr.
521, doos: Broeders van O.L.Vr. Onbevl. Ontvangenis Maastricht, map: Broeders van
Maastricht. Oude stukken 1838-1845.
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deel op de koop toe. Veel hing af van de druk die de aanvrager (meestal een
pastoor of een bisschop) kon uitoefenen. Omdat men nogal eens door de
knieën ging voor dringende verzoeken, werd de mankracht van de congregaties altijd tot het uiterste gebruikt. Soms werden werkzaamheden zonder voldoende voorbereiding of zonder degelijke financiële basis geaccepteerd. In de beginperiode namen de broeders en fraters allerlei werkzaamheden op zich: godsdienstonderwijs, de verzorging en opvoeding van wezen, verwaarloosde of gehandicapte kinderen, jeugdwerk en zelfs (in het
geval van de Broeders van Maastricht) ziekenverpleging.1 Op den duur kregen al deze werkzaamheden een marginaal karakter vergeleken bij het werk
in de talrijke dag- en kostscholen voor lo en ulo. Het duidelijkst is dit proces te volgen in de congregatie van Maastricht die in de loop van de negentiende eeuw alle opvoedingsgestichten afstootte om zich volledig op lo en
ulo te concentreren.2 Het onderwijs was de ‘groeisector’ bij uitstek. Het
verst ging deze ontwikkeling in de congregaties van Maastricht, Oudenbosch en Tilburg, waar op den duur 70 à 80% van de leden onderwijzer
van beroep was. In de congregaties van Huijbergen en Utrecht namen gestichtsopvoeding, ambachtsonderwijs en jeugdwerk een relatief belangrijkere plaats in, hoewel ook daar het lager onderwijs voorop stond.

Uitbreiding van de doelgroep
We merkten reeds op dat de schoolstrijd na het midden van de negentiende
eeuw niet de oprichting van armenscholen of godsdienstklasjes tot inzet
had maar de opbouw van een katholiek onderwijssysteem dat alle rangen en
standen van het katholieke volksdeel zou omvatten. Op den duur zijn alle
vijf broedercongregaties daaraan mee gaan werken. Zelfs de congregaties
van Maastricht en Tilburg, die waren opgericht met de uitgesproken intentie om onderwijs voor de armen te verzorgen, zijn hun aandacht gaan verdelen over armenonderwijs en onderwijs voor de katholieke middenklasse.
De Fraters van Tilburg stichtten in 1852 het pensionaat van De Ruwenberg
bij St.-Michielsgestel, dat bepaald niet voor de allerarmsten was bedoeld.
Ook elders begonnen zij met burgerscholen en tussenscholen, meestal in
combinatie met een armenschool. Uit niets blijkt dat de fraters deze gang
1

Bij de Fraters van Tilburg werd ziekenverpleging aanvankelijk niet uitgesloten maar
reeds in de Bijzondere Regelen van 1857 niet meer vermeld als een normaal werkterrein. In art. 32 stond wel nog de bepaling dat de fraters zich beschikbaar stelden voor de
verpleging van slachtoffers van epidemieën. Die bepaling gold ook in de congregatie van
Utrecht, die haar regel aan die van Tilburg had ontleend.
2 Van Vugt, ‘Een congregatie zoekt haar richting’, p. 55-56.
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van zaken als een afwijking van hun engagement met de armen hebben beschouwd. We zagen reeds dat Zwijsen niet principieel gekant was tegen
werk voor meergegoede katholieken, zolang de zorg voor de armen maar
voorop bleef staan. In de congregatie van Maastricht werden burgerscholen
en pensionaten daarentegen ervaren als een breuk met de traditie, hoewel
ook Rutten zich nooit principieel tégen onderwijs aan burgerkinderen had
uitgesproken. De eerste scholen en opvoedingsgestichten die de broeders
onder hun hoede hadden genomen, waren zonder uitzondering bestemd
voor de kinderen van arme of ‘minvermogende’ katholieken. Uit het feit dat
de congregatie in 1850 en 1852 zelfs bereid bleek twee openbare armenscholen in Roermond en Weert te accepteren, blijkt dat haar engagement met de
armen aanvankelijk zelfs zwaarder woog dan haar afkeer van het openbaar
onderwijs.
In de loop van de jaren vijftig kwam de Maastrichtse congregatie onder
toenemende druk te staan om pensionaten, burgerscholen en tussenscholen op te richten. De verheviging van de schoolstrijd en de afkeer die een
groeiend aantal katholieken koesterde jegens de ‘neutrale’ openbare school,
deden vanaf het midden van de negentiende eeuw ook onder de beter gesitueerde katholieken de behoefte aan bijzonder onderwijs toenemen. In de
standenmaatschappij van die tijd was het ondenkbaar dat de kinderen van
welgestelden op school zouden aanschuiven bij armeluiskinderen die, naar
het oordeel van broeder-overste Bernardus Hoecken, “genoeg hebben zoo
zij vooral in den H. Godsdienst onderwezen zijn en daarbij wat lezen,
schrijven en rekenen kunnen”.1
Er waren nieuwe scholen nodig, geschikt voor ‘nette’ kinderen. Bovendien moesten die scholen òf een gedegen voorbereiding geven op de middelbare school en het seminarie òf door middel van een uitgebreid vakkenpakket de onmiddellijke beroepskansen van de leerlingen vergroten. In de
ogen van veel burgers werd onderwijs immers meer en meer een middel
om vooruit te komen in het leven. De lager-onderwijswet van 1857 was aan
die trend tegemoet gekomen door verbeteringen in het gewone lager onderwijs aan te brengen en door een wettelijke vorm te geven aan het mulo
(Meer Uitgebreid Lager Onderwijs), een onderwijstype dat in de voorafgaande jaren spontaan was ontstaan als een uitbreiding van het gewone lager
onderwijs. Op mulo-scholen was naast de normale lagere-schoolvakken
ook plaats voor moderne talen (met name Frans en Duits), wiskunde, landbouwkunde en dergelijke.
De Broeders van Maastricht stonden voor een dilemma. Moesten zij
voortgaan met alléén armenonderwijs te verzorgen of moesten zij tegemoet
1

Jaarboek der Vergadering, p. 242, in: Arch. Brs. M’str., doos 2-1-1.
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komen aan “het billijk verlangen van vele aanzienlijke ouders” (en van geestelijken!) en ook scholen voor de beter gesitueerden op zich nemen?1 Een
belangrijke overweging was dat ‘betalende’ burgerscholen de financiële positie van de congregatie ten goede zouden komen, te meer “daar men voorzag, dat het kosteloos onderwijs geven op den duur moeielijk zou vol te
houden zijn”.2 Bovendien zouden de burgerscholen met hun kleine klassen
en beschaafde leerlingen veel prettiger werk bieden dan de ‘klompenscholen’. Een belangrijkere overweging was dat de belangen van geloof en kerk
zouden worden geschaad, wanneer de congregaties van broeders en zusters
in gebreke zouden blijven. Bij gebrek aan geschikte katholieke scholen zouden immers juist de meest invloedrijke katholieken gedwongen zijn hun
kinderen naar neutrale onderwijsinstellingen te sturen. De gemeenten, die
na 1857 steeds meer openbare burgerscholen oprichtten, zouden het monopolie op het burger-onderwijs krijgen.3 Dat zou niet alleen een ramp zijn
voor het zieleheil van de betrokken kinderen, maar ook voor de ‘katholieke
zaak’. Men zag heel goed in, dat contacten met de ‘deftige stand’ allerlei
materiële en politieke voordelen met zich meebrachten. Schenkingen en legaten van bemiddelde geloofsgenoten waren onmisbare bronnen van inkomsten voor parochies, voor katholieke scholen, ziekenhuizen en andere
instellingen. De politieke steun van invloedrijke geloofsgenoten was onmisbaar in de schoolstrijd. Ja, zelfs werd overwogen dat de kerk en de religieuzen in onzekere tijden – de revolutie van 1848 lag nog vers in het geheugen! – op politieke protectie moesten kunnen rekenen. Anderzijds was de
omgang met beter gesitueerden ook met gevaren verbonden. Het congregatiebestuur vreesde dat de broeders in aanraking zouden komen met de verlokkingen van de zinnelijke en materialistische wereld.
Zoals ook andere congregaties spaarden de Broeders van Maastricht de
kool en de geit: zij richtten naast hun armenscholen ook burgerscholen,
tussenscholen en pensionaten op. Maar dat gebeurde niet zonder gewetensproblemen.4 Het weifelende congregatiebestuur werd echter over de streep
getrokken door de gedachte dat het geld dat door de burgerscholen zou worden verdiend, indirect weer aangewend zou worden voor de armenscholen.
Op die manier zou men het engagement met de armen niet verloochenen.
Men bleef dat engagement zeer serieus nemen: in 1858 trok overste Bernardus de broeders uit ’s-Hertogenbosch terug, omdat het schoolbestuur daar
schoolgeld wilde gaan heffen. De school zou daardoor minder geschikt
1 Jaarboek der Vergadering, p. 217, in: Arch. Brs. M’str., doos 2-1-1.
2 Jaarboek der Vergadering, p. 186, in: Arch. Brs. M’str., doos 2-1-1.
3 Idenburg, Schets van het Nederlands schoolwezen, p. 168.
4 Overste Bernardus wijdde een hele apologie aan deze beslissing.

Vergadering, p. 217, in: Arch. Brs. M’str., doos 2-1-1.
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Zie: Jaarboek der

worden voor de armen. Br. Bernardus vond dat onaanvaardbaar “met het
oog op de H. Regel”, die inzet voor de armen voorschreef.1
De Broeders van Huijbergen waren begonnen met een vorm van armenzorg: een weeshuis voor kinderen uit arme gezinnen, maar vervolgens hadden zij om financiële redenen en op aandringen van Van Hooijdonk het
pensionaat Sainte Marie geopend. Zowel in Sainte Marie als in hun eerste
school in Breda (1868-1876) gaven zij les aan kinderen uit de katholieke
middenstand. In de jaren tachtig trad hun congregatie in een nieuwe fase
van haar geschiedenis: zij begon zich uit te breiden en legde bovendien een
sterke voorkeur voor armenscholen aan de dag. In elke nieuwe vestigingsplaats werden armenscholen aangenomen, meestal onder bestuur van de lokale afdeling van de St.-Vincentiusvereniging. De congregatie van Utrecht,
tenslotte, was bestemd voor de katholieke jeugd in Utrecht zonder dat iets
bleek van een voorkeur voor een bepaalde doelgroep. De fraters begonnen
hun werkzaamheden aan een bestaande burgerschool, maar toen de financiën en het aantal bevoegden het toelieten, breidden zij hun werk uit met
een tussenschool en met een parochieschool die bestemd was voor de arbeidersjeugd en voor kinderen uit de eenvoudige middenstand. Later, na de
eeuwwisseling, legden zij een duidelijke voorkeur aan de dag voor scholen
voor de arbeidersjeugd, hoewel de fraterscholen ook door kinderen uit andere milieus werden bezocht.
De oorspronkelijke werkzaamheden van de Broeders van Oudenbosch,
jeugdwerk en het pensionaat Saint Louis, hadden weinig van doen met armenzorg. De confrontatie met ‘arme en minvermogende kinderen’ in Breda, Bergen op Zoom en Huijbergen (1846-1852) viel de broeders dan ook
koud op het lijf. Pas eind jaren zestig zouden zij weer een armenschool beginnen, in Surabaja in Nederlands-Indië. Meer armenscholen volgden pas
ná de eeuwwisseling, steeds in het kielzog van tussenscholen en burgerscholen. Uiteindelijk vertoonde de congregatie hetzelfde patroon van werkzaamheden als haar Tilburgse en Maastrichtse tegenhangers.
De congregaties zijn onderwijs voor alle lagen van de bevolking gaan verzorgen. Zo had de congregatie van Maastricht in 1889 veertien armenscholen met 3851 leerlingen onder haar hoede, maar tegelijkertijd acht tussenscholen, tien burgerscholen en twee pensionaten met 4356 leerlingen.2
1

Art meldt een geval – er zullen er zeker méér zijn – van een congregatie die door de
bisschop min of meer gedwongen werd betaald onderwijs te gaan geven: de Broeders
van de Christelijke Scholen in het bisdom Gent. J. Art, Kerkelijke structuur en pastorale
werking, p. 76. Er zijn daarentegen ook voorbeelden te geven van congregaties die juist
zeer opzagen tegen armenonderwijs, dat veel moeite kostte en weinig opleverde.
2 Gegevens ontleend aan: Verkort overzicht der voornaamste gebeurtenissen in de
broederhuizen der Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, en: Verkort
overzicht der voornaamste gebeurtenissen in het jaarboek der Congregatie der Broe-
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Voor de andere congregaties is deze ontwikkeling niet met exacte cijfers te
volgen, omdat de scholen in de archieven niet consequent gecategoriseerd
worden in armenscholen, tussenscholen en burgerscholen. Het gebruikelijke patroon was echter, dat in de steden broederscholen van verschillend sociaal niveau naast elkaar bestonden en in de dorpen sociaal gemengde parochiescholen (omdat daar niet voldoende leerlingen waren voor meer dan één
school).
Bij de beslissing van een congregatiebestuur om een werk al dan niet aan
te nemen, stond niet meer het sociale motief voorop maar het katholieke motief. Het feit dat er behoefte was aan personeel voor een katholieke school,
woog zwaarder dan de vraag voor welke bevolkingsgroep die school was bedoeld.
Dat het hier een algemene tendens betrof in het katholieke onderwijs,
wordt geïllustreerd door de ontwikkeling van een andere, al eerder genoemde katholieke onderwijsorganisatie: het R.K. Schoolgesticht in de stad
Utrecht. Deze stichting van pastoors en leken was in 1806 opgericht met
het doel armenscholen in het leven te roepen. In de tweede helft van de
eeuw breidde de stichting door het exploiteren van burgerscholen haar doelstelling uit van het armenonderwijs naar katholiek onderwijs voor alle standen.1 Iets dergelijks gold ook voor de scholen die door sommige afdelingen
van de St.-Vincentiusvereniging werden gesticht: ook die werden op den
duur gewone, sociaal gemengde parochiescholen.2 Precies dezelfde ontwikkeling als de congregaties lieten zien.

De interne opleiding van de congregaties
Al enkele jaren na de stichting van de congregaties was duidelijk, dat het
geven van gewoon onderwijs een hoofdtaak was geworden en dat het verwerven van onderwijzersakten ter hand moest worden genomen. Zo bleek
al uit de eerste constituties van de Broeders van Oudenbosch, die in 1854
door Van Hooijdonk werden goedgekeurd, dat niet het parochiële jeugdwerk maar het pensionaatswerk en, daarmee onverbrekelijk verbonden, het
onderwijs de belangrijkste werkterreinen waren geworden. De tekst wemelde van bepalingen die de bevordering van de onderwijzersstudie beoogden,
ders van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, in: Arch. Brs. M’str. De compilatie van
de gegevens dank ik aan br. Patricio Winters, archivaris van de congregatie.
1 Van der Heijden, Het Roomsch-Catholyk School-Gesticht.
2 Dat gold bijvoorbeeld voor de St.-Vincentiusscholen in en rond Breda. Zie: artikel van
J. Beesems over 50 jaar Broeders van Huijbergen in Breda (1940), in: Arch. Brs. Huijbergen, doos xv, map: St.Vinc. Breda.
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maar die zouden tientallen jaren evenzovele dode letters blijven.1 Er was immers geen sprake van een echte opleiding, dat wil zeggen: van een georganiseerde aanpak van de studie. Voor zover de broeders studeerden, gebeurde
dat zonder toereikende begeleiding, zonder geschikte leermiddelen, op ongeschikte locaties, in verloren uurtjes na de drukke en vermoeiende dagelijkse werkzaamheden.2 Er gingen jaren voorbij zonder dat ook maar één
broeder de onderwijzersakte verwierf. In 1876, toen Saint Louis reeds vierendertig jaar bestond en de congregatie 79 broeders telde, beschikte men
over welgeteld negen bevoegde onderwijzers. Daaronder waren zeven volledig bevoegden (onder wie algemeen overste br. Vincentius, die zelf geen les
gaf) en twee hulponderwijzers.3 Het pensionaat telde echter al 412 leerlingen, verdeeld over 15 klassen, zodat in zes klassen onbevoegde broeders les
gaven (men had geen leke-leerkrachten in dienst). De kwaliteit van het onderwijs als geheel zal waarschijnlijk niet erg hoog zijn geweest. Het feit dat
Saint Louis niettemin een bloeiend instituut was, is illustratief voor de onderwijssituatie in katholiek Nederland: er was blijkbaar geen concurrentie
van betekenis. Dat was wèl het geval in Roosendaal, waar de broederschool
in de jaren 1876-1883 aan de concurrentie van het openbaar onderwijs ten
onder dreigde te gaan, en in Surabaja, waar vooral de armenschool met
moeite overeind werd gehouden. Toch zag broeder-overste Vincentius geen
noodzaak om de studie van de broeders structureel te verbeteren. Integendeel, suggesties in die richting wees hij gedecideerd af. Vreesde hij dat een
sterkere nadruk op studie afbreuk zou doen aan het geestelijk leven? Dat in
een congregatie vol pedante onderwijzers de nederigheid en de gehoorzaamheid te lijden zouden hebben? De kwestie van de studie leefde echter wel
degelijk onder de broeders. Een van hen, de latere algemeen overste br. Hilarius Martens (1840-1902), had in 1871 zelfs een geschriftje gewijd aan de
noodzaak van studie.4 Hij wees op de plicht van de broeders om goed onderwijs te geven en kinderen – “de bloem van den middenstand van heel
ons land” – van de scholen van de ‘modernen’ af te houden. Maar direct effect had zijn pleidooi niet. Eerst het ingrijpen van bisschop Van Beek
bracht verbetering. Van Beek was erop gebrand orde op zaken te stellen in
het Bredase diocees na het al te gemoedelijke bewind van Van Hooijdonk
1

‘Constitutiën van de Broeders der Congregatie van den H. Aloysius, onder de bescherming van den H. Ignatius’ (26 juli 1854), ms. in: Arch. Bisdom Breda, doos i 73:
Oudenbosch, map: Broeders en past. Hellemons. Het manuscript is voorzien van de
goedkeuring van Van Hooijdonk.
2 Christophorus, Geschiedenis van de Broeders van Saint Louis, deel 19, p. 5.
3 Christophorus, Geschiedenis van de Broeders van Saint Louis, deel 19, p. 4.
4 Br. Hilarius Martens, Over de noodzakelijkheid der studie, z.p. 1871. De tekst is integraal afgedrukt in: Christophorus, Geschiedenis van de Broeders van Saint Louis, deel 16,
p. 47-68.
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en J. van Genk (1803-1874). Hij liet aan overste Vincentius weten dat onmiddellijk maatregelen ter verbetering moesten worden genomen. Dat gebeurde. In 1877 werd besloten een viertal broeders naar de normaalschool
van Rolduc en de normaalschool van de Broeders van Maastricht te sturen.1
Men voelde zich opgejaagd door het voorstel voor een nieuwe lager-onderwijswet dat door de regering-Kappeyne van de Coppello was voorbereid. De
nieuwe wet zou de exameneisen voor de onderwijzersakte verzwaren en de
kwekelingen uit de school verbannen. Veel succes had men vooralsnog
niet: in 1879 ‘dropen’ tien van de elf broeders voor het onderwijzersexamen.2 Een definitieve verbetering werd pas bereikt in 1898, toen aan Saint
Louis een ‘R.K. Bijzondere Normaalschool’ werd verbonden. Het betrof een
cursus van enkele lessen in de week, die in hoofdzaak door één broeder
werd verzorgd.3 Toch groeide dankzij deze cursus langzaam maar zeker het
aantal bevoegde broeders. Een nieuwe fase brak aan in 1905, toen de
congregatie met steun van het bisdom de kweekschool ‘Saint Jean Baptiste
de la Salle’ oprichtte. Deze school, gevestigd in Oudenbosch, was bedoeld
voor de opleiding van broeders èn leken. Met die opzet waren de broeders
aanvankelijk niet onverdeeld gelukkig, maar de omstandigheden noopten
ertoe. Het bleek een gouden greep. De congregatie beschikte nu niet alleen
over een goede eigen opleiding maar had bovendien een nieuwe, belangrijke
taak gekregen: de opleiding van leke-onderwijzers voor het diocees. De
nieuwe kweekschool zorgde echter ook voor onrust in de congregatie. De
‘werkbroeders’, dat wil zeggen: de broeders die belast waren met ambachtelijke of huishoudelijke werkzaamheden, vreesden een tweederangs positie
te gaan innemen ten opzichte van de groeiende groep broeder-onderwijzers.4 De ontwikkeling in de richting van een gespecialiseerde onderwijsgemeenschap was echter onomkeerbaar. Overigens functioneerde de Oudenbossche congregatie meer dan zeventig jaar lang zonder een juvenaat,
1

Christophorus, Geschiedenis van de Broeders van Saint Louis, deel 19, p. 11-13, 15. De
normaalschool van Rolduc was onderdeel van een onderwijsinstelling die een middelbare school en een klein-seminarie omvatte. De instelling was een creatie uit 1836 van de
bisschop van Luik, C.R.A. van Bommel. Docent in Rolduc was G.H. Leus (1826-1888),
een voormalige frater van Tilburg (fr. Dositheus), die ook in de beginperiode van andere broedercongregaties een belangrijke rol heeft gespeeld. Zie: Holtkamp, Van begijnen
en schoolmeesters, p. 67-68, 234; br. Cyprianus [Andreae], ‘Gerardus Henricus Leus’, in:
Uit eigen kring, 7(1939), p. 67-101. In overdruk verschenen als: idem, Gerardus Henricus
Leus, St.-Michielsgestel [ca. 1939]. Uitgave Broeders van Maastricht.
2 Christophorus, Geschiedenis van de Broeders van Saint Louis, deel 19, p. 58.
3 Holtkamp, Van begijnen en schoolmeesters, p. 228-230; J. de Frankrijker, De katholieke
onderwijzersopleiding. Organisatie en ideologie 1889-1984 (Meppel 1988. Dissertatie ru
Leiden), p. 10. De Frankrijker heeft de organisatie, het dagelijks leven en de ‘geest’ van
de Oudenbossche kweekschool onderzocht als case study voor de geschiedenis van de
katholieke onderwijzersopleiding.
4 Christophorus, Geschiedenis van de Broeders van Saint Louis, deel 25, p. 46-47.
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dat wil zeggen: een aparte leefgemeenschap van jongens die broeder wilden
worden. Het pensionaat Saint Louis was een zo efficiënte kweekvijver van
broederroepingen, dat men het niet nodig vond kandidaat-broeders van de
overige pensionairs te scheiden. Pas in 1911 besloot men een juvenaat op te
richten, omdat men vond dat de jongens die broeder wilden worden, in het
nog steeds groeiende Saint Louis verloren liepen.1
De congregatie van Maastricht kende in de eerste twaalf jaar van haar bestaan geen interne opleiding. De jongemannen die zich voor de congregatie
aanmeldden, werden al naar gelang de behoeften van het moment meteen
aan het werk gezet als bewaarschoolhouder, als surveillant in een gesticht
of als hulpkracht in een school. Slechts een enkeling beschikte reeds over
een onderwijsbevoegdheid, maar op dergelijke witte raven kon de congregatie niet wachten. Veelbelovende aspiranten kregen de opdracht voor en na
hun gewone werk te studeren voor het onderwijzersexamen. Wanneer men
bedenkt, dat de meesten van hen hoogstens lagere school als vooropleiding
hadden, dat zij slechts over zeer weinig ‘vrije’ tijd beschikten en dat er geen
sprake was van enige studiebegeleiding, valt licht te begrijpen dat de resultaten tegenvielen. Tussen 1840 en 1850 zond het bestuur daarom bij wijze
van noodmaatregel enkele broeders naar de normaalschool van Rolduc.2
Tussen 1850 en 1852 werd een tweede groepje uitgezonden naar een normaalschool in St.-Truiden in België.3 Die aanpak kostte de congregatie handenvol geld, maar leverde weinig op. In 1853 gooide men het roer om. Men
besloot om in Weert jongens van 12 à 16 jaar als kwekeling aan te nemen.
Vanaf 1858 werd het gewoonte deze jongens na enkele jaren opleiding naar
Maastricht te sturen, waar zij voor de klas werden gezet of verder moesten
studeren.4 Zo werd het juvenaatssysteem in de congregatie geïntroduceerd.
Is men daartoe geïnspireerd door het voorbeeld van de Fraters van Tilburg,
die al in 1850 met een juvenaatsklasje van start waren gegaan? Of door de
Broeders van de Christelijke Scholen, die al van oudsher een petit noviciat
kenden? Hoe dit ook zij, de interne opleiding kreeg nu een vaste vorm en
er kwam grotere regelmaat in de rekrutering van nieuwe leden. Het aantal
broeder-onderwijzers nam toe. Ook het aantal broeders dat na de onderwijzersakte nog extra lagere onderwijsakten verwierf, groeide. Die lo-akten waren nodig om Frans, boekhouden en dergelijke vakken te kunnen doceren
1 Christophorus, Tussen Windvaan en Koepel, p. 247.
2 Jaarboek der Vergadering, p. 54, in: Arch. Brs. M’str., doos 2-1-1.
3 Jaarboek der Vergadering, p. 166, 175, in: Arch. Brs. M’str., doos
4 Jaarboek der Vergadering, p. 228, in: Arch. Brs. M’str., doos

2-1-1.
2-1-1. Vgl. br. Stefano
Meurkens, ‘Recrutering en opleiding’, in: Ubachs, 1840-1965. 125 jaar Broeders van
Maastricht, p. 59-75.
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aan de burgerscholen en de mulo-scholen. Desondanks bleef de kwaliteit
en het rendement van de opleiding gedurende de hele negentiende eeuw
een bron van zorgen voor het Maastrichtse bestuur. De eisen van de lageronderwijswetten van 1857 en 1878 werden met angst en vreze tegemoet gezien. Per saldo hebben zowel deze wetten als de concurrentie van andere
scholen, openbare en bijzondere, een heilzame invloed gehad. Zij inspireerden de broeders tot extra inspanningen, die zij eigener beweging wellicht niet zouden hebben opgebracht.1 Het gevolg was dat hun opleiding
reeds in de negentiende eeuw een goede reputatie had onder de Nederlandse
religieuzen: andere congregaties zonden geregeld hun kandidaten naar
Maastricht om hen klaar te laten stomen voor het onderwijzersexamen. De
broeders maakten zich niet alleen verdienstelijk voor hun collega-religieuzen maar ook voor de leken: zowel in Den Haag (1869-1983) als in Schiedam (1875-1897) verzorgden zij bescheiden onderwijzerscursussen.2
In 1894 werd de eigen opleiding van de broeders, die in omvang en kwaliteit was toegenomen, gepromoveerd tot een wettelijke kweekschool.3 Zodoende kon de congregatie profiteren van de lager-onderwijswet van 1889,
die voorzag in een bescheiden subsidie voor erkende bijzondere kweekscholen en tevens een premie in het vooruitzicht stelde voor elke geslaagde student. In 1907-1909 betrok deze St.-Vincentiuskweekschool een zeer groot
nieuw gebouw in Oud-Vroenhoven bij Maastricht.
De toestroom van nieuwe broeder-onderwijzers heeft ook de Maastrichtse
congregatie in toenemende mate tot een leefgemeenschap van onderwijzers
gemaakt. In 1900 was al meer dan de helft van de broeders in het bezit van
de onderwijzersakte. Hoezeer de congregatie zichzelf inzake de eigen opleiding en het aktenbezit had versterkt, blijkt uit het feit dat zij in 1907 of
1908 een aanbod kreeg om een katholieke hbs in Maastricht op zich te nemen.4 In 1917 ontving zij een soortgelijk aanbod uit Rotterdam.5 Het congregatiebestuur toonde zich zeer vereerd met deze aanbiedingen maar heeft
ze voorzichtigheidshalve, wegens personeelsgebrek, niet aangenomen.
Ook de Tilburgse congregatie was in haar beginjaren afhankelijk van het
toevallig toetreden van jongemannen die al over een onderwijsbevoegdheid
beschikten. Toen de eerste fraterschool in 1850 van start ging, probeerde
men daarin verbetering te brengen. De fraters begonnen met een juvenaats1

Van Vugt, ‘Een congregatie zoekt haar richting’. Hetzelfde effect is geconstateerd bij
zustercongregaties. Lauret, Per Imperatief Mandaat, p. 28-30.
2 Holtkamp, Van begijnen en schoolmeesters, p. 142, 194-195, 239-240.
3 Annalen van de congregatie (1896), in: Arch. Brs. M’str., doos 2-1-2.
4 Hyacinthus, In honderd jaren, p. 216.
5 Annalen van de congregatie (1917), in: Arch. Brs. M’str., doos 2-1-2.
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klasje waarin jongens vanaf de leeftijd van tien jaar tot broeder-onderwijzer
werden opgeleid.1 Vanaf 1854 werden ook jongens opgenomen die als ‘latinisten’ voor priester studeerden. Dit seminarie werd later gescheiden van de
opleiding van de fraters.
Aanvankelijk schijnt de interne onderwijzersopleiding redelijk voldaan te
hebben. Dat was vooral te danken aan de inzet van fr. Dositheus Leus, die
na zijn uittreden (1861) onder meer als directeur van de normaalschool van
Rolduc nog menige congregatie zou helpen het aanvankelijke gebrek aan
onderwijzers of onderwijzeressen te overwinnen.2 Nadien kwam er meer
verloop onder de leerlingen. De examenresultaten waren bedroevend. Na
1870 bracht een nieuwe directeur enige verbetering, maar nog in 1878 werden enkele fraters naar Maastricht gestuurd om daar onderwijzersexamen te
doen: de Limburgse examinatoren hadden de naam coulanter te zijn ten opzichte van religieuze kandidaten.3 De onvoorspelbaarheid van de examenresultaten was een ramp voor de congregatie, die toch al onder zware druk
stond ten gevolge van de eisen van de lager-onderwijswet van 1878 en de vele nieuwe werkzaamheden die in de jaren tachtig werden ondernomen.4
Het zou echter tot de eeuwwisseling duren voordat een definitieve verbetering werd bereikt.
Een stimulerende werking ging uit van een nieuw werk dat de fraters in
1895 op zich hadden genomen: de Bisschoppelijke Kweekschool in Den
Bosch. Reeds in 1879 en 1884 had de toenmalige bisschop van Den Bosch,
A. Godschalk (1819-1892), pogingen in het werk gesteld om met behulp
van de fraters een katholieke normaalschool voor zijn diocees op te richten.
Die pogingen waren afgeketst op onenigheid over de financiën en over de
plaats van vestiging. Nadat de financiële omstandigheden door de onderwijswet van 1889 waren verbeterd, boekte zijn opvolger W. van de Ven wel
succes. In 1895 kwam de Bisschoppelijke Kweekschool in Den Bosch tot
stand. De algemene leiding werd opgedragen aan een seculier priester die
1

Horsten, De Fraters van Tilburg, deel 1, p. 88-89; [fr. Xaverius Dijkhoff], Gouden Jubeljaar der Kweekschool voor Fraters-onderwijzers van de congregatie der Fraters te Tilburg, opgericht door Z.D.H. Mgr. Zwijzen, Aartsbisschop-Bisschop van ’s Bosch en den hoogeerw. pater superior De Beer den 28en october MDCCCL, [Tilburg 1900]; Het vijf en zeventig jarig bestaan der kweekschool voor frater-onderwijzers van de Congregatie der fraters te Tilburg 18501925, z.p. 1925; In de voortuin van de congregatie der Fraters van Onze Lieve Vrouw Moeder
van Barmhartigheid te Tilburg. Gedenkboek bij gelegenheid van het eeuwfeest der kweekschool Sint Stanislaus Tilburg-Goirle 1850-1950, Tilburg 1950.
2 Horsten, De Fraters van Tilburg, deel 1, p. 258-259; Holtkamp, Van begijnen en schoolmeesters, p. 70; Cyprianus, ‘Gerardus Henricus Leus’.
3 Notulen van het hoofdbestuur (6 maart 1878, 4 juni 1878, 29 juli 1878), in: Arch. Frs.
Tilburg, Bestuursarchief, doos: Congregatie. Notulen Hoofdbestuur 1876-1893.
4 Kroniek Tilburg i Moederhuis (18 mei 1886), in: Arch. Frs. Tilburg, doos: 1882-1888.
Kapittel Circulaires, Documenten, Kronieken.
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als rector optrad, terwijl het onderwijs werd toevertrouwd aan een frater-directeur.1 Die constructie veroorzaakte in de eerste jaren wrijvingen tussen
rector A.F. Diepen (1860-1943) enerzijds en de fraters anderzijds.
In 1900 gaf algemeen overste pater Salesius de Beer het roer over aan een
nieuw bestuur. Zoals veel kloosterlingen van zijn generatie was De Beer
nooit een warme voorstander geweest van studie boven het minimaal noodzakelijke.2 Daarom kon de congregatie pas na zijn aftreden de consequenties trekken uit het feit dat zij in de loop der jaren een gespecialiseerde onderwijscongregatie was geworden. Het eerste teken van een kentering was de
oprichting van een ‘schoolraad’, bestaande uit zeven ervaren onderwijsmensen. De raad kreeg tot taak de algemeen overste in onderwijskwesties van
advies te dienen. De leden vatten hun taak breed op en ontplooiden allerlei
activiteiten om het onderwijs van de congregatie te verbeteren en te uniformeren. Daartoe bevorderden zij de pedagogische en psychologische studies
onder de fraters. Zij herzagen bestaande methodes en introduceerden nieuwe methodes en leerplannen op de fraterscholen. De uitwisseling van ervaringen tussen de frater-onderwijzers onderling werd gestimuleerd.3 De capaciteit van de eigen opleiding van de congregatie, de normaalschool ‘St.Stanislaus’, gevestigd in Goirle en Tilburg, werd in enkele jaren tijd verdubbeld. In 1908 werd zij omgezet in een officiële kweekschool. De school
kreeg bovendien een nieuwe behuizing.4 Het studeren, dat tot dan toe
enigszins als een noodzakelijk kwaad was beschouwd, werd nu voluit bevorderd. Omdat zowel de Bossche kweekschool als de eigen opleiding van
de fraters in Tilburg behoefte hadden aan docenten op middelbaar niveau,
kwamen ook middelbare studies binnen het gezichtsveld van de fraters. Nadat in 1905 en 1906 de eersten een akte mo-a hadden behaald,5 werd een
toenemend aantal fraters aan de studie gezet voor mo-akten.6 De oprichting
van de R.K. Leergangen in 1912 heeft die ontwikkeling gestimuleerd: verschillende fraters verwierven aan deze opleiding mo-akten Nederlandse taalen letterkunde, Frans, Duits, Engels, geschiedenis en wiskunde.
De ontwikkeling van de congregatie van Huijbergen lijkt meer op die van
de congregatie van Oudenbosch dan op die van de congregaties van
Maastricht en Tilburg. Hoewel het pensionaat Sainte Marie het hart van de
congregatie was, werd het jarenlang met hulp van leke-onderwijzers gedre1 Holtkamp, Van begijnen en schoolmeesters, p. 207-208.
2 Horsten, De Fraters van Tilburg, deel 2, p. 308.
3 Horsten, De Fraters van Tilburg, deel 2, p. 320-322.
4 Horsten, De Fraters van Tilburg, deel 1, p. 270.
5 Horsten, De Fraters van Tilburg, deel 2, p. 322.
6 Horsten, De Fraters van Tilburg, deel 1, p. 270.
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ven. Er waren eenvoudig niet genoeg broeder-onderwijzers. Langer dan de
meeste broedercongregaties bleef men in Huijbergen aangewezen op het
intreden van jongemannen die al over een onderwijsbevoegdheid beschikten. Slechts enkele broeders haalden na hun intreding nog de onderwijzersakte: zij werden bij hun zelfstudie enigszins geholpen door privé-lessen
van een broeder-onderwijzer.1 Dat systeem zette ook in Huijbergen geen
zoden aan de dijk. Het gevolg was dat de congregatie in 1890 (na zesendertig jaar!) nog slechts zes onderwijzers telde op een totaal aantal broeders
van 46.2 Dat schamele aantal klemde niet zolang de congregatie weinig
behoefte voelde aan een uitbreiding van haar onderwijsactiviteiten. De congregatie zou pas eind jaren tachtig uit deze verstarde toestand ontwaken
dankzij het optreden van bisschop Leyten van Breda, die de broeders aanspoorde nieuwe onderwijsactiviteiten buiten Huijbergen aan te nemen. Dat
was niet mogelijk zonder nog meer leke-onderwijzers in te schakelen.3
Bovendien zouden scholen buiten Huijbergen de concurrentie van andere
katholieke en niet-katholieke scholen ondervinden. Dat waren geen prettige
vooruitzichten. In de nieuwe constituties van 1888, opgesteld op initiatief
van Leyten, werd dan ook met opvallende nadruk betoogd dat de broeders
moesten streven naar goed onderricht, opdat terecht gezegd zou kunnen
worden, dat de scholen van de congregatie voor de openbare scholen niet
onderdeden.4 Leyten maakte de broeders bovendien attent op de mogelijkheden die door de onderwijswet van 1889 werden geboden.
Langzaam kwam de congregatie in beweging. In 1892 werd het systeem
van zelfstudie afgeschaft en werd de opleiding van broeder-onderwijzers
ondergebracht in een normaalschool. Dat was een aanzienlijke verbetering,
hoewel het in feite slechts ging om een cursus van enkele lesuren per dag,
verzorgd door broeder-onderwijzers van het pensionaat en door enkele leken.5 Rond deze normaalschool ontstond bovendien een juvenaat voor jongens vanaf veertien jaar. Nu gingen de zaken aanzienlijk beter. Het aantal
broeder-onderwijzers steeg tot 35 in 1902, terwijl het aantal broederscholen
in dezelfde periode toenam van 3 naar 8 (inclusief de normaalschool zelf).
1 Van de Walle, ‘De Broeders van Huijbergen’, p. 29.
2 Telling door br. Guibertus Gabriëls, archivaris van de congregatie.
3 Zie: artikel van J. Beesems over 50 jaar Broeders van Huijbergen in

Breda (1940), in:
Arch. Brs. Huijbergen, doos xv, map: St.Vinc. Breda.
4 Regel en Constitutiën voor de Congregatie der Christelijke Broeders van de Onb. Ontv. der
Allerh. Maagd en Moeder Gods Maria, gevestigd te Huibergen, Bisdom van Breda (St.-Michielsgestel 1888), p. 106-107. Exemplaar in: Arch. Brs. Huijbergen, doos i.
5 Geschiedenis van het Wilhelmieten Klooster, p. 371; Holtkamp, Van begijnen en schoolmeesters, p. 215; br. Eligius Duinker, ‘Herinneringen aan de St. Franciscuskweekschool.
Schrift 1’ (z.j.), p. 3, 5, in: Arch. Brs. Huijbergen. Br. Eligius Duinker was directeur van
de kweekschool van de congregatie tussen 1909 en 1929.

148

De congregatie kon dus grotendeels in haar eigen personeelsbehoefte voorzien. Het aandeel van de onderwijzers onder de broeders nam toe van 13%
in 1890 tot 36% in 1902.1
Na de eeuwwisseling voldeed de normaalschool niet meer.2 Daarom werd
besloten haar om te zetten in een wettelijke vierjarige kweekschool en deze
in Bergen op Zoom te vestigen, waar de congregatie over voldoende ruimte
beschikte.3 Bovendien kon men zo de jonge broeders die voor onderwijzer
studeerden, scheiden van de broedergemeenschap in Huijbergen, hetgeen
men voor hun studie èn voor hun geestelijke vorming wenselijk achtte.4 In
1902 ging de St.-Franciscuskweekschool van start met drie broeder-onderwijzers, enkele priesters voor het godsdienstonderwijs en een enkele leek
als vakleerkracht.5 Deze kweekschool – geen cursus maar een full-time dagopleiding – bracht een aanzienlijke verbetering van het peil van de broederonderwijzers.6 Omdat men niet in staat bleek gemiddeld vijf geslaagde broeders per jaar af te leveren (hetgeen een minimum-vereiste was om in aanmerking te komen voor overheidssubsidie), werd de school kort na de oprichting opengesteld voor externe en interne leerlingen die niet de bedoeling
hadden broeder te worden. Er ontstond dus een ‘gemengde’ kweekschool,
zoals de kweekschool van de Broeders van Oudenbosch. In 1917 werd de
school verplaatst naar Breda, waar men meer externe leerlingen kon aantrekken.7
De Utrechtse fratercongregatie ging in 1873 meteen van start met een bescheiden juvenaat, dat wil zeggen: een groepje intern wonende jongens die
les kregen aan de plaatselijke R.K. Normaallessen en bij hun dagelijkse studie enige begeleiding ontvingen van de fraters. In 1875 besloot pater Vonk
1 Gebaseerd op een telling van br. Guibertus Gabriëls, archivaris van de congregatie.
2 Van de Walle, ‘De Broeders van Huijbergen’, p. 29.
3 Geschiedenis van het Wilhelmieten Klooster, p. 377.
4 Duinker, ‘Herinneringen’, p. 6, in: Arch. Brs. Huijbergen. De vorming van jonge broe-

ders en broeders in spe voltrok zich in afzondering van de geprofeste broeders. Daardoor werd voorkomen dat oudere broeders een slechte invloed zouden uitoefenen op
de jongens of zich zouden bemoeien met het beleid van degene die voor hun vorming
verantwoordelijk was: de novicenmeester. Ten aanzien van het noviciaat (de officiële
proefperiode) werd deze afgescheidenheid zelfs voorgeschreven door het kerkelijk
recht. Codex Iuris Canonici (1917), can. 564, § 1.
5 Holtkamp, Van begijnen en schoolmeesters, p. 171-172. Over de geschiedenis van deze
school ook: br. Cajetanus Middelhof, Het merckwaerdigste van de St. Franciscus Kweekschool meyn bekent. 1902-1962, in: Arch. Brs. Huijbergen; St. Franciscuskweekschool - Breda. 1902-1952, [Huijbergen] 1952. Jubileumnummer van Leer en leven, 7(1952-53).
6 Van de Walle, ‘De Broeders van Huijbergen’, p. 29.
7 Duinker, ‘Herinneringen’, p. 14-15, in: Arch. Brs. Huijbergen; Middelhof, Het merckwaerdigste van de St. Franciscus Kweekschool, p. 13; Holtkamp, Van begijnen en schoolmeesters, p. 179-180.
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hen af te scheiden van de ‘gewone’ jongens, van wie hij een slechte invloed
vreesde op de aspirant-fraters. Hij trok een leke-onderwijzer aan om de opleiding van de kwekelingen voort te zetten. Eigen onderwijsbevoegdheden
behaalde de congregatie pas nadat twee kandidaten, op advies van pater De
Beer van de Fraters van Tilburg, gedurende enkele maanden waren bijgespijkerd door de al eerder genoemde onderwijzer Leus te Rolduc en door de
Broeders van Maastricht.1 Na 1878 raakte de opleiding geheel in het slop,
omdat Vonk overmoedig de leke-leerkracht had ontslagen en de opleiding in
handen had gegeven van een drietal fraters, van wie er een reeds een zware
dagtaak had en de anderen zèlf voor het onderwijzersexamen waren gezakt.
Het resultaat was dat de kandidaten bijles moesten nemen bij leke-onderwijzers in de stad. In feite had Vonk geen enkele belangstelling voor de studie. Hij onderschreef het paulinische ‘scientia inflat’,2 dat hij volgens de
overlevering met grote letters op de deur van de studiezaal had laten aanbrengen.3 Naar het schijnt werd die mentaliteit bepaald niet door de overige
fraters gedeeld.4 Wellicht vreesde hij door andere fraters intellectueel voorbijgestreefd te worden, hetgeen gezien zijn gebrekkige opleiding niet denkbeeldig was. Uiteindelijk ging hij er zelfs toe over om elke hoofdaktestudie
te verbieden. De crisis rond Vonks vertrek in 1891 deed de opleiding geheel
stokken.
Een verbetering kwam in zicht toen aartsbisschop Snickers er in 1893 op
aandrong, dat de fraters hun opleiding zouden openstellen voor alle jongens uit het aartsbisdom die onderwijzer wilden worden.5 Ook in het aartsbisdom had de onderwijswet van 1889 een stimulerende werking gehad op
het katholieke onderwijs. Daardoor groeide de behoefte aan katholieke onderwijzers. Sommige leden van het congregatiebestuur voelden niet veel
voor het voorstel van de aartsbisschop, omdat zij vreesden dat contacten
tussen aspirant-fraters en ‘gewone’ jongens een slechte invloed op de roepingen zouden hebben. Anderen waren daarentegen van mening dat een
‘gemengde’ normaalschool de betekenis van de congregatie voor het aartsbisdom zou vergroten: de fraters zouden immers in de gelegenheid zijn
nieuwe generaties van katholieke onderwijzers te vormen. Een peiling on1

Pater Salesius de Beer, algemeen overste van de Fraters van Tilburg, aan fr. Bonifacius Vonk, algemeen overste (16 juni 1876), in: Arch. Frs. Utrecht, kast 5, doos 2: Corr.
met de Frs. van Tilburg, 1873-1877; 100 Jarig bestaan van de Fraters van Utrecht, p. 99.
2 “De kennis maakt opgeblazen (maar de liefde sticht)” (i Kor. 8:1).
3 ‘Herinneringen uit de laatste jaren van Pater Vonk’s bestuur en uit de eerste jaren na
z’n vertrek’, door [een frater] (z.j.), in: Arch. Frs. Utrecht, kast 5, doos 3: Gesch. v.d.
Congr. 1873-90. i.
4 Fr. Jacobus Wirtz, ‘Herinneringen uit de jaren 1900-1910’ (dec. 1966), in: Arch. Frs.
Utrecht, kast 5, doos 4: Gesch. v.d. Congr. 1873-90. ii.
5 100 Jarig bestaan van de Fraters van Utrecht, p. 59-60.
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der de overige fraters – een opmerkelijk ‘democratische’ aanpak voor die
tijd! – toonde aan dat een meerderheid vóór openstelling was, waarna het
bestuur besloot aan het verzoek van Snickers tegemoet te komen. De resulterende normaalschool, die meestal als ‘kweekschool’ werd betiteld, leverde
in 1897 de eerste onderwijzers af.1 In dat jaar werd zij, om voor subsidie in
aanmerking te komen, omgezet in een wettelijke kweekschool met een drietal vaste leerkrachten en een aantal part-timers.2 Als onderwijzersopleiding
had deze school redelijke resultaten,3 maar als kweekplaats voor nieuwe fraters bleek zij geen succes, zoals sommigen al in 1893 hadden gevreesd. Het
onderwijzersbestand nam maar langzaam toe. In 1892, kort na de crisis
rond Vonks vertrek, telde de congregatie dertien onderwijzers, van wie er
vier de hoofdakte bezaten. Men behielp zich op de scholen nog met kwekelingen, ook al was dat inmiddels verboden.4 In 1911 waren er 19 frater-onderwijzers (op een ledental van 52 geprofeste fraters), dat wil zeggen:
slechts zes onderwijzers méér dan in 1892.5 Van afkeer van (te veel) studie
lijkt evenwel geen sprake meer te zijn geweest. Rond de eeuwwisseling begonnen de fraters zelfs met het schrijven van eigen methoden, die werden
uitgegeven door de drukkerij van het St.-Gregoriushuis, het moederhuis
van de congregatie. Aan die activiteit lag niet alleen een pedagogisch motief
ten grondslag: de congregatie kon elke bron van inkomsten goed gebruiken.
In 1909 richtte het aartsbisdom, met financiële steun van de St.-Ludgerusvereniging, in Hilversum de Aartsbisschoppelijke Kweekschool St.-Ludgerus op.6 Op verzoek van aartsbisschop Van de Wetering voorzagen de fra1

Voor de periode 1873-1897 zie ook: ‘Voorgeschiedenis. 1873-1893-1897’, in: Vijftig jaren kweekschoolopleiding voor katholieke onderwijzers in het aartsbisdom. 1897 Utrecht St.
Gregoriushuis 1909. 1909 Hilversum St. Ludgeruskweekschool 1947 (z.p. [1947]), p. 5-9.
2 100 Jarig bestaan van de Fraters van Utrecht, p. 166. Voor de geschiedenis van deze
kweekschool tussen 1897 en 1909 zie: ‘De Kweekschool te Utrecht. Juni 1897 – Mei
1909’, in: Vijftig jaren kweekschoolopleiding, p. 15-23.
3 ‘Lijst van ingeschreven leerlingen R.K. Kweekschoolopleiding. Utrecht, St. Gregoriushuis. St. Ludgeruskweekschool, Hilversum’ (1947), in: Arch. Frs. Utrecht, kast 10, doos
27: Huizen in Nederland. Overste. Hilversum. 1909-1939; Lijstje van resultaten van de
staatsexamens der kwekelingen van de St. Gregoriuskweekschool, 1897-1915 (z.j.), in:
Arch. Frs. Utrecht, kast 5, doos 34: Gesch. v.d. Congr. St. Jozefkweekschool. Eindexamens 1897-1930.
4 Fr. Franciscus Hafkenscheid, algemeen overste, aan P.M. Snickers, aartsbisschop van
Utrecht (20 april 1892), afschrift in: Arch. Frs. Utrecht, kast 5, doos 5: Gesch. v.d. Congr.
St. Aug. school.
5 Fr. Stephanus Buil, algemeen overste, aan [J.Th. Hofman], pastoor te Hilversum (28
dec. 1911), in: Arch. Frs. Utrecht, kast 10, doos 27: Huizen in Nederland. Overste. Hilversum. 1909-1939.
6 Holtkamp, Van begijnen en schoolmeesters, p. 212-213; Vijftig jaren kweekschoolopleiding.
Over de meer recente geschiedenis van deze opleiding: J.R. Haringman (red.), 75 Jaar
Ludgerus Hilversum. Gedenkboek ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het R.K.

151

ters deze school van personeel. Hun Utrechtse kweekschool werd opgeheven en hun eigen opleiding werd in de Hilversumse nieuwbouw geïncorporeerd. Algemeen overste fr. Stephanus Buil had aan Van de Wetering gevraagd de leiding van de school over te laten aan de fraters. Hij had daarbij
gewezen op de slechte sfeer aan de Bisschoppelijke Kweekschool in Den
Bosch, waar alle bevoegdheden in handen van de rector waren gelegd. Hij
kreeg niet zijn zin. De geestelijke leiding en het ‘oppertoezicht’ kwamen in
handen van een rector, W. van den Hengel (1881-1963), die in de loop der
jaren zijn stempel op de school zou drukken.1 Tot conflicten als in Den
Bosch is het in Hilversum evenwel niet gekomen. De St.-Ludgeruskweekschool zou de katholieke scholen in het aartsbisdom tot ver na de Tweede
Wereldoorlog van onderwijzers voorzien en in de jaren twintig zelfs uitgroeien tot de grootste katholieke kweekschool van Nederland.
Al na korte tijd moest het Utrechtse bestuur constateren, dat de grote afstand tussen het moederhuis en de kweekschool te Hilversum het toezicht
op de vorming van de jonge fraters bemoeilijkte. Bovendien werd men door
de aloude vrees bekropen, dat de dagelijkse omgang met leken wel eens funeste gevolgen zou kunnen hebben voor de roeping van de jonge fraters.
Om die reden vroeg men aan de aartsbisschop toestemming om een forse
lening aan te gaan en daarmee in Utrecht zelf een eigen normaalschool in
te richten voor de aankomende frater-onderwijzers.2 Die toestemming werd
verkregen. Het herleefde juvenaat moest het evenwel nog jarenlang zonder
vaste leerkrachten stellen, omdat de congregatie niet voldoende frater-onderwijzers kon vrijmaken en er geen geld was om leke-leerkrachten aan te
stellen.3 Pas in 1918 waren deze problemen opgelost en was de congregatie
in staat de normaalschool in een wettelijke kweekschool om te zetten.4
Deze St.-Jozefkweekschool zou eindelijk de verhoopte Nachwuchs brengen.

Aartsbisschoppelijk Kweekschool St. Ludgerus, later de R.K. Pedagogische Akademie Ludgerus, z.p. [1984].
1 Concept-contract tussen het aartsbisdom Utrecht en de congregatie van de Fraters
van Utrecht aangaande de Aartsbisschoppelijke Kweekschool voor R.K. Onderwijzers te
Hilversum [1909], in: Arch. Frs. Utrecht, kast 6, doos 15: Aartsbisdom 1871-1930; Ter
blijde herinnering, p. 34-40; fr. Gonzales [Tiedink], ‘Mgr. W. v.d. Hengel te Hilversum’,
in: In memoriam mgr. Wilhelmus van den Hengel (Utrecht [1963]. Speciale aflevering van
Onder ons. Tijdschrift van de Fraters van Utrecht, (1963), nr. 4), p. 69-74.
2 Notulen van de bestuursvergadering (sept. 1909), in: Arch. Frs. Utrecht, kast 16, doos
1: Notulen [bestuurs]vergaderingen, 1885-1934.
3 Fr. Stephanus Buil, algemeen overste, aan ? (9 sept. 1913, 5 maart 1914, 6 maart
1914), in: Arch. Frs. Utrecht, kast 5, doos 8: Gesch. v.d. Congr. Oude corr. 1910-14.
4 Holtkamp, Van begijnen en schoolmeesters, p. 251-252.
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Een moeizame onderneming
Gedurende de hele negentiende eeuw heeft men van katholieke zijde bezwaar gemaakt tegen pogingen van de overheid om het opleidingsniveau
van de onderwijzers te verhogen. Men had geen principieel bezwaar tegen
goed opgeleide onderwijzers, maar men vreesde de extra kosten die een verbetering met zich mee zou brengen. Bovendien zou een verzwaring van de
opleiding het rendement van de onderwijzersopleidingen van de zuster- en
broedercongregaties aantasten.1 Dat rendement was vrijwel overal een bron
van veel zorgen. Besturen leefden tijdens de examens tussen hoop en vrees.
Hoeveel kandidaten zouden dit jaar slagen? Hoeveel zouden er ‘druipen’?
Zelf weten zij slechte examenresultaten vooral aan liberale of niet-katholieke examinatoren, die uit vooringenomenheid de kandidaten van religieuze
congregaties extra streng zouden beoordelen. Pas in de jaren twintig verstomden deze geluiden, omdat de katholieke kweekscholen toen het jus
promovendi kregen, dat wil zeggen: het recht hun eigen kandidaten te examineren onder toezicht van rijksgecommitteerden. Er hebben zich in de
hitte van de schoolstrijd zeker gevallen van oneerlijke beoordeling voorgedaan, maar daar staat tegenover dat katholieke examinatoren wel eens bereid
waren religieuze kandidaten door het examen te slepen.
Waarom heeft het de congregaties zoveel moeite gekost om de opleiding
van hun leden op een niveau te brengen dat voldeed aan de wet en aan hun
eigen behoeften? De oorzaak moet bij de congregaties zelf worden gezocht.
Dat zij onder geen beding hun leden aan niet-katholieke, neutrale onderwijzersopleidingen wilden toevertrouwen, was begrijpelijk gezien de animositeit van de schoolstrijd. Maar ook van de diensten van katholieke leken
maakten zij slechts mondjesmaat gebruik. Zij hadden nu eenmaal bezwaren tegen te veel contacten met leken. Van onderlinge samenwerking tussen
de congregaties was hoogstzelden sprake. Elke congregatie moest de opleiding van haar leden op eigen kracht inrichten.
Er moet in dit verband worden gewezen op een fundamentele en onvermijdelijke zwakte van de congregaties. Zij waren voor hun groei en bloei afhankelijk van het vrijwillig toetreden van nieuwe leden. Dat betekende, dat
zij moesten woekeren met de talenten die hun ter beschikking stonden.
Elke verzwaring van de opleiding verplichtte hen om met dezelfde mensen
een hoger peil te bereiken. Voor de broedercongregaties werd dat probleem
verergerd door de concurrentie van seminaries en van de studiehuizen van
priesterinstituten, die menige talentvolle jongeman aantrokken die wellicht
1

Vergelijk Zwijsens kritiek op de bekwaamheidseisen die de lo-wet van 1857 stelde.
Lauret, Per Imperatief Mandaat, p. 99-100.
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ook voor de roeping van broeder-onderwijzer zou hebben gevoeld. Bovendien was het merendeel van de jonge broeders en fraters niet afkomstig uit
families die konden bogen op een traditie van studie.
Ook de destijds gangbare opvattingen over het ideale kloosterleven hebben
de congregaties parten gespeeld. Het streven naar autarkie en isolement, de
overdreven discretie over het reilen en zeilen van de eigen gemeenschap, de
voorliefde voor traditie, behoud en onveranderlijkheid,1 kwamen tot uiting
in een minimalisering van alle contacten met buitenstaanders, in het weren
van overbodig geachte informatie (geen krant lezen, alleen de hoogstnodige
boeken lezen) en in het bijna automatisch afwijzen van elke vorm van vernieuwing. Voor vernieuwingen en verbeteringen die door de overheid werden afgedwongen, had men geen goed woord over. Men zag daarin alleen
pogingen om het katholieke onderwijs te treffen. Om dezelfde reden werden maatregelen of adviezen van de schoolinspectie gewantrouwd. Daarbij
deelden de kloosterlingen in het gebrek aan zelfkritiek van de Nederlandse
katholieken, die de neiging vertoonden de eigen minderwaardigheidsgevoelens te overschreeuwen en prestaties in eigen kring op te hemelen.2
De gangbare katholieke opvatting van onderwijs heeft de zaak geen goed
gedaan. Onderwijs werd beschouwd als een vorm van opvoeding waarin het
aanleren van zakelijke kennis noodzakelijk was maar zedelijke en godsdienstige opvoeding voorop diende te staan. Van de onderwijzer werd niet in de
eerste plaats verwacht dat hij zich een vakman zou tonen die kennis kon
overdragen. Vóór alles moest hij een man zijn met een roeping, die door
zijn voorbeeld de aan hem toevertrouwde kinderen tot verantwoordelijke en
godsdienstige volwassenen kon kneden. Het spreekt vanzelf dat religieuze
onderwijzers, die naast een roeping als opvoeder ook nog een roeping als
kloosterling volgden, aan die verwachting volmaakt beantwoordden. De opvatting van het onderwijzerschap als een roeping werd overigens ook in andere bevolkingsgroepen aangehangen.3 Zij inspireerde veel Nederlandse onderwijzers, bijvoorbeeld binnen het Nederlands Onderwijzers Genootschap
(nog) en, later, de Bond van Nederlandse Onderwijzers (bno), tot een levendige belangstelling voor mogelijke verbeteringen van hun vakmanschap
en tot maatschappelijk activisme.4 Zij lijkt bij de negentiende-eeuwse reli1 Hostie, Leven en dood, p. 252.
2 L.J. Rogier, Het verschijnsel der

culturele inertie bij de Nederlandse katholieken (Amsterdam 1958), p. 16.
3 Sj. Karsten, ‘Georganiseerde onderwijsgevenden en het beroep van onderwijzen’, in:
J. Costongs, F. van der Krogt en H. Knip (red.), Veranderingen in onderwijs en schoolorganisatie (Lisse 1985), p. 33-47, met name p. 41.
4 L. Dasberg, ‘De visie van de negentiende-eeuwse onderwijzer op zijn taak als maatschappelijk en cultureel werker 1840-1905’, in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de
Geschiedenis der Nederlanden, 92(1977), nr. 2, p. 242-269; M. du Bois-Reymond, ‘Onder-
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gieuzen vooral geleid te hebben tot een benadrukking van het religieuze
voorbeeld dat zij moesten geven en tot een ambivalente houding tegenover
kennisvergaring en kennisoverdracht. Zoals veel katholieken konden de religieuzen weinig waardering opbrengen voor kennis om zichzelfs wil (laat
staan voor intellectualisme en kritische zin). Maar bovendien hadden zij
bedenkingen die ontleend werden aan hun opvatting van het kloosterleven.
Velen van hen waren ervan overtuigd, dat een teveel aan intellectuele bagage
onherstelbare schade zou toebrengen aan de kloosterlijke nederigheid, het
kinderlijke geloof, het geestelijk leven, de gehoorzaamheid en de eerbied die
leke-religieuzen verschuldigd waren aan de geestelijkheid. Men vreesde tevens dat binnen de kloostergemeenschap tweespalt zou ontstaan tussen opgeleide en niet-opgeleide leden. Zowel de broeders zelf als de geestelijkheid
meenden dat broeders geen opleiding moesten volgen die hun nederige status binnen de kerk te boven ging. Waarschijnlijk heeft zelfs de overweging
een rol gespeeld dat religieuzen met een al te degelijke opleiding (zoals het
ulo-diploma of de hoofdakte) er gemakkelijker toe verleid zouden worden
hun geluk buiten het klooster te beproeven.1 Tot ver in de twintigste eeuw
bleven dergelijke bedenkingen een rol spelen, bijvoorbeeld wanneer men
moest beslissen of broeders voor de hoofdakte, voor een middelbare akte of
voor een universitaire graad mochten gaan studeren. Veel congregatiebesturen besteedden lange tijd niet méér aandacht aan de studie dan voor de continuïteit van het werk strikt vereist was. Daarin kwam verandering aan het
einde van de negentiende eeuw. Toen moesten de besturen hun verzet of
hun apathie laten varen, soms onder druk van een bisschop die de congregatie tot grotere activiteit wilde bewegen, soms onder invloed van een jongere generatie van broeders die de groeiende onderwijskundige ambities van
onderwijzers buiten het klooster deelden. Deze ontwikkeling voltrok zich
niet in een vacuüm, maar weerspiegelde de verbetering van de opleiding
van de Nederlandse onderwijzers en de groeiende waardering voor hun beroep.2 Zowel de broeders als hun leke-collega’s hebben zich van ondergeschikte en weinig ontwikkelde schoolmeesters opgewerkt tot zelfbewuste
en goed opgeleide leerkrachten.
Indien de onderwijscongregaties de kerk en de katholieke beweging wilden blijven dienen, waren zij gedwongen voortdurend te streven naar een
hoger opleidingsniveau van hun leden. Het werk eiste dat. Het verzoek (of
wijzersideologieën’, in: Comenius, 3(1983), p. 44-71; J. Doornenbal, ‘Het kind en de rode onderwijzer’, in: Comenius, 3(1983), p. 239-259; Sj. Karsten, Op het breukvlak van opvoeding en politiek. Een studie naar socialistische volksonderwijzers rond de eeuwwisseling,
Amsterdam 1986. Dissertatie ru Leiden.
1 Vgl. Zind, Les nouvelles congrégations, p. 468-469.
2 Zie: L. Dasberg en J.W.G. Jansing, Meer kennis meer kans. Het Nederlandse onderwijs
1843-1914 (Haarlem 1978), p. 43, 67-68.

156

het bevel) van de bisschoppen om in de diverse diocesen de opleiding van
katholieke leke-onderwijzers ter hand te nemen,1 heeft een belangrijke stimulerende werking gehad. De congregaties zagen daarin een erkenning èn
een uitdaging voor de toekomst. De kweekscholen hebben een galvaniserende werking gehad op de congregaties. Zij stimuleerden de vorming van
een elite van broeder-onderwijzers, die wist wat er op pedagogisch en didaktisch gebied in de wereld te koop was. Vanaf deze tijd begonnen leden van
de congregaties van Maastricht, Tilburg en Utrecht degelijke en soms zelfs
originele en vernieuwende lesmethoden en leermiddelen te ontwikkelen.2
Zo werd een reputatie van didaktische en pedagogische kwaliteit opgebouwd waarvan de broedercongregaties tot vèr na de Tweede Wereldoorlog
zouden profiteren. Broeders en fraters ontwikkelden zich tot de onderwijskundige autoriteiten in katholiek Nederland. Het feit dat zij vanaf de eeuwwisseling regelmatig werden uitverkoren om zitting te nemen in examencommissies beschouwden zij – met recht – als een erkenning door ‘het andere kamp’.
De hierboven geschetste ontwikkeling impliceert niet, dat de congregaties
het primaat van de godsdienstige en morele opvoeding lieten varen. Niettemin heeft de groeiende aandacht voor de professionele kant van het onderwijzerschap aan hun onderwijs een meer intellectualistisch karakter gegeven. Dat gold vooral voor hun ‘opleidingsscholen’, die kinderen voor het
middelbaar onderwijs opleidden. Die scholen hadden tegenover de ouders
een reputatie hoog te houden als gedegen onderwijsinstituten. Helemaal
gelukkig waren de broeders en fraters niet met deze gang van zaken: zowel
in het Interbellum als na de Tweede Wereldoorlog werden pleidooien gehouden tegen ‘diplomajagerij’ en voor een nieuwe benadrukking van de
vormende functie van de school. Die wrijving tussen onderricht en vorming
beperkte zich overigens niet tot het katholieke onderwijs. In niet-katholieke
onderwijskringen werd hierover al in het begin van de eeuw gediscussieerd.3 Dat debat is zelfs vandaag de dag nog niet afgesloten.

De emancipatie van de broeders
De broedercongregaties hebben lang moeten vechten om van leken en priesters het respect af te dwingen waarop zij als religieuzen en als onderwijzers
recht hadden. In het midden van de negentiende eeuw stonden zij in geen
1 De Frankrijker, De katholieke onderwijzersopleiding, p. 14-15.
2 Over deze ontwikkeling in Utrecht: 100 Jarig bestaan van de Fraters van
3 S. van Oenen, ‘De ethiek van het onderwijzersberoep rond 1900’,

4(1984), p. 51-68.

157

Utrecht, p. 185.
in: Comenius,

van beide hoedanigheden hoog aangeschreven. Dat blijkt uit de wederwaardigheden van de Broeders van Oudenbosch, die rond 1850 hun afkeer van
de kosterij en van de nederige baantjes waarmee pastoors hen wilden opschepen, niet onder stoelen of banken staken en zich ergerden aan de neerbuigende houding van regenten.1 Het was niet voor niets dat de Broeders
van Maastricht in 1844 contractueel lieten vastleggen, dat de broeders
“steeds als de waardigste leden van het Gesticht, en niet als loontrekkende
dienaren worden aangemerkt”.2 Blijkbaar werden ook zij soms als knechten
bejegend. Naarmate het onderwijzerschap meer status kreeg en hun opleiding verbeterde, werden de broeders meer weerbaar en zelfverzekerd, zowel
tegenover leken als tegenover de geestelijkheid. Hun houding tegenover
beide groepen is echter lange tijd rijkelijk ambivalent geweest. Hun bezwaren tegen leken kwamen reeds herhaaldelijk ter sprake, maar ook hun houding tegenover priesters verdient de aandacht. De broedercongregaties waren niet alleen door priesters opgericht maar hadden op een enkele uitzondering na jarenlang onder bestuur gestaan van priesters. In de congregaties
van Tilburg en Utrecht hadden priesters zelfs deel uitgemaakt van de kloostergemeenschap zelf. Broeders voelden bovendien een zekere verwantschap
met de clerus, waarmee zij hun leefwijze, hun kleding en hun betrokkenheid bij de kerk gemeen hadden. Maar priesters toonden zich vaak bazig,
arrogant en neerbuigend. Kwaad bloed zette hun onwil om het lidmaatschap van een broedercongregatie als een volwaardige religieuze roeping te
erkennen, hetgeen bijvoorbeeld tot uiting kwam in geringschattende opmerkingen over de ‘halve roeping’ van de broeders.3 Het verschil in status tussen broeders en priesters wordt geïllustreerd door de wederwaardigheden
van de Fraters van Tilburg, wier bestuur in de tijd van pater De Beer met
heel wat meer egards werd behandeld dan na het vertrek van de priester-leden.4
1 Van Vugt, ‘Broeders onder
2 Deze passage is te vinden

priesters en regenten’, p. 120-121.
in artikel 9 van de: ‘Overeenkomst tusschen heeren Regenten van het R.C. Jongens Weeshuis te Amsterdam ter eenre en den Wel Eerw.
heer L.H. Rutten R.C. priester en Directeur van de congregatie der broeders van de
onbevlekte ontvangenis van Maria, en Z. Eerw. Bernardus Hoeken overste der broeders van genoemde congregatie, beide woonachtig te Maastricht ter andere zijde’ (7
sept. 1844), in: Arch. Brs. M’str., doos 13-3-5.
3 In het klerikale wereld- en kerkbeeld van de toenmalige geestelijkheid telde alleen de
priesterroeping. Zie daarover: Th. Sponselee, Sterven of werven? Identiteit en toekomst
van broeder-congregaties in Nederland (Aalsmeer 1987. Religieuzen en religieuze gemeenschappen. 14), p. 23.
4 Getuige de bazige en beledigende brieven die bisschop Diepen in 1920 aan de frateroverste van Tilburg schreef naar aanleiding van een financiële onenigheid. Bijvoorbeeld: A.F. Diepen, bisschop van Den Bosch, aan fr. Eligius [Eligh], algemeen overste
(21 dec. 1920), in: Arch. Frs. Tilburg, Alg. arch., doos: 1920-1926. Documenten i.
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De conflicten met pastoors en kapelaans, die in de negentiende eeuw
schering en inslag waren, werden op den duur voorkomen door de wederzijdse rechten en plichten contractueel vast te leggen. Bovendien werd de
onderhandelingspositie van de broeders allengs sterker: pastoors waren allang blij wanneer een congregatie hun parochieschool van personeel wilde
voorzien. De broeders en fraters slaagden er steeds beter in om binnen de
parochies waar zij werkten een zekere zelfstandigheid te bewaren ten opzichte van de pastoors en de kapelaans. Men ging meestal vriendelijk met
elkaar om, maar de zaken van het klooster waren de zaken van de broeders.
Zij duldden daarin geen inmenging. Overigens was dat voor sommige pastoors een reden om géén religieuzen aan te trekken. Zij wilden geen staatin-de-staat binnen hun parochie.
Het lijdt geen twijfel dat de broeders in de twintigste eeuw aanzienlijk
meer aanzien genoten dan in hun beginperiode. In het Interbellum was een
algemeen overste van, bijvoorbeeld, de Broeders van Maastricht iemand met
wie rekening gehouden werd in katholiek Nederland. Enig wantrouwen tegenover priesters – ‘een milde vorm van antiklerikalisme’ – is de broeders
niettemin eigen gebleven. Zo hadden pastoors in het bisdom Den Bosch in
de jaren twintig de stellige indruk dat, in vergelijking met de leerlingen van
zuster- en lekenscholen, de schoolkinderen “bij Fraters en Broeders het
minst eerbied voor de priesters leeren krijgen”.1
De veronderstelling dat de vermeerdering van het aantal broederscholen
en de oprichting van juvenaten ook ten doel hebben gehad een eigen rekruteringskanaal te openen en de congregaties in dat opzicht onafhankelijker
te maken van de parochiële geestelijkheid, lijkt dan ook gerechtvaardigd.2
De broedercongregaties hebben in de loop der jaren de jure of de facto een
ruime bewegingsvrijheid tegenover de geestelijkheid verworven. Het dagelijkse bestuur kwam overal in handen van een broeder. Sommige congregaties promoveerden dankzij de goedkeuring van de H. Stoel van bisschoppelijk naar pauselijk recht. De ‘pauselijke’ status vergrootte het prestige van
een congregatie en gaf haar een zekere mate van autonomie ten opzichte
van de lokale geestelijkheid en van de bisschoppen, omdat zij voor haar interne bestuur alleen nog verantwoording schuldig was aan Rome. Alleen in
zaken die het diocees rechtstreeks raakten, zoals het aannemen van werkzaamheden, had men nog de toestemming van bisschoppen nodig. Bovendien behielden de bisschoppen een zeker toezicht middels de visitaties die
1

P. Goorts, ‘Jaarverslag over 1927’ (7 dec. 1927), in: Arch. Bd. Den Bosch, doos: Bisschoppelijke Schoolinspectie. 1. Bisschoppelijke Inspecteurs van de Dekenaten. Correspondentie van de Hoofdinspecteur, groene map. Goorts (1878-1938) was bisschoppelijk
hoofdinspecteur voor het onderwijs in het bisdom Den Bosch.
2 Vgl. J. Art, ‘De evolutie van het aantal mannelijke roepingen in België’, p. 311.
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zij, persoonlijk of door middel van een gevolmachtigde, volgens het kerkelijk recht elke vijf jaar moesten verrichten. Deze visitaties hadden echter een
beperkt doel: zij betroffen alleen de kerk of de kapel van de kloosters, de sacristie, de biechtstoelen, de sacramenten, de interne tucht en het onderhouden van het slot.1 Het verkrijgen van de pauselijke status was vooral van belang voor de bloei van congregaties die in meer dan een bisdom tegelijk actief waren en niet van evenzovele bisschoppen afhankelijk wensten te worden. Om die reden werd de aanvrage van de pauselijke status vaak gesteund
door de bisschop van het diocees waarin de betreffende congregatie haar
wortels had.
De regel van de Broeders van Maastricht werd reeds in 1847 aan de Congregatio de Propaganda Fide in Rome ter goedkeuring aangeboden.2 De voorlopige goedkeuring (het zgn. Decretum Laudis of ‘Laudandum’) werd vrij
vlot verkregen. De definitieve goedkeuring door Rome liet tot 1870 op zich
wachten. Pas toen werd de congregatie definitief ‘van pauselijk recht’. De
Maastrichtse congregatie is na haar beginperiode, waarin Rutten uiteraard
veel invloed had, nooit rechtstreeks door een priester bestuurd. Rutten bemoeide zich in de loop van de jaren zestig vrijwel niet meer met zijn stichting: hij had te kampen gekregen met ernstige psychische problemen. Bisschop Paredis van Roermond voerde weliswaar de titel van ‘overste-generaal’ maar bemoeide zich opvallend weinig met de congregatie. Aan zijn
‘overste-generaal’-schap hechtte hij weinig waarde. In 1865 vroeg hij eigener beweging ontslag uit deze symbolische functie.3
De congregatie van Oudenbosch had zich in 1854 moeten neerleggen bij
het feit dat haar stichter, pastoor Hellemons, op een zijspoor werd gezet.
De dagelijkse leiding van de congregatie kwam in handen van br. Vincentius. Er werd weliswaar een seculiere priester aangesteld als rector, maar die
hield zich meer met de geestelijke begeleiding van de broeders bezig dan
met hun bestuur. In feite moet men vaststellen dat Van Hooijdonk en zijn
opvolgers, nadat de gezagsverhoudingen duidelijk waren vastgelegd, de
congregatie niet op overdreven wijze hebben gecontroleerd. Blijkbaar waren
zij niet langer bezorgd over de gehoorzaamheid van de broeders. De aanvrage van de pauselijke goedkeuring (1887) had, zoals we reeds vermeldden, de
steun van bisschop Leyten van Breda, die daarmee de zeggenschap over de
congregatie grotendeels uit handen gaf. Leyten wilde de congregatie meer
armslag geven buiten het eigen bisdom. Zwijsen heeft zowel voor de Zusters van Liefde als voor de Fraters van Tilburg de pauselijke goedkeuring
1 Codex Iuris Canonici (1917), can. 512.
2 Jaarboek der Vergadering, p. 119, in: Arch. Brs. M’str., doos 2-1-1.
3 J.A. Paredis, bisschop van Roermond, aan br. Bernardus [Hoecken],

(17 juni 1865), in: Arch. Brs. M’str., doos 6-3-9.
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algemeen overste

verworven. Het was zeker niet zijn bedoeling om zijn eigen invloed op zijn
congregaties te verminderen – hij bleef tientallen jaren lang de lakens uitdelen – maar om zijn stichtingen weerbaarder te maken. Hij vond het geen
goede zaak dat de groeiende congregaties een speelbal zouden worden van
pastoors en bisschoppen. Bovendien schijnt hij van de pauselijke goedkeuring een zekere protectie verwacht te hebben in het geval dat de Nederlandse
overheid zich ooit tegen de kloosters zou keren.1 De constituties van de fraters werden in 1858 naar Rome opgestuurd ter goedkeuring. In 1859 werd
het Decretum Laudis toegekend. Hierna volgde een jarenlange correspondentie tussen Tilburg en Rome, die in 1870 leidde tot de definitieve pauselijke goedkeuring van de congregatie. De congregatie van Huijbergen is tot
1958 ‘van bisschoppelijk recht’ gebleven. De congregatie van Utrecht is dat
heden ten dage nog.

2. De broedercongregaties in de schoolstrijd
De broeders als ‘verbeterde leken’
De directe aanleiding tot de oprichting van de broedercongregaties was de
behoefte van priesters aan betrouwbaar mannelijk personeel voor projecten
in de sfeer van catechese, jeugdwerk of onderwijs. Vrijwel overal werden de
broeders voorafgegaan door zusters. Hellemons, Van Hooijdonk, Schaepman en Zwijsen beschikten reeds lang over zusters voordat zij hun broedercongregaties oprichtten. Broedercongregaties kwamen pas in het vizier
wanneer de stichters personeel nodig hadden voor de verzorging van oudere
weesjongens, voor jeugdwerk onder werkende jongens of voor jongensscholen. Om redenen van praktische en morele aard achtte men het namelijk uitgesloten dat zusters zich met de opgeschoten mannelijke jeugd zouden bezighouden. Hoewel men hier en daar mannelijke leken aantrok, was
het in het midden van de vorige eeuw in de meeste gevallen onmogelijk
betaalde leken aan te trekken. Daarvoor ontbrak het geld. Evenmin konden
pastoors, zoals tegenwoordig, beschikken over goed opgeleide vrijwilligers
onder hun parochianen. Financiële en personele overwegingen waren van
groot belang. Maar er waren ook andere, minder materiële motieven in het
spel.
In de eerste plaats moet men opmerken dat het bijeenbrengen van mannen of vrouwen in een religieuze gemeenschap op zichzelf reeds als een
zeer nastrevenswaardig doel werd beschouwd. Dat de zelfheiliging der
1

Lauret, Per Imperatief Mandaat, p. 31.
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leden in de doelstelling van religieuze instituten altijd als eerste doel werd
vermeld, was meer dan een knieval voor de traditie. Het religieuze leven zelf
werd, onafhankelijk van de praktische werkzaamheden, als een groot en
zelfs als het grootste goed beschouwd. In de tweede plaats kon de clerus
door het stichten van een congregatie mannen of vrouwen mobiliseren ten
behoeve van de kerk zonder dat er een beroep gedaan hoefde te worden op
‘echte’ leken. Zo hield men de werkzaamheden als het ware in eigen kring.
De negentiende-eeuwse katholieke beweging in Nederland droeg een sterk
klerikaal karakter. Leken traden op als regenten, als geldschieters en als leden van broederschappen en verenigingen, maar het gezicht van de beweging werd bepaald door priesters. Was dat een gevolg van een gebrek aan
kundige en ervaren leken? Of van het groeiende aantal priesters? Hoe dit
ook zij, men kan van Nederland niet zeggen dat, zoals in België, de belangrijkste katholieke werken in het midden van de negentiende eeuw door leken op gang werden gebracht.1 Het klerikale karakter van de beweging in
Nederland wordt geïllustreerd door het feit dat de St.-Vincentiusvereniging,
die in Frankrijk en België een uitgesproken laïcaal karakter had, zich in Nederland zuiver via het klerikale circuit verspreidde. Bovendien bleven priesters nauw betrokken bij het reilen en zeilen van de afdelingen.2
In Nederland deed de geestelijkheid in de loop van de negentiende haar
uiterste best om de rol van leken terug te dringen. Veel priesters beschouwden leken als concurrenten die men van het kerkelijke erf moest weren, en
in het slechtste geval als regelrechte vijanden van kerk.3 Hoewel van de kant
van de katholieke leken nooit sprake is geweest van enig antiklerikalisme
van betekenis, heeft het tot in de twintigste eeuw geduurd voordat priesters
een meer positieve houding gingen aannemen tegenover de leken. Tot die
tijd gaven velen van hen de voorkeur aan religieuzen als personeel voor hun
scholen en instellingen. Wanneer een school of instelling aan religieuzen
werd toevertrouwd, lagen de gezagsverhoudingen duidelijk en werd het dagelijkse beheer onttrokken aan onbescheiden blikken. Afgescheidenheid en
isolement waren in katholieke kring geen negatieve begrippen maar positieve, nastrevenswaardige eigenschappen. En hoe kon de gewenste discretie en
afgescheidenheid beter bereikt worden dan door religieuzen die beloofd
hadden ver van ‘de wereld’ te zullen leven en dat ook letterlijk deden achter
muren en gesloten deuren?

1 Lamberts, ‘Het ultramontanisme in België’, p. 58.
2 Vergelijk het overzicht van de verspreiding van de

vereniging in: N. de Rooy, Kroniek
ener Eeuw. Geschiedenis en ontwikkeling van de St Vincentius Vereniging in Nederland, z.p.
1948.
3 Rogier en De Rooy, In vrijheid herboren, p. 141.
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Broeders en zusters waren een wapen in de handen van de geestelijkheid.
Natuurlijk: zij waren in kerkrechtelijke zin leken, maar zij waren dan toch
‘verbeterde leken’, die zich sterker verbonden voelden met de clerus dan
met de ‘gewone’ leken. Zo moet men dan ook tot de paradoxale conclusie
komen, dat de inzet van lekencongregaties niet het laïcale maar juist het
klerikale karakter van de katholieke beweging heeft versterkt.1

Contact en contract
Er bestond in de tweede helft van de negentiende eeuw een niet aflatende
vraag naar religieus onderwijzend personeel, zoals blijkt uit de dikke pakken (afgewezen) verzoeken om broeder-onderwijzers, die men in elk congregatie-archief kan aantreffen. Maar hoe ging het aantrekken van religieuzen in zijn werk en, nog belangrijker, waarom hadden pastoors en schoolbesturen religieuzen nodig om een slag te kunnen slaan voor de katholieke
zaak?
Het was niet ongebruikelijk dat broedercongregaties instellingen als pensionaten of weeshuizen, die eigen inkomsten hadden in de vorm van
school- en kostgelden, voor eigen rekening oprichtten en bestuurden. In
verreweg de meeste gevallen traden de broeders echter in dienst van ‘vreemde’ besturen. De meest gebruikelijke gang van zaken was, dat de algemeen
overste schriftelijk werd benaderd door een kerk-schoolbestuur of door een
afdeling van de St.-Vincentiusvereniging met de vraag of hij broeder-onderwijzers beschikbaar wilde stellen voor een nieuwe of een bestaande school.
Wanneer het ging om een weeshuis, een opvoedingsgesticht of iets dergelijks, werd hij meestal benaderd door het bisdom, door een regentencollege
of, later, door een stichting of vereniging uit de sfeer van de kinderbescherming. Aangezien er altijd meer verzoeken binnenkwamen dan men kon honoreren, moesten de overste en zijn assistenten een keuze maken. In hun
besluitvorming speelden allerlei overwegingen een rol. Zeker in de vroegste
tijd woog de persoon van de aanvrager zwaar. Een verzoek dat werd gesteund door de stichter of door een bisschop maakte meer kans dan een verzoek van een onbekende pastoor in den lande. De personele situatie van de
congregatie werd onder de loep genomen: waren er wel voldoende geschikte
en bevoegde broeder-onderwijzers beschikbaar? De werkomstandigheden
werden in ogenschouw genomen: zouden de broeders moeten samenwerken met leken? Hoe stond het met de huisvesting van de broeders? Zou
men een nieuw klooster moeten stichten of kon het nieuwe werk vanuit
1
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163

een bestaand klooster ‘bediend’ worden? Hoe groot was de afstand tussen
de school en het dichtstbijzijnde klooster? Er werd gekeken naar de aard
van het werk: wat voor soort leerlingen kon men verwachten? Viel het werk
binnen de competentie van de congregatie? Was het bedoeld voor de armen
of voor de beter gesitueerden? Voor gezonde kinderen of voor gehandicapten? En dan: welke financiële vergoeding werd aangeboden? Hoe zouden de
gezagsverhoudingen liggen? Waren er geen factoren die het religieuze leven
van de broeders nadelig zouden beïnvloeden?
Tegen het einde van de negentiende eeuw begonnen overwegingen betreffende de rekrutering steeds zwaarder te wegen. Verzoeken uit katholieke
streken waar de congregatie niet of slechts zwak vertegenwoordigd was,
konden op een welwillende ontvangst rekenen, omdat zij de mogelijkheid
boden nieuwe rekruteringsgebieden te openen. Deze overweging ging op
den duur zó zwaar wegen dat geen enkele aanvrager verzuimde te vermelden dat de goede katholieken in zijn dorp, stad of regio zonder twijfel een
overvloed aan roepingen zouden leveren: “(...) juist Amersfoort is eene stad
die veel fraters zal kweeken, zoodra wanneer er fraters zijn. Er zijn een
groot aantal brave burger families, die nogthans geen middelen hebben om
hun kinderen te laten studeren voor priester. Wanneer zij nuttig willen zijn
buiten de wereld, dan is frater worden de aangewezen weg.”1
Wanneer het congregatiebestuur besloot een school of instelling te aanvaarden, werd er een contract gesloten met het bestuur van die school of instelling. Hoewel die contracten uiteraard onderlinge variatie vertoonden, waren
er toch enkele elementen die telkens terugkeerden. Zo verplichtte de congregatie zich voldoende broeder-onderwijzers ter beschikking te stellen.
Soms werd uitdrukkelijk bepaald dat de broedercommuniteit onder gezag
stond van het moederhuis en daarvan onder geen beding kon worden gescheiden.2 Er werd een algemene bepaling opgenomen omtrent de verdeling van de competenties tussen de broeders enerzijds en het school- of
gestichtsbestuur anderzijds. Daarbij werd steeds bepaald dat het interne reilen en zeilen van het broederhuis de exclusieve verantwoordelijkheid van de
broeder-overste was. Vervolgens werd de hoogte vastgesteld van de vergoedingen die het schoolbestuur of het regentencollege jaarlijks per broederonderwijzer en per broeder-niet-onderwijzer zou betalen. Bepaald werd wel1

L.A.F.X. Fock, pastoor-deken van Amersfoort, aan de algemeen overste (29 juli 1907),
in: Arch. Frs. Utrecht, kast 12, doos 39: Archief Huis te Amersfoort.
2 Zie bijvoorbeeld artikel 1 in: ‘Overeenkomst tusschen de Vereeniging van den H. Vincentius te Breda, en de Broeders van het Institut Ste. Marie te Huijbergen bij de oprichting van het Succursaalhuis te Breda’ (ca. september 1890), in: Arch. Brs. Huijbergen, doos xv, map: St.Vinc. Breda.
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ke partij de kosten zou dragen van het levensonderhoud, de kleding en de
‘bewassing’ (de was) van de broeders, het onderhoud van het huis, de aanschaf en vernieuwing van de huisinventaris, verwarming, water en licht, en
de kosten verbonden aan ziekte en sterfgevallen. In het laatste artikel werd
meestal bepaald dat, in geval van geschillen, de bemiddeling van de bisschop zou worden ingeroepen. Het contract werd tenslotte aan de bisschop
voorgelegd ter goedkeuring.

De vraag naar broeder-onderwijzers
De aantrekkelijkheid van religieus personeel had zonder twijfel te maken
met de beperkte financiële en personele mogelijkheden van het katholieke
volksdeel. Dat gold vooral voor het katholieke armenonderwijs. In het midden van de vorige eeuw kostte het veel moeite om het geld voor de bouw
van een armenschool bijeen te krijgen. Bovendien vormde de continuïteit
van de school een probleem. In de eerste plaats moesten de salarissen van
de schoolmeesters en de onderhoudskosten van het gebouw worden opgebracht zonder dat daar noemenswaardige schoolgelden als inkomsten tegenover stonden. Alleen gratis of bijna gratis onderwijs kon arme ouders
overhalen hun kinderen naar school te sturen. Kerkbesturen, armbesturen,
afdelingen van de St.-Vincentiusvereniging en particuliere weldoeners
moesten dan ook diep in de buidel tasten. In de tweede plaats viel het niet
mee gemotiveerd onderwijzend personeel te vinden, dat bereid was tegen
een gering loon te werken. Veel schoolmeesters gaven de voorkeur aan de
beter bezoldigde betrekkingen in het openbaar onderwijs. De besturen van
weeshuizen en dergelijke gestichten kenden vergelijkbare problemen. Ook
zij worstelden met financiële tekorten en waren vaak niet te spreken over
het peil van hun personeel. Wanneer een schoolbestuur of regentencollege
erin slaagde een zuster- of broedercongregatie (of beide) aan te trekken, waren veel problemen opgelost. De religieuzen leverden niet alleen gemotiveerd personeel tegen relatief geringe kosten, zij droegen ook zorg voor de
continuïteit van de personeelsvoorziening. Het feit dat sommige scholen en
gestichten een eeuw of zelfs anderhalve eeuw lang door één en dezelfde
congregatie van personeel werden voorzien, is een indrukwekkende illustratie van de voorbeeldige continuïteit die religieuzen konden handhaven.
In de literatuur over de schoolstrijd en over de onderwijscongregaties wordt
de nadruk gelegd op de financiële motieven die aan de inzet van religieuzen
ten grondslag lagen. Soms wordt zelfs de suggestie gewekt als zouden
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broeders en zusters ‘gratis’ in het katholieke onderwijs gewerkt hebben. Dat
is natuurlijk niet helemaal waar. Weliswaar kregen zij individueel geen salaris in handen, maar hun congregaties hadden wel degelijk inkomsten uit
arbeid. Ook religieuzen kunnen niet van de wind leven. Voor de congregaties van Huijbergen en Oudenbosch was het kostgeld dat hun pensionaten
opbrachten, lange tijd de belangrijkste bron van inkomsten. Dat gold ook
voor congregaties die vooral gewone lagere scholen bedienden. Men denke
bijvoorbeeld aan het pensionaat van De Ruwenberg te St.-Michielsgestel
(van de Fraters van Tilburg) of aan het pensionaat Saint Louis te
Amersfoort (van de Broeders van Maastricht). Op den duur werden evenwel
de gewone onderwijzerssalarissen voor alle congregaties verreweg belangrijkste bron van inkomsten.
In het midden van de vorige eeuw was het gebruikelijk dat het inkomen
van onderwijzers uit allerlei elementen was samengesteld. Vóór 1857 genoot menige onderwijzer zelfs meer inkomsten uit nevenbetrekkingen dan
uit zijn onderwijzerschap.1 De lager-onderwijswet van 1857 probeerde daaraan paal en perk te stellen, omdat nevenwerkzaamheden de aandacht van de
schoolmeesters afleidden van hun eigenlijke taak. Daarom introduceerde de
wet een minimumsalaris voor onderwijzers aan de openbare school. Aanvankelijk genoten ook broeder-onderwijzers in veel gevallen inkomsten uit
meer dan één bron. Met name wanneer zij voor hun levensonderhoud
rechtstreeks afhankelijk waren van een pastoor of van regenten, vormden
allerlei inkomsten van lokale of incidentele aard een welkome aanvulling.
Sommige schoolbesturen lieten de schoolgelden aan de broeders. Andere
gaven hun bijbaantjes als koster,2 tuinman of koordirigent. Welgestelde parochianen werden bereid gevonden schenkingen te doen of leningen te verstrekken. Soms verzorgden de broeders tegen een kleine vergoeding de
communievoorbereiding van de parochiejeugd. Daar stond tegenover dat zij
vaak zelf de exploitatiekosten van de school moesten betalen. Die ongeregelde wijze van financieren was geen succes. De broeders leden vaak geldgebrek en er waren geregeld wrijvingen met de pastoor of de regenten. Bovendien hadden de broeders bezwaren tegen werkzaamheden die zij als vernederend ervoeren of die hen dwongen tot contacten met leken (Zwijsen was
om die reden gekant tegen de combinatie van het onderwijzerschap met de
kosterij).3 Hoewel allerlei varianten bleven voorkomen, werd allengs de
1

J. van Raalte, De salarissen van de onderwijzers in Nederland tussen 1842 en 1919 (Leiden
1979. Doctoraalscriptie onderwijssociologie ru Leiden), p. 35; Boekholt en De Booy, De
geschiedenis van de school, p. 115.
2 Jaarboek der Vergadering, p. 77, in: Arch. Brs. M’str., doos 2-1-1.
3 F.A. Bijvoet, pastoor te Cuijk, aan pater Salesius de Beer, algemeen overste (6 april
1888), in: Arch. Frs. Tilburg, Alg. arch., doos: 1882-1888. Correspondentie. In andere
congregaties tilde men daar minder zwaar aan: broeder-kosters waren niet zeldzaam.
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meest gebruikelijke financiële regeling, dat het schoolbestuur zelf de exploitatiekosten van de school droeg en jaarlijks per broeder een vast bedrag
betaalde aan de congregatie, die op haar beurt de huisvesting en het levensonderhoud van de broeders bekostigde. Broeders die in weeshuizen, bisschoppelijke kweekscholen en dergelijke gestichten werkzaam (en gehuisvest) waren, werden meestal onderhouden door het bestuur van de betreffende instelling.
Na het van kracht worden van de lager-onderwijswet van 1889 kwamen
sommige congregaties met de schoolbesturen overeen, dat deze laatste voor
het onderhoud van de broeders zouden zorgen in ruil voor 80 of 85% van
de subsidie. De overige 15 of 20% werd in de kas van de congregatie gestort.1 Dat was geen gelukkig systeem, omdat de broeders voor hun levensonderhoud afhankelijk werden (of bleven) van het schoolbestuur en de pastoor. Meestal werd afgesproken dat het schoolbestuur de subsidie ontving
en een wat hoger vast bedrag per broeder aan de congregatie afdroeg of dat
de congregatie de subsidie opstreek en de materiële kosten van de scholen
op zich nam.2
In 1905 bracht het kabinet-Kuyper de reeds eerder vermelde wet tot stand
die voorzag in een volledige vergoeding van de salariskosten van het bijzonder lager onderwijs. Om te verhinderen dat schoolbesturen deze verbetering
voor andere zaken dan salarissen zouden aanwenden, verplichtte deze wet
de bijzondere schoolbesturen om aan het personeel het wettelijke minimumloon uit te keren. De leke-leerkrachten profiteerden daarvan. Ook sommige congregaties, zoals de Broeders van Maastricht, bedongen dat zij
voortaan voor elke broeder-onderwijzer het wettelijk minimumloon zouden
ontvangen of een bedrag dat daarmee ruwweg overeenkwam.3 Andere congregaties, zoals de Fraters van Tilburg en de Broeders van Oudenbosch, accepteerden in sommige vestigingsplaatsen de voortzetting van het ‘85-15%systeem’. Het verplichte minimumloon werd op die manier omzeild: de
broeders ontvingen formeel het minimumloon maar stonden daarvan ver-

1

Bijvoorbeeld: ‘Akte van overeenkomst tusschen de Congregatie der Fraters van O.L.V.
Moeder van Barmhartigheid gevestigd te Tilburg en het Bestuur van de R.K. Scholen
te Zwolle’ (maart 1892), in: Arch. Frs. Tilburg, Alg. arch., doos: 1888-1894. Correspondentie 1892-1893.
2 Pater Salesius de Beer, algemeen overste, aan [A. Godschalk, bisschop van Den
Bosch] (16 dec. 1890), in: Arch. Frs. Tilburg, Alg. arch., doos: 1888-1894. Correspondentie 1889-1890.
3 ‘Overeenkomst tusschen het R.K. Kerkbestuur te Bussum, en de Congregatie der
Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis te Maastricht’ (22 april 1908), in: Archief Bisdom Haarlem (voortaan geciteerd: Arch. Bd. Haarlem), inv. nr. 232.1, dossier: Broeders
van Maastricht, map: Huizen.
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De meeste congregaties kampten na 1910 dan ook met financiële problemen die te wijten waren aan de stijgende kosten van levensonderhoud en
aan de hoge schulden die men in de voorafgaande jaren was aangegaan voor
ambitieuze bouwprojecten.1 Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de loonachterstand van de religieuzen nog groter. De prijzen voor eerste levensbehoeften stegen geweldig, maar de overheid onthield hun enkele duurtetoeslagen die in 1917-1918 aan leke-onderwijzers werden toegekend. De overheid voerde als argument aan, dat kloosterlingen zich dankzij hun sobere
en collectieve leefwijze met weinig tevreden stelden. De salariswet-De Visser van 1919, die de onderwijzerssalarissen drastisch verhoogde, trok de
verhoudingen weer recht. Vanaf 1920 verdienden broeder-onderwijzers hetzelfde loon als de leken in het openbaar èn het bijzonder onderwijs. In tegenstelling tot eerdere onderwijswetten, die zich ertoe hadden beperkt een
minimumloon vast te stellen, introduceerde de nieuwe lager-onderwijswet
van 1920 salarisschalen naar functie (onderwijzer of hoofd der school),
dienstjaren, kindertal en aktenbezit. Omdat de schoolbesturen na de invoering van de financiële gelijkstelling de salariskosten èn de materiële kosten
van hun scholen volledig vergoed kregen, achtten de broedercongregaties
het billijk dat zij voor elke broeder-onderwijzer het volledige onderwijzerssalaris zouden ontvangen.2 De schoolbesturen gingen daar uiteindelijk alle
mee akkoord.
Grafiek 5 geeft een indruk van de hoogte van de vergoedingen die vóór
1920 aan broeders werden uitgekeerd. Het gemiddelde inkomen van gewone onderwijzers aan het openbaar onderwijs en het wettelijk minimumloon
worden afgezet tegen de vergoedingen die broeder-onderwijzers ontvingen
krachtens een aantal in de congregatie-archieven aanwezige contracten. De
grafiek kan alleen maar een indruk verschaffen, omdat de selectie van de
contracten tamelijk willekeurig is. Tijdens het onderzoek zijn zeker niet al1

Oudenbosch: br. Wulfrannus [Franken], algemeen overste, aan de broeders in Surabaja [ca. maart 1912], in: Arch. Brs. O’bosch, doos e 2, map 04. Over Tilburg: pater [Nepomucenus] Vingerhoets, fr. Justinus [Volkaerts], fr. Laetus [Krol] en fr. Eleutherius [de
Werdt], ‘Rapportage aan de Generale Raad [hoofdbestuur] der Congregatie over de financiële toestand van de Congregatie’ (23 nov. 1913), in: Arch. Frs. Tilburg, Alg. arch.,
doos: 1912-16. Documenten; Horsten, De Fraters van Tilburg, deel 3, p. 13. Over Huijbergen: P. Hopmans, vicaris-generaal van het bisdom Breda, aan de broeder-directeur
van het instituut Sainte Marie (2 aug. 1910), in: Arch. Brs. Huijbergen, doos xvii, map:
Bisschop aan alg. ov.; P. Hopmans, bisschop van Breda, aan br. Silvester de Maat, algemeen overste (19 juli 1916), in: Arch. Brs. Huijbergen, doos xvi, map: Plannen kweekschool Breda. Over Utrecht: br. Stephanus Buil, algemeen overste, aan de overste van
het huis te Hilversum (22 aug. 1913), in: Arch. Frs. Utrecht, kast 5, doos 8: Gesch. v.d.
Congr. Oude corr. 1910-1914.
2 Th. Verhoeven, directeur van het rkcboo, aan de Nederlandse bisschoppen [ca. 1920],
in: Arch. Abd. Utrecht, doos: Onderwijs xi. R.K. Centr. Bureau voor Onderwijs en Opvoeding 1. 1919-1935.
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le contracten boven water gekomen. Bovendien konden alleen contracten
verwerkt worden waarin het loon van de gewone broeder-onderwijzer in
guldens werd vermeld. Contracten die bepaalden dat een schoolbestuur het
levensonderhoud van de broeders geheel of gedeeltelijk zou betalen, moesten worden genegeerd, omdat niet bekend is hoeveel geld het schoolbestuur
per jaar aan de broeders spendeerde. De grafiek suggereert dat de broeders
in de meeste gevallen het minimumloon of minder betaald kregen. Zij verdienden ruwweg de helft van het inkomen van hun collega’s in het openbaar onderwijs, die zelf al moeite genoeg hadden de eindjes aan elkaar te
knopen. De congregaties moesten uit het gezamenlijke salaris van de broeder-onderwijzers de kosten opbrengen voor het levensonderhoud van onderwijzers en niet-onderwijzers,1 voor de opleiding van jonge leden en voor de
zorg voor bejaarde en zieke broeders. Daar stond tegenover dat de broeders
door hun soberheid en door hun collectieve en celibataire levenswijze inderdaad relatief weinig behoeften hadden.
Hoewel weinig bekend is over de salarissen die vóór 1905 werden verdiend door leke-onderwijzers in het bijzonder onderwijs, waren die zonder
twijfel hoger dan de salarissen die aan religieuzen werden uitbetaald. Dat
katholieke schoolbesturen tot 1905 en in veel gevallen tot 1920 financieel
voordeel hadden bij de inzet van religieuzen, staat wel vast, maar het is niet
gemakkelijk dat voordeel te kwantificeren. Tegenover de lagere vergoeding
die voor broeder-onderwijzers werd betaald, stonden immers extra lasten,
zoals het levensonderhoud van een broeder-kok of de kosten van de huisvesting van de broedergemeenschap. Was het inderdaad onmogelijk om
zonder broeders of zusters katholieke scholen op te richten en in stand te
houden, zoals pastoors en schoolbesturen in hun brieven aan congregatiebesturen bezwoeren?
In 1888, dat wil zeggen: enkele jaren voor de invoering van de overheidssubsidie voor het bijzonder onderwijs,2 was het katholieke onderwijs in de
noordelijke bisdommen Utrecht en Haarlem in absolute èn relatieve zin beter ontwikkeld dan in de zuidelijke bisdommen van Roermond, Den Bosch
en Breda (zie de tabellen 2 en 3).

1

In de negentiende eeuw betaalden schoolbesturen meestal een jaarlijks bedrag voor
de broeder-portier of de broeder-kok van de broedercommuniteit ter plaatse (meestal ƒ
100 of ƒ 150). Toen het gebruikelijk werd om de broeder-onderwijzers het wettelijke
minimumsalaris uit te betalen, kwamen deze niet-onderwijzers meestal ten laste van
de congregatie zelf.
2 De subsidie die door de wet van 1889 werd toegekend, werd pas begin jaren negentig
voor het eerst toegekend.
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Tabel 2 De dichtheid van het katholiek lager onderwijs in 1888, per bisdom 1
Bisdom
Utrecht
Haarlem
Den Bosch
Breda
Roermond
Nederland

Aantal katholieken per katholieke school
2.300
2.181
2.970
4.075
4.144
3.134

Tabel 3 Aantal religieuzenscholen en katholieke lekenscholen in 1888,
per bisdom2
Bisdom
Utrecht
Haarlem
Den Bosch
Breda
Roermond
Nederland

Religieuzenscholen
58
93
113
34
56
354

Lekenscholen
69
70
5
3
1
148

Totaal
127
163
118
37
57
502

Tabel 4 Jongens en meisjes op katholieke lagere scholen, per bisdom,
in 18883
a. Aantal leerlingen op katholieke LO-scholen

Jongens
Meisjes
Totaal

Utrecht
7.284
10.092
17.376

Haarlem
12.738
16.603
29.341

’s Bosch
7.108
16.292
23.400

Breda
1.118
5.400
6.518

R’mond
2.860
6.919
9.779

b. Als percentage van het totaal aantal leerlingen

Jongens
Meisjes
Totaal

Utrecht
42%
58%
100%

Haarlem
43%
57%
100%

’s Bosch
30%
70%
100%

Breda
17%
83%
100%

1 De cijfers voor 1888 zijn ontleend aan Neerlandia Catholica.
2 De cijfers voor 1888 zijn ontleend aan Neerlandia Catholica.
3 Bron: Neerlandia Catholica. De cijfers zijn niet exact, omdat

R’mond
29%
71%
100%

het leerlingental van gemengde scholen door twee gedeeld werd op grond van de veronderstelling dat die scholen ongeveer evenveel meisjes als jongens telden. De leerlingen van kostscholen zijn
niet meegeteld: de opgaven zijn niet betrouwbaar genoeg. Voor zover er cijfers be-
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Opvallend was dat het aandeel van de leken in het katholieke onderwijs in
het Noorden veel groter was dan in het Zuiden: 40 à 50% van de scholen
waren zuivere lekenscholen, terwijl bovendien veel leken werkzaam waren
op de scholen van religieuzen. Zowel in het Noorden als in het Zuiden was
het jongensonderwijs minder ontwikkeld dan het meisjesonderwijs, maar
in het Noorden was het verschil tussen beide kleiner (zie tabel 4). In het
Noorden beschikte men over veel katholieke leken-scholen voor jongens. Die
ontbraken in het Zuiden vrijwel helemaal.
Uit de situatie in de noordelijke bisdommen blijkt, dat met behulp van leken een katholiek onderwijsstelsel kon worden opgebouwd op dezelfde
wijze als de orthodox-protestanten hun scholen-met-den-Bijbel stichtten. In
Zuid-Nederland was het katholieke onderwijs daarentegen sterk afhankelijk
van het aantal beschikbare religieuzen. Er waren veel vrouwelijke religieuzen en bijgevolg veel katholieke meisjesscholen. Broeder-onderwijzers waren veel minder talrijk en dus waren er veel minder katholieke jongensscholen. Dat de katholieke bevolking in Zuid-Nederland zo arm was dat zij geen
jongensscholen kon betalen, is onwaarschijnlijk. Er kunnen betere verklaringen worden gesuggereerd. In de eerste plaats was de belangstelling voor
onderwijs, ongeacht de ideologische kleur van dat onderwijs, in Zuid-Nederland geringer dan in het Noorden. Dit blijkt uit de in het algemeen bedroevende staat van het openbaar onderwijs in het midden van de eeuw,
maar ook uit het relatief omvangrijke analfabetisme in Noord-Brabant en
Limburg, vooral op het platteland.1 Bovendien moet men bedenken, dat
voor de katholieken in het Zuiden de noodzaak van apart katholiek onderwijs veel minder evident was dan voor noordelijke katholieken, die temidden van een protestantse meerderheid leefden. Gezien de godsdienstige homogeniteit van de katholieke gewesten en de daaruit voortvloeiende tevredenheid met de traditionele (openbare) gemeentescholen, die qua sfeer goed
bij de streek pasten, is het geen wonder dat de Zuidnederlandse katholieken
moeilijker te mobiliseren waren voor de katholieke school. Daarin kwam
pas na 1900 enige verandering. Met name in de Limburgse mijnstreek (de
regio rond Heerlen en Kerkrade) werden toen veel katholieke scholen opgericht als reactie op de toestroom van niet-katholieken en niet-Limburgers,
die door de opkomende mijnindustrie was teweeggebracht.2 In het Zuiden
als geheel vond pas na 1920 een snelle toename van het aantal katholieke
jongensscholen plaats. Maar toen vergde de stichting van katholieke lekenscholen geen financiële offers meer.
schikbaar zijn, lijken zij erop te wijzen dat alleen de meisjeskostscholen in Brabant en
Limburg een categorie van (statistische) betekenis vormden.
1 Boonstra, De waardij van eene vroege opleiding, p. 28-32.
2 Zie: Van Vugt, ‘De verzuiling van het lager onderwijs in Limburg’, p. 24 en 49.
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De vraag of religieuze leerkrachten onmisbaar zijn geweest voor het katholieke onderwijs kan niet afdoende worden beantwoord, omdat men niet kan
vaststellen hoe het katholieke onderwijs zich ontwikkeld zou hebben in het
hypothetische geval dat er geen religieuze leerkrachten beschikbaar zouden
zijn geweest. Waarschijnlijk is er na de eeuwwisseling van onmisbaarheid
in strikte zin geen sprake meer geweest. In ieder geval heeft de beschikbaarheid van religieuzen het stichten en exploiteren van katholieke scholen
gemakkelijker gemaakt. Uit de tegenstelling tussen het Noorden en het Zuiden mag men wellicht, voorzichtig, concluderen dat dat laatste vooral gold
in streken waar voor aparte katholieke scholen nog relatief weinig reden en
weinig enthousiasme bestond.
Na deze nuancering van het financiële motief kan men zich afvragen of
degenen die de voorkeur gaven aan religieus onderwijzend personeel, niet
ook door andere dan zakelijke motieven werden bewogen. Hierboven, bij de
bespreking van de oprichting van de congregaties, is reeds betoogd dat de
negentiende-eeuwse geestelijkheid religieuzen om verschillende redenen
superieur achtte aan leken. Ook onder notabele katholieke leken werd aan
kloosterlingen een zekere religieuze en morele superioriteit toegeschreven.
Dat blijkt uit het beleid van talrijke regentencolleges die gasthuizen, weeshuizen of andere gestichten bestuurden. In de loop van de negentiende
eeuw besloten deze colleges hun leke-personeel te vervangen door religieuzen. Deze trend van lekenbewind naar religieus bewind trad het duidelijkst
aan het licht bij de katholieke weeshuizen. In vele daarvan werden de ‘binnenmoeder’ en ‘binnenvader’ vervangen door zusters of broeders. Br. Bernardus, overste van de Broeders van Maastricht, werd in 1844 in korte tijd
door de regenten van katholieke jongensweeshuizen in Amsterdam en Den
Bosch benaderd met het verzoek om broeders te zenden. Hij merkte daarover achteraf op: “Het was waarlijk als of men op eenmaal al het oude afkeurde en wat nieuws wilde.”1
Zoals priesters broeders en zusters beschouwden als een beter slag leken,
zo beschouwden regenten uit de stedelijke burgerij hen als een beter slag
vertegenwoordigers van de lagere standen. De regenten verwachtten, dat religieuzen het dagelijkse beheer van het gesticht zouden verbeteren, meer
toewijding aan de dag zouden leggen, meer beschaving, discipline en moraliteit onder de pupillen of verpleegden zouden brengen en, last but not
least, de sfeer van de instelling een meer uitgesproken religieus cachet zouden geven. Veel regentencolleges in deze periode waren sterker dan hun
voorgangers bezield van pedagogische idealen en toonden zich ontevreden

1

Jaarboek der Vergadering, p. 100, in: Arch. Brs. M’str., doos 2-1-1.
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over hun personeel.1 In 1844 verklaarden de regenten van het Amsterdamse
katholieke jongensweeshuis desgevraagd, dat zij de Broeders van Maastricht
voor hun gesticht wilden aantrekken, omdat zij ontevreden waren over de
‘surveillance’ van de weesjongens. Die taak hadden zij tot dan toe aan voormalige pupillen of aan ‘loontrekkende dienstboden’ toevertrouwd, maar zij
hadden er geen vertrouwen in dat dit personeel de jongens kon afhouden
van de verleidingen van de grote stad. Bovendien bestond sinds een jaar of
tien – het is de tijd van het katholieke reveil – een streven om de discipline
en het godsdienstige element in de opvoeding van de jongens te versterken
en om een grotere beslotenheid te bewerkstelligen, zowel fysiek (door middel van een nieuwe voorgevel) als organisatorisch (door middel van een
strengere discipline).2 “In dezen stand van zaken hebben regenten van het
gesticht besloten om, in navolging van hetgeen elders geschiedt, de surveillance en verzorging der weezen toe te vertrouwen aan geestelijke broeders,
die, naar den regel hunner instelling, beter geschikt zijn dan loontrekkende
dienstboden, om de weezen te surveilleeren, te leiden en te verzorgen.”3
Volgens De Jager speelden financiële overwegingen in Amsterdam geen rol,
omdat de broeders door het weeshuis werden onderhouden en hun congregatie bovendien per uitgezonden broeder ƒ 100 per jaar ontving.4 Eigen onderzoek naar de inzet van de Broeders van Oudenbosch in het katholieke
weeshuis in Breda (1846) bracht evenmin een ander motief aan het licht
dan de wens van de regenten om, in het algemeen, het beheer van het weeshuis te verbeteren.5 Elders speelden de financiën wèl een rol, maar naast
andere motieven.6 Het ligt voor de hand dat eenzelfde mengsel van motieven ook een rol heeft gespeeld in het gewone dagonderwijs.
1

Die ontevredenheid beperkte zich niet tot katholieke regenten. Gestichten van andere levensbeschouwelijke signatuur worstelden met dezelfde problemen. Mulock Houwer, ‘De wezenzorg in de 19e en 20e eeuw’, p. 55.
2 De Jager, In een ander thuis, p. 61, 68-69. Ook: idem, ‘Met de broeders vooruit. De
vroege professionalisering in het R.C. Jongensweeshuis’, in: J. Dekker en B. Kruithof
(red.), Pedagogisering van de samenleving in Nederland en België in de 19e en 20e eeuw.
Congres, georganiseerd door de Belgisch-Nederlandse Vereniging voor de geschiedenis van opvoeding en onderwijs, te houden 14-15 nov. 1985 te Amsterdam (Utrecht 1985), p. 185-192.
3 Nota van [A.G.A. ridder Van Rappard], directeur van het Kabinet des Konings, aan
[F.P. van Ewijk van Oostbroek en de Bilt], gouverneur van Noord-Holland (12 febr.
1844), in: Rüter, Rapporten van de gouverneurs, deel iii, p. 28-29. De tekst van de nota
van afkomstig van De Pélichy (1772-1844), directeur-generaal voor de Zaken der R.C.
Eeredienst, die zelf regent was van het weeshuis.
4 De Jager, In een ander thuis, p. 72.
5 Van Vugt, ‘Broeders onder priesters en regenten’, p. 115.
6 E.P.M. Tijdink en H.J.G. Peijnenburg, De komst van religieuzen naar de Bossche Godshuizen. Het personeelsbeleid van het college van regenten in de tweede helft van de negentiende eeuw, Nijmegen 1987. Doctoraalscriptie Geschiedenis van het Nederlands Katholicisme, vakgroep Geschiedenis ku Nijmegen.
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In de loop van de negentiende eeuw hebben de ‘ideële’ motieven achter de
voorkeur voor religieuze onderwijzers aan gewicht gewonnen, omdat de financiële en personele situatie van het katholieke onderwijs verbeterde. De
congregaties die rond het midden van de eeuw tot stand kwamen, begonnen
met hun werkzaamheden in een tijd waarin er nog geen sprake was van een
algemeen, goed georganiseerd streven naar katholieke instellingen in het algemeen en naar katholieke scholen in het bijzonder. Initiatieven om scholen of gestichten op te richten, kampten met grote financiële moeilijkheden. Het streven naar een compleet katholiek onderwijssysteem begon pas
eind jaren zestig (ten tijde van het onderwijsmandement van de bisschoppen) goed op gang te komen. Bovendien verbeterden de algemene materiële
omstandigheden in Nederland gedurende het vierde kwart van de negentiende eeuw, hetgeen de financiële basis van particuliere initiatieven ten goede
kwam. En in 1889 volgde de eerste overheidssubsidie ten behoeve van het
bijzonder onderwijs. Zodoende kwamen er steeds meer geldelijke middelen
beschikbaar. Het fenomeen van kwakkelende, in geïmproviseerde lokalen
gehuisveste katholieke armenschooltjes, die altijd slechts één stapje verwijderd leken van de financiële ondergang, begon tot het verleden te behoren.
Het zuiver financiële motief heeft tegen het einde van de negentiende eeuw
dan ook aan belang ingeboet. De personele problemen waren eveneens
minder dringend geworden. Dankzij het toegenomen aantal katholieke normaalscholen en kweekscholen waren voldoende katholieke leerkrachten beschikbaar, zowel religieuzen als niet-religieuzen, om de groei van het katholieke onderwijs bij te houden.
Parallel aan die ontwikkeling dook een nieuw motief op: de professionele
kwaliteit die de religieuzen te bieden hadden. Lange tijd had men in katholieke kring een hoge prioriteit gegeven aan de oprichting van katholieke
scholen. Dat de leken of religieuzen die men daarvoor aantrok, soms minder deskundig waren dan gewenst, werd op de koop toe genomen. Men was
immers van mening, dat katholiek onderwijs per definitie op een hoger
plan stond dan neutraal onderwijs. De religieuzenscholen blonken aanvankelijk dan ook vooral uit in orde en netheid.1 Waarschijnlijk viel er op de
kwaliteit van het onderwijs vaak wel wat aan te merken. Tegenstanders betoogden dan ook dat de overheid een dergelijke vorm van onderwijs niet
1

Deze indruk krijgt men bijvoorbeeld uit de rapporten van schoolinspecteur Wijnbeek
(1843). Zie: Reinsma, ‘Het lager onderwijs in Noord-Brabant’, p. 261-308, met name p.
264, 277, of uit: E. van Calcar, Tilburgsche mijmeringen (Den Bosch 1851), p. 22-23, 31.
Elise van Calcar-Schiötling (1822-1904) reisde in 1864 door Nederland als onbezoldigd
onderwijsinspectrice: minister J.R. Thorbecke (1798-1872) had haar gevraagd te rapporteren over de toestand van het bewaarschoolonderwijs. J.H. Meijsen (red.), Lager onderwijs in de spiegel der geschiedenis. 175 Jaar nationale wetgeving op het lager onderwijs in Nederland (Den Haag 1976), p. 59.
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mocht subsidiëren zolang het in dienst stond van sektarisch obscurantisme
in plaats van kennisoverdracht in de geest van de moderne tijd. Voorstanders van het bijzonder onderwijs brachten daartegen in, dat het niet zo verwonderlijk was dat het openbaar onderwijs meer kwaliteit kon bieden. Het
werd immers door de overheid in de watten gelegd, mede op kosten van katholieke en gereformeerde ouders! De geringere kwaliteit van het onderwijs
van de religieuzen bleef tot in de twintigste eeuw een rol spelen in de
schoolstrijdpolemiek.1 Mettertijd verloor deze kwestie echter aan relevantie,
omdat de kwaliteitsverschillen tussen openbaar en bijzonder onderwijs verdwenen. De professionalisering van de onderwijscongregaties heeft daar
zonder twijfel substantieel aan bijgedragen. Religieuze leerkrachten werden
steeds meer gewaardeerd om hun vakmanschap. Schoolbesturen konden
daar op verschillende manieren van profiteren. Religieuzen zorgden niet alleen voor kwalitatief goed onderwijs maar verleenden dikwijls ook hand- en
spandiensten bij het beheer van de scholen. Katholieke scholen werden
meestal bestuurd door het kerkbestuur of door de plaatselijke conferentie
van de St.-Vincentiusvereniging. Voor dergelijke besturen was de school
slechts één zorg naast vele andere. Vooral na de invoering van de rijkssubsidie namen de administratieve en bestuurlijke besognes van de schoolbesturen toe – het begin van een trend die zich tot in onze dagen heeft voortgezet. Veel pastoors, kerkmeesters en vincentianen waren opgelucht wanneer zij allerlei ingewikkelde zaken met een gerust hart konden overlaten
aan een congregatiebestuur of aan een religieus hoofd der school. Anderzijds vonden veel congregaties het prettig hun scholen te beheren zonder al
te veel inmenging van pastoors of parochianen.
Voor parochiegeestelijken speelde tenslotte een overweging een rol die
met het eigenlijke onderwijs niet veel te maken had. Zij hoopten en verwachtten dat zusters en broeders bereid zouden zijn om na schooltijd activiteiten te ontplooien ten behoeve van het parochieleven, bijvoorbeeld door te
surveilleren op het patronaat, het zangkoor te leiden of zich verdienstelijk
te maken in het parochiële verenigingsleven. De congregatiebesturen stonden ambivalent tegenover dergelijke nevenactiviteiten, omdat zij overbelasting van hun leden en een ontregeling van het conventsleven vreesden.
Niettemin hebben de religieuzen op veel plaatsen een uitstraling gehad die
vèr boven hun eigenlijke onderwijstaak uitging.

1

Bijvoorbeeld nog in: C. van der Pol, Het kloosterwezen in Nederland. (Korte Aanteekeningen) (Den Haag [1913]), p. 58-68. Van der Pol betoogde, dat het volksonderwijs van de
fraters en zusters in Tilburg op een volkomen fiasco was uitgelopen door hun overmatige aandacht voor religieuze uiterlijkheden en door de lage kwaliteit van hun onderricht.
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Wegens de vele voordelen die hun aanwezigheid voor parochies had, begonnen religieuzen in de loop van de negentiende eeuw meer en meer tot
de gebruikelijke inventaris van elke wèlingerichte parochie te behoren. Veel
pastoors probeerden voor een nieuwe school of een nieuw gesticht eerst religieuzen aan te trekken. Dat gold met name voor bouwpastoors, dat wil
zeggen: pastoors die nieuwe parochies van de grond moesten tillen. Daaruit
valt ook te verklaren dat de geestelijken in hun briefwisseling met congregatiebesturen op den duur nauwelijks meer spraken over de concrete motieven van hun verzoek. Die waren vanzelfsprekend.
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iv
Bloei zonder veel twijfel
1920-1945

1. De overwinning van de katholieke beweging
Positieve en negatieve gevolgen
Het nationale politieke compromis van 1917, dat als de ‘pacificatie’ de
geschiedenis zou ingaan, en de daarop volgende lager-onderwijswet van
1920 markeerden niet alleen het einde van de schoolstrijd maar ook het
einde van de ‘heroïsche’ fase van de katholieke beweging. Het katholieke
volksdeel had zich definitief een volwaardige plaats verworven in de Nederlandse samenleving, met behoud van de eigen, fel verdedigde, identiteit.
Een periode van bloei nam een aanvang. De katholieke organisaties namen
in omvang en invloed toe. De katholieken waren trouwe kerkgangers. Talloze devotionele praktijken en organisaties bloeiden. De aantallen priesters en
religieuzen groeiden snel. Aan die ontwikkeling lagen verschillende oorzaken ten grondslag: het religieuze enthousiasme van die tijd, de groeiende
omvang van het katholieke volksdeel, de toegenomen welvaart waardoor ook
de katholieken voor hun kinderen hogere ambities begonnen te koesteren
en een betere opleiding konden betalen, de groei van het aantal katholieke
scholen waardoor de rekrutering werd vergemakkelijkt, het enthousiasme
voor de missie, en het beleid van missionerende orden en congregaties die
relatief goedkope opleidingsmogelijkheden aanboden.1 Bovendien genoten
priesters en paters een ongekend hoog maatschappelijk aanzien. In de crisisjaren, toen vaak de grootste lichtingen werden genoteerd, werd de materiële zekerheid die een religieuze carrière kon bieden, ongetwijfeld een additionele factor van belang.
De katholieken ontplooiden in deze periode een culturele activiteit die,
hoewel niet vrij van provincialisme, opzienbarend was voor een volksdeel
dat tot dan toe in dat opzicht zo weinig van zich had laten horen. Op geen
1

J.J. Dellepoort, De priesterroepingen in Nederland. Proeve van een statistisch-sociografische
analyse (Den Haag [1955]. Dissertatie ku Nijmegen. Publicatie van het kaski. 7), p. 112122.
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enkel terrein was de overwinning zo markant als in het onderwijs. De nieuwe onderwijswet nam immers vrijwel alle materiële belemmeringen voor de
opbouw van een onder kerkelijk gezag ressorterend onderwijssysteem weg.
Maar er moest een prijs worden betaald voor het succes. In de eerste
plaats moest de katholieke beweging, die tot dan toe vooral was gedragen
door de geestelijkheid en door religieuzen, een steeds ruimere plaats gunnen aan de leken. We merkten reeds op, dat de sociale organisaties die aan
het einde van de negentiende eeuw ontstonden, voor een aanzienlijk deel
van de medewerking van leken afhankelijk waren, ook al bezetten priesters
nog vele sleutelposities. Hierdoor werden gezags- en disciplineproblemen
in de katholieke beweging geïntroduceerd. De katholieke leken, hoewel
trouwe gelovigen, waren immers in tegenstelling tot priesters en religieuzen niet door formele verplichtingen en beloften gehouden zich onder alle
omstandigheden loyaal en gehoorzaam ten opzichte van de kerk en haar
vertegenwoordigers op te stellen. Die fundamenteel andere positie was nu
juist één van de redenen waarom de geestelijkheid zich lange tijd huiverig
toonde voor een grotere inbreng van de kant van de leken op kerkelijk of
semi-kerkelijk terrein.
In de tweede plaats betekende de politieke overwinning van 1917, en met
name het einde van de schoolstrijd, dat een belangrijke inspiratiebron van
de katholieke beweging was verdwenen.1 Het gevoel achtergesteld te zijn bij
andere bevolkingsgroepen en de voortdurende bestrijding van echte en ingebeelde tegenstanders hadden de beweging in het verleden enthousiasme
en politieke kracht verleend. Na 1920 hadden de Nederlandse katholieken
weinig redenen meer om zich een gediscrimineerde minderheid te voelen.
De katholieke beweging was in alle opzichten een gerespecteerde macht in
het land geworden. Het behoud van elan en ‘vaart’ werd daardoor een probleem. Ook dat was in het onderwijs duidelijk te merken. Decennia lang
was de stichting en instandhouding van katholieke scholen een concreet
doel geweest, dat richting en kracht gaf aan het politieke streven van de Nederlandse katholieken. Na 1920 veranderde dat. De overheid, die in katholieke kring jarenlang was beschouwd als een oneerlijke en partijdige instantie, verplichtte zich om het katholieke onderwijs voor vrijwel honderd procent te financieren. Tot dan toe waren alle katholieken op de een of andere
manier betrokken geweest bij de opbouw en instandhouding van het katholieke onderwijs, hetzij als bestuurder, hetzij als propagandist, hetzij als legator of milde schenker, hetzij als eenvoudige kerkbezoeker die ’s zondags
zijn centen en stuivers in de collecteschaal deponeerde. Na 1920 verdween
1

Vgl. J.A. de Kok, ‘Kerken en godsdienst: de school als motor van de verzuiling’, in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel 13: Nederland en België 1840-1914, tweede helft
(Haarlem 1978), p. 145-155.
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het particuliere engagement met het katholieke lager onderwijs als sneeuw
voor de zon. Wie gaf er nog geld aan scholen die volledig door de overheid
werden betaald?1 Wie maakte zich nog druk over het recht op eigen onderwijs, wanneer een lijstje met handtekeningen van ouders volstond om een
nieuwe katholieke school op te richten? Alleen het streven naar een eigen
katholieke universiteit – de kroon op het katholieke onderwijsgebouw –
kreeg de beurzen nog eenmaal open.
In de derde plaats had het succes van de katholieke beweging tot gevolg,
dat de onderlinge onenigheid tussen katholieken toenam of althans: meer
aan het licht trad. Tevoren had een sterke neiging bestaan om onderlinge
verschillen te verdoezelen en conflicten binnenskamers te houden om de
katholieke zaak niet te schaden. Nu het gemeenschappelijke doel in hoge
mate leek te zijn bereikt, werden ideologische en materiële tegenstellingen
ongeremder naar buiten gebracht. Er werd in het Interbellum dan ook veel
geruzied tussen conservatieve en progressieve katholieken, tussen leken en
religieuzen en tussen allerlei belangengroepen. Met name het optreden van
de katholieke ‘jongeren’, die aan het einde van de jaren twintig en het begin
van de jaren dertig de gevestigde orde in het katholieke volksdeel bekritiseerden, deed veel stof opwaaien.2
Tenslotte stelde het succes de katholieke beweging voor de vraag, of haar
politieke en sociale verworvenheden wel gepaard gingen met evenredige
godsdienstige, geestelijke verworvenheden. Borg het succes niet het gevaar
van godsdienstige gemakzucht in zich? Schoot het dagelijkse leven van de
Nederlandse katholieken niet tekort in godsdienstige intensiteit? Was men
niet verplicht om de uiterlijke successen te laten volgen door innerlijke successen? Deze preoccupatie met het geestelijk leven heeft in de jaren twintig
en dertig geïnspireerd tot talrijke initiatieven die ten doel hadden in deze of
gene doelgroep een duurzame intensivering van het geloofsleven tot stand
te brengen. Die initiatieven varieerden van het retraitewerk van priesterreligieuzen tot godsdienstige campagnes onder de jeugd (zoals de Eucharistische Kruistocht, de Graalbeweging en Heemvaart), de oprichting van godsdienstige verenigingen (zoals de Vrouwen van Nazareth en de Kruisvaarders
van St.-Jan) en zelfs de stichting van nieuwe congregaties met een uitge1

Vergelijk, bijvoorbeeld, de klacht van pastoor J. Nolet, voorzitter van de belangrijke
Rotterdamse Vereniging voor R.K. Onderwijs, die in 1940 klaagde dat sinds 1920 de gebruikelijke stroom van legaten, giften en collectes ten bate van de katholieke scholen
volledig was opgedroogd – met als gevolg dat de scholenstichting grote moeite had om
schulden af te betalen die zij zich vóór 1920 op de hals had moeten halen. Zie: J. Nolet,
pastoor te Rotterdam, aan J.P. Huibers, bisschop van Haarlem (3 aug. 1940), in: Arch.
Bd. Haarlem, inv. nr. 342.726.215.
2 Over de invloed van de ‘jongeren’ onder jonge katholieke onderwijzers: Van Vugt,
‘De verzuiling van het lager onderwijs in Limburg’.
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sproken catechetische doelstelling (zoals de Vrouwen van Bethanië en de
Vereniging van Catechisten). Ook de controversiële uitingen van de ‘katholieke jongeren’ waren hiervan een symptoom. Zij keerden zich immers tegen de zelfvoldaanheid die het katholieke leven na de Eerste Wereldoorlog
kenmerkte en eisten ‘hoger’ dan wel ‘dieper’ katholiek leven.
Al met al is de katholieke beweging erin geslaagd de ongunstige bijwerkingen van haar succes binnen de perken te houden. Met name het saamhorigheidsgevoel kon voor een groot deel in stand worden gehouden. De wil
om gezamenlijk van het succes te profiteren heeft daarbij zeker een positieve werking gehad. Bovendien diende zich een nieuw gemeenschappelijk
doel aan: de missie. Het missie-enthousiasme van na de Eerste Wereldoorlog was een internationaal verschijnsel, maar het had een speciale betekenis
voor de Nederlandse katholieken. De missie stelde hen in staat om hun
energie te verleggen van binnenlandse naar buitenlandse doelen. De missie
was ‘cement voor de in de steigers staande katholieke zuil’1 en in dat opzicht een waardige opvolger van het katholieke onderwijs, niet alleen in ideologisch maar ook in praktisch opzicht. Vóór 1920 was het katholieke onderwijs op parochieel niveau een van de belangrijkste ‘goede doelen’ waarvoor actie werd gevoerd en collectes werden gehouden. Nu was het de missie-actie die met succes werd geïntegreerd in het parochieleven. De bevordering van het parochieleven door middel van voortdurende missie-acties en
missie-propaganda werd minstens zo’n belangrijk doel als de missie zelf.2
Iets dergelijks gebeurde ook op de katholieke scholen: de pedagogische betekenis die missie-acties konden hebben, was de katholieke onderwijswereld
niet ontgaan, getuige de vele verwijzingen naar de missie in het lesmateriaal en de vele acties waarvoor de leerlingen warm werden gemaakt. Vooral
de missie in Nederlands-Indië heeft van deze ontwikkeling geprofiteerd.3 Je1

J. Roes, Het groote missieuur 1915-1940. Op zoek naar de missiemotivatie van de Nederlandse katholieken (Bilthoven 1974. Dissertatie ku Nijmegen), p. 161.
2 Roes, Het groote missieuur, p. 136-7, 160.
3 Over de voorgeschiedenis van de Indische missie: A.J.J.M. van den Eerenbeemt, De
Missie-actie in Nederland (± 1600-1940) (Nijmegen 1945. Dissertatie ku Nijmegen), p.
30-31; A.J.H. van der Velden, De Roomsch-Katholieke Missie in Nederlandsch Oost-Indië.
1808-1908. Eene historische schets, Nijmegen 1908; P.J. van Santen, ‘Korte schets van de
geschiedenis der R.K. missie in Nederlandsch-Oost-Indië van 1813-1913’, in: J.A. Loef
e.a. (red.), Het katholiek Nederland. 1813-1913. Ter blijde herinnering aan het eerste eeuwfeest onzer nationale onafhankelijkheid (2 dln., Nijmegen 1913), deel 1, p. 165-191; H. Welbergen, De Katholieke Missiën in Nederlandsch-Indië, Leiden [1917]; M.P.M. Muskens,
Indonesië. Een strijd om nationale identiteit. Nationalisten, islamieten, katholieken (Bussum 1969. Dissertatie ku Nijmegen), p. 304-310; J.Th.M. Bank, Katholieken en de Indonesische Revolutie (Baarn 1983. Dissertatie uva), p. 15-39; H.J.W.M. Boelaars, Indonesianisasi. Het omvormingsproces van de katholieke kerk in Indonesië tot de Indonesische katholieke kerk (Kampen 1991. Dissertatie ku Brabant), p. 52-59.
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zuïeten, Lazaristen, Kapucijnen, Karmelieten, Missionarissen van het Heilig Hart, Paters van het Goddelijke Woord, Missionarissen van Scheut en
andere instituten konden steeds meer geld en personeel bestemmen voor de
missie onder de inheemse bevolking en onder de Chinezen.1 Vooral in de
‘buitengewesten’ (de eilanden ver van het centrale Java) werden successen
geboekt.

De bloei van het katholiek lager onderwijs
De financiële gelijkstelling maakte een einde aan de materiële zorgen van
het katholieke onderwijs. Krachtens de lager-onderwijswet van 1920 werden
zowel de salariskosten als de exploitatiekosten van bijzondere scholen volledig vergoed. Voor de stichting van een bijzondere school was in principe
alleen de handtekening van een bepaald aantal ouders vereist. Hoewel op de
riante voorzieningen van deze wet in de loop van de jaren twintig werd beknibbeld met het oog op de staatsfinanciën, werden zeer veel nieuwe katholieke scholen opgericht. Op het Brabantse en Limburgse platteland werd op
instigatie van de bisschoppelijke inspecties met succes campagne gevoerd
om de vele openbare jongensscholen om te zetten in bijzondere scholen en
zodoende onder kerkelijk gezag te plaatsen.2 De haast die daarbij aan de dag
werd gelegd, was een gevolg van de angst dat toekomstige politieke ontwikkelingen de verworvenheden van de financiële gelijkstelling alsnog teniet
zouden kunnen doen. In 1940 benaderde het katholiek lager onderwijs de
omvang van het hele openbaar lager onderwijs (zie grafiek 1). In Zuid-Nederland werd het openbaar onderwijs gemarginaliseerd.
De financiële gelijkstelling stelde het katholieke onderwijs niet alleen in
staat om zich uit te breiden, maar ook om een echt volksonderwijs te blijven.
In landen waar wel een wettelijke vrijheid van onderwijs bestaat maar waar
het bijzonder onderwijs geen of onvoldoende overheidssubsidie ontvangt, is
de katholieke school van lieverlee een voorziening voor beter gesitueerden
geworden. Omdat het ongesubsidieerde onderwijs een hoog schoolgeld
moet vragen, zijn alleen min of meer welgestelde ouders in staat hun kinderen naar particuliere scholen te sturen. Mede daardoor is bijvoorbeeld in
Frankrijk een scherpe tegenstelling gegroeid tussen de laïcistische openbare
volksscholen en de katholieke elite-scholen. Van een dergelijke tweespalt is
in Nederland dankzij de financiële gelijkstelling geen sprake.3
1 Boelaars, Indonesianisasi, p. 61-62,
2 Van Vugt, ‘De verzuiling van het

67-69.
lager onderwijs in Limburg’; De Wolf, ‘De lekeleerkracht aan de katholieke lagere school in Zuid-Limburg’.
3 ‘Kernvraagstukken van vernieuwend onderwijsbeleid’, p. 75.
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moedig geworden door hun aantal, geen eisen gaan stellen aan hun uiteindelijke werkgever, de kerk? Zou de invloed van de leken geen vervlakking
van het godsdienstige karakter van het katholieke onderwijs tot gevolg hebben? Ons Eigen Blad waarschuwde: “De gelijkstelling zou zelfs ’n ramp
kunnen worden; namelik dan wanneer ze slechts uiterlike bloei zou ten gevolge hebben, en niet de innerlike wasdom van ons onderwijs zou bevorderen.”1
Deze zorgen inspireerden priesters en religieuzen tot initiatieven om de
leke-onderwijzers te doordringen van hun roeping als godsdienstige en morele opvoeders van de jeugd en om het ‘gewone’ onderricht en het godsdienstonderwijs te integreren. Men getroostte zich bovendien veel moeite de
leke-onderwijzers ervan te doordringen dat zij gehoorzaamheid verplicht
waren aan de kerkelijke overheid.2 In 1920 gingen de bisschoppen van de
drie zuidelijke bisdommen het verwachte en gevreesde ‘ordeprobleem’ te
lijf door de invoering van bisschoppelijke benoemingsbepalingen, die omschreven wie wel en wie niet voor een benoeming in het katholieke onderwijs in aanmerking kwam.3 Men probeerde te verhinderen dat katholieke
onderwijzers zonder enige schifting van het openbaar onderwijs zouden
overstappen naar het bijzonder onderwijs. Men was van mening, dat met
name de onderwijzers die hun opleiding aan een rijkskweekschool hadden
ontvangen en vervolgens in het ‘openbare’ circuit hadden verkeerd, niet geschikt waren voor een katholieke school – ook al waren zij katholiek. Verder werden algemene voorschriften uitgevaardigd met betrekking tot de bestuurlijke inrichting van het katholieke onderwijs, het godsdienstonderwijs,
de levenswandel van de onderwijzers enzovoort.4
De ‘ordehandhaving’ binnen het katholieke onderwijs lag voor een belangrijk deel in handen van de bisschoppelijke inspecteurs, die tot taak hadden toe te zien op de naleving van de vele voorschriften. De bisschoppelijke
inspecteurs deden overigens meer dan alleen de leken in het gareel houden.
1

De Redaktie, ‘De innerlike groei der Roomse school!’, in: Ons Eigen Blad, 7(1919), p. 312.
2 De Hoofdadviseurs der R.K. Onderwijzersverenigingen in Nederland aan het Nederlands episcopaat (6 april 1921), in: Arch. Abd. Utrecht, doos: Onderwijs xxvii. R.K. Onderwijzers Aartsbisdom. St. Lebuïnus Vereniging, map: Bond van R.K. Openbare Onderwijzers van 1909 tot 1923.
3 De bisschoppelijke benoemingsbepalingen die voor de drie zuidelijke bisdommen golden, werden in de Analecta gepubliceerd, bijvoorbeeld: L.J.A.H. Schrijnen, ‘Bepalingen
over de benoembaarheid van niet-religieuze leerkrachten aan Katholieke Scholen L.O.’,
in: Analecta voor het bisdom Roermond, 5(1920), p. 150-151, en vervolgens nog eens in:
‘Voorschriften voor ieder diocees in het bijzonder’, in: Jaarboek van het onderwijs en de
opvoeding der R.K. jeugd in Nederland en Koloniën, (1921), p. 38-101. Overigens waren de
benoemingsbepalingen in Zuid-Nederland restrictiever dan die in het Noorden.
4 ‘Voorschriften voor ieder diocees in het bijzonder’.
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Veel nieuwe scholen werden bestuurd door het kerkbestuur, dat werd voorgezeten door de pastoor. Het gebrek aan ervaring van deze kerk-schoolbesturen had allerlei kleine misstanden tot gevolg. Zo moest menige pastoor
ervan overtuigd worden dat onderwijzers niet behandeld konden worden
“als kosters en werksters”.1 Ook moesten de nieuwe schoolbesturen geholpen worden zich staande te houden tegenover de gemeenten, de onderwijzers en de onderwijzersbonden, die invloed wilden uitoefenen op het benoemingenbeleid.2
Reeds in de negentiende eeuw waren de religieuzen binnen het onderwijs
concurrenten geweest van de leken. Zij bemanden immers scholen die in
regelrechte concurrentie stonden met bestaande openbare scholen, die door
leken werden bemand. De conflicten die hieruit voortkwamen, vormden een
onderdeel van de schoolstrijd. Zij werden uitgevochten in de lokale en landelijke politiek en (meestal) niet tussen de religieuzen en de leken onderling. Bovendien groeide het bijzonder onderwijs niet zó snel, dat het openbaar onderwijs er wezenlijk van te lijden had. Rond de eeuwwisseling
kwam daarin verandering. Vooral de onderwijzers die in overwegend katholieke streken werkzaam waren in het openbaar onderwijs, moesten de mogelijkheid onder ogen zien, dat het bijzonder onderwijs op den duur het
openbaar onderwijs geheel zou verdringen en dat zij zelf, hoewel in meerderheid katholiek, hun betrekking zouden verliezen ten gunste van religieuzen. Hun organisaties, het liberale nog en de sociaal-democratische
bno, protesteerden vergeefs tegen de ‘valse’ concurrentie van de oprukkende kloosterscholen. De latere Rooms-Katholieke Onderwijzerbonden konden evenmin veel uitrichten. Zij werden heen en weer geslingerd tussen
hun verplichtingen tegenover hun leden, die in meerderheid in het openbaar onderwijs werkzaam waren, en hun loyaliteit aan de katholieke zaak.
Dat bleek op pijnlijke wijze in de jaren na 1903, toen in Zuid-Limburg onrust ontstond in het openbaar onderwijs ten gevolge van de toestroom van
gevluchte Franse zusters, die her en der scholen overnamen en pensionaten
stichtten.3 Toen de financiële gelijkstelling in zicht kwam en het openbaar
1

S.J. de Bot, ‘Rapport over het ontstaan en de ontwikkeling van het bisschoppelijk
schooltoezicht’ (10 nov. 1969), in: Arch. Bd. Haarlem, inv. nr. 342.131.211.1. De Bot
(1909-1972) was bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs in het bisdom Haarlem.
2 De Bot, ‘Rapport over het ontstaan en de ontwikkeling van het bisschoppelijk schooltoezicht’ (10 nov. 1969), in: Arch. Bd. Haarlem, inv. nr. 342.131.211.1; Schelfhout, ‘19101966’, p. 143.
3 Zie: Van Vugt, ‘De verzuiling van het lager onderwijs in Limburg’, p. 39-40, en:
H.M.J. Francort, Verdreven Franse religieuzen in Limburg, 1880-1940 (Nijmegen 1984.
Doctoraalscriptie ku Nijmegen), p. 101-117.
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onderwijs in Zuid-Nederland in de verdediging werd gedrongen, kwam een
einde aan de protesten tegen de concurrentie van het bijzonder onderwijs.
Aangezien alle ‘openbare’ onderwijzers een plaatsje moesten veroveren in
het katholieke onderwijs, zagen zij wijselijk af van rebelse acties. 1 De onderwijzers die in het bijzonder onderwijs werkzaam waren, toonden zich in
de voorspoedige jaren twintig nog zeer volgzaam. In de jaren dertig, toen de
werkloosheid onder onderwijzers sterk toenam, bleek de katholieke eensgezindheid echter ook in het onderwijs niet langer te handhaven. Belangentegenstellingen tussen de onderwijzers enerzijds en schoolbesturen en congregaties anderzijds konden niet meer verdoezeld worden. Vooral onder
jongere onderwijzers heerste bovendien weerzin tegen de zelfgenoegzame
sfeer in het katholieke milieu, tegen de overheersende positie van de clerus
en tegen de volgzaamheid van oudere collega’s. De uitingen van die weerzin waren een echo van de betogen van de katholieke ‘jongeren’ in kunst en
literatuur.

2. Het succes van de congregaties
Groei en bloei
Het Interbellum was voor vrijwel alle orden en congregaties in Nederland
een periode van voorspoed. Ook de vijf broedercongregaties ging het voor
de wind, dankzij een voorspoedige toename van het aantal leden, een
efficiënte interne opleiding en een gezonde financiële situatie. Grafiek 4
laat zien dat de groei van het aantal intredingen spectaculaire vormen aannam.2 De mankracht van de congregaties begon naar zijn hoogtepunt toe te
groeien. In het midden van de jaren dertig werden de grootste ‘lichtingen’
van nieuwe broeders genoteerd. In dat opzicht volgden de broedercongregaties precies de ontwikkeling van de priesterorden en -congregaties in Nederland.3 Dat gold echter ook voor de teruggang die zich in de jaren dertig aan1 Van Vugt, ‘De verzuiling van het lager onderwijs in Limburg’, p. 42.
2 J. Art constateert een vergelijkbare ontwikkeling in België. Zie: J.

Art, ‘De evolutie
van het aantal mannelijke roepingen in België’. De groei van het aantal zusters in België vlakte daarentegen af na de Eerste Wereldoorlog. Zie: A. Tihon, ‘Les religieuses en
Belgique du xviiie au xxe siècle. Approche statistique’, in: Revue Belge d’Histoire Contemporaine, 7(1976), nr. 1-2, p. 1-54. Of dat ook voor de zustercongregaties in Nederland
heeft gegolden, is niet bekend. Voor de grootste Nederlandse zustercongregatie, de
Tilburgse Zusters van Liefde, gold het in ieder geval wèl. Lauret, Per Imperatief Mandaat, p. 50.
3 [J.J. Poeisz en W. Goddijn], De broederskongregaties in Nederland. Werfkracht en werving
(Den Haag 1961. kaski-rapport. 264), p. 74-76.
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kondigde: de bomen bleken niet tot de hemel te groeien. In de literatuur
worden als mogelijke oorzaken vermeld: de economische crisis (waardoor
geld verdienen belangrijker werd dan doorleren), het afslijten van het enthousiasme voor de missie, een zekere lusteloosheid in het kerkelijke leven,
de daling van het geboortecijfer onder katholieken en de concurrentie die de
seminaries en kloosteropleidingen ondervonden van het groeiende aantal
katholieke middelbare scholen en van de Katholieke Universiteit te Nijmegen.1 Wellicht heeft voor de broedercongregaties ook de malaise in het onderwijs een rol gespeeld: het kan niemand ontgaan zijn dat ook het katholieke onderwijs werd getroffen door bezuinigingen, werkloosheid en onrust. Dat zal de aantrekkelijkheid van het onderwijzerschap niet hebben bevorderd.
In Maastricht voltrok zich na 1932 een daling van het aantal juvenisten.
Die daling zou uiteindelijk haar uitwerking op het aantal novicen niet missen.2 Ook bij de andere congregaties begon de groei in de loop van de jaren
dertig wat af te vlakken. In Tilburg werden daarom in 1938 plannen ontvouwd om deze trend te keren. Men besloot schriftelijke propaganda te vervaardigen, bezoeken van lagere-schoolleerlingen aan de instellingen van de
congregatie te organiseren, hoofden van scholen te benaderen met het verzoek de congregatiekweekscholen aan te bevelen enzovoort. Van de seculiere of reguliere geestelijkheid verwachtte men daarbij geen steun: priesters
ijverden in de eerste plaats voor priesterroepingen.3 In 1941 constateerde algemeen overste fr. Prudentius van Grootel (1891-1951) dat het aantal roepingen zo sterk terugliep, dat de congregatiescholen de komende jaren een
groeiend aantal leke-leerkrachten zouden moeten aantrekken.4 In Maastricht besloot men in 1940 een broeder vrij te stellen om propaganda te
maken en om kandidaten voor het juvenaat te selecteren, zonder dat hij –
dit werd uitdrukkelijk gesteld – als ‘werfagent’ zou optreden.5 In feite was
de situatie helemaal niet zo slecht: men was in de voorafgaande gouden
jaren verwend geraakt. Achteraf moet men dan ook vaststellen dat de groei

1 Dellepoort, De priesterroepingen, p. 129-138.
2 Lijst van leerlingenaantallen van de kweekschool

van de Broeders van Maastricht
(1852-1949), in: Arch. Brs. M’str., doos 5-1-4.
3 Verslag en besluitenlijst van het zakenkapittel van 1938, in: Arch. Frs. Tilburg, Alg.
arch., doos: 1932-1938. Documenten.
4 Fr. Prudentius [van Grootel], algemeen overste, aan de fraters (15 juli 1941), in: Arch.
Frs. Tilburg, Alg. arch., doos: 1932-1938. Documenten.
5 Verslag van het algemeen kapittel van 1946, in: Verslag[boek] der Vergaderingen van
het “Algemeen Kapittel” (1928-1964), in: Arch. Brs. M’str., doos 1-1-2. Dat besluit is wegens het uitbreken van de oorlog niet tot uitvoering gebracht.
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vechten over de verdeling van de salarisgelden en van de rijkssubsidies.
Voor de congregatie van Tilburg klemde die zaak des te meer, omdat de financiële gevolgen van de ‘paterskwestie’ van 1916 nog allerminst overwonnen waren.1 De congregatie was voor haar herstel afhankelijk van de salarisverhogingen en van de opbrengsten van de drukkerij-uitgeverij van het
‘R.K. Jongensweeshuis’. Op vergelijkbare wijze heeft de congregatie van
Utrecht profijt gehad van de drukkerij-uitgeverij van het ‘St.-Gregoriushuis’
en de congregatie van Maastricht van de vele schooluitgaven die de broeders
bij uitgeverij Malmberg in Den Bosch het licht lieten zien. Al deze uitgeverijen profiteerden van de groei van het aantal katholieke scholen, waardoor
de vraag naar katholieke schoolboeken sterk toenam.
De congregaties waren zeer discreet over hun financiële zaken. Zo besloot het bestuur van Maastricht in 1923 dat men geen girorekening zou
openen, om te voorkomen dat het personeel van het postkantoor zou zien
welke grote bedragen op die rekening zouden arriveren.2 Toch kon hun financiële welvaren niet verborgen blijven. Het gevolg was dat op bezuinigingen beluste politici geregeld een begerige blik sloegen op de salarissen van
‘in gemeenschap levende onderwijzers’. Pogingen om op die salarissen te
korten werden met steun van het rkcboo en de bisschoppen verijdeld.3
Dankzij hun hogere inkomsten konden de congregaties in de jaren twintig en dertig veel grote bouwprojecten laten uitvoeren, die zij deels uit eigen
geld, deels uit obligatieleningen financierden. Nieuwe kloosters verrezen.
Bestaande gebouwen werden uitgebreid en verbeterd. Bovendien werd stevig
in de missie geïnvesteerd en werd een groeiend bedrag gereserveerd voor
goede doelen. Er werden maatregelen genomen om de leefomstandigheden
van de broeders te verbeteren, onder meer door de aankoop van buitenverblijven waar broeder-onderwijzers tijdens de schoolvakanties op verhaal
konden komen, en, in de congregatie van Maastricht, door de bouw van
slaap- en studeerkamertjes ter vervanging van de traditionele zalen. Tenslotte namen de congregaties de gelegenheid te baat om grond en huizen te kopen in gemeenten waar hun leden werkzaam waren. Hieraan lag ongetwijfeld een streven naar een grotere zelfstandigheid ten grondslag. De broeders
1

Fr. Eleutherius de Werdt, ‘Overzicht over den financieelen situatie der congregatie’
[1924], in: Arch. Frs. Tilburg, Alg. arch., doos: 1920-1926. Documenten.
2 Notulen van het Hoofdbestuur (16 jan. 1923), in: Arch. Brs. M’str., doos 6-1-1. Overigens is men er enkele jaren later toch toe overgegaan een girorekening te openen.
3 Minister-president C.J.M. Ruys de Beerenbrouck (1873-1936) stelde in 1922 voor, dat
de Broeders van Maastricht vrijwillig 15% van hun salaris zouden afstaan om de regering te helpen met haar bezuinigingen. Zie: Notulen van het Hoofdbestuur (16 okt.
1922), in: Arch. Brs. M’str., doos 6-1-1; Th. Verhoeven, directeur van het rkcboo, aan de
oversten van religieuze congregaties in Nederland die scholen, internaten, ziekenhuizen enz. exploiteerden of bedienden (16 juni 1932), in: Arch. Brs. Huijbergen, doos xii.

192

hadden een hekel gekregen aan de verwikkelingen die huurcontracten en
andere verplichtingen tegenover buitenstaanders met zich meebrachten. De
congregaties eisten van de schoolbesturen een grote mate van autonomie in
schoolaangelegenheden (met name terzake van benoemingen). De congregatie van Huijbergen spande zich zelfs in om alle scholen en instellingen
waaraan broeders verbonden waren, in eigen bestuur te krijgen. In het algemeen streefden de broeders en fraters naar meer afstandelijke en meer zakelijke verhoudingen dan voorheen gebruikelijk waren.1 Ook de koelheid
van sommige congregaties tegenover de bisschoppelijke onderwijsinspectie
moet uit hun streven naar onafhankelijkheid worden verklaard. Zij wilden
geen pottekijkers, zelfs geen goedgezinde.2
De crisis van de jaren dertig bracht de vijf broedercongregaties niet in
ernstige problemen, ondanks de salarisverlagingen, de toegenomen belastingdruk, de waardedaling van hun investeringen en de financiële steun die
zij verleenden aan familieleden van broeders en aan noodlijdende katholieke
instellingen. Ook de oorlog bracht hen niet aan de rand van de afgrond, ook
al waren er flinke tegenslagen. Zo werd het contact met Nederlands-Indië in
mei 1940 verbroken, zodat er geen jaarlijkse financiële bijdrage meer uit de
missie kwam. De korting van 40% die per 1 maart 1941 op last van de bezetter werd toegepast op de salarissen van religieuze leerkrachten, maakte
de situatie nog ongunstiger, maar een faillissement of een financieel debâcle is niet in zicht gekomen. Men bleek in staat door interne bezuinigingen
en door een herziening van sommige contracten met schoolbesturen de
klappen van crisis en oorlog voldoende op te vangen.
In het Interbellum hebben de congregaties de vruchten geplukt van de inspanningen die zij zich voor hun interne opleiding hadden getroost. De opleiding van de nieuwe broeders was nu goed geregeld. De kweekscholen leverden een gestage stroom van gekwalificeerde onderwijzers af. Ook de
kwaliteit van de opleidingen was tevredenstellend. Een K.B., uitgevaardigd
in 1923, gaf de minister van Onderwijs de mogelijkheid om aan kweekscholen het jus promovendi te verlenen.3 In de loop der jaren verwierven alle congregatiekweekscholen en bisschoppelijke kweekscholen dit recht. De toekenning ervan impliceerde dat de leerlingen niet langer een staatsexamen
hoefden af te leggen. Daardoor werd een oude grief van de religieuzen weg1

Th. Verhoeven, directeur van het rkcboo, aan het Nederlandse episcopaat [ca. 1920],
in: Arch. Abd. Utrecht, doos: Onderwijs xi. R.K. Centr. Bureau voor Onderwijs en Opvoeding 1. 1919-1935.
2 P. Goorts, ‘Jaarverslag over 1930. Tiende verslag sedert de Uitbreiding der Inspectie’
(1 nov. 1927), in: Arch. Bd. Den Bosch, doos: Bisschoppelijke Schoolinspectie. 1. Bisschoppelijke Inspecteurs van de Dekenaten. Correspondentie van de Hoofdinspecteur,
groene map.
3 Holtkamp, Van begijnen en schoolmeesters, p. 76.
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genomen: hun kwekelingen waren niet meer overgeleverd “aan de willekeur
van ’t onderzoek door vreemde examinatoren”.1
Het behalen van de gewone onderwijzersakte was niet meer voldoende
voor de behoeften van de congregaties. De concurrentie van de lekenscholen, het groeiende aantal ulo-scholen en de uitbreiding van de kweekscholen eisten een verdere verhoging van het opleidingspeil. Daarnaast vroeg het
blo om speciale akten en om kennis van het Fröbel- en Montessori-onderwijs. Een groeiend aantal broeders en fraters studeerde voor lo- en mo-akten. Het rendement van hun inspanningen bleef echter een punt van zorg.
Het behalen van lo-akten naast een volledige baan in het onderwijs vergde
erg veel tijd en doorzettingsvermogen. Het voltooien van de zware middelbare studies in avonduren en weekeinden bleek haast ondoenlijk: zelfs de
beste studiehoofden deden er jaren over. Om die reden gingen de besturen
ertoe over om op bescheiden schaal broeders vrij te stellen voor een universitaire studie. Men hoopte zo op een veel efficiëntere manier middelbare
bevoegdheden te kunnen verwerven dan via de moeizame aktenstudie. Bovendien zouden academisch opgeleide broeders en fraters een eventuele entree in het middelbaar onderwijs vergemakkelijken. Van harte ging dat niet.
Het viel vanuit organisatorisch oogpunt niet mee broeders voor enkele jaren
vrij te stellen. Bovendien vreesde men dat aan universitaire studies gevaren
verbonden waren voor de religieuze geest van de studenten. Hier en daar
werd zelfs nog de vraag aan de orde gesteld of een academische opleiding
wel verenigbaar was met de nederige status van broeders en fraters. Aartsbisschop Van de Wetering was er om die reden tegen gekant dat leden van
de Utrechtse congregatie universitaire studies gingen volgen.2 Zijn opvolgers J.H.G. Jansen (1868-1936) en J. de Jong (1885-1955) legden de fraters
niets meer in de weg: de congregatie kon in 1938 haar eerste doctorandus
begroeten.
Dat het opleidingsniveau en de deskundigheid van de congregaties aanzienlijk waren gestegen, werd door de buitenwacht onderkend. Dat bleek
bijvoorbeeld uit het feit dat de Broeders van Maastricht in 1938 door de Jezuïeten werden benaderd met het verzoek om de lagere klassen van de hbsdependance van het overvolle Ignatiuscollege in Amsterdam van personeel
te voorzien. Het congregatiebestuur en het algemeen kapittel toonden zich
zeer vereerd. Men beschouwde de uitnodiging als een erkenning en als een
unieke kans om de reputatie van de congregatie en de studie-ambitie van de
1

Jaarverslag 1923, in: ‘Register inhoudende de Jaarlijksche Rekening en het Verslag van
den Algemeenen Overste voor het Kapittel der Congregatie’ (1841-1924), in: Arch. Brs.
M’str., doos 2-1-4.
2 100 Jarig bestaan van de Fraters van Utrecht, p. 430.
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broeders te verhogen.1 Maar de zorgen die de hbs de congregatie baarde,
temperden al spoedig het enthousiasme.2

De werkzaamheden
In het algemeen was de tijd tussen de wereldoorlogen een bloeiperiode voor
de onderwijsinstellingen van de congregaties, zowel kwantitatief als
kwalitatief. Het aantal scholen en instellingen breidde zich gestaag uit,
hetgeen de stichting van nieuwe succursalen met zich meebracht. De
congregatie van Oudenbosch stichtte nieuwe huizen in Rotterdam-Zuid
(1928) en Lisse (1930). De Broeders van Maastricht vestigden zich in Heerlen (1921), Haarlem (1924), Zevenaar (1927), Rotterdam (1930), Amsterdam-West (1933), Wehl (1934) en Arnhem (1937). De Tilburgse congregatie
begon nieuwe vestigingen in Eindhoven (1923) en Loon op Zand (1926) en
accepteerde scholen in de Belgische plaatsen Zonhoven (1922) en Lanaken
(1929). Deze laatste twee vestigingen kwamen als het ware in de plaats van
de opgeheven vestigingen in Winterslag en Waterschei. In 1930 werd in
Zonhoven een groot complex gebouwd voor de normaalschool die voorheen
in Helchteren was gevestigd. Er werd van die school een versteviging van de
Belgische vestiging verwacht, die te zijner tijd de congregatie wellicht ook
in staat zou stellen zich in te gaan zetten in de missie in Belgisch Congo.
De Broeders van Huijbergen stichtten in 1926 een huis in Amsterdam. Het
was hun eerste nieuwe vestiging in twintig jaar en, afgezien van de missie,
hun eerste huis buiten het bisdom Breda. In 1927 volgde een vestiging in
Haaren, in het bisdom Den Bosch. De Fraters van Utrecht vestigden zich
ook in Amsterdam: zij richtten in 1937 een nieuw huis op in de arbeiderswijk Tuindorp-Oostzaan.
Hoewel het aantal broederscholen gestaag toenam, hebben de broedercongregaties nauwelijks een rol gespeeld in de eerder genoemde ‘omzettingen’
van openbare scholen in katholieke bijzondere scholen. De betrokken scholen waren meestal gelegen in dorpen en te klein om werk te bieden aan een
hele communiteit. Bovendien verzetten de katholieke onderwijzersbonden
zich tegen de komst van religieuzen, omdat zij vreesden dat de omzettingen
te baat zouden worden genomen om reeds aan de scholen werkzame leken
1

Verslag van het algemeen kapittel van 1940, in: Verslag[boek] der Vergaderingen van
het “Algemeen Kapittel” (1928-1964), in: Arch. Brs. M’str., doos 1-1-2.
2 Br. Herman-Jozef Peters (1901-1968), de directeur van de hbs-dependance, verklaarde geen enkele steun van het bestuur te hebben gekregen bij zijn taak in Amsterdam.
Broeder-overste Christinus verklaarde zelfs spijt te hebben dit werk ooit te hebben aanvaard. Mededeling van br. dr. P. Ubachs, 2 maart 1994.
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aan de dijk te zetten. Slechts in een enkel geval werden broeders en fraters
aangezocht, bijvoorbeeld wanneer de betrokken school erg verlopen was of
wanneer een pastoor een sterke persoonlijke voorkeur koesterde voor religieuzen.
Aan vraag naar broeder-onderwijzers was geen gebrek. Jaar in, jaar uit
ontvingen de besturen talrijke aanvragen. Naast de traditionele aanvragen,
die betrekking hadden op gewone lagere scholen, bevonden zich daaronder
steeds meer verzoeken om broeders voor de missie en verzoeken die betrekking hadden op blo, nijverheidsonderwijs, jeugdwerk en, in enkele gevallen, voogdijwerk. Hoewel de besturen het merendeel van deze aanvragen
terzijde moesten leggen, konden zij er, dankzij de groei van het aantal broeder-onderwijzers, heel wat honoreren.
De uitbreiding van de werkzaamheden van de congregaties was niet alleen
een gevolg van de vraag naar hun diensten maar ook van de groei van het
aantal broeder-onderwijzers. De groeiende mankracht schiep immers de
plicht om elk jaar voldoende arbeidsplaatsen beschikbaar te hebben om de
nieuwe lichting onderwijzers te kunnen opvangen. In de eerste tien jaren
na de invoering van de lager-onderwijswet van 1920 was dat geen probleem.
Het aantal aanvragen om scholen over te nemen of te stichten nam door de
financiële gelijkstelling immers sterk toe. In de jaren dertig, toen overheidsbezuinigingen een halt toeriepen aan de groei van het onderwijs, kwamen de zaken anders te liggen. Ten gevolge van bezuinigingen en van de
bouwstop voor scholen die door de regering werd afgekondigd, stokte de
groei van het katholieke onderwijs gedurende enkele jaren. Het bestuur van
de Fraters van Utrecht constateerde in 1932, dat “we (...) in verband met de
aanwas van ons ledental uiterst voorzichtig dienen te zijn bij het eventueel
afwijzen van nieuw aangeboden liefdewerken”.1 Dat was een ongewoon geluid voor een onderwijscongregatie die jarenlang talrijke aanvragen naast
zich neer had moeten leggen! De expansie van het congregatie-onderwijs
werd bovendien afgeremd door het toenemende verzet van leke-onderwijzers en hun bonden tegen de oprichting van nieuwe broederscholen. Met
het oog op de groeiende werkloosheid in het onderwijs konden zij in de
religieuzen alleen nog maar concurrenten zien.
Na enige tijd doemde het spook van de werkloosheid ook op voor religieuze leerkrachten. De congregaties konden dat echter min of meer verborgen houden, onder meer door jonge broeders aan te stellen als onbezoldigde ‘kwekeling-met-akte’. In grafiek 6 is te zien dat het aantal onderwijzende
zusters en broeders in het midden van de jaren dertig licht daalde. Niette1

Notulen van de bestuursvergadering (6 dec. 1931), in: Arch. Frs. Utrecht, kast 16, doos
1: Notulen [bestuurs]vergaderingen, 1885-1934.

197

min vielen de gevolgen van de crisis voor de religieuzen mee. De leken hadden het veel zwaarder te verduren (zie tabel 5). Zij konden niet terugvallen
op een organisatie die ook in barre tijden hun levensonderhoud garandeerde. Jonge, pas afgestudeerde onderwijzers en onderwijzeressen kwamen jarenlang nauwelijks aan de slag, tenzij als onbezoldigde kwekelingmet-akte of als (zeer) tijdelijke invaller. Bovendien vielen er talrijke ontslagen. Vooral onderwijzeressen werden tussen 1933 en 1937 in groten getale
gedwongen het onderwijs te verlaten.
Tabel 5 Aantal kwekelingen-met-akte als percentage van het aantal
onderwijzers (bezoldigde en onbezoldigde), 1929-19381

1929
1930
1931
1932
1933

Religieuzen
2%
1%
1%
1%
1%

Leken
8%
5%
3%
3%
4%

1934
1935
1936
1937
1938

Religieuzen
2%
6%
8%
9%
9%

Leken
6%
11%
14%
16%
16%

In elk van de vijf congregaties is in de jaren tussen de oorlogen geprobeerd
scholen voor nijverheidsonderwijs van de grond te tillen. Deze vorm van
onderwijs, die door de Nijverheidsonderwijswet van 1919 een sterke impuls
had gekregen, zou emplooi bieden aan broeders die handig waren maar
geen hoofd hadden voor het ‘stampen’ dat voor aktenstudies vereist was of
die, om wat voor reden dan ook, niet geschikt waren om voor de klas te
staan. Ook voor deze leden van de gemeenschap moest emplooi worden gezocht. Dat viel niet mee, omdat het geven van onderwijs tot een soort monocultuur van de congregaties was geworden. Nijverheidsonderwijs leek
een mogelijkheid om dit probleem althans gedeeltelijk op te lossen. Maar
om ambachtsscholen op te richten moesten de congregaties eerst een flink
aantal broeders tot vakleraren opleiden en dat bleek een haast onoverkomelijke hindernis. De oprichting van congregationele ‘vakscholen’, met de bedoeling om niet-onderwijzers op te leiden tot nijverheidsdocenten, werd een
fiasco. Voor minder begaafde jongens bleek de opleiding voor no-akten
toch vaak te zwaar.2 Bovendien was er, zolang een congregatie niet beschikte over nijverheidsscholen, niet voldoende werkgelegenheid voor degenen
1

Bron: Jaarboek van het onderwijs en de opvoeding der R.K. jeugd in Nederland en Koloniën,
(1921-1929), resp. Jaarboek van het onderwijs en de opvoeding der R.K. jeugd in Nederland,
Nederlandsch Indië, Suriname en Curaçao, (1930-1938). Cijfers hebben betrekking op
het glo en ulo.
2 Verslag van de algemene kapittels van 1940 en 1946, in: Verslag[boek] der Vergaderingen van het “Algemeen Kapittel” (1928-1964), in: Arch. Brs. M’str., doos 1-1-2.
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die een vakopleiding hadden voltooid. Maar zolang een congregatie niet
over voldoende nijverheidsdocenten beschikte, kon zij geen ambachtsscholen beginnen. Geen van de vijf congregaties heeft dit dilemma voor de oorlog afdoende opgelost. Het meeste succes werd nog geboekt door de congregatie van Utrecht, die na de Tweede Wereldoorlog de vruchten zou plukken van de ervaring die zij met haar vakschool in Zeist en haar ambachtsopleidingen in Borculo had opgedaan.
Hoewel de congregaties in deze periode geen gebrek hadden aan talentvolle en goed opgeleide leden, hebben zij geen serieuze poging gedaan om
via het ulo door te stoten naar het middelbare onderwijs. De betrokkenheid
van de Broeders van Maastricht bij het Ignatiuscollege in Amsterdam was
een uitzondering. Traditioneel was het katholiek middelbaar onderwijs in
Nederland en in andere landen een arbeidsterrein van seculiere en reguliere
priesters en universitair opgeleide leken. Niettemin hebben sommige buitenlandse broedercongregaties zich in de loop van de twintigste eeuw met
succes op dat terrein gewaagd en soms het ongenoegen van de paters getrotseerd.1 Dat wil niet zeggen dat de Nederlandse broedercongregaties nooit
het plan hebben opgevat om aan middelbaar onderwijs te beginnen. Uiteindelijk deinsden zij echter steeds terug voor het vooruitzicht tot in lengte van
jaren voldoende bevoegde broeders vrij te moeten maken. Dat was bijvoorbeeld de reden waarom het congregatiebestuur van Oudenbosch rond 1920
besloot geen hbs op te richten, ondanks de gelegenheden die zich in Nederland en Nederlands-Indië voordeden. Binnen de congregatie van Tilburg
heeft men herhaaldelijk met de gedachte gespeeld een hbs-afdeling te verbinden aan het pensionaat van De Ruwenberg.2 Bovendien had de congregatie zich in 1914 voorgenomen een driejarige hbs op te richten in Tilburg.3 Maar in beide gevallen heeft men ervan afgezien. De terughoudendheid van de congregatiebesturen werd mede ingegeven door de vrees dat de
religieuze eenvoud en de eenheid onder de broeders zouden lijden onder de
aanwezigheid van een contingent heuse middelbare-schooldocenten temidden van de onderwijzers: “Deze vrees schynt niet geheel ongegrond, waar
nog geen Congregatie van mannelyke religieuzen tot de stichting van een
H.B.S. is overgegaan, hoewel mag worden verondersteld, dat minstens een
1

Bijvoorbeeld de Broeders van de Christelijke Scholen, die in de jaren twintig ook humaniora zijn gaan verzorgen. Middelbaar onderwijs door broeders was ook te vinden in
Franstalig Canada, waar zich in de negentiende eeuw enkele grote Franse broedercongregaties hadden gevestigd: Turcotte, L’enseignement secondaire public des Frères Éducateurs.
2 Verslag van de vergadering van de schoolraad (28 aug. 1912), in: Arch. Frs. Tilburg, Alg.
arch., doos: 1912-16. Circulaires. 1916-1920 Circulaires.
3 Horsten, De Fraters van Tilburg, deel 3, p. 130.
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paar Congregaties over meer dan voldoende bevoegdheden en personeel
beschikken”.1
Misschien heeft ook het imago van de hbs een rol gespeeld. Veel ouders
èn broeders voelden weinig affiniteit met dit schooltype, dat te boek stond
als materialistisch, ‘deftig’ en niet bestemd voor gewone mensen. Het
(m)ulo en het handelsonderwijs vertoonden meer verwantschap met het
lager onderwijs en waren daardoor meer vertrouwd. Met name de Fraters
van Tilburg hebben veel handelsonderwijs verzorgd in de steden waar zij
gevestigd waren. In 1918 begonnen zij in Den Bosch met een middelbare
handelsavondschool, die onmiddellijk een groot succes bleek.2 Deze vorm
van onderwijs stelde hen in de gelegenheid om het contact met de oudere
jeugd te handhaven, dat door het afstoten van het patronaatswerk (na 1916)
verloren dreigde te gaan. ulo en handelsonderwijs sloten als vormen van
eindonderwijs beter aan bij de behoeften van een belangrijke doelgroep van
de congregaties: katholieke jongens uit arbeiders- en middenstandsmilieus.
Beide onderwijstypen zijn dan ook van grote betekenis geweest voor deze
groep. Talloze katholieke jongens hebben zich dankzij hun ulo-diploma of
handelsdiploma in financieel en sociaal opzicht sterk kunnen verbeteren
ten opzichte van hun ouderlijk milieu. Volgens Rogier is het mulo in het
katholieke milieu op den duur zelfs zó populair en zó vanzelfsprekend geworden, dat voor veel katholieke jongeren de weg naar hbs, gymnasium en
universiteit werd afgesloten.3

3. De veranderde positie van de congregaties
Leken op de broederscholen
De financiële gelijkstelling is voor de congregaties geen reden geweest om
ten aanzien van hun werkzaamheden een radicaal andere koers te gaan varen. Het leeuwedeel van hun werkzaamheden ging na 1920 dan ook onveranderd verder. Maar zij beseften uiteraard dat religieuzen niet meer nodig
waren als goedkope arbeidskrachten. De keuze voor leken of broeders hing
voortaan af van de individuele voorkeur van pastoors en schoolbestuurders.
Er deden zich nu ook gevallen voor van schoolbesturen die een voorkeur
voor leken aan de dag legden, omdat zij de leken en hun organisaties te
vriend wilden houden of omdat zij vonden dat de congregatiebesturen te
veeleisend waren ten aanzien van financiën, bevoegdheden, huisvesting en
1 Verslag over de bestuursperiode 1917-1923, in: Arch.
2 Horsten, De Fraters van Tilburg, deel 2, p. 218-219.
3 Rogier, Het verschijnsel der culturele inertie, p. 32.
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Brs. O’bosch, doos d 4, map 04.

dergelijke. De broeders en fraters waren er niettemin van overtuigd, dat zij
door hun religieuze en professionele toewijding nog steeds een onmisbare
bijdrage leverden aan het katholieke onderwijs: “Na de gelijkstelling voelt de
publieke opinie dat werk [sc. opvoeding en onderwijs] niet zo gemakkelijk
meer aan als liefdewerk; maar voor onze Congregatie en voor de afzonderlijke Broeders blijft, door het hoge doel en de hoge motivering ons werk als
liefdewerk onaangetast.”1
Maar kon ook de buitenwacht daarvan overtuigd worden? Veel hing af
van de vraag of de broeders er ook in de toekomst in zouden slagen zich in
gunstige zin te onderscheiden van de leken. Want als zij daarin niet slaagden, zou hun aanwezigheid in het katholieke onderwijs elke grond verliezen: “Nu er geen materiële noodzaak meer is voor onderwijscongregaties
vinden de religieuze onderwijzers hun bestaansreden slechts hierin dat hun
onderwijs en opvoeding beter zijn dan die van leken. Daarom moet men
hoge eisen stellen aan het gegeven onderwijs. De congregatie telt veel uitstekende scholen maar ook mindere en zelfs enkele die onder de maat
zijn.”2
In de negentiende eeuw was binnen het katholiek bijzonder onderwijs zelden sprake van wrijvingen tussen religieuzen en leken. Toch was het al vèr
voor 1920 niet ongebruikelijk dat leken werkzaam waren op congregatiescholen. Soms werden zij aangetrokken omdat er te weinig religieuze onderwijzers beschikbaar waren, soms omdat men behoefte had aan vakleerkrachten voor zang, toneel of gymnastiek. Later, toen de congregaties zich
begonnen uit te breiden, was het aanstellen van leken meestal een gevolg
van het feit dat congregatiebesturen onder druk van de geestelijkheid of van
eigen ambities meer scholen accepteerden dan zij met eigen personeel konden bemannen.3 Dat was bijvoorbeeld het geval met de congregatie van
Maastricht, die om die reden in Den Haag (1861), Schiedam (1868) en Veghel (1879) samenwerking met leken moest accepteren. De congregatie van
Oudenbosch, die zich veel langzamer ontwikkelde, kreeg pas in 1901 te maken met leken, toen de broeders enkele klassen van een Amsterdamse parochieschool op zich namen. Van harte ging dat niet, althans niet van de kant
van de besturen en de oversten, die ervan overtuigd waren dat dagelijkse
1

Br. Christinus [Faber], algemeen overste, in: Verslag over de toestand van de congregatie (25 maart 1940), in: Arch. Brs. M’str., doos 1-1-4.
2 Br. Bonaventura Meijs, ‘Voorstel om voorbereiding op onderwijstaak aan L.O. te
verbeteren d.m.v. rapporterende commissie’ (6 feb. 1940), in: Arch. Brs. M’str., doos 11-4. Men trof dit streven ook in andere congregaties aan, bijvoorbeeld bij de Broeders
van Dongen: Boerrigter, 150 jaar lang Broeders van Goede Werken, p. 105.
3 L.E. Jansen, pastoor te Amsterdam, aan br. Hilarius [Martens], algemeen overste (12
aug. 1900), in: Arch. Brs. O’bosch, doos c 13, map 02.
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contacten met leken riskant waren voor het innerlijk leven en de roeping
van de aan hen toevertrouwde broeders (ook al bleek daar in de praktijk weinig van!). Om die reden zorgden de congregaties ervoor dat hun eigen
kweekscholen, waaruit nieuwe roepingen moesten voortkomen, zoveel mogelijk met eigen personeel werden bemand. Hetzelfde beleid werd ook gevolgd ten aanzien van de opvoedingsgestichten en pensionaten, waarin
werd gestreefd naar een enigszins kloosterachtige sfeer en discipline. Daar
lag overigens ook een praktische omstandigheid aan ten grondslag: de inzet
van leken, die vaak een eigen gezin en eigen verplichtingen hadden, was
moeilijk te verenigen met het continubedrijf van dergelijke instellingen.
Tot in het begin van deze eeuw hadden de leken die aan katholieke scholen werkzaam waren, geen sterke positie. Zij waren afhankelijk van kerkbesturen of congregatiebesturen zonder dat zij door enige organisatie werden
gesteund. Het lidmaatschap van niet-katholieke organisaties als het nog of
de bno was hun uiteraard verboden. De oprichting van katholieke onderwijzersbonden betekende een belangrijke verbetering. Hoewel die bonden
aanvankelijk niet erg strijdbaar waren, hebben zij toch pogingen ondernomen om verbetering te brengen in de ondergeschikte positie die leken innamen op congregatiescholen. De leken namen er aanstoot aan dat zij nooit
hoofd van een congregatieschool konden worden, omdat de religieuzen categorisch weigerden onder het gezag van leken te werken. Daarom pleitten
de leken ervoor scholen met ‘gemengd’ personeel te scheiden in scholen
met lekenpersoneel (met een leek als hoofd der school) en scholen met religieus personeel. Omdat ‘gemengde’ scholen meestal een gevolg waren van
het feit dat congregaties scholen aannamen zonder over voldoende eigen
personeel te beschikken, richtte de diocesane onderwijzersbond van het bisdom Haarlem in 1907 een brief aan bisschop A.J. Callier (1849-1924) met
het verzoek daartegen een verbod uit te vaardigen.1 In 1914 drong de Haagse
afdeling van deze bond erop aan, dat de scholen van de Broeders van Maastricht in Den Haag gescheiden zouden worden in lekenscholen en broederscholen. De leken klaagden, dat zij geen kans maakten om hoofd der
school te worden en dat de broeders zelf bij voorkeur de burgerscholen voor
hun rekening namen en hun leke-collega’s afscheepten met de armenscholen.2 Zo profiteerden de broeders van de toeslagen die werden toegekend
1

F.J. Besters, secretaris van de Diocesane Vereeniging van R.K. Bijzondere Onderwijzers in het bisdom Haarlem, aan A.J. Callier, bisschop van Haarlem (22 aug. 1907), in:
Arch. Bd. Haarlem, inv. nr. 342.726.215. Ik heb geen aanwijzingen gevonden dat Callier
hieraan gehoor heeft gegeven.
2 Het bestuur van de afdeling Den Haag e.o. van de Diocesane Vereeniging van R.K.
Bijzondere Onderwijzers in het bisdom Haarlem, voorz. C.L. Wesseling, secr. P.J.
Landman, aan het bestuur van de scholen van de St.-Vincentiusvereniging [1914], kopie
in: Arch. Bd. Haarlem, inv. nr. 342.726.215, map: dv. Correspondentie.
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voor het bezit van de extra lo-akten die voor de burgerscholen vereist waren.1 Naarmate in Zuid-Nederland het aantal leken in het katholieke onderwijs toenam, ontstonden ook daar wrijvingen. In 1921 werd de congregatie
van Huijbergen geconfronteerd met een actie onder de leke-onderwijzers in
Bergen op Zoom, die ernaar streefden dat de katholieke scholen in die stad
uitsluitend door leken òf door religieuzen zouden worden bemand.2
In de praktijk bleek een scheiding tussen broederscholen en lekenscholen
zelden haalbaar, omdat zowel de broeder-onderwijzers als de schoolbesturen en de ouders zich verzetten tegen de overdracht van scholen aan leken.
De congregatiebesturen zelf stonden in dubio. Als zij toegaven aan de leken
en alleen nog ‘zuivere’ broederscholen toelieten, zou hun vrijheid om nieuwe scholen aan te nemen aanzienlijk worden beperkt. Als zij daarentegen
de ‘gemengde’ scholen handhaafden, zou elke uitbreiding van het aantal
scholen een toename van het aantal leken betekenen, met alle nadelen vandien. De congregatie van Maastricht besloot in 1911 door te gaan met uitbreidingen en een toename van het aantal leken voor lief te nemen, ondanks het feit dat haar scholen al 107 leken telden tegenover 296 broeders.3
Enkele jaren later kwam zij schielijk op dit besluit terug ten gevolge van de
hierboven vermelde actie van de Haagse afdeling van de onderwijzersbond.
Woedend over de aantijgingen van de leken nam het congregatiebestuur
zich voor geen nieuwe scholen meer aan te nemen, voordat er een volledige
scheiding zou zijn aangebracht tussen broederscholen en lekenscholen –
hetgeen in feite precies was wat de onderwijzersbond verlangde.4 Inderdaad
werd naar aanleiding van deze ‘Haagse lekenkwestie’ hier en daar een
scheiding tussen broeders en leken voltrokken. Het aantal leken aan broederscholen nam daardoor enigszins af, maar een volledige scheiding bleek
onmogelijk (zie tabel 6).
1

Het bestuur van de afdeling Den Haag e.o. van de Diocesane Vereeniging van R.K.
Bijzondere Onderwijzers in het bisdom Haarlem, voorz. C.L. Wesseling, secr. P.J.
Landman, aan het bestuur van de scholen van de St.-Vincentiusvereniging [1914], kopie
in: Arch. Bd. Haarlem, inv. nr. 342.726.215, map: dv. Correspondentie. Deze klacht
werd bevestigd door een kapelaan van de parochie. Zie: Th.J. Kannegieter, kapelaan O.L.
Vrouweparochie in Den Haag, aan A.J. Callier, bisschop van Haarlem (17 aug. 1913), in:
Arch. Bd. Haarlem, inv. nr. 342.726.215, map: dv. Correspondentie.
2 A.W. Bos, voorzitter van de R.K. Onderwijzersbond in het bisdom Breda, aan br.
Silvester de Maat, algemeen overste (15 april 1921), in: Arch. Brs. Huijbergen, doos xviii,
map: Rel.-lekenscholen.
3 Jaarverslag 1911, in: ‘Register inhoudende de Jaarlijksche Rekening en het Verslag van
den Algemeenen Overste voor het Kapittel der Congregatie’ (1841-1924), in: Arch. Brs.
M’str., doos 2-1-4.
4 Annalen van de congregatie (1914), in: Arch. Brs. M’str., doos 2-1-2; br. Bertholdus
Klerks, algemeen overste, aan L.J.A.H. Schrijnen, bisschop van Roermond (4 feb.
1918), in: Archief Bisdom Roermond (voortaan geciteerd: Arch. Bd. Roermond), Statisch
archief, inv. nr. 262, map: Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis te Maastricht.
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Tabel 6 Aantal broeder-onderwijzers en leke-onderwijzers op de scholen
van de Broeders van Maastricht, 1912-19221

1912
1913
1914
1915
1916
1917

Broeders
296
?
321
330
343
348

Leken
107
?
116
126
131
109

1918
1919
1920
1921
1922

Broeders
350
341
344
344
332

Leken
96
109
111
82
75

De congregatie van Tilburg bevond zich na de eeuwwisseling in ongeveer
dezelfde positie als haar Maastrichtse tegenhanger. Ook zij had zoveel
nieuw werk aangenomen dat het aantal leken op haar scholen aanzienlijk
was gegroeid. Het waren echter niet de leken die op een koerswijziging
aandrongen, maar de frater-onderwijzers en de schoolbesturen.2 De fraters
werkten liever niet samen met leken, terwijl de schoolbesturen vreesden dat
de reputatie van hun scholen, die berustte op de goede naam van de fraters,
schade zou lijden wanneer het imago van de scholen te zeer door leken zou
worden bepaald. Sommige besturen eisten daarom dat in het contract met
de congregatie werd vastgelegd hoeveel leken de congregatie maximaal
mocht inzetten. Het congregatiebestuur dat in 1916 (na de scheiding tussen
paters en fraters) aantrad, besloot een aantal scholen af te stoten om de frater-onderwijzers te concentreren. Na toestemming van het bisdom te hebben verkregen, trokken de fraters zich in 1917 uit een drietal scholen terug.
Daar bleef het bij: de opheffing van scholen riep te veel weerstand op bij
schoolbesturen en ouders. Het aandeel van de leken op de fraterscholen
bleef aanzienlijk. De congregatie van Utrecht, die inmiddels ook vrij veel
leken op haar scholen telde, kwam in 1914 in conflict met het schoolbestuur in Hilversum, dat eiste dat minstens de helft van het personeel uit
fraters zou bestaan. De congregatie vond het moeilijk daaraan te voldoen en
besloot daarom in 1915 één van de vier parochiescholen aan leken over te
dragen, zodat de fraters op de overige drie scholen geconcentreerd konden
worden.3 Het Oudenbossche bestuur liet in 1923 weten dat de samenwer1

Jaarverslagen, in: ‘Register inhoudende de Jaarlijksche Rekening en het Verslag van
den Algemeenen Overste voor het Kapittel der Congregatie’ (1841-1924), in: Arch. Brs.
M’str., doos 2-1-4. Cijfers over de getalsverhouding tussen leken en broeders vóór 1912
werden niet gevonden.
2 Pater Leo Drabbe, algemeen overste, aan J. van de Ven, bisschop van Den Bosch (14
feb. 1910), in: Arch. Frs. Tilburg, Alg. arch., doos: 1906-1912. Correspondentie b.
3 G. de Wit, secretaris van het R.K. Schoolbestuur te Hilversum, aan fr. Stanislaus
Glaudemans, algemeen overste (20 jan. 1915), in: Arch. Frs. Utrecht, kast 10, doos 27:
Huizen in Nederland. Overste. Hilversum. 1909-1939; Congregatiebestuur aan het
R.K. Schoolbestuur te Hilversum (30 juni 1915), in: Arch. Frs. Utrecht, kast 10, doos 27:
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king tussen broeders en leke-onderwijzers op congregatiescholen niet langer dan strikt noodzakelijk gehandhaafd mocht blijven en dat zuivere broederscholen de voorkeur verdienden.1 Het probeerde het aantal leken geleidelijk te reduceren, maar daar bleken veel rechtspositionele haken en ogen
aan verbonden.2
Tabel 7 Religieuze en leke-leerkrachten op katholieke scholen,
1930-19403
1930
848
5.721
2.981
2.940

Religieuzen op religieuzenscholen
Leken op lekenscholen
Religieuzen op gemengde scholen
Leken op gemengde scholen

1935
821
6.314
3.114
3.131

1940
826
7.124
3.324
3.189

Hoewel het aandeel van de leken op de scholen van de Broeders van Maastricht tussen 1920 en 1945 afnam,4 suggereren cijfers over leken en religieuzen in het katholieke onderwijs als geheel, dat dit een uitzondering was
en dat de verhouding tussen beide groepen op ‘gemengde’ scholen niet wezenlijk is veranderd (zie tabel 7).
Cijfers over de andere vier congregaties ontbreken. Van een consistent
streven naar ‘zuivere’ broederscholen is in ieder geval geen sprake geweest,
want de uitbreiding van het congregatie-onderwijs vond vrijwel uitsluitend
plaats in de vorm van ‘gemengde’ scholen. Vooral in jaren van bezuinigingen en werkloosheid verzetten de onderwijzersbonden zich met hand en
tand tegen de vervanging van leken door religieuzen.
Gezien het voorgaande zou men verwachten dat er tijdens het Interbellum op de broederscholen voortdurend ernstige spanningen hebben bestaan
Huizen in Nederland. Overste. Hilversum. 1909-1939; ‘Register van de Scholen’ (18731972), in: Arch. Frs. Utrecht, kast 16.
1 Verslag over de bestuursperiode 1917-1923, in: Arch. Brs. O’bosch, doos d 4, map 04.
2 De congregatie heeft bijvoorbeeld geprobeerd de leke-onderwijzers in Laren terug te
dringen. Dat heeft veel conflicten opgeleverd. Zie: Kroniek van het huis te Laren (nh),
deel i (1923), in: Arch. Brs. O’bosch, doos c 16, map 01; ‘Eenige feiten en hun milieu uit
de gesch. van St. Louis te Laren uit de periode van ongeveer 1931 tot ongeveer 1935’,
door [een broeder] [ca. 1935], in: Arch. Brs. O’bosch, doos c 16, map 04.
3 Bron: Jaarboek van het onderwijs en de opvoeding der R.K. jeugd in Nederland, Nederlandsch Indië, Suriname en Curaçao, (1930-1942). De cijfers hebben betrekking op het
glo, blo en ulo. Zekerheid over de ontwikkeling op de scholen van de broedercongregaties is er overigens niet, omdat de cijfers ook betrekking hebben op de scholen van
zustercongregaties.
4 Terwijl de scholen van de Broeders van Maastricht in 1920 werden bemand door 344
broeders en 111 leken (24,4% van het totaal aantal onderwijzers), telden zij in 1946 520
broeders en 85 leken (16,4%). Zie: Verslag over de bestuursperiode 1940-1946, in:
Arch. Brs. M’str., doos 1-1-5.
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tussen leken en religieuzen. Dat is echter niet het geval geweest. In de (congregationele) bronnen wordt van dergelijke spanningen zelden of nooit
melding gemaakt. Geïnterviewde broeders zijn van mening, dat de verhouding tussen leken en religieuzen op de congregatiescholen in het algemeen
goed en vaak zelfs uitstekend was. De scholen van zustercongregaties kwamen daarentegen geregeld in het nieuws wegens de slechte verhoudingen
tussen leke-onderwijzeressen en zusters. De bisschoppelijke onderwijsinspecteurs in het bisdom Den Bosch waren
“(...) van meening, dat voor het eerste het beter is op de jongensscholen
dan op de meisjesscholen, omdat de broeders over het algemeen gemakkelijker een ruim standpunt weten in te nemen dan de zusters, ofschoon ook over jongensscholen wel klachten waren gehoord. Hier telt
niet mee dat een of ander onverstandige broeder laat uitkomen, dat de
religieuzen eigenlijk de eenige geschikte leerkrachten zijn, want daar
staat tegenover, dat dwaze onderwijzers ook soms durven zeggen, dat
men eigenlijk getrouwd moet zijn om een goed onderwijzer te kunnen
zijn. Ofschoon over het algemeen ook aan de zustersscholen de verhouding goed is komen daar toch meer klachten voor en wel zoo, dat
dit uit ’t grooter aantal zustersscholen niet voldoende wordt verklaard.”1
In de jaren dertig, toen de werkgelegenheidssituatie voor leken en religieuzen zeer benauwend was en sommige congregaties in financiële moeilijkheden raakten, haalde het gesol van sommige zustercongregaties met tijdelijk aangestelde leken geregeld de pers. De vraag waarom de zusters een
slechtere reputatie hebben opgebouwd dan de broeders, is niet gemakkelijk
te beantwoorden. Waren de onderwijzeressen gemakkelijker te manipuleren
dan de onderwijzers, omdat de meesten van hen jong waren? Waren zij
kwetsbaarder omdat zij ongetrouwd waren (getrouwde vrouwen werden in
het katholieke onderwijs niet getolereerd) en dus nooit de status van kostwinner bezaten? Staken de onderwijzersbonden – als echte mannenbolwerken – geen vinger voor hen uit? Of bevonden zij zich in een zwakkere positie, omdat er geen katholieke lekenscholen voor meisjes bestonden waarnaar zij konden uitwijken? Konden zusters zich om de een of andere reden
moeilijker verplaatsen in de positie van hun leke-collega’s?
Sommige broedercongregaties namen bewust maatregelen om de goede
verstandhouding met het lekenpersoneel te handhaven. Zo besloot het bestuur van de Broeders van Maastricht in 1934 om niet alleen aan leken
1

P. Goorts, ‘Jaarverslag over 1928’ (28 dec. 1928), in: Arch. Bd. Den Bosch, doos: Bisschoppelijke Schoolinspectie. 1. Bisschoppelijke Inspecteurs van de Dekenaten. Correspondentie van de Hoofdinspecteur, groene map.

206

maar ook aan broeders ontslag te verlenen wanneer ergens een school
moest worden ingekrompen of opgeheven.1 In het diepst van de crisis van
de jaren dertig hielden de broedercongregaties zich bovendien aan het principe dat een leke-onderwijzer slechts door een leke-onderwijzer mocht worden opgevolgd en een religieus slechts door een religieus, zodat de getalsverhoudingen tussen leken en religieuzen bevroren werden. Dat principe
werd vastgelegd in verschillende bisschoppelijke brieven,2 maar ook in een
convenant dat de Broeders van Maastricht en de Broeders van Oudenbosch
in 1934 sloten met de minister van Onderwijs. De overeenkomst hield in
dat de congregaties tot 1937 afzagen van wachtgelden voor ontslagen broeder-onderwijzers, dat zij geen religieuzen zouden (laten) benoemen in vacatures die zouden ontstaan door het ontslag of vertrek van leken, en dat zij
bij opheffing van een betrekking eerst religieuzen voor ontslag in aanmerking zouden laten komen. Als tegenprestatie werden zij ontheven van de
verplichting om leke-wachtgelders te (laten) benoemen in nieuwe betrekkingen of in vacatures die zouden ontstaan door vertrek of verplaatsing van religieuzen.3

Concurrentie tussen leken- en broederscholen
Terwijl de broedercongregaties de leken die op de broederscholen werkzaam
waren, te vriend hielden, verslechterde hun verhouding tot de overige lekeonderwijzers en tot de onderwijzersbonden. Leken en religieuzen waren als
concurrenten tegenover elkaar komen te staan. Maar behalve zakelijke wedijver speelden ook emoties een rol. De religieuzen begonnen te beseffen,
dat het katholieke onderwijs op den duur beheerst zou gaan worden door de
leken. Zij voelden zich bedreigd. De leken van hun kant ergerden zich aan
de onevenredige invloed van de religieuzen in het onderwijs en aan het feit
dat mensen die niet de zorg hadden voor een gezin, arbeidsplaatsen bezetten die hard nodig waren voor kostwinners. De concurrentie tussen religieuzen en leken werd door bijkomende factoren gecompliceerd. Gedurende
1

Verslag van het algemeen kapittel van 1934, in: Verslag[boek] der Vergaderingen van
het “Algemeen Kapittel” (1928-1964), in: Arch. Brs. M’str., doos 1-1-2.
2 G. Lemmens, bisschop van Roermond, aan de besturen en hoofden van religieuze
scholen in het bisdom Roermond (18 april 1939), in: Arch. Brs. M’str., doos 6-3-9.
3 ‘Overeenkomst, aangegaan tusschen Zijne Excellentie den Minister van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen te ’s-Gravenhage en het Hoofdbestuur der Congregatie
van de Broeders der Onbevl. Ontvangenis te Maastricht’ (29 okt. 1934), in: Verslagen
van de vergaderingen van het Hoofdbestuur (1934), in: Arch. Brs. M’str., doos 6-1-3;
Verklaring van de Congregatie van Oudenbosch [1934], in: Arch. Brs. O’bosch, doos s 06,
map 01.
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de negentiende eeuw had het katholieke onderwijs armenscholen, tussenscholen en burgerscholen gekend. Zowel in katholieke kring als daarbuiten
werden dergelijke openlijke aanduidingen op den duur als pijnlijk ervaren.
Vooral na de Eerste Wereldoorlog bleek dat velen die financieel gesproken
tot de ‘armen’ of ‘minvermogenden’ behoorden, niet als zodanig geëtiketteerd wensten te worden. Zij konden zich dankzij het begin van een sociale
wetgeving en de economische vooruitgang permitteren de kerkelijke of particuliere armenzorg, die aan elke vorm van steun voorwaarde verbond, links
te laten liggen. En zij deden dat dan ook. In katholieke kring was het verval
van de traditionele, paternalistische armenzorgmethoden van de St.-Vincentiusvereniging daarvan een sprekend gevolg.1 De categorie van ‘armen en
minvermogenden’ begon als doelgroep te vervagen.
De nieuwe lager-onderwijswet van 1920 kwam aan deze mentaliteitsverandering tegemoet door voor alle scholen hetzelfde schoolgeld en hetzelfde
lesprogramma verplicht te stellen. Uiteraard bleek dat de standsverschillen
tussen scholen niet met één pennestreek konden worden opgeheven.2 Zo
werd de traditionele verdeling van de scholen naar sociale klasse vaak vervangen door een verhullende onderverdeling in a-, b- en c-afdelingen.3 Veel
katholieke scholen verrieden hun doelgroep door hun benaming. Zo wist
iedere katholiek dat een ‘St.-Vincentiusschool’ of een ‘St.-Jozefschool’
meestal een school voor arbeiderskinderen was, terwijl een ‘St.-Aloysiusschool’ bestemd was voor jongens uit middenstandsgezinnen. Toch hebben
zich op den duur verschuivingen voorgedaan. Dat bleek vooral uit de groeiende impopulariteit van de armenscholen. Na 1920 werd door katholieke
onderwijsmensen steeds vaker geconstateerd dat ‘minvermogende’ ouders
ernaar streefden hun kinderen naar een betere school te sturen dan de
‘klompenschool’: “Nu het schoolgeld wettelijk is geregeld4 komen kinderen
uit den gewonen werkmansstand meer en meer om plaats vragen op de
scholen, die voor de zgn. betere standen zijn bestemd. Op den duur zal ’t
moeilijk blijken dezulke daar te weigeren.”5 De traditionele armenschool be1

T. Duffhues, A. Felling en J. Roes, Bewegende patronen. Een analyse van het landelijk
netwerk van katholieke organisaties en bestuurders 1945-1980 (Nijmegen, Baarn 1985. Publicaties van het Katholiek Documentatie Centrum. 12), p. 85; De Rooy, Kroniek ener
Eeuw, p. 57.
2 Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school, p. 254; P. van der Eng en R. Wielers,
‘Van standenscholen tot opleidingsscholen. Sociale ongelijkheid in het lager onderwijs
in Groningen, 1920-1940’, in: Comenius, 14(1984), p. 140-160.
3 Meijsen, Lager onderwijs in de spiegel der geschiedenis, p. 135.
4 De lo-wet 1920 schreef zowel voor het bijzonder als voor het openbaar onderwijs een
schoolgeld voor, waarvan de hoogte afhankelijk was van het inkomen van de ouders.
Daardoor werd het ontstaan van standsscholen (enigszins) tegengegaan.
5 M. Nabuurs, ‘Verslag der Bisschoppelijke Inspectie over 1922’, in: Arch. Bd. Den
Bosch, doos: Bisschoppelijke Schoolinspectie. 1. Bisschoppelijke Inspecteurs van de De-
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gon te verdwijnen. De resterende scholen van dat type kwamen meer en
meer in de reuk van onmaatschappelijkheid te staan. Beter gesitueerde ouders zagen deze ontwikkeling met lede ogen aan. Zij vreesden dat de toeloop van ‘arme’ kinderen naar de tussenschool of de burgerschool nadelig
zou zijn voor het niveau van het onderwijs.
Binnen het katholieke onderwijs kwam het verschijnsel van de standsscholen ook om een andere reden ter discussie te staan. De geestelijkheid,
die streefde naar een versterking van de parochiegemeenschap, keerde zich
in de twintigste eeuw tegen burger- of opleidingsscholen die ‘interparochieel’ waren, dat wil zeggen: niet aan één parochie gebonden. Veel pastoors
beschouwden de sociaal gemengde parochieschool, die werd bevolkt door
alle kinderen van de parochie, als de ideale katholieke school.1 Bovendien
ergerden zij zich, samen met de onderwijzers en de besturen van de gewone parochiescholen, aan het feit dat de interparochiële scholen juist de
beste leerlingen aantrokken, ten nadele van de parochiescholen. Sommige
pastoors waren bovendien helemaal niet zo gelukkig met de aanwezigheid
van broeders in hun parochie, omdat daardoor in feite hun zeggenschap
over de scholen werd beperkt. Dit alles had gevolgen voor de burgerscholen
van de broeders, die in veel Zuidnederlandse steden en stadjes van oudsher
een centrale ligging hadden. Deze scholen oefenden een sterke aantrekkingskracht uit op de meer welgestelde katholieken, die voor hun kinderen
een goede voorbereiding op de middelbare school wensten.
De broeders stelden zich ambivalent op. Zij waren niet gekant tegen het
parochiële systeem en prefereerden ook zelf parochiescholen. De traditionele armenscholen hadden niet alleen een bedenkelijke reputatie maar leverden bovendien weinig roepingen op. De broeders verzetten zich echter tegen regelingen die nadelig waren voor hun bestaande scholen. Ook verweerden zij zich tegen de schijnheilige suggestie van de onderwijzersbonden, dat religieuzen aan hun roeping verplicht waren zich uitsluitend tot
armenonderwijs te beperken. De broeders vonden dat hun onderwijs ook
voor de middenklasse van nut was. Bovendien zou een terugtocht op het
armenonderwijs hen afsnijden van elk contact met leerlingen uit middenklasse-milieus, terwijl “uit de burgerstand meer roepingen voor hun congregatie voortkomen”.2
kenaten. Correspondentie van de Hoofdinspecteur, schrift. M.C. Nabuurs (1876-1957)
was bisschoppelijk hoofdinspecteur voor het onderwijs in het bisdom Den Bosch.
1 Een instructief pleidooi voor een zuiver parochieel opgezet katholiek lager onderwijs
biedt de brochure van G. Gudde, Een plicht en een ideaal, Den Bosch [1950].
2 Verslag van de buitengewone vergadering van het schoolbestuur van de St.-Vincentiusvereniging in Breda (2 dec. 1920), in: Arch. Brs. Huijbergen, doos xv, map: Uit de notulen (...).
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De pogingen om de interparochiële standsscholen te veranderen in sociaal gemengde parochiescholen hebben tussen 1920 en 1960 geleid tot ingewikkelde conflicten waarin bisschoppen, pastoors, broeders, leke-onderwijzers en ouders in wisselende coalities tegenover elkaar stonden. Meestal
werd de ene partij gevormd door de bisschop, de pastoor en de leke-onderwijzers en de andere door de broeders en de (meer welgestelde) ouders.
Maar soms verdedigde een pastoor met vuur een interparochiële broederschool, wanneer die toevallig in zijn parochie was gevestigd. Soms stonden
ook de broeders aan de andere kant, namelijk wanneer een parochiële broederschool te lijden had van de concurrentie van een lekenschool. Dat laatste
overkwam de Fraters van Utrecht, die rond 1930 moesten constateren dat
het leerlingental van hun scholen in de binnenstad van Arnhem daalde ten
gevolge van de concurrentie van een interparochiële lekenschool.1 Het principe van de parochiële structuur van het onderwijs was moeilijk te verenigen met het principe van de vrije schoolkeuze der ouders. Dat kwam aan
het licht wanneer pastoors druk uitoefenden op parochianen om kinderen
naar de parochieschool te sturen. Naar aanleiding van de hierboven vermelde situatie in Arnhem verklaarde aartsbisschop De Jong in 1934, dat ouders
vrij moesten zijn in hun keuze voor een katholieke school voor hun kinderen. Hij wees een dwingende parochiële organisatie van het onderwijs dus
af.2 In de praktijk werd het dilemma tussen deze twee principes nooit bevredigend opgelost. De strijd tussen beide zou na de oorlog weer oplaaien.
Alle vijf de congregaties zijn meer dan eens in conflict geraakt met de leken. Voor de congregatie van Huijbergen was dat het geval in 1916-1919,
toen in Oosterhout grote onenigheid ontstond over de verdeling van de leerlingen tussen een broederschool en een lekenschool, die beide nota bene
door dezelfde afdeling van de St.-Vincentiusvereniging werden bestuurd.3
Aanvankelijk trok de congregatie aan het kortste eind. Maar in 1928 kregen
de broeders de kans de zaak in hun voordeel te beslechten, omdat de Oosterhoutse St.-Vincentiusvereniging in dat jaar het bestuur over al haar scho1

Fr. Andreas Legdeur, algemeen overste, aan het R.K. Schoolbestuur ‘St. Willibrord’ te
Arnhem (21 okt. 1930), in: Arch. Frs. Utrecht, kast 10, doos 3: Huizen in Nederland.
Overste. Arnhem 1909-1942.
2 Notulen van de bestuursvergadering (20 aug. 1934), in: Arch. Frs. Utrecht, kast 16,
doos 1: Notulen [bestuurs]vergaderingen, 1885-1934.
3 J.W. de Hoog, president van de St.-Vincentiusvereniging in Oosterhout, en H. [onleesbaar] aan P. Hopmans, bisschop van Breda [juni 1919]. Bijlage: Rapport over de toestand van het Bijzonder Onderwijs in Oosterhout (19 juni 1919), in: Arch. Brs. Huijbergen, doos xv, map: Oosterhout. Verder: Notulen van het bestuur van de Vincentiusscholen in Oosterhout (28 feb. 1919), in: Arch. Brs. Huijbergen, doos xv, map: Uit de notulen (...).
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len aan de congregatie overdeed. De scholen, die tot dan toe de naam van
‘St.-Vincentius’ hadden gedragen, kregen na deze overdracht een andere
naam: de oude benaming rook te veel naar bedeling en armenzorg. De
Broeders van Maastricht raakten in 1925-1927 in een conflict verzeild, toen
in Helmond pastoors en schoolhoofden samenspanden tegen de interparochiële school van de broeders.1 Ook in Haarlem en in Heerlen leidde de
zuigkracht van de broederscholen tot langdurige conflicten. In Den Bosch
lagen de Fraters van Tilburg jarenlang overhoop met de plaatselijke geestelijkheid en met het overkoepelende katholieke schoolbestuur. De Fraters
van Utrecht moesten jarenlang vechten voor de positie van hun Utrechtse
St.-Gregoriusschool.2 Een interessante variant deed zich voor in Laren (nh),
waar de Broeders van Oudenbosch waren gevestigd. Welgestelde katholieke
inwoners van die plaats stuurden hun kinderen bij voorkeur naar de prestigieuze ‘Gooische School’. Ouders die zich ‘vanwege naam en/of functie’
niet konden permitteren hun kinderen naar deze niet-katholieke school te
sturen, waren aangewezen op de opleidingsschool van de broeders. Zij beschouwden deze school als een tweede keuze en waren erg kritisch over de
kwaliteit van het gegeven onderwijs. Dezelfde school werd overigens door
anderen bekritiseerd om haar standskarakter.3
In de jaren dertig maakte de economische crisis een einde aan de expansie van het onderwijs. Ook aan de uitbreiding van het aantal bijzondere
scholen werd door de overheid paal en perk gesteld. Het gevolg was dat de
concurrentie tussen de broederscholen en parochiële lekenscholen nog heviger werd. Het viel de congregaties steeds moeilijker nieuw werk te vinden,
omdat zij overal botsingen met de leken en hun bonden riskeerden. Een
dergelijke botsing vond bijvoorbeeld plaats in Helmond in 1938. Daar had
de pastoor van de nieuwe St.-Leonardusparochie een nieuwe school aan de
Broeders van Maastricht toegezegd. Het schoolbestuur besloot evenwel onder druk van de katholieke onderwijzersbond toch leken aan te stellen. Dat
riep grote verontwaardiging op bij de broeders, die vreesden dat zij nergens

1

Annalen van de congregatie (1925-1927), in: Arch. Brs. M’str., doos 2-1-2; J.J.F. de Waal
en P.J.H. van de Ven, 100 jaar Broeders van Maastricht in Helmond. 1880-1980. Fragmenten uit hun geschiedenis ([Helmond] 1980), p. 13.
2 Verslag over de bestuursperiode 1942-1948, in: Arch. Frs. Utrecht, kast 5, doos 21: Algemeen Kapittel 1948 ii, map b.
3 ‘Eenige feiten en hun milieu uit de gesch. van St. Louis te Laren uit de periode van
ongeveer 1931 tot ongeveer 1935’, door [een broeder] [ca. 1935], in: Arch. Brs. O’bosch,
doos c 16, map 04; ‘Uit de Kronieken van Laren. Deel ii. November 1937 - Mei 1945’
(z.j.), in: Arch. Brs. O’bosch, door c 16, map 01.
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meer een school zouden kunnen aannemen indien zij zouden toegeven.
Uiteindelijk slaagden zij erin de nieuwe school te bemachtigen.1
De verontwaardiging van de leken over de bevoorrechte positie van de religieuzen kwam onder meer tot uiting in bittere bijdragen in Het Katholieke
Schoolblad, het orgaan van de katholieke onderwijzers in Nederland.2 Aanvankelijk had de kritiek vooral betrekking op de handelwijze van individuele
congregaties, maar in de jaren dertig werd ook principiële kritiek gespuid
op de rol van de religieuzen in het onderwijs. Wat hadden de religieuzen eigenlijk nog te zoeken op volledig gesubsidieerde scholen? Wilden zij soms
beweren dat het geven van onderwijs nog een ‘liefdewerk’ was? Waren zij
nog nodig? “Over 50 jaar zijn de onderwijs Congregaties niet meer nodig –
zij moeten zich maar op de missies oriënteren.”3
In de hitte van de strijd herleefde zelfs het aloude cliché van de ‘kloosterrijkdommen’. De religieuzen werden ervan beschuldigd dat zij, ondanks de
rijkdom van hun congregaties, alleen uit geldzucht vasthielden aan hun posities in het onderwijs. Dergelijke kritiek trof de religieuzen zeer pijnlijk.
Zij waren overtuigd van hun goede recht en reageerden hard en onverzoenlijk. De Jezuïet A. Slijpen (1884-1940), hoogleraar Latijnse letterkunde in
Nijmegen, maakte zich in 1935 tot hun woordvoerder in een rede bij gelegenheid van het vierhonderdjarig bestaan van de orde der Ursulinen. Hij
wijdde schampere woorden aan de leke-staat en ontkende dat de overheidssubsidie het karakter van het religieuzenonderwijs had aangetast. Hij ontzegde de leken elk recht om kritiek op de positie van de religieuzen uit te
oefenen.4 Zijn rede werd in de vorm van een brochure op ruime schaal verspreid en riep woedende reacties onder de leken op.
Ook bij de broeders en fraters waren bittere geluiden te horen. Fr. Tharcisio Horsten (1879-1952), algemeen overste van de Fraters van Tilburg,
schreef, dat de economische crisis veel denkbeelden had verwrongen, dat
zelfs oude vrienden zich achter de vijand hadden geschaard om de religieu-

1

Verslag van de vergadering van het Hoofdbestuur (18 juli 1938), in: Arch. Brs. M’str.,
doos 6-1-3; De Waal en Van de Ven, 100 jaar Broeders van Maastricht in Helmond, p. 1517.
2 Het Katholieke Schoolblad was orgaan van de katholieke onderwijzersbonden in ZuidNederland. In 1934 werd dit blad opgevolgd door het gelijknamige orgaan van het landelijke ‘Katholiek Onderwijzers Verbond’.
3 [Br. Silvester de Maat], algemeen overste, aan het hoofdbestuur van het Katholiek
Onderwijzers Verbond [ca. januari 1940], in: Arch. Brs. Huijbergen, doos xviii, map:
Rel.-lekenscholen, en in: Arch. Brs. O’bosch, doos s 06, map 07. De Maat citeert hier
wat hij uit de mond van leken heeft gehoord.
4 A. Slijpen sj, Bij het feest eener Onderwijs-Orde, Den Bosch [1935]. Over de reacties:
Lauret, Per Imperatief Mandaat, p. 352.
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zen te verdrijven uit “moeizaam veroverde of eerlijk gewonnen posten”.1
Ondanks hun vastbeslotenheid om niet te wijken, voelden de broeders en
fraters zich gedwongen om bij het aannemen van nieuwe scholen omzichtigheid te betrachten. Waar mogelijk verschaften zij zich rugdekking van de
bisschop of van de bisschoppelijke onderwijsinspectie.
Onder die omstandigheden is het begrijpelijk, dat de wens van de katholieke onderwijzersbonden dat ook de religieuze leerkrachten zich bij hen
zouden aansluiten (en contributie zouden betalen!), bij de religieuzen op
scepsis stuitte. De religieuzen waren ervan overtuigd dat de bonden, die
vanaf 1933 samenwerkten in het Katholiek Onderwijzers Verbond, eerder
gedreven werden door financiële overwegingen dan door de behoefte de belangen van de religieuzen te behartigen. Toch zeiden zij niet meteen nee.
Het lidmaatschap van de bonden kostte weliswaar geld, maar daar stonden
billijkheidsoverwegingen en voordelen tegenover. Men zag in, dat het werk
van het kov ook de religieuze onderwijzers ten goede kwam. Bovendien
zou aansluiting uitzicht bieden op een verbetering van de verhoudingen
tussen religieuzen en leken. Het lidmaatschap zou de religieuzen voor politiek isolement bewaren en hun invloed eerder vergroten dan verkleinen.
Anderzijds huiverden de besturen bij de gedachte dat hun onderdanen tijdens bondsvergaderingen en dergelijke bijeenkomsten in contact zouden
komen met materiële zaken als salariskwesties of, erger nog, met leden van
het andere geslacht.2 Uiteindelijk besloten alleen de congregaties in het bisdom Breda zich onder enkele voorwaarden aan te sluiten bij de diocesane
onderwijzersbond (1938).3 In de overige bisdommen bleef de kwestie slepen
tot na de Tweede Wereldoorlog. Dat heeft de verhouding tussen de congregaties en de onderwijzersbonden nog meer verzuurd.
Dit alles mag niet tot de conclusie verleiden, dat de katholieke onderwijzersbonden zich altijd negatief hebben opgesteld. Tijdens vergaderingen en
in de bondsorganen permitteerden zij zich krachtige stellingnamen, maar
in concrete conflictsituaties bemiddelden zij vaak discreet en effectief.4
De bisschoppen en hun onderwijsinspecteurs hebben geprobeerd om beide partijen recht te doen. Soms oefenden zij kritiek op bepaalde praktijken
van de congregaties: “Men heeft bij sommige congregaties vreemde opvattingen over wat recht en billijk is en men staart er zich dood op het eigen
1

Fr. Tharcisio Horsten, algemeen overste, aan de fraters (juli 1936), p. 15, in: Arch. Frs.
Tilburg, Alg. arch., doos: 1932-1938. Gen. kapittel. Circulaires.
2 Notulen van de vergadering van de Hoofdbesturen van de Mannelijke Onderwijsgevende Congregaties te Tilburg in het Moederhuis der Fraters (3 mei 1937), in: Arch.
Brs. Huijbergen, doos xviii, map: Rel.-lekenscholen.
3 Br. Sylverius [van Balkom] aan P. Hopmans, bisschop van Breda (27 feb. 1940), in:
Arch. Bd. Breda, doos i 97.
4 Lauret, Per Imperatief Mandaat, p. 140.
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kleine voordeel zonder aan het grote katholieke onderwijsbelang te denken.”1 Binnenskamers werd de congregaties zelfs de wacht aangezegd.2 Bij
andere gelegenheden werden de leken bekritiseerd. Met name de antiklerikale toon die dezen soms aansloegen, viel in slechte aarde: “’t Is droevig gesteld met de mentaliteit van onze R.K. bijzondere onderwijzers!”3 Grote ergernis veroorzaakte het publieke vertoon van onenigheid in katholieke
kring. Daarom sprak aartsbisschop Van de Wetering in 1928 de dringende
wens uit dat de leken hun kritiek niet meer in het openbaar zouden spuien
maar alleen ten overstaan van de bisschoppelijke inspecteurs.4

4. Profilering
Verbetering van de kwaliteit van het onderwijs
In de jaren twintig en dertig namen de broeders en fraters allerlei maatregelen om de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van hun scholen te verhogen.
Het behoud van de gunst van de ouders was daarbij een belangrijk motief.
In sommige congregaties werd een aparte onderwijsinspectie opgericht, die
tot taak kreeg met name de jongere broeder-onderwijzers te begeleiden in
hun werk. Ook werden commissies of schoolraden in het leven geroepen,
die het bestuur in onderwijskwesties van advies moesten dienen.5 In dergelijke commissies hadden vertegenwoordigers zitting van de onderwijzerselite die sinds de eeuwwisseling binnen de congregaties was ontstaan. Daartoe
behoorden vooral de broeders die verbonden waren aan de kweekscholen.
Zij ontplooiden talloze activiteiten op het gebied van lesmethoden en pedagogiek. Vooral vertegenwoordigers van de Tilburgse en de Maastrichtse congregaties genoten een bijzondere reputatie. Hun uitstraling was groot, ook
onder de leke-onderwijzers, die voor de oorlog vrijwel allen uit ‘Vincent en

1

P. Goorts, ‘Jaarverslag over 1934’ (4 dec. 1934), in: Arch. Bd. Den Bosch, doos: Bisschoppelijke Schoolinspectie. 1. Bisschoppelijke Inspecteurs van de Dekenaten. Correspondentie van de Hoofdinspecteur, groene map.
2 Lauret, Per Imperatief Mandaat, p. 140.
3 J.H.G. Jansen, aartsbisschop van Utrecht, aan de andere bisschoppen van Nederland
(18 feb. 1932), in: Arch. Abd. Utrecht, doos: Onderwijs xxvi. Kath. Onderwijzers Verbond. K.O.V., map: St.-Willibrordusfederatie 1919-1932.
4 Lauret, Per Imperatief Mandaat, p. 139.
5 Br. Oscar Mandigers, ‘Onderwijs’, in: Ubachs, 1840-1965. 125 jaar Broeders van
Maastricht, p. 25-41, met name p. 36-37.
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Verbeeten’ de theorie van hun vak leerden.1 De grote coryfee in die tijd was
fr. Sigebertus Rombouts (1883-1962), lid van de Fraters van Tilburg, wiens
talloze publikaties over (katholieke) pedagogie en didaktiek wijd en zijd
werden gebruikt. Het onderwijskundige tijdschrift Ons Eigen Blad, een uitgave van zijn congregatie, werd grotendeels door hem volgeschreven. Het
was het vakblad bij uitstek voor katholieke onderwijzers, zowel voor leken
als religieuzen. Rombouts was ook uitgever van de bekende Opvoedkundige
Brochurenreeks, waarvan hij menig deeltje voor zijn rekening nam.2 Hoewel
in wezen conservatief, was Rombouts een man die zich ook buiten de katholieke kring over zijn vak oriënteerde en wat hij daar aan waardevols aantrof, aan zijn geloofsgenoten doorsluisde.
Dat de broederscholen in het Interbellum in het algemeen een goede reputatie genoten, is duidelijk. De zuigkracht van veel van deze scholen is
anders niet te verklaren. In hoeverre die reputatie gerechtvaardigd was, is
achteraf moeilijk uit te maken. In de waardering van de ouders liepen achting voor de professionele deskundigheid en voor de religieuze status van
de broeders onontwarbaar door elkaar. Broeders waren in alle opzichten
‘goed’. Uit het beschikbare cijfermateriaal blijkt geen duidelijke professionele voorsprong van de broeders. De leke-onderwijzers, voor wie het bezit
van extra akten een hoger inkomen betekende, bezaten op den duur gemiddeld meer hoofdakten en bijakten dan de broeder-onderwijzers. Grafiek 8
laat dit zien.
Bovendien reserveerden de congregatiebesturen hun beste (althans: hun
hoogst opgeleide) mensen voor de opleidingsscholen en de kweekscholen,
zodat de gewone lagere scholen soms minder sterk bezet waren. Misschien
was de reputatie van de broeders dan ook vooral gebaseerd op de kwaliteit
van hun opleidingsscholen en mulo’s. Een goede indruk maakten ook de
vele activiteiten die zij buiten het eigenlijke lesprogramma om voor hun
leerlingen organiseerden. Omdat zij geen tijd hoefden te besteden aan een
eigen gezin, konden zij daarin meer tijd en energie investeren dan de leken.
Tenslotte moet vermeld worden dat sommige congregaties een eigen onder1

A. Vincent en J.J. Verbeeten, Opvoeding en onderwijs. Leerboek der paedagogie ten dienste
van kweekelingen, Nijmegen 1907. A. Vincent was een pseudoniem van br. Cyprianus
Andreae (1866-1950) van de Broeders van Maastricht. J.J. Verbeeten (1874-1949) was
onderwijzer en later een invloedrijke onderwijsinspecteur.
2 Een bibliografie van Rombouts’ werk in: Huldeblijk aan Fr. S. Rombouts (Hilversum
1951), p. 279-305. Over Ons Eigen Blad: fr. Philippus de Kort, ‘Uit de ontwikkelingsgeschiedenis van Ons Eigen Blad’, in: Jeugd in School en Wereld, 50(1966), p. 10-14; fr. B.
Westerburger, ‘Van jeugd in school en kerk naar jeugd in school en wereld’, in: Jeugd
in School en Wereld, 74(1990), nr. 5, p. 4-11. Een analyse van de Opvoedkundige Brochuren Reeks in: J. de Frankrijker en D. de Bruyne, ‘Het rooms-katholieke volksonderwijs
en de onderwijzersopleiding’, in: Pedagogisch Tijdschrift, 10(1985), p. 76-88.
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worden gemaakt, waarin het idealisme van broeders en leerlingen levend
werd gehouden.1 Dat streven stelde de broeders daarenboven in staat om
zich als religieuze leerkrachten tegenover de leken te profileren. In de jaren
tussen de wereldoorlogen werkten de broeders op hun scholen dan ook van
harte mee aan organisaties en campagnes als de Eucharistische Kruistocht
en het Apostolaat des Gebeds.2 Ook de vele missie-activiteiten waarbij katholieke schoolkinderen werden betrokken, vonden bij hen een warm onthaal. Van dergelijke initiatieven werd in religieus en onderwijskundig opzicht een heilzaam effect verwacht. Ook tijdens de les streefden zij naar een
intensievere godsdienstbeleving. Zo werd her en der geprobeerd om het ‘teken-geven van Gods aanwezigheid’ te laten herleven, een aan J.B. de la Salle ontleend pedagogisch middel, waarbij regelmatig en nadrukkelijk de les
werd onderbroken om van de leerlingen een moment aandacht te vragen
voor Gods alomtegenwoordigheid.3 Op de kweekscholen werd aan het onderhouden van het silentium (het verplichte stilzwijgen), het dragen van zedige kleding en de verplichte geestelijke oefeningen strenger dan voorheen
de hand gehouden.4 In Utrecht werd de frater-onderwijzers de keuze gelaten uit de volgende middelen om het misbezoek onder de leerlingen te bevorderen: het houden van toespraakjes en opwekkingen door het hoofd der
school; het klassikaal lezen uit het eucharistisch tijdschrift Zonneland; het
aantekening houden van het bezoek aan de schoolmis; de bevordering van
zang en gemeenschappelijk gebed; het aanreiken van intenties; het klassikaal organiseren van zgn. Misclubs; het tijdens schooltijd “in den geest”
begroeten van Onze Lieve Heer in zijn Sacrament, “waartoe even gepauzeerd wordt”; samen met de leerlingen een bezoek afleggen aan het Allerheiligste; de leerlingen aansporen tot het houden van de Eerste Vrijdagen;5
de klasgewijze vereniging van de leerlingen voor het H. Hartbeeld voor
zang en gebed; de leerlingen leren een schietgebedje uit te spreken bij het
1

Verslag van het algemeen kapittel van 1940, in: Verslag[boek] der Vergaderingen van
het “Algemeen Kapittel” (1928-1964), in: Arch. Brs. M’str., doos 1-1-2.
2 Br. Martinus [Köhlbrugge], ‘Schoolverslag’ (2 jan. 1929), in: Notulen van het Hoofdbestuur 1922-1930, in: Arch. Brs. M’str., doos 6-1-1. Br. Martinus (1876-1938) was inspecteur van het onderwijs in de congregatie.
3 Martinus, ‘Schoolverslag’ (2 jan. 1929), in: Notulen van het Hoofdbestuur 1922-1930,
in: Arch. Brs. M’str., doos 6-1-1; 100 Jarig bestaan van de Fraters van Utrecht, p. 254; ‘Salle,
Johannes B. de la’, in: Katholieke Encyclopaedie voor Opvoeding en Onderwijs, deel 3 (Den
Haag 1954), p. 477-480.
4 100 Jarig bestaan van de Fraters van Utrecht, p. 254; Kronieken jan. 1922 - jan. 1927, p.
82-87, in: Arch. Frs. Utrecht, kast 5, doos 9: Oude corr. fr. Stanislaus.
5 De eerste vrijdag van elke maand was toegewijd aan het H. Hart van Jezus. Op veel katholieke scholen was het tot in de jaren zestig gewoonte op die dag een korte gebedsbijeenkomst te houden van alle leerlingen en onderwijzers. Daar was een aflaat aan verbonden.
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passeren van het H. Hartbeeld; de oefening van Gods tegenwoordigheid gedurende de schooltijd; dagelijks een godsdienstige spreuk op het schoolbord schrijven en naar aanleiding van die spreuk ’s morgens een korte toespraak houden; het houden van retraites en recollectiedagen voor de leerlingen van kweekscholen en ulo-scholen.1 Overigens werd ertegen gewaarschuwd al deze middelen tegelijk aan te wenden.
Dat hoge eisen werden gesteld aan de godsdienstige vorming van de leerlingen impliceerde dat ook veel aandacht werd besteed aan de rol van de
leerkracht. De ‘congregatie-pedagogen’ hebben in vele geschriften geprobeerd de taak en de vereiste kwaliteiten van de katholieke onderwijzer te omschrijven, geheel in de geest van de programmatische encycliek Divini Illius
Magistri (1929) van paus Pius xi (1857-1939), waarin de claims van de kerk
op het terrein van onderwijs en opvoeding uitvoerig werden uiteengezet en
verdedigd:
“Goede scholen zijn de vrucht niet zoozeer van goede programs dan
wel voornamelijk van goede onderwijzers, die, op bijzondere wijze
voorbereid en opgeleid, ieder in den tak van wetenschap welke hij moet
onderwijzen, en getooid met de intellectueele en moreele hoedanigheden, die hun zeer belangrijk ambt vereischt, van zuivere en Goddelijke
liefde branden voor de kinderen die hun zijn toevertrouwd, juist omdat
zij Jesus Christus en Zijn Kerk, waarvan zij uitverkoren zonen zijn, beminnen en hun daarom het wettelijk heil der gezinnen en van hun vaderland eerlijk ter harte gaat.”2
Het ideaal dat in dergelijke teksten werd geschetst was zó verheven, dat gewone onderwijzers aan gewone katholieke scholen nauwelijks konden hopen het ooit te zullen benaderen. De nadruk op het godsdienstige kaliber
van de ideale katholieke onderwijzer accentueerde dan ook, onuitgesproken,
de superioriteit van de religieuzen, die immers aan hun staat verplicht waren naar volmaaktheid te streven en dus gemakkelijker aan de gestelde eisen
zouden kunnen voldoen.3 Ook frater Rombouts sloeg daarin een radicale
toon aan.4
1

Jaarverslag van de congregatie (1924), in: Arch. Frs. Utrecht, kast 5, doos 19: Algemeen
Kapittel 1891-1942, map f.
2 In vertaling verschenen als: Over de christelijke opvoeding der jeugd. Encycliek van Zijne
Heiligheid Pius XI, door de Goddelijke Voorzienigheid Paus. Met een korte inleiding van G.
Lamers S.J., redacteur van Malmberg’s Paedagogische Bibliotheek, Den Bosch 1930. Citaat
op p. 55-56.
3 H. de Frankrijker en J. Schellekens, ‘Voor alles idealen! Het beeld van de rooms-katholieke onderwijzer in het interbellum’, in: Leidschrift, 5(1988), p. 59-80; Van Vugt,
‘Roomsche Kleur’. Zie bijvoorbeeld de deugdencatalogus die de katholieke onderwijzer
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Men moet erkennen, dat de religieuzen in dit opzicht consequent waren,
want ook binnen de vijf congregaties werd gestreefd naar een intensivering
van het geestelijk leven en naar een (nog) strengere discipline.1 Zij wilden
ook hun kwaliteit als religieuzen opvoeren. Tot op zekere hoogte was dat
een traditioneel en vanzelfsprekend streven. ‘Zelfheiliging’ was en is immers het eerste doel van het religieuze leven. In de onderhavige periode
werd er echter opvallend veel aandacht aan geschonken. Dat weerspiegelde
de algemene behoefte aan ‘verdieping’ onder de Nederlandse katholieken,
maar ook de behoefte van de religieuzen om zich tegenover leken te profileren. Steeds wanneer religieuzen het goede recht van hun aanwezigheid in
het onderwijs bepleitten, verwezen zij immers naar het pre dat zij krachtens
hun kloosterlijke leefwijze en hun geestelijk leven als leerkracht en mens
genoten. Leken konden weliswaar ook waardevol werk verrichten, maar:
“toch laat de Kerk haar beginsel niet varen en schat zij de arbeid der religieuzen hoger, juist om hun hoedanigheid van religieus, d.i. om de volstrekte toewijding van hun gehele persoon, lichaam en ziel, aan de dienst van
God en de naaste, zuiver en alleen om God.”2
De verbetering van de religieuze vorming van novicen en geprofeste broeders kwam tijdens kapittels en bestuursvergaderingen steevast aan de orde.
Ook het enthousiasme van de Liturgische Beweging drong door in het klooster. Er werden pogingen ondernomen om de liturgie een meer centrale
plaats te geven in het geestelijk leven van de broeders en om het gebedsleven te intensiveren en te verfraaien. Zowel in Maastricht als in Tilburg
heeft het bestuur pogingen ondernomen het stille getijdengebed van de
broeders en fraters te vervangen door het mooiere (maar veeleisende) a capella gezongen Latijnse koorgebed.3 In Tilburg werd bovendien besloten de
werd voorgehouden in: A. Manjón, De ideale onderwijzer, Tilburg 1925. Opvoedkundige
Brochurenreeks. 26.
4 Fr. Rombouts had, zeker in zijn jonge jaren, integralistische sympathieën. In een van
de eerste nummers van Ons Eigen Blad brak hij een lans voor de integralist rector M.A.
Thompson (1861-1938), die “reeds velen de ogen geopend [heeft] en van menig àl te
verdraagzaam, maar overigens braaf katholiek ’n strijdbaar voorman heeft gemaakt, ’n
vurig bewonderaar der hervormingsplannen van de Paus”. Fr. Sigebertus Rombouts,
‘Over de hoofdvoorwaarde voor godsdienstig onderwijs’, in: Ons Eigen Blad, 2(1914), p.
1-12, met name p. 9.
1 Ook bij de Broeders van Dongen: Boerrigter, 150 jaar lang Broeders van Goede Werken,
p. 105.
2 Fr. Tharcisio [Horsten], algemeen overste, aan de fraters (juli 1936), in: Arch. Frs. Tilburg, Alg. arch., doos: 1932-1938. Gen. kapittel. Circulaires.
3 In de Normae (art. 156) bij de nieuwe codex werd aan kloosterinstellingen de aanbeveling gedaan dagelijks gezamenlijk, dat wil zeggen: in koor, (een deel van) het Klein Officie van de H. Maagd te reciteren. Wellicht is dat een aanleiding geweest. Zie verder:
Hyacinthus, In honderd jaren, p. 252, 259, 269; Horsten, De Fraters van Tilburg, deel 3, p.
62-64.
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tafelgebeden voortaan in het Latijn te bidden en ’s avonds de rozenkrans te
reciteren.1 In Utrecht werd gewerkt aan een verhoging van het ‘geestelijk
peil’ door de Mariadevotie binnen de congregatie te bevorderen en de Eucharistische Kruistocht te propageren: “Er is in ’t leven onzer fraters een
meer geestelijke richting gekomen; het eucharistisch leven vooral heeft
dank den goed verzorgden bodem heerlijk ingewerkt op onzen geest.”2 Er
zijn aanwijzingen dat er hier en daar ook sprake is geweest van een strenger worden van de ascetische gebruiken onder de broeders.3
De pogingen om de liturgische en devotionele gebruiken op een hoger artistiek niveau te brengen, heeft men op den duur moeten opgeven. In een
latere publikatie werd dit verklaard uit het feit dat broeders en fraters te veel
aan hun hoofd hadden om na gedane arbeid nog mooi te zingen.4
Vervolgens was de zorg om de ‘geest’ van de broeders ook een gevolg van
de materiële en personele bloei van de congregaties. Persoonlijke armoede
en collectieve soberheid werden beschouwd als morele stutten onder het religieuze leven. De broeders en fraters leefden dan ook zeer eenvoudig en in
sommige opzichten zelfs spartaans. Dat bleef zo tot na de Tweede Wereldoorlog. Van de verhoging van de materiële welstand van de individuele broeders en fraters na 1920 moet men zich dan ook geen overdreven voorstelling maken. Toch vreesden de besturen dat de traditionele levenswijze zelfs
door kleine verbeteringen in de huisvesting, de kleding en de voeding zou
worden aangetast. Daarom drongen zij voortdurend aan op versobering.
Ook de voorspoedige groei van de congregaties speelde een rol. Het aantal
jonge leden nam sterk toe. Maar de mentaliteit van deze jongeren verschilde
van die van hun voorgangers. Voor de eerste generaties van broeders was de
strengheid en de soberheid van het kloosterleven niet meer dan een versterking van de levensstijl die de meesten al van thuis gewend waren. Ook in
gewone katholieke gezinnen ging het er immers tamelijk streng en sober
aan toe. Tijdens de economisch voorspoedige jaren na de Eerste Wereldoorlog vond in Nederland een belangrijke mentaliteitsverandering plaats. Mensen wilden meer comfort, meer verstrooiing en lossere verhoudingen. Die
ontwikkeling ging aan het katholieke milieu niet voorbij, getuige bijvoorbeeld de concurrentie die patronaten en godsdienstige verenigingen onder1

Fr. Radulphus Hermus, algemeen overste, aan de fraters (juni 1918), in: Arch. Frs.
Tilburg, Alg. arch., doos: 1912-16. Circulaires. 1916-1920. Circulaires; Horsten, De Fraters van Tilburg, deel 3, p. 59 e.v.
2 Fr. Stanislaus Glaudemans, algemeen overste, aan [H. van de Wetering], aartsbisschop van Utrecht (6 maart 1922), in: Arch. Frs. Utrecht, kast 6, doos 15: Aartsbisdom
1871-1930.
3 Br. Herman-Jozef Peters, ‘Geschiedenis in vogelvlucht’, in: Ubachs, 1840-1965. 125
jaar Broeders van Maastricht, p. 5-24, met name p. 22.
4 100 Jarig bestaan van de Fraters van Utrecht, p. 424.
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De grafiek laat zien dat het ‘rendement’ van de intredingen, dat wil zeggen:
het percentage juvenisten, novicen en jonge broeders dat uiteindelijk besloot eeuwige professie te doen en definitief de gelederen kwam versterken,
tot 1920 schommelingen vertoonde die men als normaal kan beschouwen.
Nadien daalde het rendement echter gestaag en onverbiddelijk. Die daling
zette zich voort tot in de jaren zestig, schijnbaar onbeïnvloed door de economische crisis, door de oorlog, het naoorlogse herstel of de vernieuwingen. Medio jaren zestig naderde de curve de nullijn. Vrijwel niemand legde
nog eeuwige geloften af. Overigens moet er in dit verband op gewezen worden, dat de congregaties zelfs door middel van hun ‘afvallers’ van betekenis
zijn geweest voor het katholieke volksdeel: zij hebben immers een uitstekende opleiding gegeven aan honderden katholieke jongens die weliswaar
geen broeders werden maar aan de congregaties een goede start in het leven
hadden te danken.
De onrustbarende ontwikkeling van het rendement van de rekrutering
werd in het Interbellum gemaskeerd door het grote aantal intredingen: zelfs
bij een dalend rendement groeiden de congregaties voorspoedig. Van enige
bereidheid om de inrichting van het kloosterleven bij te stellen, zoals in de
jaren vijftig en zestig, was dan ook geen sprake. Onveranderlijkheid was de
leuze. Daarom maakten oversten en besturen zich bovenmatig ongerust
over de ‘moderne’ geluiden die zij onder jonge broeders meenden te beluisteren, ook al waren die geluiden niet meer dan een flauwe echo van het kabaal van de ‘jongeren’ buiten de kloostermuren. Zo merkte het bestuur van
Oudenbosch in 1923 op, dat het veel broeders aan ‘eerbied voor het gezag’
ontbrak.1 In Maastricht klaagde de oudere garde regelmatig over de invloed
van de ‘wereldse geest’ op de jongere broeders, die tot uiting kwam in pogingen om het bestuur van de gemeenschap te democratiseren.2 Ook een
bisschoppelijke visitatie van 1919-20 signaleerde (met afkeuring) “tamelijk
geprononceerde democratische ideeën” onder een aantal jonge Broeders van
Maastricht.3 Algemeen overste br. Matthias van Raaphorst (1878-1958)
klaagde in het bestuursverslag van 1928 dat de eerbied voor de oversten te
lijden had van ‘de kritische tijdgeest’.4 In het aartsbisdom schreef Van den
Hengel, rector van de Hilversumse kweekschool, dat de congregatie van
1

Verslag over de bestuursperiode 1917-1923, in: Arch. Brs. O’bosch, doos d 4, map 04;
Verslag over de bestuursperiode 1923-1929, in: Arch. Brs. O’bosch, doos d 4, map 06.
2 Verslag van het algemeen kapittel van 1940, in: Verslag[boek] der Vergaderingen van
het “Algemeen Kapittel” (1928-1964), in: Arch. Brs. M’str., doos 1-1-2.
3 Verslag van de kerkelijke visitatie door J. Rubert sj van 4 nov. 1919 tot 10 maart 1920
(1920), in: Arch. Bd. Roermond, Statisch archief, inv. nr. 262, map: Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis te Maastricht.
4 Verslag van de toestand van de Congregatie, uitgebracht aan het algemeen kapittel
van 1928, in: Arch. Brs. M’str., doos 1-1-3.
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Utrecht voor ca. 80% uit jongeren bestond en dat deze omstandigheid een
intensivering van de geestelijke leiding vereiste.1
Deze bezorgdheid resulteerde onder meer in een strenger regime binnen
het noviciaat. Naar het oordeel van de Oudenbossche novicenmeester was
het noviciaat dat hij in 1929 onder zijn hoede had, bepaald strenger en ernstiger dan in zijn eigen jonge jaren.2 In de Utrechtse congregatie werd het
bezoeken van familie, dat toch al streng was gereglementeerd, nog meer
aan banden gelegd om te verhinderen dat het als een soort vakantie zou
gaan functioneren: “De niet-geheiligde genegenheid tot onze familie kan
licht afbreuk doen aan de liefde voor de Congregatie en voor de eigen roeping”.3 Die maatregel, duidelijk op de jongere fraters gericht, was een typisch voorbeeld van de harde houding tegenover gewone menselijke gevoelens die óók de religieuzen zelf het traditionele kloosterleven later zo vaak
hebben verweten. Allerlei andere maatregelen, zoals het beperken van het
lezen van kranten of boeken en restricties op het schrijven van brieven, bevestigden de neiging tot verstrakking in het Interbellum.4
Het beperken van de contacten tussen de leden en de buitenwacht illustreert de neiging van de congregaties om zich, juist in deze periode van uiterlijke bloei, te isoleren en hun autonomie (en zelfs autarkie) te benadrukken. De Maastrichtse congregatie probeerde bijvoorbeeld zogeheten ‘buitenscholen’ af te stoten ten gunste van scholen die dichter bij het klooster gelegen waren. Die neiging kwam ook tot uiting in het streven om scholen en
gebouwen zoveel mogelijk in eigen beheer te krijgen. Met name de congregatie van Huijbergen toonde zich daarin zeer radicaal. Zij nam in 1928 een
hele reeks scholen van de St.-Vincentiusvereniging over.5 Dit beleid (dat
men zich kon permitteren dankzij de gunstige financiële situatie) was mede een reactie op de contacten met ‘buiten’ die het werk in toenemende mate met zich meebracht. De tijd was voorbij dat katholieke scholen en instellingen zich achter een hoge bakstenen muur in splendid isolation konden te1

W. van den Hengel, rector, aan J.H.G. Jansen, aartsbisschop van Utrecht (28 juni
1930), in: Arch. Frs. Utrecht, kast 6, doos 16: Aartsbisdom 1925-1942.
2 Notulen van het verkiezingskapittel van 1923, in: Arch. Brs. O’bosch, doos d 4, map 01.
3 Fr. Stanislaus Glaudemans, algemeen overste, aan de fraters (27 juli 1921), in: Arch.
Frs. Utrecht, kast 8, doos 1: Circulaires v.d. Congr. / Jan. 1921 - dec. 1936.
4 Zie: ‘Besluiten betreffende de vergadering alleen voor oversten’ [1923], in: Arch. Frs.
Utrecht, kast 8, doos 1: Circulaires v.d. Congr. / Jan. 1921 - dec. 1936, map c; fr. Stanislaus Glaudemans, algemeen overste, aan de fraters (3 sept. 1923, 21 juli 1925), in: Arch.
Frs. Utrecht, kast 8, doos 1: Circulaires v.d. Congr. / Jan. 1921 - dec. 1936, map c en e.
5 De St.-Vincentiusvereniging heeft na 1920 op diverse plaatsen in Nederland haar
scholen afgestoten, omdat zij meende dat dit werk na de Financiële Gelijkstelling niet
meer caritatief van aard was! De Rooy, Kroniek ener Eeuw, p. 19. Overigens had de manoeuvre van de Huijbergse congregatie ook tot gevolg dat de congregatie het bestuur
kreeg over een aantal lekenscholen.

224

rugtrekken. In het kader van hun werkzaamheden hadden de broeders en
fraters regelmatig contact met leken. Dat de besturen dat moeilijk konden
verkroppen, blijkt uit de hierboven vermelde maatregelen maar ook uit hun
aarzeling om broeders buiten het klooster studies te laten volgen of hen aan
te melden voor het lidmaatschap van de katholieke onderwijzersbonden.
Het lijkt, gezien deze neigingen, niet te gewaagd te veronderstellen dat alleen het uitbreken van de oorlog de congregaties voor een volstrekte en heilloze verstarring heeft behoed.

Armenonderwijs, BLO en VGLO
De congregaties hebben onder invloed van de veranderde omstandigheden
in het Interbellum hun zorg voor arme en misdeelde kinderen opnieuw benadrukt, maar zonder dat zij tot een nieuwe aanpak van hun werkzaamheden besloten.
Zoals we zagen, had hun onderwijsaanbod zich in de loop van de negentiende eeuw verbreed tot alle lagen van het katholieke volksdeel. Er was behoefte aan scholen voor alle katholieken. Bovendien werden de armenscholen mede bekostigd uit de inkomsten van de burgerscholen. In het Interbellum was de situatie veranderd. Er waren voldoende katholieke scholen voor
alle katholieken en de financiële noodzaak van burgerscholen was komen te
vervallen. Niettemin heeft geen van de vijf congregaties overwogen zich
weer exclusief op het armenonderwijs te richten. Dat was alleszins begrijpelijk. Het onderwijs aan kinderen uit betere milieus was een gevestigde activiteit geworden. Het merendeel van de broederscholen bestond inmiddels
uit tussen- en burgerscholen. Waarschijnlijk sloten deze beter aan bij het
sociale en culturele milieu waaruit de meeste broeders zelf afkomstig waren: de kleine, nette burgerij. In de ogen van de broeders vormden de goed
opgevoede leerlingen en hun geïnteresseerde ouders dan ook een sterk contrast met het kroost van volksmensen. In de armenscholen werden de broeders geconfronteerd met kinderen uit een milieu waar zij weinig affiniteit
mee voelden. Bovendien was hun vorming in het klooster bepaald niet geschikt om hen vertrouwd te maken met de ruigere kanten van het leven.
Tenslotte was vanuit onderwijskundig oogpunt aan de burgerscholen meer
eer te behalen. Het was voor een broeder-onderwijzer een uitdaging zijn
leerlingen goed voor te bereiden op het middelbaar onderwijs. Goede ‘opleidingsscholen’ genoten vaak regionale bekendheid en droegen in niet geringe mate bij aan de reputatie van de congregaties. Geen wonder, dat deze
scholen de broeders en de besturen na aan het hart lagen.
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Alleen in de congregatie van Maastricht heeft de kwestie van het armenonderwijs werkelijk ter discussie gestaan. Het reeds eerder genoemde conflict
tussen de broeders en de leken in Den Haag (de ‘Haagse lekenkwestie’,
1914) had aan het licht gebracht, dat de congregatie aan haar armenscholen
niet de aandacht had geschonken die zij eigenlijk verdienden. In 1919 gaf
L.J.A.H. Schrijnen (1861-1932), bisschop van Roermond, opdracht aan J.
Rubert sj (1853-1926) om de periodieke kanonieke visitatie uit te voeren in
de hele congregatie. De visitator merkte in zijn (overigens zeer lovende) verslag op, dat de armenscholen van de congregatie min of meer in de versukkeling waren geraakt. Op sommige scholen werkten te veel leken, waardoor
deze scholen te weinig als broederscholen herkenbaar waren. Elders had het
onderwijs te lijden onder frequente personeelswisselingen. De visitator
noemde als een van de oorzaken het feit dat de bloeiende ulo-scholen,
kweekscholen en pensionaten de beste en meest ervaren leerkrachten opeisten, zodat aan de volksscholen te veel jonge en onervaren broeders werden
aangesteld.1 Schrijnen en andere Nederlandse bisschoppen bleken die kritiek te delen.2 De kwestie van de armenscholen werd in 1932 opnieuw te
berde gebracht in een visitatierapport, waarin met klem werd gepleit voor
extra aandacht voor het armenonderwijs. Volgens de rapporteur, de Jezuïet
W. Cramer (1865-1938), zou het onderwijs aan de volksjeugd, in combinatie met activiteiten in de missie en met de perfectionering van het bestaande
lager onderwijs, het ideaal van de onderwijscongregaties de bezielende
kracht kunnen teruggeven die het door de grootscheepse introductie van leken in het katholieke onderwijs enigszins had verloren.3 Men moest blijkbaar een buitenstaander zijn om zo scherp onder woorden te brengen wat
binnen de congregaties niet hardop gezegd kon worden! Zoals te verwachten was, bestreed het Maastrichtse bestuur zowel in 1920 als in 1932 ten
stelligste dat het armenonderwijs werd verwaarloosd. Niettemin hoeft aan
de juistheid van de woorden van Rubert en Cramer niet te worden getwijfeld. Het is zeer waarschijnlijk dat zij hun oor te luisteren hebben gelegd
bij gewone broeder-onderwijzers, die van oordeel waren dat hun congregatie, zeker gezien haar financiële voorspoed, veel méér kon en moest doen
voor het armenonderwijs:
1

Verslag van de kerkelijke visitatie door J. Rubert sj van 4 nov. 1919 tot 10 maart 1920
(1920), in: Arch. Bd. Roermond, Statisch archief, inv. nr. 262, map: Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis te Maastricht.
2 Reacties van A.J. Callier en H. van de Wetering op brief van L.J.A.H. Schrijnen, bisschop van Roermond (12 april 1920), in: Arch. Bd. Roermond, Statisch archief, inv. nr.
262, map: Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis te Maastricht.
3 Verslag van de visitatie door W. Cramer sj in 1931-1932 [1932], in: Arch. Bd. Roermond,
Statisch Archief, inv. nr. 262, map: Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis te Maastricht.
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“Moge Br. Overste toch vooral zijn warme belangstelling tonen voor de
volksschool, de armenschool! Nu deze op de meeste plaatsen hoe langer hoe minder leerlingen telt, bestaat er nog meer het gevaar, dat ze
(zooals trouwens vroeger ook wel het geval was) als een quantité négligeable beschouwd wordt. En dit gebrek aan waardering kan niet anders
dan nadelig werken voor het arme kind, dat juist door zijn mindere beschaving en daardoor minder uitwendige aantrekkelijkheid recht heeft
op bijzondere voorliefde. Er moge op de armenschool wat minder geleerd worden, er moet evengoed opgevoed worden en, als het kan, beter
dan op welke elite-school ook. Br. Overste wende al zijn invloed aan,
om een verkeerde mentaliteit in deze onder de Broeders tegen te gaan.
En Br. Overste èn de Broeders van de andere scholen mogen het arme
kind waarderen en het vaak deprimerende werken van hun collega’s aan
de armen-scholen hoogachten. Voor iederen Broeder zij het een eer, als
hij aan de armen-school mag werken.”1
In de andere congregaties is het armenonderwijs als zodanig nauwelijks te
sprake gekomen. Heeft men kritiek van buitenstaanders moeten ontberen?
Of was men ervan overtuigd op dit gebied niet tekort te schieten? Of beschouwde men het armenonderwijs niet meer als een speciale vorm van onderwijs, als een apart liefdewerk? Dat laatste is goed mogelijk. Het werd
immers steeds moeilijker om de armenscholen als een aparte categorie te
onderscheiden en te bevorderen, naarmate deze scholen het veld ruimden
voor sociaal gemengde, aan de parochie verbonden scholen.
Dit alles wil niet zeggen dat er binnen de congregaties geen belangstelling meer was voor het lot van de arme jeugd. Er waren nog steeds broederscholen en vormen van jeugdwerk die onmiskenbaar op de arbeidersjeugd
waren gericht. Ook de reeds eerder vermelde pogingen van de congregaties
om ambachtsscholen op te richten, kwamen voort uit betrokkenheid bij
deze groep. Het nijverheidsonderwijs, was immers een uitstekende opvangmogelijkheid voor arbeidersjongens die het lager onderwijs waren ontgroeid
maar niet geschikt waren voor ulo of handelsonderwijs. Die laatste twee
onderwijsvormen trokken vooral jongens uit geschoolde arbeidersmilieus
en uit de (kleine) middenstand. Bovendien hebben de broeders zich in de
crisisjaren ingezet voor jonge werklozen, zoals we nog zullen zien.
De aandacht van de broeders voor de armen kwam in deze periode vooral
tot uiting in extra zorg voor het misdeelde kind en, meer concreet, in de op1

Voorstel t.b.v. het algemeen kapittel van 1940: ‘Systeem van controle en leiding in zake opvoeding en onderwijs op onze scholen’ [1940], p. 3, in: Arch. Brs. M’str., doos 1-1-4.
Dit stuk bevat een voorstel voor een soort takenreglement voor de broeder-onderwijzers, de hoofden der school en de oversten.
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richting van scholen en instituten voor moeilijk lerende en moeilijk opvoedbare kinderen, voor verstandelijk gehandicapten en voor kinderen uit
probleemgezinnen. Deze verschuiving van ‘de armen’ naar bijzondere categorieën kon men ook vaststellen in de kerkelijke armenzorg, die eveneens
werd geconfronteerd met een vervagen van de vroeger zo duidelijke categorie der ‘armen en minvermogenden’. Enerzijds kwam er grotere belangstelling voor de problemen van de grote-stadsjeugd, anderzijds voor speciale
groepen als weduwen, gehandicapten en bejaarden.1
Het buitengewoon lager onderwijs (blo), in de vorm van dagscholen voor
kinderen met verstandelijke handicaps of leermoeilijkheden,2 kwam in de
jaren twintig en dertig sterk in de belangstelling te staan. Dat was te danken
aan de nieuwe lager-onderwijswet waarin het blo als een aparte tak van onderwijs werd erkend, aan de overheid die geld beschikbaar stelde en, meer
in het bijzonder, aan de alom geprezen inzet van de eerste blo-inspecteur,
A. van Voorthuijsen (1872-1952). In katholieke kring ging een sterke impuls uit van de Belgische congregatie van de Broeders van Liefde, die pioniers van het blo waren.3 In 1921 was katholiek Nederland slechts één dagschool voor blo rijk, namelijk de school van de Broeders van Maastricht te
Maastricht. Voorts waren er twee gestichten voor ‘zwakzinnigen’. Daarmee
staken de katholieken overigens helemaal niet slecht af bij de ‘andersdenkenden’. Na de publikatie van het K.B. van 1923, dat de financiële gelijkstelling gedeeltelijk van toepassing verklaarde op het blo, breidde dit onderwijstype zich snel uit, ook in katholieke kring. In 1936 waren er al 32 katholieke scholen voor blo, voor het merendeel toevertrouwd aan zusters en
broeders.4
In zekere zin was het blo een ideaal liefdewerk: een moeilijke onderneming zonder aanzien en zonder materieel rendement, gericht op de zwaksten onder de kinderen. Het sloot goed aan bij de gewone onderwijsactiviteiten van de broeders. Het bood een opvangmogelijkheid voor kinderen die
om de een of andere reden de aansluiting met het reguliere onderwijs hadden verloren. De broeders konden zelf dagelijks vaststellen dat daaraan drin1 Duffhues, Bewegende patronen, p. 85.
2 Deze toevoeging is van belang, omdat

internaten voor blinden of voor doofstommen
ook onder het buitengewoon lager onderwijs werden gerekend. Deze onderwijstypes
waren bepaald niet nieuw, getuige het Doofstommeninstituut van de Broeders van
Maastricht (St.-Michielsgestel, 1845) en het blindeninstituut van de Fraters van Tilburg
(Grave, 1859).
3 G.A.E. Christ, voorzitter van de Bond ter Bevordering van het R.K. Buitengewoon
Onderwijs (aan zwakzinnigen), aan het Nederlandse episcopaat (30 nov. 1926), in: Arch.
Abd. Utrecht, doos: Onderwijs xv. R.K. Buitengewoon Lager Onderwijs, map:
(Landelijk) 1924-1948; Katholieke Encyclopaedie voor Opvoeding en Onderwijs, deel 1, p.
346.
4 Christ, ‘Het R.K. Buitengewoon Onderwijs aan Zwakzinnigen’, p. 43.
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gend behoefte was. De meeste kinderen die gebruik maakten van het blo,
waren bovendien afkomstig uit sociaal zwakke milieus, zodat ook een element van armenzorg niet ontbrak.1 Het blo werd vooralsnog niet volledig
gesubsidieerd, zodat een congregatie die een blo-school opende, zich ook
financiële inspanningen moest getroosten. Van enig eigenbelang konden de
congregaties niet worden beticht: van een blo-school waren geen geschikte
kandidaten voor de broedergemeenschap te verwachten. Voor de broeder-onderwijzers zelf was het werk aan een blo-school zwaar en soms frustrerend. Men beschikte destijds niet over de middelen en de ervaring om kinderen met ernstige leermoeilijkheden goed op te vangen. De broeders (en
zusters) moesten zelf leermiddelen en didaktische methoden ontwikkelen.
Bovendien vingen de blo-scholen destijds veel zwaardere gevallen op dan
een tegenwoordige lom-school. Men sprak niet voor niets van ‘zwakzinnigenonderwijs’ (hoewel het niet ging om de categorie van zwaar verstandelijk gehandicapte kinderen die tegenwoordig met ‘zwakzinnigen’ worden
aangeduid). Dat maakte het werk extra moeilijk. Het blo genoot onder de
leerkrachten en onder de ouders weinig aanzien. Het imago van ‘gekkenschool’ is dit schooltype lang blijven achtervolgen. Naar de mens gesproken
is het dan ook begrijpelijk dat de broeders ambivalent stonden tegenover het
blo en dat zij het voornemen van hun besturen en kapittels om blo-scholen op te richten, niet afkeurden maar evenmin met gejuich ontvingen.2 De
broeders die in het blo te werk gesteld werden, gaven zich niettemin vaak
met hart en ziel aan dit werk en ontleenden, naar veler getuigenis, een diepe voldoening aan de kleinste vooruitgang die hun kinderen boekten.
De ambivalentie van de congregaties kwam tot uiting in het gebrek aan
enthousiasme waarmee zij aan het blo begonnen. Zo stichtte de congregatie van Oudenbosch pas na flink aandringen van bisschop Hopmans van
Breda een blo-school in Roosendaal (1930).3 Ook de Fraters van Utrecht
hadden aansporing nodig. In 1927 klopte algemeen overste fr. Stanislaus
Glaudemans (1875-1944) bij aartsbisschop Van de Wetering aan om toestemming voor een missievestiging in Nederlands-Indië. Het was duidelijk
dat de fraters die toestemming erg graag wilden hebben. Het was niet de
eerste keer dat zij erom vroegen, maar tot dan toe had Van de Wetering geweigerd. Deze keer verklaarde hij evenwel akkoord te gaan, mits de congre1

Fr. Suitbertus [Bugter], St. Willibrordusschool, R.K. School voor B.L.O. Agnietenstraat 88
- Arnhem. 1 November 1935 - 1 Mei 1948. Enige notities bij de eerste herdenking, [Arnhem
1948]. Exemplaar in: Arch. Frs. Utrecht, kast 10, doos 4: Huizen in Nederland. Overste.
Arnhem 1942-1957.
2 Notulen van het verkiezingskapittel van 1929, in: Arch. Brs. O’bosch, doos d 4, map 01.
3 P. Hopmans, bisschop van Breda, aan br. Tarcisius de Leeuw, algemeen overste (12
maart 1930, 19 juni 1930), in: Arch. Brs. O’bosch, doos b 208, map 06.
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gatie eerst een blo-school in Utrecht zou stichten.1 De fraters waren bereid
die prijs te betalen. In 1928 openden zij een jongensschool voor blo in een
nieuw gebouw naast het moederhuis. In 1935 volgde een blo-school in
Arnhem. In 1936 begonnen zij in samenwerking met de zusters van de Sociëteit van Jezus, Maria, Jozef een streekschool voor blo in Didam.2 In
1939 startten zij in Arnhem een nazorgproject ten behoeve van oud-leerlingen van de blo-school.
De Broeders van Maastricht legden in de loop der jaren veel verzoeken
om blo-scholen op te richten naast zich neer, omdat het hun aan gespecialiseerde leerkrachten ontbrak. Pas in de tweede helft van de jaren dertig aanvaardden zij nieuwe blo-scholen in Veghel (1937) en Heerlen (1938). De
motivering van het bestuur illustreert de ambivalentie die men tegenover
het blo voelde. Het bestuur meende dat het een vreemde indruk zou maken
indien men dit werk zou weigeren, dat “meer een liefdewerk is dan het gewoon lager onderwijs en het mulo”.3
De Fraters van Tilburg hadden, zoals eerder vermeld, tussen 1890 en
1910 een klein internaat voor ‘achterlijke’ jongens in Goirle en, later, in
Tilburg. Hun eerste dagschool voor blo kwam in 1923 tot stand in Den
Bosch.4 Zoals veel blo-scholen was het een school met een regionale functie. blo-scholen in Tilburg (1925) en Oss (1939) volgden. De belangrijkste
blo-inrichting van de congregatie verrees evenwel in Boxtel in 1924. De fraters hadden daar in 1920 op verzoek van de R.K. Kinderbescherming het
reeds genoemde voogdijgesticht ‘Huize De la Salle’ opgericht, een instelling in de trant van hun ‘Huize Nazareth’ in Tilburg. Om subsidietechnische redenen werden naast de voogdijkinderen ook enkele zwakbegaafde
leerlingen opgenomen. Omdat die combinatie slecht beviel, werd in 1923
besloten de instelling om te zetten in een internaat voor ‘zwakzinnige’ jongens. Dat bleek een goede beslissing. Huize De la Salle werd door zijn omvang en door zijn pedagogische opzet een gezaghebbende instelling op het
gebied van het blo.5 De Broeders van Huijbergen hadden al sinds 1907 ervaring opgedaan met blo-achtig onderwijs, omdat veel pupillen van het
voogdijgesticht St.-Willibrordus te Breda zwakbegaafd waren. In 1926 be1

Notulen van de bestuursvergadering (27 juni 1919), in: Arch. Frs. Utrecht, kast 16,
doos 1: Notulen [bestuurs]vergaderingen, 1885-1934; fr. Th. Derksen, ‘De congregatie
onder het bestuur van fr. Stanislaus Glaudemans 6’, in: Onder Ons, 56(1988), nr. 2, p.
108-117.
2 H. Tomas, 50 jaar Katholiek buitengewoon onderwijs in Didam. Historisch overzicht, Didam 1986.
3 Verslag van de vergadering van het Hoofdbestuur (2 feb. 1937), in: Arch. Brs. M’str.,
doos 6-1-3.
4 Horsten, De Fraters van Tilburg, deel 3, p. 134.
5 Horsten, De Fraters van Tilburg, deel 3, p. 136-143.
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gonnen de broeders met gespecialiseerd ‘zwakzinnigenonderwijs’ door de
overname van de jongensafdeling van een bestaande blo-school van zusters
in Breda.1 In 1931 namen zij in dezelfde stad een sociale werkplaats voor
gehandicapte jongens onder hun beheer: de ‘Stichting Don Bosco’. In 1936
volgde een blo-school in Bergen op Zoom en in 1939 een in Hulst.
Aparte vermelding verdienen de scholen voor ‘voortgezet lager onderwijs’
(vglo), die de congregaties tijdens de oorlog met spoed hebben opgericht.
Dat schooltype vormde in feite een noodoplossing voor jongens die ten gevolge van een plotseling ingevoerde verhoging van de leerplichtige leeftijd
nog enkele jaren op de (lagere) school moesten blijven. In veel gevallen waren de nieuwe vglo-scholen niet meer dan administratief ‘losgemaakte’ zevende en achtste klassen. Het lag daarom voor de hand dat de broeders en
fraters de vglo-scholen bemanden die uit hun eigen scholen voortkwamen.
Het vglo functioneerde voor veel arbeiderskinderen als eindonderwijs. Als
zodanig was het in de ogen van de congregaties een passend werk, ook al
kwam deze extra werkbelasting in de oorlogsjaren bepaald ongelegen.2

Opvoedingswerk
De congregaties hebben extra inspanningen geleverd voor de opvoeding van
kinderen met problemen. Die extra inspanningen hadden evenwel geen betrekking op de zorg voor wezen. Het weeshuiswerk, dat in veel gevallen het
oudste liefdewerk van de broeders was, nam sinds de tweede helft van de
negentiende eeuw gestaag in betekenis af. Dat was een tendens die zich tot
in onze dagen heeft voortgezet, zodat momenteel slechts een klein deel van
de bevolking van kindertehuizen wezen of halfwezen zijn. De meeste wezen en halfwezen zijn bij familie of pleeggezinnen ondergebracht. 3 Al in
de vorige eeuw namen veel weeshuizen niet langer uitsluitend wezen op
maar ook verwaarloosde of bedreigde kinderen. Vooral na de Eerste Wereldoorlog groeide de behoefte aan opvang van ‘onechte’ kinderen, voogdijpupillen of kinderen met een (licht) crimineel verleden.4
1 Gedenkboek. Congr. Brs. Onb. Ontv. Huibergen 1948 (z.p. [1948]), p. [38], [52].
2 Notulen van de bestuursvergadering (18 feb. 1943), in: Arch. Frs. Utrecht,

kast 16,
doos 2: Notulen [bestuurs]vergaderingen, 1934-1948.
3 Mulock Houwer, ‘De wezenzorg in de 19e en 20e eeuw’, p. 64; Dankers, Wezenzorg
en liefdadigheid, p. xiii-xiv.
4 In de jaren 1917-1919 kwamen abnormaal veel kinderen in aanraking met justitie. Dit
was waarschijnlijk een indirect gevolg van de Eerste Wereldoorlog. Zie grafieken in:
Vijftig jaar kinderwetten, p. 174-177, en in: P.J. Coffrie, ‘De statistiek ten dienste van de
kinderbescherming’, in: Hart de Ruyter, Jeugd en samenleving, deel iii, p. 343-366.
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Deze ontwikkelingen hadden ook consequenties voor het werk van de
broedercongregaties. Het afnemende aantal weeskinderen noopte de Broeders van Huijbergen tot opheffing van de weeshuizen in Bergen op Zoom
(1921) en Breda (1926).1 Om dezelfde reden namen zij vanaf 1920 ook ‘onechte’ kinderen en kinderen uit gebroken gezinnen op in hun weeshuis in
Huijbergen. De Fraters van Utrecht hebben meermalen overwogen een of
ander opvoedingsgesticht op zich te nemen. In 1919-1922 waren zij in onderhandeling over de overname van het weeshuis van het gesticht Insula
Dei in Arnhem. In 1927 en 1938-40 lieten zij hun gedachten gaan over een
mogelijke overname van het opvoedingsgesticht te Harreveld, waar de Broeders van Amsterdam werkzaam waren. Om uiteenlopende redenen is het er
niet van gekomen. In 1936-37 onderhandelden de fraters opnieuw met Insula Dei, dat de zorg voor een groep schipperskinderen aan de congregatie
wilde overdragen. Ook dat ging niet door. Het schippersinternaat ‘De Geitenkamp’ in Arnhem-Oost werd in 1937 toevertrouwd aan de Broeders van
Maastricht. In 1940 namen die broeders ook het bestuur van het internaat
over. Na enkele omzwervingen tijdens en na de oorlog werd het schippersinternaat St.-Nicolaas in 1955 definitief in een nieuwe behuizing in Nijmegen gevestigd.2
De congregatiebesturen vonden niet alle vormen van opvoedings- en gestichtswerk even geschikt. Werk dat ver van het reguliere onderwijs afstond,
zoals voogdijwerk en werk met ‘moeilijke’ of criminele kinderen, werd met
enig wantrouwen bezien. In 1920 weigerde het congregatiebestuur van
Maastricht een nieuw voogdijgesticht in Maastricht onder zijn hoede te nemen, omdat dit werk buiten het terrein van de congregatie viel en, als overbodig extra argument, omdat men er geen personeel voor had.3 Dezelfde
terughoudendheid bleek ook uit de lauwe reactie van het bestuur op de suggestie om in Maastricht een nieuw instituut annex ‘observatiehuis’ voor
moeilijk opvoedbare jongens op zich te nemen. Omdat binnen de congregatie al zo vaak was gepleit voor nieuwe werkzaamheden, besloot het bestuur
toe te stemmen, ook al zou men er speciaal jeugdleiders en vakleraren voor

1

Concept-overeenkomst tussen de regenten van het R.K. Weeshuis te Bergen op
Zoom en de congregatie van Huijbergen (ca. dec. 1905), in: Arch. Brs. Huijbergen, doos
xv; G.M.P. Horsten, secretaris van het College van Regenten van het R.K. Jongensweeshuis te Bergen op Zoom, aan [br. Silvester de Maat], algemeen overste (13 juni
1921), in: Arch. Brs. Huijbergen, doos xv, map: Bergen op Zoom; Gedenkboek. Congr.
Brs. Onb. Ontv. Huibergen 1948, p. [50].
2 St. Nicolaas Nijmegen 1955-1980 ([Nijmegen 1980]. Jubileumuitgave van Goede Koers),
p. 34-38.
3 Verslag van de vergadering van het Hoofdbestuur (8 dec. 1920), in: Arch. Brs. M’str.,
doos 6-1-2.
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moeten opleiden.1 Toen evenwel bleek dat de broeders in het nieuwe instituut zouden moeten samenwerken met leken en zelfs een leke-directeur
zouden moeten accepteren, trok de congregatie zich alsnog terug.2 Daarentegen stelden de Broeders van Huijbergen in 1921 hun voogdijgesticht in
Breda beschikbaar voor de opvang van jongens die met de rechter in aanraking waren gekomen. De jongens werden er ondergebracht tot het gerechtelijk vonnis werd uitgesproken.3

Jeugdwerk
Van oudsher organiseerden de broeders en fraters allerlei activiteiten voor
de leerlingen van hun scholen en internaten. Dat werk werd als een vanzelfsprekend verlengstuk van hun gewone onderwijs beschouwd. Er ontstonden evenwel problemen toen zij betrokken raakten bij jeugdwerk buiten
de scholen. Vooral via hun ulo-scholen waren sinds de eeuwwisseling
steeds meer broeders betrokken geraakt bij het parochiële patronaatswerk
voor de jeugd tussen 12 en 17 jaar. We zagen reeds dat de Fraters van Tilburg dat werk in 1917-18 min of meer gedwongen hadden opgegeven, omdat het niet paste in de officiële opsomming van hun werkterreinen. Ook
de andere congregatiebesturen hadden moeite met het jeugdwerk, al hebben
ze het nooit verboden. Werken onder de jeugd eiste van de betrokken broeders en fraters flexibiliteit en ongeregelde werktijden, waardoor zij de geordende gang van zaken in het klooster doorkruisten.
In de jaren twintig begon deze problematiek te klemmen. Moderne vormen van jeugdwerk, zoals het St.-Franciscus Liefdewerk,4 de verkennerij,
de Jonge Werkman en uit het patronaatswerk voortgekomen bewegingen als
de Jonge Wacht en Kruisvaart, overschaduwden de traditionele vormen als
patronaat en zondagsschool.5 De vele buiten-activiteiten (uitstapjes, kampe1

Verslag van de vergadering van het Hoofdbestuur (28 jan. 1938), in: Arch. Brs. M’str.,
doos 6-1-3.
2 Jaarverslag 1939, in: ‘Register inhoudende de Jaarlijksche Rekening en het Verslag
van den Algemeenen Overste voor het Kapittel der Congregatie’ (1841-1924), in: Arch.
Brs. M’str., doos 2-1-4.
3 Br. Silvester de Maat, algemeen overste, aan P. Hopmans, bisschop van Breda (16 juli
1920, 14 juli 1921), in: Arch. Brs. Huijbergen, doos xvii, map: Bisschop aan alg. ov.
4 Jeugdwerk onder opgeschoten jongens, ‘te slecht voor het patronaat en te goed voor
het gesticht’. Zie: V. Poels, ‘Het Sint Franciscus Liefdewerk van de Paters scj. 19231970’, in: Jaarboek van het Katholiek Documentatie Centrum 1987 (Nijmegen 1988), p.
57-85.
5 Selten, Het apostolaat der jeugd, p. 157 e.v., 187 e.v.; J. Peet, Het uur van de arbeidersjeugd. De Katholieke Arbeiders Jeugd, de Vrouwelijke Katholieke Arbeidersjeugd en de
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ren, wandeltochten) vereisten dat de betrokken broeders nog meer bewegingsvrijheid kregen. Daar hadden de besturen grote moeite mee. Met name
van kamperen werden allerlei zedelijke gevaren verwacht.1 Bovendien waren
de besturen bevreesd, dat de jeugdleiders een uitzonderingspositie zouden
gaan innemen in de broedergemeenschap, dat de regelmaat van het kloosterleven verstoord zou worden en dat het jeugdwerk de broeders zo sterk in
beslag zou nemen dat er van studie niet veel meer terecht zou komen.2 Ook
de intensieve contacten met opgroeiende jongeren gaven aanleiding tot ongerustheid. Dergelijke contacten zouden van de broeders een zekere wereldwijsheid vergen, bijvoorbeeld op het gebied van seksualiteit.3 Daarom reageerde het Maastrichtse bestuur bij voorbaat afwijzend op verzoeken om tijdens het jeugdwerk een donker pak te mogen dragen in plaats van het onpraktische habijt: kloosterkleding schiep de nodige afstand.4 Algemeen
overste br. Silvester de Maat, algemeen overste van Huijbergen, waarschuwde herhaaldelijk dat de broeders het jeugdwerk niet belangrijker mochten
achten dan de zelfheiliging, de opvoeding en het onderwijs.5 Hij was niet
de enige. In alle congregaties werd het jeugdwerk door het bestuur aan beperkende regels gebonden. Soms werd besloten dat de leden mochten assisteren in het jeugdwerk maar leidende functies moesten afwijzen. Zo wilde
men competentieconflicten met parochiegeestelijken en leken vermijden.
Ondanks hun bedenkingen hebben vier van de vijf congregaties in de jaren twintig en dertig hun jeugdwerk uitgebreid. Er was heel veel vraag naar
goede jeugdleiders. Bovendien realiseerden zij zich dat dit werk buitengewoon nuttig was en dat het de broeders in staat stelde in contact te blijven
met de oudere jeugd. Een extra overweging was, dat de bereidheid om allerlei parochieel jeugdwerk op zich te nemen een rol begon te spelen in de
concurrentieslag met de leken. Die bereidheid was namelijk één van de redenen waarom veel pastoors en kerkbesturen nog steeds de voorkeur gaven
emancipatie van de werkende jongeren in Nederland 1944-1969 (Baarn 1987. Dissertatie
ku Nijmegen), p. 36-39, 45-47.
1 Kamperen als onderdeel van de verkennerij was ook buiten de kring van de religieuzen een precair onderwerp. Zie: W. Dings en M. de Greef, ‘Katholieken en het spel
van verkennen, 1912-1930’, in: Jaarboek van het Katholiek Documentatie Centrum 1985
(Nijmegen 1986), p. 23-49, met name p. 43.
2 Soortgelijke bezwaren werden ook geuit in de congregatie van de Priesters van het H.
Hart van Jezus, hoewel jeugdwerk voor hun congregatie als een hoofdtaak gold. Zie:
Poels, ‘Het Sint Franciscus Liefdewerk’, p. 75.
3 Verslag van het algemeen kapittel van 1940, in: Verslag[boek] der Vergaderingen van
het “Algemeen Kapittel” (1928-1964), in: Arch. Brs. M’str., doos 1-1-2.
4 Verslag van de vergadering van het Hoofdbestuur (4 mei 1937), in: Arch. Brs. M’str.,
doos 6-1-3.
5 Br. Silvester de Maat, algemeen overste, aan de broeders (10 juli 1935, aug. 1937, aug.
1938), in: Arch. Brs. Huijbergen, doos xvii, map: Recoll. brieven br. Silv.
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aan religieuze leerkrachten boven leken. Br. Silvester de Maat spoorde in
1930 zijn broeders aan zich zo nuttig mogelijk te maken voor de parochie
om te verhinderen dat zij in de gunst van de geestelijkheid zouden worden
verdrongen door de leke-onderwijzers, “die in vele gevallen zeer behulpzaam zijn”.1 Inderdaad heeft de Huijbergse congregatie veel aan jeugdwerk
gedaan. Naast het gewone patronaatswerk was zij betrokken bij sportverenigingen, bij afdelingen van de Jonge Wacht en de verkennerij en bij een vakantieschool in Amsterdam. Ook de Fraters van Utrecht hebben in het
jeugdwerk hun sporen verdiend. Zij waren al vanaf het einde van de vorige
eeuw betrokken bij buitenschoolse activiteiten voor de arbeidersjeugd in de
stad Utrecht. Later werkten zij ook voor de Katholieke Jongens Centrale,2
voor de Jonge Werkman, een zelfstandige jeugdorganisatie binnen het R.K.
Werkliedenverbond, en voor patronaten in Hilversum, Amersfoort en Arnhem. Soms werkten ze mee aan het St.-Franciscus Liefdewerk of aan het
vergelijkbare Don Bosco Liefdewerk. Verder organiseerden zij catechetische
projecten en gaven zij leiding aan Mariacongregaties en aan afdelingen van
de Jonge Wacht en Kruisvaart. In de jaren dertig werkten beide congregaties
mee aan een speciale vorm van jeugdwerk: de opvang van jonge werklozen.
De Fraters van Utrecht leverden van 1936 tot 1939 personeel voor een
werkkamp voor jonge werklozen op het Veluwse landgoed ‘De Kemperberg’. Het kamp werd bestuurd en gefinancierd door de diocesane Jonge
Werkman. Aanvankelijk voelde de congregatie weinig voor dit werk, maar
zij zwichtte voor het aandringen van aartsbisschop Jansen en voor de extra
inkomsten die eraan waren verbonden, want de financiële situatie van de
congregatie was in 1936 niet zo gunstig. Bovendien hoopte zij op roepingen onder de jongens die het kamp bezochten.3 Nadat het kamp enkele jaren gefunctioneerd had, nam het aantal jongens in 1939 sterk af, omdat de
economie weer enigszins aantrok. Het bestuur van de Jonge Werkman
meldde dat het zich gedwongen zag de fraters te ontslaan, waarna de congregatie de eer aan zichzelf hield en het werk overdroeg aan leken.4 De
Broeders van Huijbergen verleenden medewerking aan twee soortgelijke
1

Br. Silvester de Maat, algemeen overste, aan de broeders (5 sept. 1930), in: Arch. Brs.
Huijbergen, doos xvii, map: Recoll. brieven br. Silv.
2 De Katholieke Jongens Centrale was een overkoepeling van verschillende vormen van
jeugdwerk voor jongens tot 17 jaar in het bisdom Haarlem: St.-Franciscus Liefdewerk,
Jonge Wacht, verkennerij enz.
3 Notulen van de bestuursvergadering (27 juni 1934), in: Arch. Frs. Utrecht, kast 16,
doos 1: Notulen [bestuurs]vergaderingen, 1885-1934; fr. Stanislaus Glaudemans, algemeen overste, aan J. de Jong, aartsbisschop van Utrecht (22 april 1936), in: Arch. Frs.
Utrecht, kast 6, doos 16: Aartsbisdom 1925-1942.
4 Notulen van de bestuursvergadering (3 sept. 1939), in: Arch. Frs. Utrecht, kast 16, doos
2: Notulen [bestuurs]vergaderingen, 1934-1948; 100 Jarig bestaan van de Fraters van
Utrecht, p. 412-417.
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projecten: de ‘Jeugdcentrale’ in Ginneken (1933-1939) en het ‘Werkkamp
Onze Lieve Vrouw ter Duinen’ bij Ossendrecht (1936-1939).
De Fraters van Tilburg hielden zich in de jaren twintig verre van het buitenschoolse jeugdwerk, hoewel er een grote vraag was naar jeugdleiders. De
kwestie kwam dan ook herhaaldelijk ter sprake, bijvoorbeeld op de zakenkapittels van 1932 en 1938.1 In de loop van de jaren dertig hebben de fraters
hier en daar, schoorvoetend en ‘bij wijze van proefneming’, assistentie verleend in het jeugdwerk, maar het heeft tot na de Tweede Wereldoorlog geduurd voordat zij dat werk weer op zich namen.

Missie
In 1920 bezaten alleen de Broeders van Oudenbosch en de Fraters van
Tilburg missievestigingen. Die situatie bestond al heel lang. De Broeders
van Oudenbosch waren in 1862 in Surabaja begonnen; de Fraters van Tilburg in 1886 op Curaçao en in 1902 in Suriname. De andere drie congregaties hadden alle verzoeken van missionarissen afgewimpeld. Het gebrek
aan geestdrift was niet verwonderlijk. De congregaties bevonden zich in
Nederland in een fase van expansie en kampten met een chronisch tekort
aan bevoegde broeder-onderwijzers. Zij stonden niet graag personeel af aan
de missie. Sommige oversten waren bovendien van mening dat de missie
buiten het werkterrein viel dat de stichter destijds had afgebakend.2 Ook
onder de gewone broeders was van missie-enthousiasme geen sprake. In
Oudenbosch werd geconstateerd dat onder de broeders weinig ‘liefhebbers’
waren om naar Indië te gaan.3 De Indische missie had geen goede naam.
Het heette dat de wufte koloniale samenleving van dat ‘goddeloze plantersland’ een slechte invloed zou hebben op het kloosterleven. Bovendien werd
de broeders in hun ogen geen echt missiewerk aangeboden, in de zin van
bekeringswerk onder de heidenen: zowel in Oost- als in West-Indië werden

1

Verslag en besluitenlijst van het zakenkapittel van 1932, in: Arch. Frs. Tilburg, Alg.
arch., doos: 1932-1938. Gen. kapittel. Circulaires; Agenda van het zakenkapittel van
1938, in: Arch. Frs. Tilburg, Alg. arch., doos: 1932-1938. Documenten.
2 Jaarverslag 1912, in: ‘Register inhoudende de Jaarlijksche Rekening en het Verslag
van den Algemeenen Overste voor het Kapittel der Congregatie’ (1841-1924), in: Arch.
Brs. M’str., doos 2-1-4.
3 Br. Wulfrannus [Franken], algemeen overste Oudenbosch, aan br. Willibrord [Keens],
overste Surabaja (27 april 1912), in: Arch. Brs. O’bosch, doos e 2, map 04. Een lijst van
‘onwilligen’: br. Wulfrannus [Franken], algemeen overste Oudenbosch, aan br. Willibrord [Keens], overste Surabaja (27 dec. 1912), in: Arch. Brs. O’bosch, doos e 2, map 04.
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de scholen van de broeders vooral bevolkt door Nederlandse kinderen van
katholieken huize.
Na 1920 veranderde de situatie. Alle vijf de congregaties begonnen geestdriftig met nieuwe missie-activiteiten.1 Die ommekeer weerspiegelde het
missie-enthousiasme van de Nederlandse katholieken in deze periode, maar
ook de groeiende vraag naar onderwijzende en verplegende religieuzen in
de missie. Tot in de twintigste eeuw werd de missie gekenmerkt door een
sterke nadruk op het zuivere bekeringswerk. In het Interbellum kreeg evenwel de opvatting de overhand die in de encycliek Maximum Illud (1919) van
paus Benedictus xv (1854-1922) werd verwoord: bekeringswerk mocht geen
geïsoleerde activiteit zijn maar moest worden geïntegreerd in het streven
om ‘de Kerk te planten’, dat wil zeggen: om inheemse kerkgemeenschappen op te bouwen.2 In dat streven kregen activiteiten in de sfeer van
onderwijs, gezondheidszorg en caritas een centrale plaats. Daarvoor werd
een beroep gedaan op de broeder- en zustercongregaties in Europa en
Noord-Amerika. Anders dan in de voorgaande periode bleken de broedercongregaties nu zeer welwillend te staan tegenover verzoeken uit de missie.
Zij bleken bereid veel mankracht in de missie te investeren, zoals men uit
tabel 8 en grafiek 10 kan opmaken.
Zoals voor het hele katholieke volksdeel in Nederland, zo was de missie
ook voor de congregaties een middel om hun toegenomen personele en financiële kracht naar buiten te richten en ten goede aan te wenden. Stimulansen waren er genoeg in de vorm van oproepen van paus Benedictus xv
en van kardinaal Van Rossum cssr, prefect van de Congregatio de Propaganda Fide, die onder de Nederlandse religieuzen vele uitstekende contacten
had. Idealisme was zonder twijfel de belangrijkste drijfveer, maar dat wil
niet zeggen dat profane overwegingen geen rol speelden. De missie genoot
grote populariteit. Kloostergemeenschappen die op de missie waren gericht, ontleenden daaraan veel aanzien en, naar men destijds aannam, veel
rekruteringskracht. Dat gaf de andere orden en congregaties het gevoel, dat
zij niet mochten achterblijven. Dat rekruteringsoverwegingen een belangrijke rol speelden, was heel begrijpelijk. Katholiek Nederland was sinds het
einde van de vorige eeuw volgelopen met Nederlandse en buitenlandse religieuze instituten, die alle voor de rekrutering van nieuwe leden op dezelfde
wei moesten grazen. Hoewel er zelden openlijk aan de onderlinge concurrentie werd gerefereerd, bestond zij wel degelijk. Activiteiten die het eigen
instituut grotere naamsbekendheid konden verlenen, werden dan ook graag
1 Van Vugt, ‘De missie van vijf Nederlandse broedercongregaties’, p.
2 J. Hogema, ‘De missiebeweging van katholiek Nederland’, in: De

130-153.
heiden moest eraan
geloven. Geschiedenis van zending, missie en ontwikkelingssamenwerking (Utrecht 1983), p.
19-29, met name p. 23.
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aangenomen. Missie-activiteiten vormden een uitstekende vorm van reclame.
Tabel 8 Het aantal Nederlandse leden van de vijf congregaties, werkzaam
in de missie, 1877-1990, per 1 januari1
a. Het aantal Nederlandse leden van de congregaties

O’bosch
M’stricht
Tilburg
H’bergen
Utrecht
Alle

1877 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1958 1966 1972 1979 1990
80
131
159
209
287
357
391
406
362
251 ±200
127
176
370
425
527
633
851
899
939
857
689
558
371
175
550
607
684
961 1.136 1.042
974
961
774
614
366
29
81
120
124
206
275
290
307
294
240
187
128
10
31
54
89
204
324
349
352
346
274
211
146
470 1.163 1.365 1.633 2.291 2.943 2.971 2.978 2.820 2.228 ±1.770 1.138

b. Het aantal Nederlandse leden in de missie

O’bosch
M’stricht
Tilburg
H’bergen
Utrecht
Alle

1877
8
8

1900
15
31
46

1910
?
40
±60

1920
±30
62
±92

1930
46
36
121
14
13
230

1940
81
72
162
35
43
393

1

1950
71
66
158
37
40
372

1958 1966
77 ±73
100
162
157
201
39
35
42
56
415 ±527

1972
56
155
188
37
32
468

1979
35
143
127
25
18
348

1990
23
79
88
17
11
218

Cijfers ontleend aan eigen berekeningen op grond van archiefgegevens en ledenlijsten en, indien deze tekortschoten, aan: De R.K. Kerk in Nederlandsch Indië. Missiealmanak, (1930); Onze Missiën in Oost- en West-Indië. Koloniaal Missie-Tijdschrift van de Indische Missie-Vereeniging. Feestnummer 1912 - 9 september - 1922 (Sittard 1922), p. 9; E.S.
Luypen, ‘Onze Missiën in Oost- en West-Indië. i. Het Apostolisch Vicariaat van Batavia’,
in: Onze Missiën in Oost- en West-Indië, 1(1917), p. 33-41, met name p. 38; Boelaars, Indonesianisasi, p. 416; ‘Nederlandse bijdrage aan missiepersoneel’, in: Katholiek Archief,
5(1950), k. 767-776; ‘Statistiek van het aantal Nederlandse missionarissen’, in: Katholiek
Archief, 13(1958), k. 1019-1024; ‘Nederlandse Missionarissen over heel de wereld per 1
januari 1966’, in: Missieaktie, 21(1966), p. 95-120; Th.M. Bours en E. van Hezewijk, Statistische gegevens betreffende Nederlandse missionarissen per 1 januari 1972. Den Haag
1972; Mensen met een missie. Momentopname 1979 van de Nederlandse missionarissen.
Den Haag 1979; Pius Almanak. Jaarboek Katholiek Nederland, 103(1990-91). Met ‘Nederlandse leden’ worden alle broeders bedoeld die niet afkomstig zijn uit de missielanden zelf. Hieronder zijn relatief kleine aantallen broeders uit België of andere Europese landen begrepen. De broeders werkzaam in landen die in strikte zin geen missiegebied zijn (bijvoorbeeld de Verenigde Staten of Canada), zijn meegerekend omdat
hun aanwezigheid daar in verband stond met de missie.

240

lands-Indië aan de slag gingen, geen genoegen meer met scholen voor de
Nederlandse koloniale jeugd. Zij eisten dat men hun ook scholen en instellingen voor de Chinese of inlandse bevolking zou toevertrouwen. Dat was
in hun ogen ‘echt’ missiewerk, dat zowel vanuit idealistisch oogpunt als
vanuit het oogpunt van public relations hoger werd aangeslagen. Dat laatste
woog zwaar voor de besturen, die de rekruteringssituatie nauwkeurig in het
oog hielden. Daarom werd ook onder de Broeders van Oudenbosch, die al
tientallen jaren lang actief waren voor de Nederlandse jeugd in Indië en eigenlijk niet zoveel voelden voor veranderingen, gepleit voor ‘echt’ missiewerk: “Er worde meer reclame gemaakt voor onze Congregatie o.a. door
rechtstreekse deelneming aan den missiearbeid op Java”.1 Sommige broeders waren het daarmee niet eens. Zij vonden het onzin om naast de Europese scholen inlandse scholen te beginnen, alleen om zichzelf ‘missionarissen’ te kunnen noemen.2
Tot de twintigste eeuw was voor de niet-Europese bevolkingsgroepen in Nederlands-Indië geen moderne vorm van onderwijs beschikbaar. Na de eeuwwisseling begon de Nederlandse koloniale overheid scholen op te richten
die specifiek waren gericht op de beter gesitueerde Chinezen en inlanders.
Het lag in de bedoeling op die manier een ‘vernederlandste’ elite te creëren.
Dit streven resulteerde in de zogenaamde Hollands-Chinese scholen (hcs)
en Hollands-Inlandse scholen (his), die qua schoolplan en voertaal volstrekt Nederlands van karakter waren. Alle vijf broedercongregaties hebben
dergelijke scholen op zich genomen. De omstandigheden waren dan ook
gunstig. In dit onderwijs konden de broeders met hun Nederlandse onderwijsbevoegdheden onmiddellijk aan de slag. Bovendien was er sinds 1920
onder bepaalde voorwaarden overheidssubsidie beschikbaar voor his’en en
hcs’en.
De congregatie van Oudenbosch was, zoals we zagen, al sinds 1862 in
Nederlands-Indië aanwezig. Zij had haar missie-inspanning al in de jaren
1910-1920 flink opgevoerd. In de jaren dertig deed zij er nog een schep bovenop: er kwamen vestigingen tot stand in Bandung (Java, 1930) en Madiun (Java, 1934). De personele investering van deze congregatie was niet
gering: in 1939 waren 81 van de 347 broeders (23,3%) in Nederlands-Indië
gestationeerd.
De congregatie van Tilburg had al missie-ervaring door haar vestigingen
op de Nederlandse Antillen en in Suriname. Terwijl het onderwijs van de
1

Verslag van het zakenkapittel van 1923, in: Notulenboek van de zakenkapittels van
1918, 1923 en 1928, in: Arch. Brs. O’bosch, doos d 4, map 02.
2 Verslag van het zakenkapittel van 1923, in: Notulenboek van de zakenkapittels van
1918, 1923 en 1928, in: Arch. Brs. O’bosch, doos d 4, map 02.
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fraters in Suriname weinig uitbreiding onderging, nam het aantal scholen
op de Nederlandse Antillen (met name op Curaçao) in de periode tussen de
wereldoorlogen sterk toe ten gevolge van de plaatselijke olie-boom. In 1937
droeg het congregatiebestuur de vestiging op Aruba over aan de Broeders
van de Christelijke Scholen, omdat men anders niet voldoende personeel
had om het toenemende aantal scholen op Curaçao te bemannen.1 Het aantal fraters in Suriname en op de Nederlandse Antillen steeg tussen 1920 en
1940 van 64 tot 102 (in beide jaren 9% van alle fraters).2 In Nederland vonden sommige fraters dat wel wat erg veel, de kleine bevolking en het relatief
geringe belang van deze koloniën in aanmerking genomen.
In Nederlands-Indië arriveerden de Fraters van Tilburg in 1923.3 De paters
Kapucijnen, werkzaam in Padang aan de westkust van Sumatra, hadden al
enkele vergeefse pogingen gedaan om de congregatie voor deze missie te interesseren. Algemeen overste fr. Radulphus Hermus (1869-1961), die de
missie gunstig gezind was, had hun aangeraden een aanbeveling van kardinaal Van Rossum te verwerven om de overige bestuursleden over de streep
te trekken.4 Dat lukte. Bovendien beloofden de Kapucijnen de fraters dat zij
niet alleen een Europese school maar ook een Hollands-Chinese school onder hun hoede zouden krijgen. In 1923 begonnen de fraters in Padang met
een school voor Chinese kinderen en met een school voor jongens van Europese en Indo-afkomst. Een tweede vestiging kwam in 1926 tot stand in
Medan, in het noorden van Sumatra. In 1924 begon de congregatie in Manado en Tomohon, twee plaatsen in de Minahassa, de noordpunt van Celebes (het huidige Sulawesi). In tegenstelling tot het streng islamitische Sumatra konden de fraters op Celebes ook onderwijs geven aan de inlandse
bevolking. In 1934 vestigden zij zich tenslotte in Makassar op Zuid-Celebes. Het aantal fraters in Nederlands-Indië steeg tot 56 in 1940 (5% van het
totaal aantal fraters), hetgeen aanzienlijk minder was dan in ‘de West’.5 Bovendien werkten de afzonderlijke fratergemeenschappen in Indië op duizenden kilometers afstand van elkaar.
Voor de congregaties van Maastricht, Huijbergen en Utrecht was de missie een geheel nieuw werkterrein. De congregatie van Maastricht begon in
1

Horsten, De Fraters van Tilburg, deel 3, p. 95-97; De Fraters van Zwijsen. 100 jaar fraters
op de Nederlandse Antillen, p. 76-89.
2 Cijfers ontleend aan de Staat van het personeel en de liefdewerken van de Congregatie der
Fraters van O.L.Vr. Moeder van Barmhartigheid, (1920-1945).
3 Over de missie-activiteiten van de fraters: G.J.H. van Gastel, De geschiedenis van de
Fraters van Tilburg in Nederlands-Indië 1916-1945, Utrecht 1987. Doctoraalscriptie ru
Utrecht.
4 Van Gastel, De geschiedenis van de Fraters van Tilburg, p. 23-24.
5 Cijfers ontleend aan de Staat van het personeel en de liefdewerken van de Congregatie der
Fraters van O.L.Vr. Moeder van Barmhartigheid, (1923-1945).
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1920 met activiteiten in Nederlands-Indië.1 Tot die tijd hadden de oversten
alle verzoeken uit de missie (die sinds de negentiende eeuw regelmatig binnenkwamen) afgewezen. Afgezien van praktische bezwaren speelde daarbij
ook de al eerder genoemde opvatting een rol dat de congregatie nu eenmaal
niet voor de missie was gesticht. In 1912 werd dat standpunt in het jaarverslag van algemeen overste br. Bertholdus Klerks (1864-1931) genuanceerd.
De congregatie zou tot missiewerk overgaan, “als Onze Lieve Heer duidelijk
te kennen geeft, dat Hij dat werk van ons verlangt”.2
Het besluit om naar de missie te gaan viel in 1919, toen het congregatiebestuur tegemoet kwam aan een dringend verzoek van de Jezuïeten, die op
Java een kweekschool voor inlandse onderwijzers waren begonnen. 3 In
1920 vestigden de broeders zich in Jogjakarta, waar zij in dienst van het
schoolbestuur van de Jezuïeten een ‘his’ overnamen. Daarmee waren zij de
eerste broeders die zich met onderwijs aan de inlandse bevolking bezighielden.4 In de daarop volgende jaren arriveerden steeds meer broeders. In 1921
vestigden zij zich in Muntilan, waar zij een his en een hcs overnamen.
Bovendien werden enkele broeders aangesteld aan de belangrijke kweekschool van de Jezuïeten, bestemd voor inlandse onderwijzers. Huizen in de
plaatsen Solo (1926), Ambarawa (1928), Semarang (1934) en Bara (1938)
zouden nog volgen. Het aantal uitgezondenen bereikte in 1939 een maximum van 76 broeders op een totaal van 817 (9,3%).
De congregatie van Huijbergen gaf in 1921 gehoor aan een verzoek van
pater Pacificus (J.) Bos ofmCap. (1864-1937), die van 1918 tot 1935 apostolisch vicaris was van Nederlands-Borneo (tegenwoordig: Kalimantan). De
Kapucijnen hadden in Singkawang, in het westen van Borneo, een internaat en een school voor katholieke en niet-katholieke jongens opgericht. Zij
wilden de zorg voor deze instellingen graag overhandigen aan een onderwijscongregatie.5 In de daarop volgende jaren richtten de broeders zich
1

Over de missie-activiteiten van de Broeders van Maastricht: br. Joachim van der Linden, Donum Desursum, 2 dln. [deel i: De Broeders van Maastricht in Indonesia 1920-1945;
deel ii: De Broeders van Maastricht in Indonesia 1945-1980], z.p. [1981]; G. Jägers, Ontwikkeling Congregatie F.I.C. in Indonesië 14-8-1920 t/m 31-12-1980, z.p. z.j.; Annunciate Inter
Gentes Gloriam Dei. Ons missiewerk op Java 1920-1940, z.p. [1940]; br. Bonaventura
Meijs, ‘Missie’, in: Ubachs, 1840-1965. 125 jaar Broeders van Maastricht, p. 42-58.
2 Jaarverslag 1912, in: ‘Register inhoudende de Jaarlijksche Rekening en het Verslag
van den Algemeenen Overste voor het Kapittel der Congregatie’ (1841-1924), in: Arch.
Brs. M’str., doos 2-1-4.
3 Meijs, ‘Missie’, p. 43-44; Jaarverslag 1919, in: ‘Register inhoudende de Jaarlijksche
Rekening en het Verslag van den Algemeenen Overste voor het Kapittel der Congregatie’ (1841-1924), in: Arch. Brs. M’str., doos 2-1-4.
4 Meijs, ‘Missie’, p. 45; Van der Linden, Donum Desursum, deel i, p. 6.
5 Gedenkboek. Congr. Brs. Onb. Ontv. Huibergen 1948, p. [71]. Bos had al vergeefs bij andere congregaties aangeklopt, onder meer bij de Fraters van Utrecht. Zie: J. Bos
ofmCap., apostolisch vicaris van Borneo, aan [H. van de Wetering, aartsbisschop van
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vooral op onderwijs voor het Chinese volksdeel. Zij richtten hcs’en en internaten op en financierden twee Chinese scholen waarvoor zij zelf geen
personeel hadden. Er bestonden ook plannen voor scholen ten behoeve van
de inheemse Dajak-bevolking, maar men is voor het uitbreken van de oorlog niet verder gekomen dan het financieren van een dorpsschooltje. Een
tweede vestiging in West-Borneo, in Pontianak, kreeg in 1924 haar beslag.
In 1934 begonnen de broeders in het zuidelijke Banjamarsin. Tenslotte vestigden zij zich op Java, in Blitar (1939) en Kudus (1940).
Zoals we bij de bespreking van het blo al zagen, kreeg de congregatie van
Utrecht – een instituut van bisschoppelijk recht – aanvankelijk geen toestemming van aartsbisschop Van de Wetering om naar de missie te gaan.
Het congregatiebestuur was zeer gebrand op een missievestiging, omdat
het ervan overtuigd was dat veel jongens zich omwille van de missie tot de
congregatie aangetrokken zouden voelen. Van de Wetering vond de
belangstelling voor de missie een modeverschijnsel (“Ja ja, dat is tegenwoordig een rage met die Missie, dat wordt wel anders...”).1 Hij was van
mening dat de congregatie zich beter kon bepalen tot haar werk dicht bij
huis. In 1926 deed algemeen overste fr. Stanislaus Glaudemans een
nieuwe poging door hem onder ogen te brengen dat het aantal fraters
sterker groeide dan het aantal beschikbare arbeidsplaatsen in Nederland. Er
waren naar zijn zeggen nog maar weinig mogelijkheden om nieuwe
scholen aan te nemen. Pogingen om het lekenpersoneel op de fraterscholen
door fraters te vervangen waren tot mislukken gedoemd ten gevolge van de
tegenstand van de onderwijzersbond.2 Hoewel de overste de problemen
vermoedelijk wat overdreef, liet Van de Wetering zich vermurwen. Zoals we
reeds zagen, eiste hij als tegenprestatie dat de congregatie zou beginnen
met een blo-school in Utrecht-stad.3
In 1928 ging het congregatiebestuur in zee met de Karmelieten, die in
Malang, in het oostelijk deel van Java, onderwijzers nodig hadden voor een
nieuwe Europese jongensschool.4 Voor de congregatie was een belangrijke
Utrecht] (9 april 1920), in: Arch. Abd. Utrecht, doos: Utrecht. Fraters O.L. Vrouw v.h.
H. Hart. i. 1883-1935, map: 1901-1920. Algemeen: 1920-1970. De Broeders van
Huijbergen een halve eeuw werkzaam in Indonesië, z.p. 1970; br. Karel van Hooij,
Indonesia M.T.B. 60, z.p. 1981.
1 Kronieken van de congregatie (18 nov. 1922), in: Arch. Frs. Utrecht, kast 5, doos 9:
Oude corr. fr. Stanislaus.
2 Fr. Stanislaus Glaudemans, algemeen overste, aan H. van de Wetering, aartsbisschop
van Utrecht (17 okt. 1926), in: Arch. Frs. Utrecht, kast 6, doos 16: Aartsbisdom 19251942.
3 Kronieken jan. 1922 - jan. 1927 (17 okt. 1926), in: Arch. Frs. Utrecht, kast 5, doos 9:
Oude corr. fr. Stanislaus.
4 Notulen van de bestuursvergadering (8 mei 1927), in: Arch. Frs. Utrecht, kast 16, doos
1: Notulen [bestuurs]vergaderingen, 1885-1934. Een gedetailleerd overzicht van de acti-
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overweging dat haar tegelijkertijd een Hollands-Inlandse school werd aangeboden, zodat zij meteen ‘echt’ missiewerk zou kunnen verrichten. Ook
een huis voor wezen en verwaarloosde jongens lag in het verschiet.1 In
1928 begonnen de fraters met de nieuwe Europese school, waaraan een
klein internaat was verbonden voor jongens uit de “gegoede stand op OostJava”.2 Enkele maanden later namen zij de Hollands-Inlandse school over,
waaraan eveneens een internaat werd verbonden. In het begin van de jaren
dertig namen de fraters de zorg op zich over een nieuw, klein maar ongesubsidieerd tehuis voor wezen en voogdijkinderen van voornamelijk IndoEuropese afkomst. Dit tehuis werd in 1934 naar Probolinggo overgebracht
en van een vakopleiding voorzien. Het huis in Probolinggo was de tweede
Indische vestiging van de fraters. In 1936 vestigde de congregatie zich in
een heel ander deel van de archipel, toen zij een huis stichtte in Palembang, op Zuid-Sumatra. In 1939 werd in Malang een tweede huis betrokken. In datzelfde jaar vestigden enkele fraters zich in Kediri, op Java. Tenslotte volgde in 1940 een huis in Surabaja, waar de fraters assistentie verleenden op een katholieke hbs. Het aantal fraters in Indië nam toe tot 43
(13% van alle fraters) in 1940.
De scholen en opvoedingsgestichten die de congregaties in Nederlands-Indië onder hun hoede namen, deden in verscheidenheid nauwelijks onder
voor die in Nederland. Lager onderwijs en ulo voor Nederlandse, inlandse
en Chinese kinderen stonden voorop, vaak in combinatie met internaten
wegens de grote afstanden en de betrekkelijke schaarste aan (katholieke)
scholen. Maar daarnaast startten de broeders en fraters mettertijd ook met
kweekschoolonderwijs, handelsonderwijs, ambachtsonderwijs en met allerlei werkzaamheden in de sfeer van cursussen en jeugdwerk.
Het aantal Indische broeders is voor de oorlog zeer bescheiden gebleven.
In sommige streken, bijvoorbeeld op Sumatra, was de inlandse islamitische
bevolking geheel ontoegankelijk voor de missie. Noodgedwongen richtten
de missionarissen zich daar op het Chinese volksdeel, dat veel opener stond
voor het Nederlands onderwijs en voor het katholicisme. Op Java, waar inviteiten van de Fraters van Utrecht in Nederlands-Indië biedt, naast het gedenkboek 100
Jarig bestaan van de Fraters van Utrecht, vooral: fr. Salesius Jansen, Fraters in het Verre
Oosten, 3 dln. [deel 1: 1928-1947; deel 2: 1947-1960; deel 3: 1960-1980], [Utrecht 19851988].
1 Fr. Stanislaus Glaudemans, algemeen overste, aan H. van de Wetering, aartsbisschop
van Utrecht (10 mei 1927, 28 okt. 1927), in: Arch. Frs. Utrecht, kast 6, doos 16: Aartsbisdom 1925-1942.
2 Fr. Stanislaus Glaudemans, algemeen overste, aan H. van de Wetering, aartsbisschop
van Utrecht (28 okt. 1927), in: Arch. Frs. Utrecht, kast 6, doos 16: Aartsbisdom 19251942.
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landse religies en een ondogmatische islam de boventoon voerden, lagen
meer kansen. Om die reden openden de Broeders van Oudenbosch in 1938
een juvenaatje in Bandung, maar dat kon voor het uitbreken van de oorlog
geen resultaten boeken.1 De congregatie van Maastricht was succesvoller.
De eerste twee Javaanse postulanten werden al in 1923 ingekleed en in 1927
deed de eerste Javaan eeuwige professie.2 In 1936 werd in Muntilan een bescheiden juvenaat geopend voor Javaanse broeder-onderwijzers. Voor de
oorlog werden evenwel niet meer dan een handvol broeders ingekleed.3 De
congregatie van Utrecht opende in 1936 in Probolinggo een postulaat-noviciaat voor Indische kandidaten. In 1939 beschikte zij over zeven fraters van
Javaanse afkomst.4 De congregaties van Huijbergen en Tilburg hadden voor
de oorlog geen Indische leden.
In de loop van de jaren twintig deed zich een ontwikkeling voor die op
zichzelf heel plezierig was maar tegelijkertijd door de congregatiebesturen
als gênant werd ervaren. Sommige missievestigingen in Nederlands-Indië,
die aanvankelijk een flinke financiële investering hadden gevraagd, bleken
geheel tegen de verwachting lucratief te zijn en zich soms zelfs tot de “suikertante der Congregatie”5 te ontwikkelen. Dit was een gevolg van het feit
dat ook in de koloniën mettertijd de financiële gelijkstelling werd ingevoerd. De salarissen kwamen er op Nederlands niveau of zelfs daarboven,
zodat de Indische huizen tenslotte zelfs geld overhielden. Een deel van dat
batig saldo stonden zij af aan de kas van hun congregatie in Nederland. In
het moederland had men het daar een beetje moeilijk mee, omdat de missie-activiteiten begonnen waren als een exemplarisch onbaatzuchtig liefdewerk: “Daarbij raakt de missiegedachte wel erg achterop.”6
Maar men kon er niet veel tegen doen. Zuiver zakelijk gezien waren de
Indische inkomsten een zegen, vooral in de jaren dertig toen de situatie in
Nederland allerminst rooskleurig was. Het was dan ook een flinke tegenvaller dat deze inkomsten in 1940 wegvielen, omdat ten gevolge van de Duitse
bezetting de verbinding tussen Nederland en Indië werd verbroken.
In 1942 maakte de Japanse inval een abrupt einde aan de bloei van de Indische missie. Het katholieke onderwijs, de katholieke ziekenzorg en de caritas kwamen tot stilstand. Slechts de zielzorg kon mondjesmaat in stand
1 Verslag over de bestuursperiode 1935-1945, in: Arch. Brs. O’bosch, doos d 4, map 10.
2 Hyacinthus, In honderd jaren, p. 257; Meurkens, ‘Recrutering en opleiding’, p. 71.
3 In 1945 waren er 8 Indische broeders. Zie: Van der Linden, Donum Desursum, deel ii,

p. 107.
4 100 Jarig bestaan van de Fraters van Utrecht, p. 472.
5 Uitlating van br. Christophorus van Langen. Zie: Verslag van het zakenkapittel van
1929, in: Arch. Brs. O’bosch, doos d 4, map 07.
6 Notulen van de bestuursvergadering (29 okt. 1939), in: Arch. Frs. Utrecht, kast 16,
doos 2: Notulen [bestuurs]vergaderingen, 1934-1948.
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worden gehouden.1 Veel geïnterneerde Nederlandse priesters, broeders en
zusters overleefden deze periode niet.2
Waren de activiteiten die de congregaties tussen 1920 en 1942 in Indië ontplooiden wel ‘echt’ missiewerk? Zelf kenden zij op dit punt geen twijfel,
getuige de gretigheid waarmee zij het werk accepteerden. Inderdaad boden
hun Indische scholen ander werk dan de ‘koloniale’ Europese scholen.
Toch moet men achteraf constateren dat de broeders en fraters die aan de
zeer Nederlands ogende his’en en hcs’en werkzaam waren, enigszins terzijde hebben gestaan van het directe missiewerk. Zij werkten immers voor
de kinderen van Chinese en inlandse elites die een sterke Nederlandse of althans westerse invloed hadden ondergaan.3 Anderzijds heeft dit werk hen in
staat gesteld een zekere distantie te bewaren tegenover het koloniale bewind
en na de Tweede Wereldoorlog om te schakelen naar onderwijs voor de gewone Indonesische bevolking.
Hoewel Nederlandse missionarissen al vanaf de negentiende eeuw in tal
van landen actief waren, beperkten de vijf broedercongregaties zich tot de
Nederlandse koloniën, waar de financiële en onderwijskundige omstandigheden het gunstigst waren voor Nederlandse onderwijscongregaties. Sommige besturen hebben nagedacht over vestiging in andere landen. Zo overwoog het congregatiebestuur van Maastricht in 1930 een huis in Canada te
stichten in de hoop daar onder het katholieke volksdeel roepingen te vinden. Ook de mogelijkheden in Brazilië, Engeland, Zuid-Afrika en de Philippijnen werden onderzocht. De oorlogsdreiging in Europa speelde een belangrijke rol in de overwegingen: een buitenlandse vestiging zou als vluchthaven voor de congregatie kunnen dienen als het ergste zou gebeuren. Men
heeft zich echter nooit concreet voorgesteld hoe dat in zijn werk zou moeten gaan.4 De congregatie van Tilburg heeft vage plannen gehad om in Belgisch Congo te beginnen. Uiteindelijk is geen van de congregaties tot daden
overgegaan. Hun specialisatie in het Nederlandse onderwijs maakte aanpas-

1

A.F. Manning, ‘De katholieke missie in Nederlands-Indië en de Japanse bezetting.
Een verkenning’, in: Jaarboek van het Katholiek Documentatie Centrum 1987 (Nijmegen
1988), p. 112-133, met name p. 132-133.
2 Cijfers in: Indisch Missietijdschrift, 32(1949), p. 218. Over de Broeders van Maastricht:
Onder de Japanse knoet. Het leven en lijden van de broeders in Indië tijdens de Japanse bezetting 1940-1945, z.p. z.j. In elk congregatie-archief zijn aangrijpende ego-documenten
(dagboeken, memoires) te vinden over de interneringstijd.
3 Meijs, ‘Missie’, p. 45.
4 Verslag van de vergadering van het Hoofdbestuur (3 okt. 1936), in: Arch. Brs. M’str.,
doos 6-1-3.
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sing aan de eisen van het onderwijs in andere landen niet gemakkelijk. 1
Slechts één Nederlandse broedercongregatie heeft zich niet laten afschrikken. De congregatie van Amsterdam zond in 1927 enkele broeders naar
China om in Tangshan, een mijnstad ten noorden van Peking, een ambachtsschool voor weeskinderen op zich te nemen.2

1

Verslag van de vergadering van het Hoofdbestuur (3 okt. 1936), in: Arch. Brs. M’str.,
doos 6-1-3.
2 Nolet, Katholiek Nederland, deel 2, p. 102-105, met name p. 105; Boerrigter, In smarten geboren, p. 229-236.
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v
Herstel en crisis
1945-1970

1. Het verval van de katholieke beweging
Nabloei en verval
In Nederland beleefde de katholieke beweging na de oorlog een korte
opleving van haar vooroorlogse idealen en strijdbaarheid. Haar organisatorische expressie, de zuil, die toch al een hoge graad van perfectie had bereikt,
begon aan een nabloei van ongeveer vijftien jaar. Nieuwe organisaties werden opgericht. De nationale coördinatie werd alom verbeterd. De ledentallen
bereikten een ongekende omvang.1 Maar in de loop van de jaren vijftig begonnen de strijdbaarheid en de zelfverzekerdheid die de katholieke beweging hadden gekenmerkt, te verdwijnen. De Nederlandse katholieken verzoenden zich met de moderne, pluralistische, materialistische en geseculariseerde samenleving. Hun persoonlijke betrokkenheid bij de katholieke organisaties nam af. Ook voor hen werd godsdienst een privé-zaak die niet
noodzakelijk het hele leven hoefde te doortrekken. Het project van de katholieke beweging – het leven in al zijn facetten te doordringen met godsdienst – werd opgegeven. Dit trof de katholieke organisaties in het hart. Zij
ontleenden immers hun bestaansrecht aan de verbinding die zij aanbrachten tussen godsdienst enerzijds en maatschappelijke activiteiten anderzijds.2 Juist die verbinding had haar plausibiliteit verloren. Er ontstond een
ideologisch vacuüm dat niet kon worden gevuld door bisschoppelijke oproepen (het mandement van 1954) of extra organisatorische inspanningen.
Vanaf 1960 raakte de ontwikkeling in een stroomversnelling. De kerk trok
zich terug uit de zuil, enerzijds doordat allerlei formele verbindingen tussen de hiërarchie en de organisaties aan betekenis verloren, anderzijds doordat de geestelijkheid zich in toenemende mate uit bestuurlijke functies terugtrok.3 De katholieke organisaties trokken, vrijwillig of gedwongen, de
1 Duffhues, Bewegende patronen, p. 211-212.
2 Duffhues, Bewegende patronen, p. 211; Hellemans,
3 Hellemans, Strijd om de moderniteit, p. 120, 196.
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Strijd om de moderniteit, p. 119.

consequenties uit de nieuwe omstandigheden en de katholieke zuil verdween in een wolk van reorganisaties, fusies en opheffingen.
De jaren zestig waren een tijd waarin de katholieke beweging op alle niveaus in beweging raakte. Sommige personen en instellingen legden een
aanstekelijk optimisme aan de dag over de toekomstmogelijkheden van een
radicaal gemoderniseerd en vernieuwd katholicisme, anderen werden bevangen door een verlammend gevoel van onzekerheid. En soms toonden degenen die aanvankelijk optimistisch waren geweest, zich reeds enkele jaren
later volkomen gedesillusioneerd. Ook binnen de onderwijscongregaties
zouden die emoties, naast en na elkaar, de sfeer bepalen.

De gevolgen voor het katholieke onderwijs
Het katholieke onderwijs, dat reeds in de jaren twintig en dertig een verheugende organisatorische groei had gekend, kon zijn opmars na de oorlog
voortzetten, overigens geheel in overeenstemming met de groei van het Nederlandse onderwijs als geheel en met de organisatorische nabloei die de katholieke zuil in de jaren veertig en vijftig beleefde. Met recht kon C.E.
Schelfhout (1918-1983), directeur van het rkcboo, in 1964 ten overstaan
van het Nederlands episcopaat constateren, dat de toestand in veel opzichten verheugend was. Het katholieke kleuteronderwijs en het lager onderwijs
hadden de naoorlogse bevolkingsgroei bijgehouden, terwijl het katholieke
voortgezet onderwijs (nijverheidsonderwijs, middelbaar onderwijs) na 1945
tot brede ontplooiing was gekomen. De voorziening met leerkrachten leverde, nadat in de jaren vijftig enkele knelpunten waren opgeruimd, geen bijzondere problemen meer op. Een positief feit was verder, aldus Schelfhout,
dat er steeds meer aandacht werd geschonken aan de onderwijskundige verzorging van het katholieke onderwijs. Tenslotte bleek uit de statistiek dat de
houding van de ouders tegenover het katholiek onderwijs tot tevredenheid
stemde. Meer dan 90% van de katholieke ouders vertrouwde zijn kinderen
toe aan een katholieke lagere school. Statistisch bezien was de katholieke
zuil op geen enkel maatschappelijk terrein zo succesvol als in het lager onderwijs.1
De crisis van de katholieke beweging liet echter ook het katholieke onderwijsgebouw niet onberoerd. Met name de plaats van de kerk in het onderwijs kwam onder druk te staan, zoals we in de inleiding over de schoolstrijd reeds opmerkten. Schelfhout constateerde dat de verhouding tussen
1

J.P. Kruyt, Verzuiling (Zaandijk 1959), met name p. 25-26, 30; J. van Kemenade, De katholieken en hun onderwijs. Een sociologisch onderzoek naar de betekenis van katholiek onderwijs onder ouders en docenten (Meppel 1968. Dissertatie ku Nijmegen), p. 45.
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de kerkelijke hiërarchie en het katholieke onderwijs na de oorlog steeds formeler en afstandelijker was geworden. Deze ontwikkeling, die al in de jaren
twintig viel te bespeuren, verliep aanvankelijk zowel van de kant van het
onderwijs als van de kant van het episcopaat ongewild en onbewust. In de
jaren zestig werd zij echter door beide partijen gestimuleerd. Allerlei factoren en overwegingen speelden daarbij een rol. Ook in het onderwijs manifesteerde zich de groeiende autonomie van de leken ten opzichte van de clerus en de hiërarchie, terwijl de Nederlandse bisschoppen en de geestelijkheid zelf ernaar streefden hun bemoeienis met organisaties te beperken ten
gunste van hun pastorale taken. Katholieke ouders wensten meer zeggenschap over het onderwijs dat hun kinderen ontvingen.1 Leerkrachten en
schoolbesturen ontworstelden zich aan de invloed van de bisschop en van
de lokale geestelijkheid. De catechismus, het korte begrip van wat de kerk
de schooljeugd wilde voorhouden, verdween in 1964 abrupt uit het lesprogramma. Tegelijkertijd werd het verzorgen van de catechese, dat decennialang streng was voorbehouden aan de parochiegeestelijkheid, in handen gelegd van de gewone leerkracht.2 In feite was er sprake van een terugtocht
van de kerk uit het onderwijs.
De bisschoppelijke inspectie, jarenlang pijler en symbool van de bisschoppelijke invloed op het onderwijs, kwam onder vuur te liggen. Priesters en leken die bij het katholieke onderwijs waren betrokken, waren van
mening dat de kerk niet mocht optreden als inquisiteur of censor en dat
een bisschoppelijke inspectie die als een soort kerkelijke parallel van de
rijksinspectie functioneerde, uit de tijd was.3 Vanouds hadden de bisschoppelijke inspecteurs tot taak gehad de naleving van de bisschoppelijke reglementen te controleren. Die reglementen bleven tot de invoering van het
nieuwe Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs in 1968 weliswaar gehandhaafd, maar al te gedateerde onderdelen werden een dode letter.4 In feite werd de taak van de inspectie in de jaren zestig teruggebracht
tot het controleren en stimuleren van het godsdienstonderwijs en van de
religieus-kerkelijke activiteiten rond de scholen.5 In het bisdom Haarlem
werd de inspectie medio jaren zestig formeel gereorganiseerd tot een orgaan
1

F. Smit, De rol van ouderparticipatie in het basisonderwijs. Een onderzoek naar vorm, inhoud en effecten van ouderparticipatie in het basisonderwijs (Nijmegen 1991. Dissertatie
uva. Publikatie van het its), p. 30-31, 43.
2 Claassen, Schipperen tussen kerk en school, p. 39.
3 C.E. Schelfhout, directeur van het rkcboo, aan P.A. Moors, bisschop van Roermond
(8 okt. 1964), in: Arch. Abd. Utrecht, doos: Onderwijs xiii. Ned. R.K. Schoolraad 19221964.
4 Van Kemenade, De katholieken en hun onderwijs, p. 39, 40; Smit, De rol van ouderparticipatie, p. 43.
5 Van Kemenade, De katholieken en hun onderwijs, p. 41.
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voor pedagogisch-pastorale begeleiding.1 Bovendien werden nu ook leken
aangetrokken als inspecteurs, terwijl de inspecties voorheen uitsluitend
door priesters waren bemand.
In 1966 werd de grotere afstand tussen de bisschoppen en het onderwijs
geformaliseerd. De oude Nederlandse R.K. Schoolraad, het overlegorgaan
van de bisschoppelijke hoofdinspecteurs, was in de jaren vijftig reeds uitgebreid met vertegenwoordigers van de ouders en van de onderwijsorganisaties.2 In 1966 werd de raad omgezet in een nieuwe, breed samengestelde
Nederlandse Katholieke Schoolraad (nksr), waarin vertegenwoordigers van
het episcopaat, van de schoolbesturen, van het onderwijzend personeel en
van de ouders zitting hadden. De bisschoppen delegeerden vervolgens hun
bevoegdheden en verantwoordelijkheden in onderwijszaken aan deze
nieuwe raad. De inspecteurs maakten plaats voor ‘bisschoppelijke gedelegeerden voor het onderwijs’, die zich concentreerden op pastorale en catechetische aspecten. Het rkcboo, inmiddels omgedoopt tot Centraal Bureau
voor het Katholiek Onderwijs (cbko), kende tot 1960 een priester-directeur,
die verantwoording schuldig was aan een door de bisschoppen benoemde
commissie van toezicht. Daarna kwam de leiding in handen van een leek,
de al eerder genoemde C.E. Schelfhout. In 1966 werd ook de bestuurssamenstelling veranderd: de bestuursleden werden voortaan benoemd door de
nieuwe nksr en door de aangesloten besturenbonden.3 De band met het
episcopaat werd indirect en losser.
De terugtocht van de kerk voltrok zich ook op de individuele scholen. Al
in het begin van de jaren vijftig waren stemmen opgegaan die vonden dat
de katholieke ouders zeggenschap over de school moesten hebben, al was
het maar om de schijn te vermijden dat de katholieke school inderdaad,
zoals het ‘andere kamp’ beweerde, een school van de kerk was in plaats van
een school van de ouders.4 Om die reden werden in 1953 enkele leken in de
nksr opgenomen.5 Het rkcboo en het episcopaat stonden huiverig tegenover daadwerkelijke medezeggenschap van de ouders op de scholen. Zij
stemden weliswaar in met de oprichting van oudercomité’s, maar die kre-

1

C.E. Schelfhout, directeur van het rkcboo, aan P.A. Moors, bisschop van Roermond
(8 okt. 1964), in: Arch. Abd. Utrecht, doos: Onderwijs xiii. Ned. R.K. Schoolraad 19221964; De Bot, ‘Rapport over het ontstaan en de ontwikkeling van het bisschoppelijk
schooltoezicht’ (10 nov. 1969), in: Arch. Bd. Haarlem, inv. nr. 342.131.211.1.
2 Duffhues, Bewegende patronen, p. 123-124.
3 Duffhues, Bewegende patronen, p. 128.
4 Rapport Commissie ‘Schoolbesturen’ [van het kov] [voorjaar 1952], in: Arch. Abd.
Utrecht, doos: Onderwijs xxvi. Kath. Onderwijzers Verbond K.O.V., map: Van 1945 [tot
ca. 1957]; Smit, De rol van ouderparticipatie, p. 41.
5 Duffhues, Bewegende patronen, p. 123.
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gen bitter weinig bevoegdheden.1 De invloed van de ouders zou pas werkelijk vorm krijgen toen in de jaren zestig de traditionele kerk-schoolbesturen
het veld ruimden.
Van de kant van de onderwijzers, met name van het Katholiek Onderwijzers Verbond, werd vanaf het begin van de jaren vijftig betoogd dat de kerkschoolbesturen vervangen moesten worden door stichtingsbesturen van ouders, professionele leken en, eventueel, leerkrachten. Dergelijke besturen
zouden representatiever en deskundiger zijn en zich meer betrokken voelen
bij de school. Zij moesten volgens het kov met de kerk verbonden blijven
door middel van een bisschoppelijke vertegenwoordiger (‘commissaris’)
met veto-recht. Hoewel het onderwijsveld dus reeds in de jaren vijftig de
voorkeur gaf aan stichtingsbesturen,2 verdwenen de meeste kerk-schoolbesturen pas in de jaren zestig. Hun verdwijning werd als een substantiële
vooruitgang ervaren: “(...) door het optreden van meer deskundige besturen
[bestaat] ook van die kant meer bemoeienis met de gang van zaken op de
school, dit duidelijk in tegenstelling tot de oude kerk-schoolbesturen die
praktisch alles aan het beleid van het hoofd van de school overlieten.”3
De rol van de bisschoppelijke vertegenwoordiger in katholieke schoolbesturen werd tezelfdertijd gereduceerd tot die van contactpersoon en begeleider. Pastoors en kapelaans trokken zich terug uit de schoolbesturen. Ook
met de bestuurlijke terugtocht van de congregaties werd een begin gemaakt,
zoals we zullen zien. Op de scholen zelf ruimden religieuze leerkrachten,
priester-directeuren en rectoren het veld voor leke-directeuren, leke-leerkrachten en leke-catecheten.4
In veel sectoren van de katholieke zuil was de terugtocht van de kerk zo
niet een oorzaak, dan toch een symptoom van desintegratie, maar dat gold
bepaald niet voor het onderwijs. Terwijl talloze katholieke organisaties ten
offer vielen aan opheffingen, reorganisaties en fusies met tegenhangers uit
andere zuilen, bleef de organisatorische bloei van het katholieke onderwijs
voortduren. Het kon zich als een van de weinige onderdelen van de zuil
1

Zie over de weerstanden en bedenkingen tegen invloed van de ouders de brochure:
De Oudercomités, Rotterdam 1959. Uitgave De Maasbode.
2 Verslag van een bespreking tussen M.A. Jansen, bisschop van Rotterdam, F. Op de
Coul, directeur van het rkcboo, en C.E. Schelfhout, adjunct-directeur van het rkcboo
(26 nov. 1956), in: Arch. Bd. Roermond, doos 18: Broeders en zusters. Algemeen, map:
Klooster-visitatie; Probleemstelling betreffende de organisatorische vormgeving van het katholiek lager onderwijs (Den Haag 1959. kaski-memorandum. 101), p. 10; Van Kemenade,
De katholieken en hun onderwijs, p. 39-40.
3 Verslag van het provincaal bestuur over de periode 1970-1975, p. 98, in: Arch. Frs. Tilburg, Arch. ‘Generalia’, doos: b. Nederland. Prov. Kapittel 1975. Verkiezingen. Themagroepen. Verslag Prov. Best.
4 G.P.M. van Leeuwen, Besturen in vrijheid. De Bond KBO 1963-1988 (Utrecht 1988), p.
46.
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ruimschoots handhaven.1 Het wordt dan ook tot op de dag van vandaag gesteund door de confessionele politieke partijen, die waken over de vrijheid
van onderwijs en de financiële gelijkstelling, maar bovenal door de ouders,
die massaal katholieke scholen blijven kiezen voor hun kinderen. In die
keuze spelen godsdienstige motieven evenwel een steeds geringere rol.
Kwaliteit, bereikbaarheid, pedagogische aanpak en vertrouwdheid zijn de eigenschappen waar het nu op aankomt.
Toch ging het verval van de katholieke beweging niet aan het onderwijs
voorbij. Als men geslotenheid, verbondenheid met de kerk, hiërarchische
gezagsverhoudingen en ideologisch monolitisme typerend acht voor de verzuiling, dan kan men gerust zeggen dat ook het onderwijs in de jaren zestig werd ontzuild. De neiging om tegenstellingen tussen de geledingen (besturen, leerkrachten, ouders, kerk) zoveel mogelijk toe te dekken, verdween.
Belangenstrijd werd ook een normaal kenmerk van het katholieke onderwijsveld. Maar bovenal veranderden de inhoud en de sfeer van het katholieke onderwijs, zoals iedere schoolbestuurder, iedere leerkracht en iedere leerling kon constateren. Schelfhout noteerde in 1964 dat het katholieke onderwijs, dat voor de oorlog werd gekenmerkt door grote zelfverzekerdheid, ten
prooi was gevallen aan voortdurende onrust. De officiële katholieke identiteit van de scholen werd onderwerp van verwarde discussies en gênante
affaires. Voor veel scholen werd de ‘k’ niet meer dan een vergeeld etiket;
andere gaven er een nieuwe inhoud aan door zich in te spannen voor een
brede christelijke, vaak oecumenische en maatschappij-gerichte vorming
van de leerlingen. De discussie over de identiteit van het katholieke onderwijs is echter tot op de dag van vandaag niet verstomd.
Het spreekt van zelf dat de broedercongregaties, die zozeer verbonden waren met het katholieke onderwijs, de gevolgen van deze ontwikkelingen aan
den lijve hebben ondervonden.

1

Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school, p. 236. Over de oorzaken van de succesvolle continuering van sommige zuilorganisaties: Hellemans, Strijd om de moderniteit, p. 233-235. Met betrekking tot het katholieke onderwijs in Nederland: Van Kemenade, De katholieken en hun onderwijs. Onderzoek heeft aangetoond dat de ‘verzuildheid’
van het katholiek onderwijs in 1978 nog vrijwel ongerept was. Duffhues, Bewegende patronen, p. 216, 270.
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2. Het herstel van de congregaties
Het herstel van de werkzaamheden
Zoals vrijwel alle kloosterinstellingen in Nederland, hebben de vijf broedercongregaties tijdens de oorlogsjaren te lijden gehad van de vordering van
een deel van hun huizen en gebouwen door de bezetter. Grote en kleine
schadeposten waren er in overvloed. Enkele congregaties hadden onder hun
leden directe of indirecte oorlogsslachtoffers te betreuren. Niettemin bleef
de normale gang van zaken zowel binnen de kloostermuren als in het onderwijs lange tijd redelijk intact. Pas in het laatste oorlogsjaar werden de
onderwijsactiviteiten ontwricht ten gevolge van de oorlogshandelingen in
Zuid-Nederland en de hongerwinter in het Noorden. Toen ontstonden ook
aanzienlijke problemen rond de huisvesting, voeding en kleding van de
broeders. Ook kloosterlingen moesten vindingrijk zijn om aan levensmiddelen en andere noodzakelijke spullen te komen. In materieel opzicht werd
vooral de Huijbergse congregatie zwaar getroffen. Haar moederhuis Sainte
Marie werd vrijwel volledig verwoest. De congregatie van Utrecht liep daarentegen relatief weinig materiële schade op (alleen het huis in Arnhem
ging verloren), maar zij viel ten tijde van de hongerwinter meer dan de andere congregaties ten prooi aan desorganisatie ten gevolge van inbeslagnames en evacuaties.1
De problemen in Nederland waren echter kinderspel vergeleken met de
wederwaardigheden van de broeders en fraters in Nederlands-Indië. Tijdens
hun verblijf in de kampen, dat sommigen niet zouden overleven, vielen
hun kloosters, scholen, weeshuizen en andere instellingen ten prooi aan
verwaarlozing, plundering en verwoesting. Het handjevol inlandse medebroeders probeerde dat zoveel mogelijk te verhinderen, maar aan een voortzetting van de werkzaamheden viel niet te denken. Na het einde van de oorlog in augustus 1945 moest de katholieke missie in Indië van voren af aan
worden opgebouwd. Dat gold ook voor de werkzaamheden van de broeders
en fraters. Bovendien werd men geconfronteerd met volkomen veranderde
omstandigheden, die hierna ter sprake zullen komen.

1

Verslag over de bestuursperiode 1942-1948, in: Arch. Frs. Utrecht, kast 5, doos 21: Algemeen Kapittel 1948 ii, map b.
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Nieuwe bloei
De vijf congregaties herstelden zich zonder al te grote problemen van de
materiële oorlogsschade. Dat was te danken aan hun eigen financiële kracht
en aan de herstelbetalingen die door de Nederlandse overheid werden gedaan. Ook Sainte Marie te Huijbergen werd weer opgebouwd, onder meer
met financiële hulp van de overige broedercongregaties. Nadat het materiële
herstel was voltooid, brak de laatste bloeiperiode van het ‘congregatie-onderwijs’ aan. Gedurende die periode, die tien à vijftien jaar zou duren,
breidden de broeders en fraters hun werkzaamheden in Nederland aanzienlijk uit. Zowel hun gewone lagere scholen als hun kweekscholen, uloscholen en internaten namen in aantal en omvang toe. Zo steeg het aantal
scholen dat onder de hoede stond van de Broeders van Maastricht, van 114
in 1952 tot 146 in 1958! Er werd veel meer werk aangeboden dan de congregaties konden accepteren.
De congregaties van Huijbergen en Oudenbosch maakten in deze periode
een bescheiden entree in het middelbaar onderwijs. Eerstgenoemde congregatie besloot in 1953 op verzoek van de gemeente Oosterhout het nieuwe
Mgr. Frenckencollege, een hbs, van personeel te voorzien. De Broeders van
Oudenbosch stichtten in 1955 het Thomas Morecollege. De congregatie beschouwde deze school niet alleen als een noodzakelijke onderwijsvoorziening voor Oudenbosch en omgeving maar ook als een geschikte vooropleiding voor toekomstige broeder-onderwijzers.1 De overige congregaties hebben na de oorlog geen onderwijs verzorgd boven het niveau van het havo,
dat diende als vooropleiding van de kweekscholen. Dat gold ook voor de
Broeders van Maastricht, die weliswaar sinds de jaren dertig werkzaam waren geweest aan de hbs-afdeling van het prestigieuze Ignatiuscollege in
Amsterdam maar in 1946 hun congé hadden gekregen. De Jezuïeten hadden hun diensten niet langer nodig.2 Het was zeker niet zo dat de congregaties middelbaar onderwijs geen aantrekkelijk arbeidsterrein vonden. Een
middelbare school verhoogde de status van de congregatie en het vooruitzicht op roepingen onder talentvolle middelbare scholieren was aanlokkelijk. Daar stond tegenover dat een middelbare school juist de best gekwalificeerde broeders opeiste, die men eigenlijk nodig had voor de kweekscholen.
In de jaren zestig kon van nieuwe middelbare scholen geen sprake meer
zijn. Er waren voldoende leken beschikbaar, terwijl de congregaties er de
mankracht niet meer voor hadden. Zelfs de priesterorden en -congregaties,
1

Verslag over de bestuursperiode 1951-1957, in: Arch. Brs. O’bosch, doos d 8, map 01;
br. Robertus Knuvers, algemeen overste, aan J. Baeten, bisschop van Breda (3 feb.
1955), in: Arch. Bd. Breda, doos i 73: Oudenbosch.
2 Verslag over de bestuursperiode 1940-1946, in: Arch. Brs. M’str., doos 1-1-5.
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die traditioneel veel docenten leverden voor de katholieke hbs’en en gymnasia, trokken zich toen terug. In de missielanden lagen de zaken overigens
anders: daar hebben de Nederlandse broedercongregaties heel wat middelbare scholen onder hun hoede gehad.
Eén activiteit van de congregaties begon na de oorlog definitief van het toneel te verdwijnen: de wezenzorg. De belangrijkste oorzaak was natuurlijk
de afname van het aantal weeskinderen. Bovendien werd gestichtsopvoeding op grond van moderne pedagogische opvattingen uit de tijd geacht.
Het systeem van gezinsverpleging begon weer de overhand te krijgen. Dat
was een opmerkelijke ontwikkeling, wanneer men bedenkt dat in het midden van de negentiende eeuw menig weeshuis werd opgericht om wezen te
kunnen onttrekken aan de ondeugdelijk geachte gezinsverpleging!1 De congregatie van Huijbergen die juist voor dat werk was opgericht, deed er in
1950 definitief afstand van.2 In de missielanden zou de zorg voor weeskinderen nog heel lang een belangrijk werkterrein blijven voor de broeders en
fraters. In Nederland richtte hun opvoedingswerk zich voortaan op andere
categorieën van zorgenkinderen. Een vroeg voorbeeld daarvan waren de zogenaamde nsb-kinderen, die in 1945 tijdelijk aan de zorgen van de Broeders
van Oudenbosch werden toevertrouwd.3
De congregaties breidden niet alleen hun bestaande vestigingen uit maar
stichtten ook huizen in nieuwe gebieden. Dat laatste had een speciale oorzaak. Het was na de oorlog al snel duidelijk geworden dat de rekrutering
van nieuwe broeders niet op het vooroorlogse niveau terugkeerde (zie grafiek 4). Gestimuleerd door optimistische sociografische rapporten, hoopten
de congregatiebesturen dat vestigingen in nog ‘onontgonnen’ delen van het
land nieuwe roepingen zouden opleveren.4
1

Over het spel van eb en vloed tussen gestichtsopvoeding en gezinsopvoeding, zie bijdragen in: B. Kruithof, T. Mous en Ph. Veerman (red.), Internaat of pleeggezin. 200 jaar
discussie, Utrecht, Amsterdam 1981.
2 Paper ten behoeve van het zakenkapittel van 1981: ‘Ste. Marie, de internaten en de
toekomst’ [1981], in: Arch. Brs. Huijbergen, doos lxxvii.
3 Dit betrof kinderen van ouders die lid van de nsb waren geweest en gevangen zaten,
hetzij na veroordeling, hetzij in afwachting van hun proces. De opvang van deze kinderen vond plaats op verzoek van de Stichting ‘Jeugdzorg’. Zie: pater Sengers sscc, namens de stichting ‘Jeugdzorg’, aan br. Robertus Knuvers, algemeen overste (5 sept.
1945), in: Arch. Brs. O’bosch, doos c 24, map 02; br. Robertus Knuvers, algemeen overste, aan P. Hopmans, bisschop van Breda (29 oktober 1945), in: Arch. Brs. O’bosch, doos
c 24, map 02.
4 Uit onderzoek was gebleken dat uit Noord-Nederland, met name uit Groningen,
Friesland en Drenthe, relatief meer priesterroepingen dan broederroepingen voortkwamen. Men putte daaruit de hoop dat in het Noorden nog veel terrein ‘braak’ lag
voor de broedercongregaties. Zie het kaski-rapport van Poeisz en Goddijn, De broederskongregaties in Nederland, p. 31-32; Rapport over de algemene toestand van de congregatie (25 maart 1964), in: Arch. Frs. Tilburg, Alg. arch., doos: 1963-1969. Publ. Bestuur.
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De congregatie van Oudenbosch bracht nieuwe vestigingen tot stand in
St.-Willebrord (1947), Den Helder (1947) en Nijmegen (1949). In 1955 liet
het bestuur zich vermurwen tot een vestiging in Roelofarendsveen. De
hoop op roepingen uit de ‘goed-Roomse’ bollenstreek gaf daarbij de doorslag,1 Deze vestiging werd in 1958 weer opgegeven omdat de congregatie
niet voldoende broeders had om een volwaardige communiteit in stand te
houden. Bovendien was gebleken dat de pastoor de broeders vooral handig
vond om allerlei karweitjes in zijn parochie op te knappen. De congregatie
van Maastricht nam onder meer nieuw werk aan in Amsterdam, Rotterdam
en Waalwijk. Zij begon nieuwe vestigingen in Brunssum (1950), in de
hoop op roepingen uit de Limburgse mijnstreek, en Halfweg (1954). Ook
in de Tilburgse congregatie nam de omvang van het onderwijs toe. Nieuwe
huizen werden gesticht in Den Haag (1950) en in de Belgische plaatsen
Houthalen (1951) en Hasselt (1955). De Huijbergse congregatie begon met
nieuwe vestigingen in Amstelveen (1954), Breda (1954), Ossendrecht (1958)
en Nijmegen (1961). Ook de Utrechtse congregatie breidde het aantal scholen uit. In 1946 opende zij in de gebouwen van het juvenaat te Zeist een
pensionaat voor leerlingen van de laatste klassen van de lagere school. Bovendien werd op verzoek van de aartsbisschop een klas voor externe leerlingen toegevoegd aan de Zeister kweekschool, die tot dan toe alleen interne
leerlingen had geteld. In 1956 vestigden de fraters zich in het Overijsselse
Hengelo om er een nieuwe kweekschool te bemannen. Deze twee uitbreidingen nam de congregatie op zich, omdat zij wilde voorkomen dat andere
congregaties binnen het aartsbisdom actief zouden worden en de Hilversumse kweekschool concurrentie zouden aandoen.2 Voorts kwamen nieuwe
vestigingen tot stand in Lichtenvoorde (1954) en Emmen (1956). Met name
van de uitbreidingen in de Achterhoek en in Twente verwachtte men nieuwe roepingen: hier werd immers een nieuw rekruteringsgebied betreden.

Het religieuze leven: herstel en aanpassing
Nog meer dan door het materiële herstel van hun gemeenschappen werd de
aandacht van de congregatiebesturen in beslag genomen door de immateriële gevolgen van de oorlog. Zoals gezegd, had de rekrutering het vooroorlogse niveau niet meer benaderd. Het aantal uitvallers onder de novicen en
tijdelijk geprofesten bleef verontrustend hoog en vertoonde zelfs een stijgende tendens (zie grafiek 9). Minstens zo verontrustend waren de relatief
1 Verslag over de bestuursperiode 1951-1957, in: Arch. Brs. O’bosch, doos d 8, map 01.
2 Verslag over de toestand van de Congregatie (1954), in: Arch. Frs. Utrecht, kast 5, doos

22: Algemeen Kapittel 1954 i, map e.
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talrijke uittredingen van eeuwig geprofeste broeders in de laatste jaren van
de oorlog en de eerste jaren daarna.1 Die uittredingen vormden tot op zekere
hoogte een inhaalverschijnsel, omdat het in de oorlogsjaren weinig aanlokkelijk was de veiligheid van het klooster te verlaten. Deels waren zij wellicht
een gevolg van het feit dat men in de gouden jaren twintig en dertig niet
bijzonder streng had geselecteerd onder de jongemannen die zich aanmeldden. Er was zóveel werk te doen, dat men meer op kwantiteit dan kwaliteit
lette. De gevolgen werden na 1945 zichtbaar. (Men heeft daar overigens van
geleerd: in de jaren vijftig en zestig werd, ondanks de roepingencrisis,
steeds strenger geselecteerd!) De uittredingen werden tenslotte zonder twijfel bevorderd door de verstoring van de discipline en de routine van het
kloosterleven tijdens de oorlog. Ook broeders en fraters hadden onder de
moeilijke oorlogsomstandigheden geleerd te improviseren en te ‘scharrelen’
om de problemen het hoofd te bieden. Zij hadden méér contacten met de
buitenwereld gehad dan in meer geregelde tijden was toegestaan. Daardoor
hadden zij geproefd van een grotere persoonlijke vrijheid. Bovendien waren
zij gevoeliger geworden voor invloeden vanuit ‘de wereld’, die zij niet meer
beschouwden als een gevaarlijk oord vol zonden. De hoge kloostermuren
betekenden steeds minder.
De congregatiebesturen, die altijd zeer gespitst waren op de handhaving
van de tucht en de ‘goede geest’ onder de broeders, signaleerden de mentaliteitsverandering onmiddellijk. Het bestuur van de Oudenbossche congregatie achtte de kloosterlijke geest bedreigd door “lossere zeden”, door “onwijs
meedenken en meedoen met de z.g. geest van de tijd”.2 In de vijf congregaties kwam het herstel van de vooroorlogse orde en de stipte naleving van
alle regels en voorschriften hoog op de prioriteitenlijst van het bestuur te
staan. De agenda’s van de eerste naoorlogse zakenkapittels stonden grotendeels in het teken van het ‘terugdraaien van de vrijbuiterij’.3 Beschuldigende
vingers werden gericht op ‘de wereld’, waarmee de broeders te veel contact
zouden hebben. Vooral de vergaderingen van de onderwijzersbond, het
jeugdwerk en andere buitenschoolse activiteiten werden met argusogen bekeken. F. Koppendraijer sj (geb. 1905), die in 1953 als bisschoppelijk visitator de congregatie van Oudenbosch bezocht, meende dat juist broeders die
in het jeugdwerk of in onderwijsorganisaties actief waren, de neiging ver-

1

Bijvoorbeeld bij de Broeders van Maastricht: Verslag over de bestuursperiode 19401946, in: Arch. Brs. M’str., doos 1-1-5; Verslag over de bestuursperiode 1946-1952, in:
Arch. Brs. M’str., doos 1-1-7.
2 Verslag over de bestuursperiode 1945-1951, in: Arch. Brs. O’bosch, doos d 7, map 02.
3 Br. Christoforus van Langen in: Notulen van het zakenkapittel van 1945, p. 13, in:
Arch. Brs. O’bosch, doos d 4, map 10.
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toonden zich al te zelfstandig op te stellen.1 Er was nog een andere reden
voor ongerustheid over de uitbreiding van de contacten met ‘buiten’, namelijk de vrees dat broeders die te vaak buitenshuis vertoefden, gemakkelijker
‘ongewenste relaties’ zouden aanknopen.2 Volgens F.J.C.M. op de Coul
(1894-1961), priester-directeur van het rkcboo, trouwde 70% van alle uitgetreden broeder-onderwijzers met voormalige onderwijzeressen!3
De contacten van broeders met mensen buiten het klooster bleken echter
onuitroeibaar. Al na enkele jaren constateerden de bestuursverslagen dat het
niet meer mogelijk was de kloostergemeenschappen van de buitenwereld te
isoleren in de mate die voorheen gebruikelijk was geweest. Door hun activiteiten binnen en buiten het onderwijs – studie, cursussen, jeugdwerk, verenigings- en vakantiewerk, organisatiewerk, contacten met oudercomité’s –
kwamen de broeders als vanzelf in aanraking met niet-kloosterlingen.
“De toename van overheidsbemoeiing, de behoefte van de Nederlandse
maatschappij aan steeds meer onderling contact en samenwerking, de
bewustwording van de rechten op deelname aan de regelingen die hun
leven raken, zowel door schoolbestuur als door gemeente en rijk, zelfs
door de Kerk, bracht in de kringen waarin de Congregatie leeft en
werkt, steeds meer vragen en initiatieven naar boven, waaraan wij onze
volle aandacht hebben te geven. Het leven van elk convent en van de
congregatie kon vroeger meer besloten zijn dan nu.”4
Heel wat broeders en fraters zagen daarin volstrekt geen kwaad. Zij waren
helemaal niet ingenomen met het streven naar een herstel van de oude discipline en het traditionele isolement. In Tilburg streefde een aantal ‘gewone’ fraters (dat wil zeggen: geen bestuurders) bewust naar een versoepeling
van het regime. Bovendien deed het gerucht de ronde, dat het bestuur zelf
verdeeld was.5 Ook in de Utrechtse congregatie kwam een tegenstelling tussen ‘herstellers’ en ‘vernieuwers’ aan het licht, bijvoorbeeld waar het ging
1

Visitatierapport door F. Koppendraijer sj (30 jan. 1953), in: Arch. Bd. Breda, doos i 73:
Oudenbosch.
2 A. van Alst, rector van het broederhuis te Roosendaal, aan J. Baeten, bisschop van
Breda [19 sept. 1952], in: Arch. Bd. Breda, doos i 73: Oudenbosch.
3 Visitatieverslag door L. Rood sj van de huizen in het bisdom Roermond in 1951-52
(1952), in: Arch. Bd. Roermond, Statisch archief, inv. nr. 262, map: Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis te Maastricht.
4 Verslag over de bestuursperiode 1951-1957, p. 1-2, in: Arch. Brs. O’bosch, doos d 8,
map 01; Verslag over de toestand van de Congregatie (1958), in: Arch. Brs. M’str., doos
1-1-8.
5 Fr. Alexius [van der Sanden], vicarius, en fr. Petrus Canisius [Leygraaf], aan [de leden
van het kapittel] (11 sept. 1945), en andere circulaires, in: Arch. Frs. Tilburg, Alg. arch.,
doos: 1945-1951. Circulaires.
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om de juiste aanpak van de juvenisten. Sommige fraters huldigden de opvatting dat de vorming van de jongens ‘geen reglement en geen voorschriften’ vereiste, terwijl anderen meenden dat zij moesten wennen aan ‘onderwerping aan voorschriften en weigeringen en aan gehoorzaamheid aan God
in de mensen’.1 Het bestuur van de Utrechtse congregatie toonde zich uiteindelijk toegankelijker voor veranderingen dan de overige vier besturen.
Misschien hebben de ingrijpende wederwaardigheden van de fraters tijdens
de oorlog de behoefte aan verandering juist binnen hun congregatie bevorderd. Maar ook in de andere congregaties vermochten maatregelen noch
vermaningen de vooroorlogse geest weer op te roepen. De interne rust – of
verstarring? – die de congregaties voor de oorlog had gekenmerkt, en die zij
zonder twijfel hadden beschouwd als een bewijs dat zij de juiste koers voeren, was voorgoed verloren gegaan.
In de jaren vijftig werd de zorg voor het ‘herstel van de goede geest’ langzaam verdrongen door het streven naar een prudente aanpassing van het
kloosterleven aan de moderne tijd. In november en december 1950 had in
Rome een internationaal congres van religieuzen plaatsgevonden, dat geheel was gewijd aan de modernisering van het kloosterleven. Paus Pius xii
(1876-1958) had de verzamelde kloosterlingen aangeraden hun stichters te
volgen en de actuele noden van de tijd op te sporen.2 In 1951 voegde hij
daar de aansporing aan toe gebruiken en vormen af te schaffen die de
dienst aan de zaak van Christus in de weg stonden: “Mogelijk zijn er
sommige punten in de dagorde, bepaalde voorschriften (...), sommige
gewoonten, die vroeger wel in het raam der tijdsomstandigheden pasten, en
nu het opvoedingswerk in de weg staan: zij dienen aan de veranderde situatie te worden aangepast.”3
Deze oproep tot voorzichtige modernisering vond gehoor onder de religieuzen in Nederland, die zich al sinds het einde van de oorlog zorgen hadden gemaakt over het afnemende aantal roepingen.4 Zij waren zich gaan af1

Fr. Rodriguez van Ooijen, directeur van het juvenaat te Zeist, aan het congregatiebestuur (23 juni 1947), in: Arch. Frs. Utrecht, kast 12, doos 19: Huizen in Nederland.
Overste Zeist. 1925-1950.
2 Pius xii, ‘Toespraak van Z.H. Paus Pius xii tot de deelnemers aan het congres voor
religieusen [8 dec. 1950]’, in: Katholiek Archief, 6(1951), nr. 7, 16 februari 1951, k. 121130.
3 Pius xii, ‘Z.H. Paus Pius xii tot de deelneemsters aan het congres van religieuse opvoedsters te Rome [sept. 1951]’, in: Katholiek Archief, 6(1951), nr. 41, 21 oktober 1951, k.
804-808.
4 [J.J. Dellepoort], Nota over de priesterroepingen van seculieren en regulieren in Nederland,
Den Haag 1952. kaski-rapport. 72; Eerste rapport inzake het verloop van de roepingen bij
de vrouwelijke religieuzen in Nederland, Den Haag 1955. kaski-rapport. 139; Sociologie van
de roepingen. Proeve van een samenvattende probleemstelling betreffende het roepingenvraagstuk van priesters, broeders en zusters, Den Haag 1960. kaski-memorandum. 120.
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vragen of zij wellicht niet genoeg ‘bij de tijd’ waren. Die twijfel was bijvoorbeeld al tot uiting gekomen in de tijdschriften De Kloosterling en Nederlandse Katholieke Stemmen.1
Het zal, gezien het voorafgaande, geen verbazing wekken dat de Fraters
van Utrecht een klein voorschot namen op de oproep van de paus. In 1948
hielden zij hun eerste echte zakenkapittel. Tot dan toe had hun congregatie
alleen zogeheten kieskapittels gekend, bijeenkomsten bedoeld voor het kiezen van bestuursleden en functionarissen. In de onzekere naoorlogse situatie achtte het Utrechtse bestuur een echt zakenkapittel noodzakelijk. Omdat
het niet gerust was op het verloop van zo’n kapittel, werd advies gevraagd
aan br. Christinus Faber (1891-1967), oud-algemeen overste van de Broeders van Maastricht. Die verklaarde dat hij zakenkapittels altijd als een
noodzakelijk kwaad had beschouwd en dat het bestuur moest verhinderen
dat de kapitularissen al te kordate besluiten zouden nemen.2 Het Utrechtse
bestuur slaagde er niet in dat advies te volgen, want de aankondiging van
het zakenkapittel maakte onder de fraters veel los. De organisatoren van het
kapittel werden overspoeld door een vloedgolf van uiteenlopende en soms
tegenstrijdige voorstellen. Er werd zelfs openlijk kritiek geleverd op het bestuur, hetgeen destijds ongehoord was in een broedercongregatie. Tijdens
het kapittel stonden fraters die de oude strengheid wilden herstellen, tegenover een groep die het kloosterleven nieuwe impulsen wilde geven door vereenvoudiging van de regels en door het invoeren van veranderingen in de
vorm van een hogere mate van persoonlijke privacy, meer vakantie, meer
gelegenheid tot sportbeoefening, een moderner gebedenboek, een meer ontspannen retraite.3 De veranderingsgezinden trokken aan het langste eind.
De levensomstandigheden van de fraters werden verbeterd. Voortaan zou
hun levensstijl de groeiende welvaart in de Nederlandse samenleving op
enige afstand volgen. Regels die moeilijk te verenigen waren met de werkzaamheden, werden afgeschaft of versoepeld. De veranderingen voltrokken
zich in Utrecht vlugger dan elders. Reeds in 1949 gaf het bestuur aan fraters die zomerkampen begeleidden, toestemming het habijt uit te laten ten
gunste van broek en blouse – mits er geen foto’s gemaakt zouden worden

1

Diverse artikelen in De Kloosterling, 17(1949), en in Nederlandse Katholieke Stemmen,
46(1950). Verder: H. Boelaars cssr, ‘Pogingen tot vernieuwing en aanpassing van de actieve vrouwelijke religieuze congregatie in Nederland’, in: De Kloosterling, 30(1962), p.
372-377.
2 Verslag van een gesprek van fr. Anathasius [Bult], algemeen overste, met br. Christinus [Faber], oud-algemeen overste van de Broeders van Maastricht (24 feb. 1948), in:
Arch. Frs. Utrecht, kast 5, doos 21: Algemeen Kapittel 1948 ii, map d; 100 Jarig bestaan
van de Fraters van Utrecht, p. 704-705.
3 100 Jarig bestaan van de Fraters van Utrecht, p. 705.
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van aldus uitgedoste fraters!1 Vanaf 1953 mochten fraters die in het jeugdwerk actief waren of op reis moesten, een donker pak dragen.2 Reeds in
1955 stonden enkele fraters voor een klas met jongens èn meisjes.3 Daar
had de congregatie speciale toestemming voor gekregen van aartsbisschop
B.J. Alfrink (1900-1987), die in de loop van de jaren vijftig en zestig telkens om permissie werd gevraagd om allerlei veranderingen door te voeren.
In het midden van de jaren vijftig remde hij de veranderingen nog wel eens
af; later kregen de voorstellen vrijwel altijd zijn zegen.4 Met betrekking tot
haar constituties en regel was de congregatie al in de oorlog begonnen met
een herzieningsprocedure. Men had daarbij het oog gericht op detailwijzigingen en vereenvoudigingen die bijvoorbeeld betrekking hadden op de dagorde of op de voorgeschreven verkiezingsprocedures tijdens kapittels.5 Het
resultaat kreeg in 1952 de voorlopige goedkeuring van Alfrink en van de andere bisschoppen met wie de congregatie te maken had.
Ten gevolge van deze ontwikkeling kregen de Utrechtse fraters bij de andere broedercongregaties de reputatie nogal liberaal te zijn. Dat was mede te
danken aan algemeen overste fr. Albertus Kras (1901-1965), die in het over1

Fr. Albertus Kras, algemeen overste, aan fr. directeur en medebroeders (26 juli
1949), in: Arch. Frs. Utrecht, kast 8, doos 3: Circulaires v.d. Congr. / Jan. 1945 - dec.
1950, map a. De fraters die in het jeugdwerk werkzaam waren, trokken zich van dergelijke gevoeligheden niet veel aan. Ze droegen khaki en zelfs voetbaltenue, wanneer dat
nodig was. En er werd volop gefotografeerd. Mededeling van fr. Roland Disch, d.d. 23
februari 1994.
2 Fr. Albertus Kras, algemeen overste, aan B.J. Alfrink, aartsbisschop-coadjutor van
Utrecht (1 sept. 1953), in: Arch. Frs. Utrecht, Arch. Alg. Secr., doos: Correspondentie
Aartsbisdom 1942-1956, map m.
3 De fraters kregen toestemming om les te geven aan gemengde kweekschoolklassen.
Dit moet wel ongeveer het vroegste voorbeeld zijn van fraters of broeders die onderwijs gaven aan jongens en meisjes. Men was echter bepaald niet gewonnen voor coëducatie. Nog in 1959-60 werd de gemengde blo-school in Emmen opgesplitst toen het
aantal leerlingen dat mogelijk maakte. Vanaf 1960 werd het bedienen van gemengde
scholen steeds gewoner. In 1966 werd zelfs de St.-Gregoriusscholengemeenschap in
Utrecht met toestemming van kardinaal Alfrink opengesteld voor meisjes. Zie: B.J. Alfrink, bisschop-coadjutor van Utrecht, aan de secretaris van het bestuur (25 juni 1955),
in: Arch. Frs. Utrecht, Arch. Alg. Secr., doos: Correspondentie Aartsbisdom 1942-1956,
map o; fr. Paschalis Kleverkamp, secretaris van het bestuur, aan P.A. Nierman, bisschop van Groningen (6 nov. 1959), in: Arch. Frs. Utrecht, Arch. Alg. Secr., doos: Correspondentie Aartsbisdom 1956-[ca. 1970], map ij; B.J. Alfrink, aartsbisschop van Utrecht,
aan de secretaris van het bestuur (29 jan. 1966), in: Arch. Frs. Utrecht, Arch. Alg. Secr.,
doos: Correspondentie Aartsbisdom 1956-[ca. 1970], map ij.
4 In 1954 verzette Alfrink zich tegen een aantal versoepelingen van de dagorde. Zie:
Verslag over de bestuursperiode 1954-1960, in: Arch. Frs. Utrecht, kast 5, doos 24: Algemeen Kapittel 1960, map i.
5 Notulen van de bestuursvergadering (15 okt. 1942), in: Arch. Frs. Utrecht, kast 16, doos
2: Notulen [bestuurs]vergaderingen, 1934-1948; Secretaris van het bestuur, aan J. de
Jong, aartsbisschop van Utrecht (10 mei 1947), in: Arch. Frs. Utrecht, Arch. Alg. Secr.,
doos: Correspondentie Aartsbisdom 1942-1956, map f.
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leg met de oversten van de andere congregaties een krasse uitspraak soms
niet schuwde.1 Ook al waren de veranderingen in Utrecht naar de maatstaven van de jaren zestig weinig ingrijpend, in de overige congregaties ging
men nog veel minder ver. In Maastricht werden slechts enkele kleine aanpassingen doorgevoerd. Deze congregatie vervulde nog bepaald niet de voortrekkersrol die zij in het daarop volgende decennium op zich zou nemen.
In Tilburg werden tijdens het kapittel van 1951 diverse voorstellen gedaan
om “de uiterlijke vormen van onze ascese [aan te passen] aan de meer persoonlijke instelling van de moderne tijd”.2 De meeste aandacht ging echter
uit naar kwesties als de voorgeschreven kleding, het dragen van polshorloges en de rantsoenering van rookwaren – kwesties die achteraf bagatellen
lijken, maar die in de context van een traditionalistisch kloosterleven zeker
gewicht hadden. Er veranderde echter weinig, te meer daar het kapittel in de
persoon van fr. Petrus Canisius Leygraaf (1899-1971) een algemeen overste
koos die weinig ruimte liet voor veranderingen. De congregatie kreeg onder
de andere broedercongregaties, die toch ook niet bepaald revolutionair ingesteld waren, de naam conservatief te zijn.
Ook in Huijbergen verschoof in de jaren vijftig de aandacht van ‘herstel’
naar ‘aanpassing’. Het hoofdbestuur overwoog een herziening van de constituties en een nieuwe benadrukking van de franciscaanse wortels van de
congregatie.3 In 1955 werd voor de eerste keer een zakenkapittel georganiseerd. Op de agenda stond de herziening van de constituties en een verbetering van de vorming en de geestelijke leiding binnen de congregatie. Een
tweede zakenkapittel, gehouden in 1957, hield zich vooral bezig met de interne opleiding en vorming en met de werkzaamheden van de congregatie.
Geen van beide kapittels nam spectaculaire besluiten, maar zij introduceerden niettemin een begin van pluriformiteit in de broedergemeenschap. In
deze periode vatte de congregatie bovendien het plan op om de pauselijke
goedkeuring aan te vragen die haar, gezien haar omvang en verspreiding,
inmiddels wel toekwam. In 1956 werd de daarvoor noodzakelijke herziening van de constituties voltooid en vroeg het bestuur in Rome de pauselijke goedkeuring aan. Het Decretum Laudis werd in 1958 verkregen; de definitieve goedkeuring volgde in 1963.
Onder de Broeders van Oudenbosch kwam de behoefte aan verandering in
de tweede helft van de jaren vijftig tot uiting, bijvoorbeeld in een scherp ge1 Interview met fr. Bavo Bijster, frater van
2 Agenda van het zakenkapittel van 1951,

Utrecht (20 nov. 1989).
in: Arch. Frs. Tilburg, Alg. arch., doos: 1945-

1951. Correspondentie.
3 Br. Clemens van de Walle, algemeen overste, aan de broeder-oversten (14 maart 1953
en 9 sept. 1953), in: Arch. Brs. Huijbergen, doos lxvi, map: Brieven alg. ov. 1937 t/m
1956. Br. Clemens.
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formuleerd rapport van br. Bertinus Bot (geb. 1920, uitgetreden 1965), bedoeld als discussiestuk voor het zakenkapittel van 1957. Br. Bertinus signaleerde een ‘enigszins overspannen reglementering’ van het kloosterleven,
ontevredenheid over de bestaande werkzaamheden, levensvreemdheid en,
meer in het algemeen, ontevredenheid over het kloosterleven als zodanig.1
Er zijn geen aanwijzingen dat er uitgebreid over dit rapport is gediscussieerd. Van veranderingen of koerswijzigingen was in ieder geval geen sprake. Wel werd gedurende de jaren vijftig aan een modernisering van de
constituties en het directorium gewerkt. De nieuwe constituties van 1958
introduceerden een nieuwigheid: voortaan zouden niet alleen activiteiten in
de sfeer van onderwijs en opvoeding als geschikte werkzaamheden worden
beschouwd maar alle werk waartoe de kerk de broeders zou roepen. Naar de
mening van br. Bertinus impliceerde die wijziging dat de congregatie niet
meer, zoals vroeger, passief moest wachten tot pastoors of bisschoppen
haar uitnodigden een bepaald werk te aanvaarden, maar zelf actief op zoek
moest gaan.2 Vooralsnog had de verbreding van de doelstellingen, hoe interessant ook met het oog op de toekomst, weinig praktische consequenties.
De aanpassingen die in de jaren vijftig werden doorgevoerd, hadden een
geringe draagwijdte maar zij bevestigden dat het binnen de congregaties
nooit meer zou worden als vroeger, dat de onveranderlijkheid die men voor
de oorlog als het waarmerk van goed kloosterleven had beschouwd, definitief tot het verleden behoorde.

3. De positie van de congregaties wordt precair
De religieuzen worden een kleine minderheid
Reeds voor de oorlog was gebleken, dat de religieuzen ondanks de voorspoedige groei van hun gemeenschappen de kwantitatieve groei van het katholieke onderwijs niet konden bijhouden. Na de oorlog groeide het aantal
religieuzen minder snel, terwijl het katholieke onderwijs aan een nieuwe
ronde van groei en expansie begon. Al gauw werden de religieuzen temidden van de duizenden leke-onderwijzers en -onderwijzeressen gereduceerd
tot een kleine minderheid. Dat gold voor de zusters en a fortiori voor de
broeders en fraters, die minder talrijk waren. Scholen met uitsluitend religieus personeel waren vroeger de trotse paradepaardjes van de congregaties
1

Br. Bertinus [Bot], ‘Rapport over de huidige moeilijkheden in de congregatie’ (17 okt.
1956), in: Arch. Brs. O’bosch, doos d 7, map 08.
2 Br. Bertinus [Bot], ‘Waarheen met ons werk?’ [1963], in: Arch. Brs. O’bosch, doos d 10,
map 06.
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gelijkse schoolpraktijk, maar wetenschappelijker te werk gingen en nieuwe
ontwikkelingen en nieuwe ideeën met meer onbevangenheid tegemoet traden. Het streven naar een ‘door-en-door’ katholieke onderwijspraktijk werd
opgegeven onder invloed van opvattingen die een meer open relatie tussen
godsdienst, opvoeding en onderwijs voorstonden. Allengs namen de toonaangevende pedagogen van katholieken huize in hun werk meer afstand
van godsdienst en kerk ten gunste van een meer neutrale, wetenschappelijke benadering. In de jaren zestig was er nauwelijks meer sprake van specifiek katholieke pedagogische gezichtspunten.1 De tijd dat in het katholieke
onderwijs alleen katholieke pedagogen aan het woord kwamen, was voorbij.
Toch mag men de betekenis van de religieuzen in de eerste vijftien jaar
na de oorlog niet onderschatten. Hun rol in het onderwijs was nog allerminst uitgespeeld. In sommige opzichten waren zij nog steeds voortrekkers, bijvoorbeeld in de ontwikkeling van het blo en in de vernieuwing van
lesmethoden voor het lager onderwijs.2 In het midden van de jaren vijftig
telde men in steden met meer dan 50.000 inwoners nog altijd meer religieuzenscholen (met religieus èn lekenpersoneel) dan katholieke lekenscholen. In het ulo en het blo waren de religieuzenscholen zelfs ver in de
meerderheid. Circa 20% van alle scholen in het katholieke lager onderwijs
(glo, vglo, ulo, blo) werd door congregaties bestuurd.3
Zoals gezegd was er nog steeds meer dan voldoende vraag naar religieuzen. Een belangrijk verschil met de vooroorlogse situatie was echter gelegen
in de afnemende urgentie van de aanvragen. Financiële overwegingen waren
al sinds 1920 geen reden meer om religieus personeel aan te trekken. Gebrek aan lekenpersoneel speelde in bijzondere gevallen een rol, maar als regel konden de schoolbesturen voldoende personeel aantrekken. De reputatie
van de religieuzen als superieure leerkrachten verloor ook aan belang naarmate er steeds meer leken op het toneel verschenen met ervaring en voortreffelijke papieren. Nog belangrijker was de langzame, vage maar onmiskenbare sfeerverandering in het katholieke onderwijs. Het godsdienstige
voorbeeld dat religieuzen aan leerlingen konden geven, legde langzamerhand minder gewicht in de schaal. De opvatting dat katholiek onderwijs een
vormende taak had, bleef gehandhaafd, maar zowel in de pedagogische theorie als in de schoolse praktijk werd een steeds sterkere scheiding aangebracht tussen zuiver onderwijskundige doelen en godsdienstige doelen.
1 Van Vugt, ‘Roomsche
2 Zo hebben de Fraters

Kleur In ’t Werk’.
van Utrecht in de jaren 1954-1965 in Twente een grootscheeps
vernieuwingsproject gestimuleerd: M.M. Voortman, De vernieuwing van het R.K. lager
onderwijs, uitgegaan van de Congregatie van de Fraters van Utrecht, tot ontwikkeling gebracht onder leiding van frater Winfried Koch, z.p. 1965.
3 Bron: Jaarboek van het onderwijs en de opvoeding der R.K. jeugd in Nederland, (19471956).
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Daarmee werd weer een motief ondergraven voor de inzet van religieuzen,
die immers juist de integratie van onderricht en godsdienstige opvoeding in
hun vaandel droegen.
Het was in deze tijd, het begin van de jaren vijftig, dat ook in de kringen
van de kerkelijke hiërarchie in Nederland het besef doordrong dat de religieuzen in de nieuwe situatie wel enige bemoediging konden gebruiken. In
een concept van een mandement dat in 1953 naar aanleiding van de herdenking van het herstel van de Bisschoppelijke Hiërarchie had moeten verschijnen, werd opgemerkt dat “elke kloosterling en elkeen die zich in
maagdelijkheid aan de Heer heeft toegewijd, [moge] weten dat zijn of haar
leven niet onvruchtbaar is, ook al worden zijn praestaties door anderen
overtroffen”.1 Dat mandement, heel anders getoonzet dan het beruchte
mandement dat in 1954 zou verschijnen, is nooit uitgebracht. Zo werd de
religieuzen een vriendelijk woord onthouden in een periode waarin zij in
toenemende mate kritiek ondervonden.

Kritiek van leken èn geestelijkheid
Hoewel men niet kan zeggen dat de religieuzen de zorg voor de arme en
misdeelde medemens uit het oog hadden verloren, was deze oorspronkelijke inspiratie in de loop der jaren enigszins naar de achtergrond verschoven.
In de jaren van de schoolstrijd was elke nieuwe katholieke school een
‘nood’ minder, of die school nu voor armeluiskinderen of voor de jeugd
van een villawijk werd gebouwd. Dat veranderde met de invoering van de financiële gelijkstelling. In het Interbellum werd hier en daar al geklaagd, dat
de religieuzen meer bezorgd waren om hun gesubsidieerde baantjes dan
om de armen. Die kritiek was in de meeste gevallen afkomstig van allerminst belangeloze leke-onderwijzers en maakte niet veel indruk op de religieuzen. Zij voelden zich gerechtvaardigd door de religieuze en professionele kwaliteit van hun werk, door de extra aandacht die zij aan gehandicapte
en andere probleemkinderen gaven en door hun missie-activiteiten, waarvoor een stevige fundering in het vaderlandse onderwijs nodig was.
Na de Tweede Wereldoorlog werd het conflict tussen religieuzen en leken
met verve hervat. Weer kwamen de leke-onderwijzers of, juister, hun organisaties, in het geweer tegen overnames of stichtingen van scholen door religieuzen. In 1950 waren de spanningen zo hoog opgelopen dat de Nederlandse R.K. Schoolraad gespreksrondes organiseerde om alle betrokkenen
1

‘ Schema Herderlijk Schrijven Eeuwfeest Hiërarchie: Over de Christelijke hoop’

(1953), in: Arch. Bd. Den Bosch, Notulen Bisschoppenvergaderingen, aab Mandement 7.
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in de gelegenheid te stellen hun grieven te uiten.1 Hoewel er procedure-afspraken kwamen inzake de stichting van nieuwe scholen en de overname
van bestaande scholen, bleven de verhoudingen slecht. Elke beweging van
de tegenpartij werd in de meest ongunstige zin uitgelegd. Zo ondernam de
onderwijzersbond in 1951 actie tegen de Broeders van Oudenbosch, die
sinds de eeuwwisseling (!) voor hun Alkmaarse leerlingen schoolreisjes organiseerden naar hun moederhuis. De bond beschouwde die reisjes als een
vorm van ongepaste reclame voor de broederscholen.2
Ook de tegenstelling tussen parochiescholen (van leken) en interparochiële scholen (van broeders) dook weer op. Het streven naar sociaal gemengde
parochiescholen had na de oorlog bepaald niet aan kracht verloren. Alfrink,
destijds bisschop-coadjutor van Utrecht, schreef er in 1951 over:
“Het feit, dat in ons land de Bisschoppen zich steeds – meer dan wellicht elders – krachtig verzet hebben tegen standenscholen en vele andere uitingen in die richting, heeft ongetwijfeld het gevolg gehad, dat
de grote massa van het volk nog vertrouwen in de kerk heeft en de verdediging van zijn belangen bij de Bisschoppen veilig gesteld weet. Deze houding heeft zeer velen weerhouden naar het communisme af te
glijden.”3
De gedachte dat de parochiële school de sociale rust diende, speelde in de
overwegingen van kerkelijke gezagsdragers een belangrijke rol. 4 Alfrink
wees erop dat het een buitengewoon slechte indruk maakte, wanneer religieuze congregaties een voorkeur aan de dag legden voor onderwijs aan kin-

1

F.J.C.M. Op de Coul, directeur van het rkcboo, aan br. Bonaventura Meijs, algemeen
overste (1 juli 1950), in: Arch. Brs. M’str., doos 15-3-2; Verslag van de bijeenkomst van 20
mannelijke en vrouwelijke onderwijscongregaties met een commissie van de Nederlandse R.K. Schoolraad betreffende de verhouding religieuzen-leken, te Den Haag (20
juli 1950), in: Arch. Brs. O’bosch, doos s 06, map 06, en in: Arch. Brs. M’str., doos 15-3-2;
Verslag van een bijeenkomst van een commissie van de R.K. Schoolraad, het dagelijks
bestuur van het kov, de diocesane R.K. onderwijzersbonden, het Centraal Bureau voor
Onderwijs en Opvoeding en de R.K. Mulo-Vereniging, over de kwestie religieuzen-leken, door br. Venantius [de Roos] van Oudenbosch (6 mei 1951), in: Arch. Brs. O’bosch,
doos s 06, map 06.
2 A.C.J. van Houten, bisschoppelijk hoofdinspecteur voor het lager onderwijs in het bisdom Haarlem, aan br. Robertus Knuvers, algemeen overste (20 juni 1951), in: Arch.
Brs. O’bosch, doos c 15, map 06.
3 B.J. Alfrink, bisschop-coadjutor van Utrecht, aan P. Giobbe, internuntius te Den Haag
[1951], in: Arch. Abd. Utrecht, doos: Onderwijs xxxii. Vraagstuk Parochiële Scholen.
4 Bijvoorbeeld: F.J. Feron, vicaris-generaal van Roermond, aan F. Op de Coul, directeur
van het rkcboo (12 aug. 1951), in: Arch. Abd. Utrecht, doos: Onderwijs xxxiii. Vraagstuk
Parochiële Scholen.
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deren uit de betere standen.1 Het episcopaat wees standsscholen dus af,
maar had weinig verweer tegen welgestelde ouders die zich op hun principiële keuzevrijheid beriepen en er zelfs niet voor terugschrokken om in Rome te klagen over de beknotting daarvan. Hoewel hun keuze voor interparochiële opleidingsscholen zonder twijfel mede gemotiveerd werd door bedenkingen tegen ‘volkse’ scholen, brachten zij bij voorkeur onderwijskundige
argumenten te berde.
De broeders en fraters verzetten zich niet tegen het parochiële systeem als
zodanig en zij waren zeker geen principiële voorstanders van scholen die
hun leerlingen naar het inkomen van de ouders selecteerden. Zij wezen
echter alle plannen af die hun bestaande scholen zouden schaden. Omdat
zij bovendien de indruk hadden dat de leken deze kwestie aangrepen om tegen de religieuzen te stoken, kozen zij soms voor een harde opstelling:
“Wij moeten ook nooit toelaten dat ons het recht om het onderwijs en de
opvoeding van de betere stand en het intellectuele kind te behartigen, ontnomen wordt.”2
In de jaren zestig verloor deze problematiek aan scherpte, omdat in feite
alle geledingen – het rkcboo, de bisschoppelijke inspectie, de gemeentebesturen, de pastoors, de onderwijzers, de hoofden van scholen en de religieuzen – om sociale of onderwijskundige redenen bezwaren hadden tegen
standsscholen.3
Tenslotte werd in 1945 weer de vraag opgeworpen of religieuze onderwijskrachten lid moesten worden van de katholieke onderwijzersbonden. De
congregaties waren onderling verdeeld: sommige voelden voor toetreding op
bepaalde voorwaarden, andere meenden dat hun kracht juist was gelegen in
isolement.4 Medio jaren vijftig gingen de congregaties echter overstag en
werden de broeders en fraters, meestal collectief en tegen gereduceerde contributie, lid van de bonden.
Hoewel de conflicten in het algemeen minder ernstig waren dan voor de
oorlog (er was immers geen sprake meer van grote werkloosheid onder de
1

B.J. Alfrink, bisschop-coadjutor van Utrecht, aan F. Op de Coul, directeur van het
rkcboo (30 maart 1953), in: Arch. Abd. Utrecht, doos: Onderwijs xxxiii. Vraagstuk Parochiële Scholen.
2 Verslag over de toestand van de Congregatie (1954), in: Arch. Frs. Utrecht, kast 5, doos
22: Algemeen Kapittel 1954 i, map e.
3 Bijvoorbeeld de Fraters van Tilburg. Zie: fr. Ambrosi van Oers, bestuurslid belast met
onderwijszaken, aan fr. Celestinus [van Munster] te Oss (1 sept. 1963), in: Arch. Frs.
Tilburg, Alg. arch., doos: 1957-1963. Documenten.
4 De algemene en provinciale oversten van mannelijke onderwijscongregaties (Broeders van Huijbergen, Broeders van de Christelijke Scholen, Broeders van Oudenbosch,
Broeders van Dongen, Broeders van Liefde) aan J. Baeten, bisschop van Breda (28 jan.
1953), in: Arch. Bd. Breda, doos i 73: Oudenbosch.
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onderwijzers), trokken de congregatiebesturen zich de kritiek nu sterker
aan. Daarvoor waren verschillende redenen.
In de eerste plaats bevonden de religieuzen zich nu in het defensief. Vóór
de oorlog waren het juist de leken die een defensieve en in sommige opzichten zelfs ongelijke strijd voerden tegen de religieuzen. Nu waren de leken aan de winnende hand: hun opkomst was een overduidelijk verschijnsel in veel sectoren van het katholieke leven, óók in het onderwijs. De bewegingsvrijheid van de congregaties werd steeds geringer, omdat elke nieuwe onderneming door de lekenorganisaties met argusogen bekeken werd.
Dat woog vooral zwaar voor de congregatie van Tilburg, die sterk vertegenwoordigd was in Noord-Brabant. Naarmate het aantal leke-onderwijzers toenam, werd het steeds moeilijker om werk te vinden dat zonder conflicten
kon worden aangenomen.1 Ironisch genoeg was het merendeel van die leken opgeleid door de fraters van de Bisschoppelijke Kweekschool in Den
Bosch!
In de tweede plaats bestonden nu ook onder de religieuzen zelf twijfels
over hun functioneren in het onderwijs. Bezinning op de voor- en nadelen
van de religieuze staat en op de eigen positie in het gesubsidieerde onderwijs nam in de jaren vijftig een aanvang.2 Niet iedereen zag daarvan de
noodzaak in: “De innerlijke waarde van onze liefdewerken hangt niet af van
het al of niet gehonoreerd zijn, maar van het al of niet voortkomen uit heilige liefde.”3 Dergelijke traditionele antwoorden voldeden in de ogen van
veel religieuzen steeds minder.
De derde reden was, dat nu ook vertegenwoordigers van de kerk zich bij
het koor der critici voegden. Bij diverse gelegenheden, soms privé, soms
openlijk, werd de congregatiebesturen in niet mis te verstane bewoordingen
te kennen gegeven dat de religieuzen er goed aan zouden doen naar ander
werk om te zien, hun engagement met de armen te vernieuwen en hun blik
te verruimen buiten de grenzen van Nederland en de (ex-)koloniën. Noch
voor het katholieke volksdeel, noch voor de kerk was het gewone lo nog
een noodgebied.
De Utrechtse congregatie werd in 1950 met dergelijke kritiek geconfronteerd, toen aartsbisschop De Jong een brief schreef aan algemeen overste fr.
Albertus Kras om hem te overreden een blo-school in Emmen te aanvaarden. De Jong schreef:
1 Interview met fr. Novatus Vinckx, frater van Tilburg (29 november 1989).
2 Zoals bijvoorbeeld blijkt uit de rede van br. Robertus Knuvers, algemeen

overste, op
de eerste bijeenkomst van de hoofden der school van de congregatie: ‘Onze veelzijdige
taak’ (3 jan. 1952), in: Arch. Brs. O’bosch, doos b 33, map 04.
3 Fr. Petrus Canisius [Leygraaf], algemeen overste, aan de fraters (dec. 1951), in: Arch.
Frs. Tilburg, Alg. arch., doos: 1945-1951. Circulaires.
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“(...) is misschien niet de tijd gekomen, dat Uw Bestuur zich eens ernstig afvraagt, of de huidige sterk veranderde omstandigheden niet een
groter aanpassingsvermogen vragen van de autoriteiten der Congregatie.
(...) Laat het zijn, dat de klachten, die Ons zo nu en dan bereiken, onrechtvaardig zijn, minstens in sommige gevallen is de schijn tegen U.
En zelfs dat moet vermeden worden. En dat wordt vermeden, als U
weer terugkeert naar de oorspronkelijke opzet van iedere religieuse
Congregatie: de liefdewerken aanpakken, die door anderen, d.w.z. door
leken niet gedaan worden, of niet kunnen gedaan worden.”
De Jong voegde daaraan toe dat hij er zelfs voor zou willen pleiten sommige lagere scholen aan leken over te dragen om scholen voor minder bedeelde kinderen te kunnen openen: “een revolutie van binnen uit is altijd toch
nog te verkiezen boven een revolutie van buiten af. (...) Laat Uwe (en Onze)
Congregatie nu eens het eerste het voorbeeld geven van radicale aanpassing
aan nieuwe kerkelijke noden.”1
Deze brief van De Jong maakte grote indruk. Het congregatiebestuur
vroeg onmiddellijk een audiëntie aan “om de juiste strekking van genoemd
schrijven nader van Uwe Eminentie te vernemen”.2 Na zich jarenlang verzet te hebben tegen dergelijke kritiek kon men niet onmiddellijk over zijn
hart verkrijgen toe te geven dat er veel waars stak in De Jongs woorden. In
het bestuursverslag van 1954 werden de fraters gewaarschuwd: “De Congregatie moet ook nooit toegeven, dat wij beter de scholen over kunnen laten
aan leken en ander werk zoeken.”3 Die waarschuwing werd in het bestuursverslag van 1960 nog eens woordelijk herhaald.
Maar ook Alfrink, opvolger van De Jong, drong bij herhaling aan op een,
althans gedeeltelijke, heroriëntatie, waarbij hij vooral het oog gericht had op
een uitbreiding van de activiteiten in de sfeer van blo en voogdijwerk. Zo
constateerde hij in een toespraak tot oversten van congregaties die in de
kinderbescherming actief waren:
“Thans is er veel veranderd. De weeshuizen zijn leeggelopen bij gebrek
aan bevolking. Scholen en ziekenhuizen bieden een heel ander aspect.
Ik bedoel vanzelfsprekend niet te zeggen dat onze religieuzen in het
1

J. de Jong, aartsbisschop van Utrecht, aan fr. Albertus Kras, algemeen overste (27 mei
1950), in: Arch. Frs. Utrecht, Arch. Alg. Secr., doos: Correspondentie Aartsbisdom 19421956, map ij.
2 De secretaris van het congregatiebestuur aan J. de Jong, aartsbisschop van Utrecht (13
juni 1950), in: Arch. Frs. Utrecht, Arch. Alg. Secr., doos: Correspondentie Aartsbisdom
1942-1956, map ij.
3 Verslag over de toestand van de Congregatie (1954), in: Arch. Frs. Utrecht, kast 5, doos
22: Algemeen Kapittel 1954 i, map e.
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onderwijs geen voortreffelijk en onontbeerlijk werk doen. (...) Maar de
school als zodanig is geen werk van charitas meer, zoals het geven van
katholiek onderwijs dat in de vorige eeuw, in een vorige generatie, dikwijls wèl was. (...) Vandaar dan ook kan men de vraag stellen of de
christelijke charitas niet goed doet om te zoeken naar nieuwe objecten,
waarin de liefde van het Evangelie zich nog weer duidelijker manifesteert, en dus ook scherper aan de wereld gepredikt wordt.”1
Veel commotie veroorzaakte ook een soortgelijk betoog ten overstaan van de
oversten van zustercongregaties, die op 26 november 1958 bijeen waren in
de St.-Janskathedraal te Den Bosch voor een cursus van de snvr.2
De congregatie van Maastricht had al in 1952 kritiek gekregen van bisschoppelijk visitator L. Rood sj (1898-1984). Rood betoogde dat de congregatie meer aandacht moest schenken aan kinderen uit zwakke milieus, aan
gehandicapte kinderen en aan kinderen met speciale problemen. Hij vond
dat de broeders in maatschappelijk opzicht te terughoudend waren en daardoor te weinig deden aan parochieel jeugdwerk.3 Tenslotte raadde hij de
congregatie aan zich te gaan toeleggen op het nijverheidsonderwijs, omdat
de behoefte daaraan in het katholieke volksdeel groeiende was.4
Dat orden en congregaties werden opgeroepen hun werkzaamheden aan
te passen aan de naoorlogse omstandigheden, was een verschijnsel dat zich
bepaald niet tot Nederland beperkte. Ook in andere westerse landen werden
traditionele werkterreinen van religieuzen in toenemende mate bezet door
katholieke leken en/of door een overheid die over zeer veel geld en mankracht kon beschikken. Paus Pius xii pleitte daarom reeds in 1950 voor een
aanpassing van de werkzaamheden, ook al ontkende hij dat de activiteiten
van religieuzen hun caritatieve karakter zouden hebben verloren: “Het is U
natuurlijk bekend, dat luid verkondigd wordt, dat de liefdadigheid langza1

Verslag van een bespreking van de algemene en provinciale oversten van de congregaties, werkzaam in de katholieke kinderbescherming (26 nov. 1953), in: Arch. Brs. Huijbergen, doos xviii, map: Relig-leek.
2 snvr: Stichting Nederlandse Vrouwelijke Religieuzen. Over de reacties op Alfrinks
rede: M. Brandsen-Diederen en B. Lardinois, In Gods naam veranderen. Ontwikkeling
van uniformiteit naar pluriformiteit bij de Zusters van Liefde van Tilburg, 1946-1964 (Amsterdam 1984. Scriptie vu Amsterdam), p. 136.
3 Visitatieverslag door L. Rood sj van de huizen in het aartsbisdom Utrecht (1952), in:
Arch. Abd. Utrecht, doos: Maastricht. Broeders Onbevl. Ontvangenis; Visitatieverslag
door L. Rood sj van de huizen in het bisdom Roermond in 1951-52 (1952), in: Arch. Bd.
Roermond, Statisch archief, inv. nr. 262, map: Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis
te Maastricht.
4 Visitatieverslag door L. Rood sj van de huizen in het bisdom Roermond in 1951-52
(1952), in: Arch. Bd. Roermond, Statisch archief, inv. nr. 262, map: Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis te Maastricht.
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merhand haar religieus karakter verliest en gelaïciseerd wordt. Een liefdadigheid echter, die haar oorsprong niet vindt in het geloof, doch van elders
komt, is geen echte charitas en kan zeker niet katholiek genoemd worden.” 1
Niettemin bleek steeds duidelijker dat de beoefening van de christelijke caritas op terreinen die in toenemende mate door de overheid en door leken
werden bezet, problematisch was geworden. Ook van gehoorzame religieuzen kon men niet verwachten dat zij tot in lengte van jaren werkzaamheden
zouden verrichten die, letterlijk en figuurlijk, voor hetzelfde geld door anderen konden worden verricht.

4. Een voorzichtige koerswijziging
Op zoek naar nood
In de loop van de jaren vijftig werd het beleid van de congregaties in toenemende mate bepaald door het begrip ‘nood’. Aangeboden werkzaamheden werden niet meer uitsluitend beoordeeld op haalbaarheid en opportuniteit. Men ging na, of zij tegemoet kwamen aan een nood die zonder inzet
van religieuzen zou blijven bestaan. Broeders en fraters wilden gebruikmaken van de mogelijkheden van hun levensstaat en van hun organisatie om
juist dié werkzaamheden te verrichten waarvoor géén overheidsgeld en géén
mankracht beschikbaar was. Zij wilden op die manier het idealisme en de
‘geest van caritas’ van de eerste broedergeneratie hervinden. Idealistische
motieven overheersten, maar er waren ook min of meer ‘profane’ motieven
in het spel: de wens om critici de mond te snoeren, het streven naar een
verbetering van de verstandhouding met de leken, de behoefte om de eigen
gemeenschap meer elan te geven en haar aantrekkingskracht op de jeugd te
verhogen. Overigens dacht men bij het begrip ‘nood’ aan vormen van sociale nood – de nood van armen, misdeelden, gehandicapten – maar evenzeer aan zuiver kerkelijke en godsdienstige noden.
‘Nood’ werd een geaccepteerd uitgangspunt, maar dat betekende niet dat
de congregaties ineens geheel andere wegen insloegen. Met name in Tilburg stelde het bestuur zich jarenlang zeer terughoudend op, hoewel onder
de fraters de behoefte aan verandering gestaag groeide. Het zakenkapittel
van 1957 bracht grote veranderingen teweeg. Fr. Petrus Canisius Leygraaf

1

Pius xii, ‘Toespraak van Z.H. Paus Pius xii tot de deelnemers aan het congres voor religieusen’.
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Utrechtse welpen spelen een spelletje onder het toeziend oog van een Frater
van Utrecht, circa 1933.
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werd niet herkozen.1 De kapitularissen drongen erop aan dat het volgende
bestuur nieuwe werkzaamheden te ondernemen in de sfeer van blo, missie
en jeugdwerk, zelfs wanneer daarvoor het bestaande werk zou moeten worden ingekrompen.2 Zowel in Tilburg als elders realiseerde men zich echter
dat de meerderheid van de broeders en fraters nog vele jaren werkzaam zou
blijven op de gewone lagere scholen en ulo-scholen, en dat die scholen bovendien een onmisbare basis vormden voor alternatieve activiteiten. De inkomsten van de congregaties bestonden immers hoofdzakelijk uit onderwijzerssalarissen. Ook de rekrutering van nieuwe leden was van die scholen
afhankelijk. In Tilburg bracht enig cijferwerk aan het licht dat tussen 1938
en 1959 gemiddeld 81% van alle nieuwe fraters gerekruteerd was uit de
leerlingen van de eigen scholen.3 In de andere congregaties lagen de zaken
niet veel anders. De waarde en zinvolheid van het bestaande werk werd dan
ook telkens weer onderstreept,4 te meer omdat de broeders en fraters er nog
steeds van overtuigd waren dat zij iets extra’s te bieden hadden op het gebied van inzet, toewijding, deskundigheid en godsdienstige vorming.
De zoektocht naar noden speelde zich voor een groot deel af op het vertrouwde werkterrein van de congregaties: het lager onderwijs. Daar was in
de jaren vijftig nog steeds vraag naar religieuzen, vooral ten behoeve van
projecten waarvoor extra inzet en deskundigheid werden vereist, zoals het
‘opstarten’ van scholen in nieuwbouwparochies of het revitaliseren van in
het slop geraakte stadsscholen. De Broeders van Oudenbosch gaven reeds
in 1947 het goede voorbeeld door zich te ontfermen over een jongensschool
in St.-Willebrord, een Westbrabants dorp met veel sociale problemen en
een moeilijke schoolbevolking.5 De Broeders van Maastricht accepteerden
1

Er is bewust actie gevoerd om zijn herverkiezing te voorkomen. Zie: anoniem, ‘Paper
m.b.t. evt. herverkiezing van fr. M. Petrus Canisius als sup. gen.’ [ca. nov. 1957], in:
Arch. Frs. Tilburg, Alg. arch., doos: 1957-1963. Gen. kapittel.
2 Zie: Dossier papers ter voorbereiding van het Generaal Kapittel van 1957 [1957], in:
Arch. Frs. Tilburg, Alg. arch., doos: 1957-1963. Gen. Kapittel; Voorstel van fr. François
[Krijnen] ten behoeve van het zakenkapittel van 1957 (1957), in: Arch. Frs. Tilburg, Alg.
arch., doos: 1957-1963. Gen. Kapittel. Dat dergelijke voorstellen als gedurfd golden,
blijkt uit het feit dat fr. François vooraf aan de aartsbisschop van Utrecht toestemming
gevraagd had om zijn ideeën aan het kapittel voor te leggen.
3 Overzicht van de afkomst van de juvenisten, afkomstig van de eigen scholen van de
congregatie, 1938-1959 [1959], in: Arch. Frs. Tilburg, Alg. arch., doos: 1957-1963. Documenten.
4 Fr. Novatus Vinckx, ‘Enkele notities over de religieuse onderwijzer en zijn verhouding [tot] de K.O.B.’ [ca. 1958], in: Arch. Frs. Tilburg, Bestuursarchief, doos: Congregatie.
Contacten. Diversen.
5 Br. Robertus Knuvers, algemeen overste, aan C. v.d. Riet, pastoor van St.-Willebrord
(29 sept. 1945), in: Arch. Brs. O’bosch, doos c 24, map 01; br. Robertus Knuvers, algemeen overste, aan [br. Cyprianus Fontijn, directeur van de bisschoppelijke kweekschool
in Oudenbosch] (26 okt. 1945), in: Arch. Brs. O’bosch, doos c 24, map 01.
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scholen in sociaal zwakke wijken van Amsterdam, Maastricht en Haarlem.1
De Fraters van Tilburg namen in 1960 een problematische volksschool in
de Amsterdamse Jordaan over.
Soms leidde de nadruk op noden tot moeilijke dilemma’s. De reeds eerder genoemde uitnodiging van de gemeente Oosterhout om een nieuwe hbs
van personeel te voorzien bracht het congregatiebestuur van Huijbergen in
een gewetensconflict. Men constateerde weliswaar vergenoegd dat de congregatie voldoende mo-akten in huis had, maar men vroeg zich af of middelbaar onderwijs wel als een vorm van noodleniging kon worden bestempeld. Deze scrupules werden weggenomen door het bisdom Breda, dat erop
wees dat er voor de betreffende school niet voldoende leke-leerkrachten
voorhanden waren en dat de inzet van broeders dus wel degelijk tegemoet
kwam aan een nood.

Nijverheidsonderwijs en BLO
Het nijverheidsonderwijs stond in de naoorlogse periode sterk in de belangstelling, vooral met het oog op de behoefte aan vakmensen voor de industrie van ‘herrijzend Nederland’. In katholieke kring werd bovendien
overwogen dat ambachtsscholen (of lts’en) een uitstekend middel zouden
zijn om de oudere arbeidersjeugd blijvend aan kerk en godsdienst te
binden. Men meende dat juist die categorie ten prooi dreigde te vallen aan
zedeloosheid en godsdienstige onverschilligheid. Om diezelfde reden stond
ook het jeugdwerk onder arbeidersjongeren sterk in de belangstelling. Er
was hier zonder twijfel sprake van een katholieke variant op de naoorlogse
morele paniek over de ‘onmaatschappelijke’ of ‘verwilderde’ jeugd.2 Ondanks de belangstelling in eigen kring zijn de congregaties van Maastricht,
Tilburg en Huijbergen slechts mondjesmaat aan nijverheidsonderwijs toegekomen. De congregatie van Oudenbosch stichtte in 1947 een ambachtsschool in Oudenbosch.3 Het meeste succes hadden de Fraters van Utrecht.
Zij slaagden erin hun oude ambachtsopleiding in Borculo om te zetten in
een reguliere lts (1946). Twee jaar later voegden zij er een Lagere Tuinbouwschool aan toe. Ook hun vakopleiding in Zeist werd in 1946 tot een
gewone lts omgevormd. Deze school werd op den duur ook opengesteld

1

Verslag van het generaal bestuur over de periode 1964-1970, in: Arch. Brs. M’str., doos
1-3-2.
2 Peet, Het uur van de arbeidersjeugd, p. 97-101.
3 Br. Supplicius Vonk, ‘Historisch overzicht van de Kath. Technische School te Oudenbosch’ (1 sept. 1972), in: Arch. Brs. O’bosch, doos s 02, map 03.
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voor externe leerlingen. In 1952 werd personeel beschikbaar gesteld voor
een nieuwe lts in Lichtenvoorde, in de Achterhoek.
Het blo, dat voor de oorlog soms, onterecht, werd beschouwd als een
vergaarbak voor ‘hopeloze gevallen’ en, even onterecht, als een geschikte
werkplek voor onderwijzers die zich in de grote klassen van het gewone lager onderwijs niet konden redden, werd na de oorlog een volwaardige vorm
van onderwijs. Er kwam een gerichte didaktiek tot ontwikkeling, waaraan
zusters, broeders en fraters een belangrijke bijdrage leverden. Bovendien
vond een differentiëring van de blo-scholen plaats naar de aard van de problemen van de leerlingen. Voor broedercongregaties die bewust op zoek waren naar ‘noden’, vormde het blo meer dan ooit een aantrekkelijk werkterrein. Dat gold zowel voor de zorg voor kinderen met leermoeilijkheden als
voor de opvoeding en verzorging van lichamelijk gehandicapte kinderen.
De Broeders van Maastricht assisteerden bij de oprichting van een nieuwe
School voor Slechthorenden in Eindhoven.1 De Fraters van Tilburg bouwden in het begin van de jaren zestig het Instituut voor Visueel Gehandicapten ‘Henricus’ te Nijmegen, bedoeld als opvolger van het oude blindeninstituut in Grave. Zij staken zich in zorgwekkende schulden om dit instituut
van de grond te krijgen, dat overigens in de jaren zeventig weer naar Grave
zou teruggaan.2 De Broeders van Huijbergen bouwden in 1954 een nieuw
klooster in Breda om van daaruit een blo-internaat te kunnen bedienen.
Soms werd nijverheidsonderwijs gegeven in het kader van het blo. Zo
richtte de congregatie van Huijbergen in Breda een ito-school en een
‘mel’-tuinbouwschool op.3 De Fraters van Utrecht voorzagen hun lts in
Lichtenvoorde in 1966 van een ito-afdeling en verzorgden in Utrecht zelf
jarenlang ambachtscursussen voor de blo-leerlingen. Dat laatstgenoemde
werk werd in 1967 bekroond door de oprichting van de eerste zelfstandige
ito-school in Nederland (1967). Het onderwijsaanbod van de Leo-gesticht
in Borculo werd in de loop van de jaren zestig uitgebreid met mavo- en
leao-opleidingen voor probleemkinderen, die samen met de bestaande lage1

Voortdurende teleurstellingen en gebrekkige medewerking van het schoolbestuur
deden de congregatie in 1963 besluiten zich uit dit project terug te trekken. Enkele
broeders bleven er individueel bij betrokken. Zie: br. Bonaventura Meijs, secr. van het
congregatiebestuur, aan M.A.P.J. Oomens, vicaris-generaal van het bisdom Den Bosch
(29 juli 1963), in: Arch. Bd. Den Bosch, inv. nr. 521, doos: Broeders van O.L.Vr. Onbevl.
Ontvangenis Maastricht, map: Broeders van Maastricht. Kloosters Helmond; Verslag
van het generaal bestuur over de periode 1964-1970, in: Arch. Brs. M’str., doos 1-3-2.
2 Zie de volgende stukken rond het Speciale Generaal Kapittel van 1968: Eindredactie
van de voorstellen [jan. 1969], in: Arch. Frs. Tilburg, Alg. arch., doos: Speciaal Kapittel
1968 ii; ‘Enkele kanttekeningen rond de financiële situatie in onze gemeenschap’, in:
[Verslag van de] Financieel-economische studiedagen [1968], in: Arch. Frs. Tilburg, Alg.
arch, doos: Speciaal Kapittel 1968 iii.
3 ito: Individueel Technisch Onderwijs. mel: Met Eenvoudig Leerplan.
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re school in 1971 als zmok-scholen werden erkend.1 Veel broeders en
fraters waren betrokken bij nazorgprojecten voor voormalige blo-leerlingen
en bij het bestuur van scholen voor blo. In de jaren zestig, toen het aantal
beschikbare broeders afnam, werd bovendien ‘projectmatig’ aan het blo
bijgedragen. Zo stelde de congregatie van Maastricht twee deskundige broeders beschikbaar om te assisteren bij de oprichting van lom-scholen in Veghel en Uden.2

Inzet in de diaspora
Een bijzondere vorm van noodleniging was de inzet van de congregaties in
het nieuwe bisdom Rotterdam (de provincie Zuid-Holland) en vooral in het
nieuwe bisdom Groningen (de provincies Friesland, Groningen en Drenthe). Na de oorlog legde de Nederlandse overheid een levendige belangstelling aan de dag voor de economische en sociaal-culturele situatie in zogenaamde nood- of ontwikkelingsgebieden. Daaronder werden met name delen van de noordelijke provincies begrepen. In katholieke kring was dat een
reden om zich te verdiepen in de positie van de katholieken in het Noorden
en op de Zuidhollandse Eilanden, waar zij een minieme en zeer verspreid
levende minderheid vormden.3 Men sprak daarom van een ‘katholieke diaspora’. De kerkelijke infrastructuur was daar zwak ontwikkeld, onder meer
door een chronisch tekort aan priesters. Het bleek bovendien buitengewoon
moeilijk katholieke leerkrachten te vinden die bereid waren aan scholen in
deze regio’s te gaan werken.
In 1961 organiseerde pater Amatus van Straaten osa (1914-1982), directeur van het katholiek vormingscentrum ‘Vinea Domini’ in Witmarsum,
voor de oversten en bestuursleden van broeder- en fratercongregaties een
driedaags werkbezoek aan het bisdom Groningen. Het was hem niet ontgaan dat de congregaties op zoek waren naar nieuwe zinvolle werkzaamhe1

zmok-school: school voor Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen. Zie: fr. Robertus Egberts, ‘Herdenkingsrede bij het 75-jarig bestaan van de Leo-sticnting in Borculo’ (1973),
in: Arch. Frs. Utrecht, kast 10, doos 11a: Huizen in Nederland. Overste. Borculo. 1965.
2 lom-school: school voor kinderen met Leer- en Opvoedingsmoeilijkheden.
3 Deze belangstelling kwam onder meer tot uiting in een aantal rapporten van het
kaski, vaak in opdracht van de betreffende bisdommen. Bijvoorbeeld: Memorandum
over de diaspora in Nederland, Den Haag 1953. kaski-rapport. 105; De religieuse en sociale
problematiek van de katholieke bevolking in de ontwikkelingsgebieden in Noord-Oost-Nederland, Den Haag [1955]. kaski-rapport. 140. Over het bisdom Rotterdam: [J.J. Poeisz en
W. Goddijn], Diaspora in beweging. Een sociografische en sociologische analyse van de katholieke diasporabevolking in enkele gebieden van het diocees Rotterdam. Uitgebracht in opdracht van Mgr. A.C. Schaaper, Vicaris-Generaal van de Bisschop van Rotterdam, Den
Haag 1962. kaski-rapport. 281.
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den. Hij wilde hen kennis laten maken met de kerkelijke problemen in het
Noorden in de hoop dat zij zich zouden laten overhalen er scholen en andere instellingen op zich te nemen. Het bisdom Groningen had niet alleen
behoefte aan leerkrachten voor nieuwe katholieke scholen maar ook aan
werkers op het terrein van jeugdwerk, maatschappelijk werk, gezondheidszorg, catechese en parochiewerk.1 Zowel de nieuwe bisschop, P.A. Nierman
(1901-1976), als Van Straaten hoopten religieuzen in te kunnen schakelen
in het hele proces van kerk- en gemeenschapsopbouw. Die integrale aanpak
vonden de broeders zeer aantrekkelijk. Bovendien werden zij aangenaam getroffen door het feit dat er in het Noorden nog een acute behoefte werd gevoeld aan de inzet van religieuzen. Dat waren ze in het Zuiden niet meer
gewend. Tenslotte hoopten zij in het Noorden een nieuw rekruteringsgebied te kunnen ontsluiten.2 Van Straaten had over de respons dan ook niet
te klagen. Heel wat congregaties maakten de gang naar het verre Noorden.
De Broeders van Oudenbosch waren reeds in 1947 min of meer toevallig
in de Noordhollandse ‘diaspora’ terechtgekomen. Door ruimtegebrek in de
Alkmaarse ulo-school waren zij gedwongen geweest elders in Noord-Holland uitbreidingsmogelijkheden te zoeken. Uiteindelijk besloten zij zich in
Den Helder te vestigen. De overweging dat men op deze manier een steentje kon bijdragen aan een betere geestelijke verzorging van de katholieken in
de Noordnederlandse diaspora heeft daarbij zeker al een rol gespeeld. In de
jaren zestig vestigden de broeders zich ook in het bisdom Groningen. Van
1963 tot 1972 beheerden zij een lagere school in Delfzijl. De Fraters van
Tilburg namen in 1961 een ulo-school en een lagere school in Joure op
zich. In Leeuwarden startten ze met een blo-school. De komst van de fraters naar Joure heeft overigens veel tegenwerking van leken ondervonden.
Volkomen onontgonnen werkterreinen bestonden in katholiek Nederland
eenvoudig niet meer.
De Fraters van Utrecht hadden zich in 1955-56 onder druk van kardinaal
De Jong – de hierboven geciteerde brief getuigt daarvan – in Emmen gevestigd om er een blo-school op zich te nemen en ‘neutrale’ blo-plannen vóór
te zijn. Eigenlijk hadden zij tot dan toe weinig belangstelling gehad voor
ondernemingen in de ‘diaspora’, ook al hadden de noordelijke provincies
lang tot het aartsbisdom behoord. Dat veranderde na de campagne van Van
Straaten. In 1962 betrokken de fraters in Veendam een ‘streekklooster’. Het
1

‘Kort verslag van de Apostolische Verkenningen in het Bisdom Groningen. 25-27 april
1961’ (1961), in: Arch. Frs. Utrecht, Arch. Alg. Secr., doos: Correspondentie Aartsbisdom
1956-[ca. 1970], map ij.
2 Fr. Justinianus Upperschoten, ‘Summier verslag audiëntie door Zijne Eminentie
Kard. Alfrink verleend aan frater Superior [fr. Willibrordo van der Krogt] - frater Justinianus was bij deze audiëntie aanwezig. Dinsdag 24 oktober 1961’ (1961), in: Arch. Frs.
Utrecht, Arch. Alg. Secr., doos: Correspondentie Aartsbisdom 1956-[ca. 1970], map a.
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was de bedoeling om vanuit dit centrum lager onderwijs, jeugdwerk en parochiewerk te verzorgen voor de hele regio. De activiteiten van de vestiging
in Emmen werden uitgebreid. In 1961 werd (zonder resultaat) overleg gevoerd met andere congregaties om gezamenlijk een ambachtsschool op te
richten in de stad Groningen.
Ook de congregatie van Huijbergen werd door de katholieke diaspora
aangetrokken. Terwijl andere broedercongregaties zich in het bisdom Groningen vestigden, richtte deze congregatie zich op probleemgebieden in het
Westen van het land. Reeds in 1954 hadden de broeders in Amstelveen een
school voor lager onderwijs en ulo op zich genomen. In het begin van de
jaren zestig kwamen zij tegemoet aan een verzoek van M. Jansen (19051983), bisschop van Rotterdam, om te helpen bij de opbouw van het katholieke onderwijs in diens diocees. In 1964 vestigden zij zich in Hellevoetsluis, waar zij een nieuwe school voor de tamelijk geïsoleerde katholieke
gemeenschap bemanden. Reeds vier jaar later waren zij gedwongen deze
vestiging op te geven en de school over te dragen aan leke-leerkrachten. Er
hadden zich allerlei moeilijkheden voorgedaan. Bovendien was één van de
broeders ter plaatse uitgetreden. De congregatie was niet bij machte hem te
vervangen, omdat alle beschikbare jonge krachten inmiddels naar de missie
waren gestuurd.1

Jeugdwerk
Zoals gezegd bestond er na de oorlog grote bezorgdheid over de zedelijkheid en godsdienstigheid van de (katholieke) arbeidersjeugd. Organisaties
als de Katholieke Arbeidersjeugd (kaj) en de Vrouwelijke Katholieke Arbeidersjeugd (vkaj) kwamen mede uit deze bezorgdheid voort.2 Het jeugdwerk
in al zijn varianten kwam sterk in de belangstelling te staan. Er ontstond
een evenredig grote vraag naar jeugdleiders.
Hoewel dit werk op de weg van de congregaties leek te liggen, stonden
tijdens bestuursvergaderingen en kapittelzittingen enthousiaste voorstanders recht tegenover medebroeders die het traditionele standpunt huldigden
dat (te veel) jeugdwerk schadelijk was voor de belangen van de studie, het
onderwijs en het geestelijk leven. Dat was bijvoorbeeld het geval bij de
Broeders van Oudenbosch, die vanouds in vrijwel elke vestigingsplaats
naast hun gewone onderwijstaken uiteenlopende vormen van jeugdwerk
1

Br. Venantius Bul, algemeen overste, aan M.A. Jansen, bisschop van Rotterdam (24
okt. 1968), in: Arch. Bd. Roermond, doos 20: Broeders 1, map: Moederhuis Huijbergen.
Broeders van Huijbergen.
2 Peet, Het uur van de arbeidersjeugd, p. 97 e.v.
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hadden aangenomen. Tijdens het zakenkapittel van 1945, waarin het thema
‘herstel’ centraal stond, werd voorgesteld om in het belang van studie en
onderwijs het hele buitenschoolse jeugdwerk af te stoten. Gezien de persoonlijke betrokkenheid van veel broeders bij het jeugdwerk was het niet
verwonderlijk dat dit voorstel werd afgestemd.1 De congregatie investeerde
zelfs flink in het jeugdwerk. Bijgevolg konden in 1957 de volgende activiteiten worden opgesomd: avondcursussen, bibliotheekwerk, directie zangkoor,
Don Bosco Liefdewerk, filmclubs, handenarbeidclubs, jongenssoos, jongensgilde, voorbereiding op kerkelijke diensten en op de kindermis, St.Franciscus Liefdewerk, maatschappelijk werk, leiding misdienaars, leiding
voetbalclub, verkennerij, nazorg blo, patronaatswerk, toneelleiding, St.-Fideliswerk,2 speeltuinwerk, een zweefvliegtuigclub, leiding land- en tuinbouw-jongeren, leiding fanfare.3
De Broeders van Maastricht, die onmiddellijk na de oorlog hadden besloten het buitenschoolse jeugdwerk zoveel mogelijk te beperken, kwamen
daar in de jaren vijftig op terug en breidden hun activiteiten op dit gebied
juist flink uit.4 Tijdens het kapittel van 1958 werd zelfs voorgesteld het
jeugdwerk van nevenactiviteit op te waarderen tot volwaardig liefdewerk. Als
geen ander werk stelde het jeugdwerk de broeders immers in staat om, ondanks het ontbreken van ambachtsscholen, contact te houden met de oudere arbeidersjeugd en de ‘onmaatschappelijke jeugd’.
Binnen de congregatie van Tilburg, die het buitenschools jeugdwerk in
1916-17 vaarwel had gezegd, werd na de oorlog herhaaldelijk de vraag aan
de orde gesteld of men dit werk niet moest hervatten. Aanvankelijk wogen
de traditionele tegenargumenten het zwaarst, maar het kapittel van 1957
bracht ook in dit opzicht een ommekeer. In 1964 waren ruim 100 fraters
betrokken bij allerlei vormen van jeugdwerk.5 De congregatie van Huijbergen zette haar vooroorlogse traditie van jeugdwerk voort, ondanks de traditionele problemen met de dagorde, de studie e.d. Het aantal Fraters van
1

Notulen van het zakenkapittel van 1945, p. 8-9, in: Arch. Brs. O’bosch, doos d 4, map
10.
2 De St.-Fidelis-Vereeniging was een vereniging in Breda die na 1945 clubwerk organiseerde voor jongens van 10-19 jaar.
3 Br. Marcus [de Heldt] e.a., ‘Rapport over het jeugdwerk in onze Congregatie’ (1957),
in: Arch. Brs. O’bosch, doos d 7, map 10.
4 Verslag van een gesprek van fr. Anathasius [Bult], algemeen overste, met br. Christinus [Faber], oud-algemeen overste van de Broeders van Maastricht (24 feb. 1948), in:
Arch. Frs. Utrecht, kast 5, doos 21: Algemeen Kapittel 1948 ii, map d; Notulen van de
vergaderingen van het Hoofdbestuur (5 feb. 1954), in: Arch. Brs. M’str., doos 6-1-6; Verslag over de toestand van de Congregatie (1958), in: Arch. Brs. M’str., doos 1-1-8.
5 Fr. Novatus Vinckx, ‘Rapport over de algemene toestand van de Congregatie. Generaal Kapittel 1963’ (25 maart 1964), in: Arch. Frs. Tilburg, Alg. arch., doos: 1963-1969.
Publ. bestuur.
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Utrecht dat werkzaam was in het jeugdwerk nam in de loop der jaren toe.
Hun zorg voor probleemkinderen kwam tot uiting in speciale initiatieven,
zoals verkennersgroepen voor blo-leerlingen (Utrecht) en voor lichamelijk
gehandicapte jongens (Zeist).1 Zij ondernamen ook werkzaamheden die
zeer dicht tegen maatschappelijk werk aanleunden. Zo waren zij bijvoorbeeld al sinds de jaren dertig actief onder woonwagenbewoners in Utrecht
en Arnhem. Dat werk werd na de oorlog voortgezet.
Alle congregaties bleven het jeugdwerk als een probleem ervaren. Daarom
werd soms besloten enkele broeders geheel vrij te stellen voor het jeugdwerk om op die manier de nadelen van de combinatie met het onderwijzerschap te omzeilen. Dat bleek echter niet gemakkelijk. Zo slaagde men er in
Utrecht aanvankelijk niet in geschikte fraters te vinden.2 (In de loop van de
jaren zestig lukte dat overigens beter: in 1968 vonden 31 fraters in Nederland een hoofdtaak in jeugd- en parochiewerk.3) In Maastricht en Tilburg
werden enkele leden vrijgesteld, maar hun voorbereiding bleek onvoldoende. Bovendien had het katholieke jeugdwerk al zodanig vaste structuren
aangenomen dat het niet meeviel daar als congregatie nog ‘tussen te
komen’. Nieuwe beroepsgroepen, zoals afgestudeerden van sociale academies en academisch opgeleide pedagogen, jeugdsociologen en andragogen,
maakten zich van dit werkterrein meester. Voor religieuzen leek er nog
slechts een marginale taak weggelegd.4

Missie
In de jaren vijftig werd de katholieke kerk tot extra missie-inspanningen
geïnspireerd door de onafhankelijkheid van veel landen in Afrika en Azië
en door de dreiging van het communisme in deze vaak instabiele DerdeWereldlanden. Daarbij namen de missionarissen afscheid van de traditionele bekeringsactiviteit ten gunste van christelijk geïnspireerd ontwikkelingswerk. Het was inmiddels vanzelfsprekend geworden dat de uitbreiding van
de kerk nooit bereikt zou kunnen worden door massale doopcampagnes,

1

Een overzicht van de talrijke activiteiten in: fr. Guido Kloppenburg, ‘Het Buitenschools Jeugdwerk’, in: 100 Jarig bestaan van de Fraters van Utrecht, p. 873-1002.
2 Bestuursverslag over de periode 1954-1960, in: Arch. Frs. Utrecht, kast 5, doos 24: Algemeen Kapittel 1960, map i.
3 Rapport Apostolaat van de Subcommissie “Commissie-Vermeulen”. Nederlands Beraad 1967-1968 (6 maart 1968), in: Arch. Frs. Utrecht, kast 5, doos 26: Algemeen Kapittel 1968.
4 Poels, ‘Het Sint Franciscus Liefdewerk’, p. 82.
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maar slechts door een gecombineerd godsdienstigen sociaal offensief. De
behoefte aan leerkrachten, verplegend personeel, jeugdwerkers en catecheten groeide in evenredigheid. Het lag voor de hand dat de missionarissen
hulp zochten bij de congregaties van broeders en zusters, die niet alleen ervaring hadden met de gevraagde werkzaamheden maar ook, in veel gevallen,
met de specifieke omstandigheden van de missielanden. Dat resulteerde in
een stroom van smeekbrieven aan het adres van de Nederlandse congregaties. De brieven uit Afrika waren het talrijkst, maar ook uit Latijns-Amerika
kwamen veel verzoeken. Hoewel dit continent als katholiek te boek stond,
was de positie van de kerk er allerminst sterk. Zij kampte met een groot gebrek aan priesters en religieuzen. Bovendien was zij door haar traditionele
alliantie met de elite vervreemd van de massa der bevolking. Tegen de
schrijnende sociale tegenstellingen, de sterke communistische beweging en
de groeiende spiritistische en protestantse sekten leek zij machteloos.
De zoektocht van de missionarissen naar medewerkers werd ondersteund
door de pauselijke encycliek Fidei Donum (1957),1 waarin Pius xii met verwijzing naar de dreiging van het communisme en andere dwaalleren, de religieuzen opriep om zich niet onbetuigd te laten in de missie-inspanning
op het Afrikaanse continent. Deze oproep was niet aan dovemansoren gericht. Veel Nederlandse congregaties besloten tot extra inspanningen op
missiegebied.2 Ook de besturen van de vijf broedercongregaties voelden
zich aangesproken. Tot 1958 waren zij tamelijk voorzichtig geweest met
het aannemen van nieuwe missie-activiteiten. Het percentage broeders dat
in de missie werkzaam was, steeg nauwelijks (tabel 8 en grafiek 10). Na dat
jaar legden zij meer besluitvaardigheid aan de dag. De missie had dan ook
veel aantrekkelijke kanten voor congregaties die op zoek waren naar ‘noden’. Zij bood hun de gelegenheid werk te verrichten dat zonder enige
twijfel of ambivalentie ten goede kwam aan arme en misdeelde medemensen, en dat derhalve een voortreffelijke invulling was van hun sociale en religieuze doelstellingen. Zij stelde hen in staat veel directer dan in Nederland
mee te werken aan de groei en bloei van de kerk. In de Derde Wereld waren
religieuzen nog van harte welkom. Ook nu gold weer dat naast de overheersende idealistische motieven ook defensieve overwegingen een rol speelden
die alles te maken hadden met de praktische situatie van de congregaties in
Nederland. Nieuwe missie-ondernemingen zouden bewijzen dat de religieuzen er niet slechts op uit waren gesubsidieerde arbeidsplaatsen in Nederland vast te houden. Scholen en instellingen in de missie zouden immers
1

Pius xii, ‘Encycliek “Fidei Donum” over de toestand van de Katholieke missiën, vooral
in Afrika’, in: Katholiek Archief, 12(1957), nr. 24, k. 617-630.
2 D. Kragtwijk, De inzet van de Nederlandse vrouwelijke religieuzen in Latijns-Amerika en
Afrika, vóór en na 1957, z.p. [1963].
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alleen maar geld en personeel vergen en geen enkel materieel gewin opleveren. Tegelijkertijd zou de aanwezigheid van de broeders en fraters in het
Nederlandse onderwijs gelegitimeerd worden: de broederscholen in Nederland vormden immers de ruggegraat van alle overige activiteiten, ook van de
missie. De buitenwacht werd dan ook gewaarschuwd dat in de nieuwe missie-activiteiten geen erkenning moest worden gelezen dat broederscholen in
Nederland definitief uit de tijd waren. Die waarschuwing werd nodig geacht, “omdat men de zeer gerechtvaardigde aandacht van de besturen en de
leden der Nederlandse broeders- en zusterscongregaties voor de missies wel
eens abusievelijk uitlegt als uitvloeisel van ’n overtuiging, dat de taak der
Congregaties in Nederland vervuld zou zijn.”1
Vervolgens hoopten de besturen dat de missie nieuwe vaart zou geven
aan hun gemeenschappen, die in de tredmolen van het gesubsidieerde en
tot in de puntjes geregelde Nederlandse onderwijs veel van hun oorspronkelijke pioniersgeest hadden verloren. Tenslotte koesterden zij de stille hoop
dat missie-ondernemingen zouden appelleren aan de katholieke jeugd, die
blijkbaar niet meer warm kon lopen voor het onderwijzerschap aan een brave katholieke school maar wellicht wel voor pionieren in een Derde-Wereldland. Zou van de missie niet een herstel van de roepingen te verwachten
zijn?2
Misschien heeft ook de onzekerheid over de toekomst een rol gespeeld.
Tijdens de Koude Oorlog deelden de broeders in de wijdverbreide angst voor
een Derde Wereldoorlog. Wat zou er van religieuze congregaties overblijven
onder een Russische bezetting? Of die angst in de besluitvorming van de
vijf congregaties een rol heeft gespeeld blijkt niet uit de bronnen, maar het
is zeker geen toeval dat de eerste naoorlogse plannen voor buitenlandse vestigingen betrekking hadden op westerse landen. Voor de congregatie van de
Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes was die angst in ieder geval
een belangrijk motief om in 1955 een vestiging in het beschaafde en stabiele Canada te beginnen.3 Voor de vijf congregaties speelde een andere
overweging de hoofdrol: de labiele situatie in Indonesië.
De capitulatie van de Japanners in Nederlands-Indië was bepaald niet het
einde van de problemen voor de broeders. Aanvankelijk werd elk herstel
onmogelijk gemaakt door de oorlogstoestand in de jaren 1946-1949.4 Ver1

Recollectie door br. Venantius [Bul], algemeen overste [juni 1959], in: Arch. Brs. Huijbergen, doos lxiv, zwarte klapper.
2 Dossier ter voorbereiding van het algemeen kapittel van 1957, in: Arch. Frs. Tilburg,
Alg. arch., doos: 1957-1963. Gen. Kapittel.
3 Boerrigter, 150 jaar lang Broeders van Goede Werken, p. 130, 134.
4 J.B.J. Dijkman, ‘Wederopbouw van het onderwijs in Indonesia [i-viii]’, in: Indisch Missietijdschrift, 41(1948), p. 92-96, 117-126, 151-156, 165-170, 184-186, 204-208, 227-237,
248-259.
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volgens deden zich na de Indonesische onafhankelijkheid nieuwe problemen voor ten gevolge van het wegtrekken van de Nederlandse leke-leerkrachten en de forse verslechtering van de financiële omstandigheden. De
congregaties moesten zich aanpassen aan het Indonesische onderwijssysteem, dat niet alleen andere programma’s en schooltypen introduceerde
maar ook het bahasa Indonesia als voertaal verplicht stelde. Tegen de verdrukking in zijn de congregaties er echter in geslaagd zich aan die veranderde omstandigheden aan te passen.1 Doordat onder de Indonesische bevolking een grote honger naar kwalitatief goed onderwijs bestond, kwamen
de broederscholen zelfs tot onverwachte bloei. Er werden nieuwe vestigingen tot stand gebracht. Zo stichtten de Fraters van Utrecht in 1948 huizen
op Timor en Flores. De bloei van de congregaties kreeg een extra dimensie
doordat de ‘indonesianisering’ van de scholen de broeders in de gelegenheid
stelde hun contacten met de inlandse bevolking uit te breiden en te intensiveren. Alle vijf de congregaties zouden daardoor in staat blijken levensvatbare Indonesische broedergemeenschappen tot ontwikkeling te brengen.
Ondanks hun succes was de toekomst van de congregaties in Indonesië
in de jaren vijftig en zestig zeer onzeker. De Indonesische regering werd in
haar beleid tegenover buitenlanders heen en weer geslingerd tussen nationalistische en pragmatische overwegingen. Pessimisten onder de missionarissen rekenden erop dat binnen afzienbare tijd alle buitenlandse leerkrachten uit het Indonesische onderwijs zouden worden verwijderd. Sommige
Nederlandse broeders aanvaardden daarom in het begin van de jaren vijftig
de Indonesische nationaliteit, omdat dat de enige manier leek om op den
duur in het Indonesische onderwijs werkzaam te kunnen blijven. In december 1957 werd de houding van de Indonesische regering uitgesproken
vijandig naar aanleiding van de Nieuw-Guinea-kwestie. In 1959 werd het
Nederlandse staatsburgers verboden om les te geven. In 1960 werd bekend
gemaakt dat Nederlanders geen inreisvisum meer konden krijgen. Dat betekende dat religieuzen die voor verlof naar Nederland reisden, niet meer konden terugkeren. Zo ontstond een ‘bevroren’ situatie die tot 1963 zou duren.
Islamitische en communistische politici juichten deze maatregelen toe. Het
einde van de missie in Indonesië leek nabij. Na enige tijd bleek evenwel dat
de Indonesische overheden in de praktijk van alledag de missie spaarden.
Onvriendelijke maatregelen werden verzacht door een plooibare toepassing.
Met name Indonesische ambtenaren en politici die hun opleiding aan een
missieschool hadden genoten, bleken niet genegen hun vroegere leraren te
bestrijden. Velen waren zich bewust van het belang van de missiescholen
1

Br. August [Urselmann], Moeizaam herstel van ons missiewerk in Indonesië na de oorlog,
Maastricht 1956.
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voor hun land. In de jaren vijftig was echter nog niet te voorzien dat het allemaal wel mee zou vallen. Het afschrikwekkende voorbeeld van China
stond de broeders daarentegen helder voor de geest. Daar was de missie in
1949 in één klap weggevaagd door de machtsovername van de communisten.1 Nieuwe vestigingen in andere Derde-Wereldlanden leken een middel
om het risico van een dergelijke calamiteit op verstandige wijze te spreiden.
Het congregatiebestuur van Oudenbosch, bezorgd over de onzekere toestand in Indonesië, had in 1953 wel oren naar de suggestie van de Witte Paters om “buiten de enge Hollandse kring uit te zwermen” en zo een versterkte groei en een nieuwe frisse geest onder de broeders tot stand te brengen. Berichten dat vooral in Noord-Amerika orden en congregaties voorspoedig groeiden, leidden tot het plan een vestiging in Canada te beginnen.
Men hoopte dat deze op den duur roepingen zou opleveren en sterk genoeg
zou worden om broeders uit te zenden naar Indonesië en naar eventuele
nieuwe missiegebieden. Na een fase van overleg en oriëntatie vestigden de
broeders zich in 1954 in het stadje Aylmer, in de deelstaat Ontario, waar zij
een kleine lagere school op zich namen. In de tweede helft van de jaren
vijftig werd serieus omgezien naar een nieuw missiegebied in de Derde Wereld. In 1962 vestigde een klein aantal broeders zich in Tabora (Tanzania),
waar zij een secondary school en een kweekschool op zich namen.
In Maastricht werd de kwestie van nieuwe missievestigingen aan de orde
gesteld tijdens het algemeen kapittel van 1952. Volgens algemeen overste
br. Bonaventura Meijs (1900-1974) was de tijd gekomen om krachtiger deel
te nemen aan de uitbreiding van de kerk, zelfs als dat enigszins ten koste
zou gaan van de belangen in eigen land. Voor de congregatie zou in de missie immers een bron van nieuwe vitaliteit liggen.2 Aan aanvragen ontbrak
het niet. Uiteindelijk viel de keuze op Chili, waar sprake was van sociale en
kerkelijke noden. Men overwoog dat een vestiging in dat land als springplank zou kunnen dienen naar andere Spaanssprekende landen. In 1953
werd een huis betrokken in Talca, ongeveer tweehonderd kilometer ten zuiden van Santiago. De broeders namen er lager onderwijs voor de arbeidersjeugd ter hand, een nuttig maar allerminst gemakkelijk werk. Later werden
daar middelbaar onderwijs, technisch onderwijs, catechese en pastoraal
werk aan toegevoegd. Er kwamen vestigingen tot stand in Santiago en Viña
del Mar. Nadat het kapittel van 1958 op een verdere uitbreiding van de mis1

Kendall noemt deze gebeurtenis “perhaps the most traumatic experience during the
post-war build-up of missionary personnel”. E. Kendall, The end of an era. Africa and the
Missionary (London 1978), p. 83.
2 Rede van br. Bonaventura Meijs, algemeen overste, voor de leden van het Algemeen
Kapittel [1952], in: Arch. Brs. M’str., doos 1-1-7.
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sie-activiteiten had aangedrongen, besloot het bestuur middelbaar onderwijs
en kweekschoolonderwijs te gaan verzorgen in Sierra Leone (1959) en Nyasaland (het latere Malawi, 1960). In 1962 werd een bescheiden vestiging tot
stand gebracht in Lahore, in Pakistan. De broeders begonnen er met een lagere school en een middelbare school voor de volksklasse.1 In 1965 volgde
een vestiging in Gujranwala. Sommige broeders bleken zeer sceptisch gestemd over deze onderneming, die veel problemen en weinig vooruitgang
beloofde. Anderen waardeerden de moeilijke omstandigheden in dit dooren-door islamitische land echter positief. Tijdens het kapittel van 1964
werd opgemerkt dat juist een dergelijk zwaar pionierswerk in staat zou zijn
roepingen op te wekken in Nederland zelf.2
Om broeders te laten studeren voor de Engelstalige bevoegdheden die nodig waren voor het onderwijs in Afrika en Pakistan, beschikte de congregatie gedurende enkele jaren over studiehuizen in Wimbledon (1959-1966)
en Dublin (1962-1971). Voor het behalen van Spaanstalige bevoegdheden
kwam een studiehuis tot stand in Miranda de Ebro in Spanje (1962-1984).
Aan dat studiehuis werd een juvenaat verbonden, omdat het bestuur hoopte
in het zeer katholieke Spanje nieuwe broeders aan te trekken die men in Latijns-Amerika zou kunnen inzetten. In 1965 vestigde de congregatie zich
tenslotte in Kaleo in Ghana. Behalve scholen openden de broeders daar ook
een noviciaat. Dat noviciaat was bedoeld om de leden van een niet erg succesvolle inheemse broedercongregatie (de ‘Broeders van St.-Jozef’, opgericht in 1949) voor een meer gedegen vorming en opleiding te kunnen opnemen.
In Tilburg werd reeds enkele jaren na de oorlog ernstig overwogen de
congregatie te ‘internationaliseren’. Dat gebeurde vooral met het oog op de
hachelijke toestand in Indonesië. Algemeen overste fr. Prudentius van
Grootel verzamelde inlichtingen over de situatie van de broedercongregaties
en van het katholieke onderwijs in zulke uiteenlopende landen als de Verenigde Staten, Ierland en Spanje. Na het aantreden van zijn opvolger fr. Petrus Canisius Leygraaf in 1951 kwam daaraan een einde. De nieuwe overste
was niet per se gekant tegen nieuwe missie-activiteiten, maar hij bleek weinig genegen daadwerkelijk initiatieven te nemen. Ook in dit opzicht betekende het kapittel van 1957 een wending. De nieuwgekozen algemeen overste, fr. Novatus Vinckx (geb. 1915), maakte reeds kort na zijn aantreden een
oriëntatiereis naar verschillende Afrikaanse landen. Die reis wierp al in
1958 vruchten af. In Kenia kwamen twee vestigingen tot stand (Asumbi,
Nyaburu). Daar begonnen de fraters met middelbaar onderwijs en kweek1 Meer informatie over
2 Rapport ‘Problemen

deze vestigingen in: Meijs, ‘Missie’, p. 42-58.
rond het apostolaat. Inventarisatierapport. Samengesteld door
het Secretariaat Kapittelvoorbereiding’ (dec. 1963), in: Arch. Brs. M’str., doos 1-1-9.
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schoolonderwijs. Ook in Belgisch Congo, het huidige Zaïre, werden twee
huizen opgericht (Nguema, Lubunda). In 1959 volgde een vestiging in Doebra, in Zuidwest-Afrika, het huidige Namibië. Het bestuur was bovendien
van plan een huis in Chili te stichten, maar onder druk vanuit Rome werd
voor Belo Horizonte in Brazilië gekozen (1960).1 Tenslotte vestigde een
groepje fraters zich in 1963 in Oxnard, een stad ten noordwesten van Los
Angeles (vs). Men wilde daar fraters opleiden voor de missie in Engelstalige
landen. Wellicht zouden er ook nieuwe kandidaten worden gevonden. Met
datzelfde doel werd in 1958 ook een studiehuis gesticht in Cork (Ierland,
tot 1971). In de daarop volgende jaren werd het werk in de genoemde landen uitgebreid. Waar nodig werden naast de scholen ook internaten opgericht.
In Huijbergen werd in 1956 het principe-besluit genomen om nieuwe
missievestigingen tot stand te brengen. Ook hier was de toestand in Indonesië een belangrijke factor in de overwegingen. Door contacten met andere
franciscaanse Derde Orde-congregaties werd de aandacht van het bestuur
gevestigd op Brazilië.2 In 1957 werd een begin gemaakt met een vestiging
in Cáceres, in de Mato Grosso, diep in het binnenland. Daar bestond grote
behoefte aan personeel voor katholieke scholen. De broeders begonnen er
met een lagere school, waaraan zij later een kleuterschool en de onderbouw
van een middelbare school toevoegden.3 In 1960 werd een tweede huis geopend in Formosa, dichtbij de hoofdstad Brasília. Daar namen de broeders
een lagere school en een gymnasium op zich. Bovendien assisteerden zij
op een seminarie. In 1966 volgde een derde vestiging in Goiânia, ten zuidoosten van Brasília. Daar gaven de broeders lager onderwijs en, later, middelbaar onderwijs. Omdat er te weinig broeders beschikbaar waren, moest
deze vestiging in 1974 worden opgegeven ten gunste van die in Formosa.
Ook het bestuur van de congregatie van Utrecht begon zich in de tweede
helft van de jaren vijftig te oriënteren over een mogelijk nieuw missiegebied. Men wachtte nog enkele jaren met een definitief besluit, omdat nog
niet duidelijk was hoe de situatie in Indonesië zich zou ontwikkelen. Toen
daar geen verbetering te bespeuren viel, werd de knoop doorgehakt. Alge1

Nog voordat de congregatie zich voldoende in Chili had kunnen oriënteren, werd algemeen overste fr. Novatus Vinckx voor een onderhoud uitgenodigd door de pauselijke
internuntius mgr. G. Beltrami (1889-1973, in Nederland van 1958 tot 1967), die hem
de wens van Rome overbracht. Fr. Novatus Vinckx, ‘Rapport over de algemene toestand
van de Congregatie. Generaal Kapittel 1963’ (25 maart 1964), in: Arch. Frs. Tilburg, Alg.
arch., doos: 1963-1969. Publ. bestuur.
2 Over de missie van de Broeders van Huijbergen in Brazilië: F. Martin, ‘Onze missie
in Brazilië’, in: Leer en Leven, 15(1960-61), april 1961, p. 41-44; br. Karel van Hooij e.a.,
25 jaar Brazilië, [Huijbergen] 1982.
3 Van Hooij e.a., 25 jaar Brazilië, p. 6.
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meen overste fr. Albertus Kras maakte een oriëntatiereis naar Kenia, waar
hij contact legde met Maurice Otunga, destijds bisschop-coadjutor van het
bisdom Kisumu. In 1958 vestigden de fraters zich in Mawego, waar zij de
zorg voor een plattelands-ambachtsschool overnamen. In de daarop volgende jaren ontwikkelde dit schooltje zich onder leiding van de fraters tot een
goede middelbare vakschool. De fraters vestigden zich ook elders in dezelfde regio ten behoeve van nijverheidsonderwijs, landbouwonderwijs, seminarie-onderwijs, middelbaar onderwijs en de opleiding van onderwijzers.
Tenslotte namen sommige van hen speciale projecten op zich: werk onder
gehoorgestoorde kinderen, technisch onderwijs, grafisch onderwijs enzovoort. Omdat voor het middelbaar onderwijs in Kenia Engelstalige onderwijsbevoegdheden vereist waren, werden enkele fraters naar Dublin in Ierland gestuurd om daar te studeren.
Dat met name de congregaties van Tilburg en Maastricht hun missie-inspanningen over zoveel landen verspreidden, kan achteraf verwondering
wekken. De mankracht van de congregaties werd op die manier immers versnipperd. Het perspectief was destijds echter anders. Men hoopte binnen
afzienbare tijd voldoende eigenlandse broeders en fraters te werven om deze
vestigingen zonder directe ondersteuning vanuit Nederland te kunnen
voortzetten.1 Bovendien vond men het riskant om alles op de kaart van één
land te zetten: daarvoor was de politieke situatie in de Derde Wereld tè onzeker. De haast waarmee de missievestigingen tot stand werden gebracht,
kwam voort uit het inzicht dat een dergelijke uitzwerming over vele landen
binnen enkele jaren niet meer mogelijk zou zijn ten gevolge van het toenemende personeelstekort.2 De investering in de missie was dan ook aanzienlijk. Het percentage broeders en fraters in de missie was groter dan voor de
oorlog (zie grafiek 10). Bovendien was het werk in de missie veel moeilijker
geworden, zowel voor de broeders persoonlijk als voor hun besturen. Dat
gold voor Indonesië maar vooral voor Afrika en Latijns-Amerika.
De nieuwe missievestigingen hebben de congregaties veel zorgen gebaard. Sommige werkzaamheden waren te haastig, zonder voldoende planning en voorbereiding aangenomen. Voorts deden zich veel problemen voor
in het persoonlijke vlak. De broeders en fraters werden in relatief kleine
groepen uitgezonden. Zij waren in de missie, ver van huis, in hoge mate
van elkaar afhankelijk. Daardoor leidden karakterverschillen gemakkelijk tot
onderlinge wrijving. Funeste gevolgen had de neiging van sommige besturen om broeders die op de een of andere manier aan zichzelf of aan hun
1 Interview met fr. Novatus Vinckx, frater van Tilburg (29 november 1989).
2 Fr. Novatus Vinckx, ‘Rapport over de algemene toestand van de Congregatie.

Generaal Kapittel 1963’ (25 maart 1964), in: Arch. Frs. Tilburg, Alg. arch., doos: 1963-1969.
Publ. bestuur.
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roeping twijfelden, naar de missie te sturen in de hoop dat het uitoefenen
van echt apostolaat nieuwe inspiratie zou geven aan hun religieuze leven.
Dat bleek vaak een misrekening. Problemen deden zich ook voor in de
vorm van ruzies met de priester-missionarissen waarmee de broeders moesten samenwerken. Dergelijke conflicten liepen soms hoog op: de Broeders
van Maastricht verlieten in 1970 hun missiegebied in Sierra Leone, omdat
er naar hun mening met de Italiaanse missionarissen ter plaatse niet viel
samen te werken.1 De vestiging van de Broeders van Oudenbosch in Tanzania leed aanvankelijk onder beide euvels: onderlinge onenigheid en ruzie
met de Witte Paters in wier missiegebied de broeders werkzaam waren.2
Missionering in de Derde Wereld betekende werken in landen waarin regimes en politieke trends elkaar snel afwisselden. In Indonesië hadden de
broeders daarmee al ruimschoots ervaring opgedaan. Vanaf het midden van
de jaren zestig werden zij daar ook in andere landen hardhandig mee geconfronteerd. De congregatie van Tilburg voelde zich in 1975 gedwongen
haar leden terug te trekken uit Zaïre, waar zij terechtgekomen waren in gevaarlijke conflicten tussen de regering en de kerk.3 De Broeders van Maastricht die werkzaam waren in Chili, moesten in de jaren zeventig en tachtig
ervaren, dat inzet voor de armen voldoende was om de argwaan van het
toenmalige militaire regime te wekken. In meer dan één land werden de
congregaties geconfronteerd met overheden die de trom van het nationalisme roerden en de aanwezigheid van buitenlandse leerkrachten alleen als
een gehate noodmaatregel accepteerden. De Tanzaniaanse overheid legde de
Broeders van Oudenbosch het vuur zo na aan de schenen, dat zij eind jaren
zestig besloten uit te wijken naar Liberia, waar zij in 1972 van start gingen
op een high school in Saniquelli. De Fraters van Utrecht ondervonden soortgelijke problemen in Kenia, waar de regering en de nationale onderwijzersbond pogingen in het werk stelden om de fraters uit alle leidinggevende
posten te drukken.
In Latijns-Amerika hebben de pogingen om broeders te werven niet meer
dan een handvol nieuwe leden opgeleverd. Van oudsher bestond in de Latijnsamerikaanse landen een tekort aan priesters en religieuzen. Dat was
één van de redenen waarom men er Europese religieuzen probeerde aan te
trekken. Het gebrek aan roepingen werd toegeschreven aan het inheemse
machismo, dat weinig waardering kon opbrengen voor de celibataire levens1

Verslag van het generaal bestuur over de periode 1964-1970, in: Arch. Brs. M’str., doos
1-3-2.
2 Verslag van het centraal bestuur over de periode 1963-1969, in: Arch. Brs. O’bosch,
doos d 20, map 01; Correspondentie tussen de broeders in Tanzania en het hoofdbestuur, in: Arch. Brs. O’bosch, doos e 18, map 04.
3 Verslag van het generaal bestuur over de toestand van de congregatie in 1975, in:
Arch. Frs. Tilburg, Bestuursarchief, doos: Generaal Kapittel 1975. Dossier 3.
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wijze. Die mentaliteit heeft zonder twijfel ook de Nederlandse broedercongregaties parten gespeeld. Bovendien werden zij ook in Latijns-Amerika
met een traditioneel image-probleem geconfronteerd. Voor veel Europese
katholieken was de roeping tot het ‘broederschap’ een onduidelijk fenomeen gebleven, waarvan men slechts meende te weten dat het inferieur was
aan de priesterroeping. In Latijns-Amerika was het al niet anders.
In Afrika waren de resultaten wisselend. In sommige landen kon men
geen enkel resultaat boeken. Elders werd op den duur een bescheiden succes behaald. Het bleek niet gemakkelijk om Afrikaanse jongeren in westerse gemeenschappen te integreren. De congregatie van Oudenbosch, werkzaam in Tanzania en Liberia, slaagde er niet in Afrikaanse kandidaten blijvend aan zich te binden. De Fraters van Utrecht hebben in Kenia bewust afgezien van pogingen Afrikaanse leden aan te trekken. Zij hadden daar geen
vertrouwen in. De congregatie van Maastricht slaagde erin een kleine maar
levensvatbare gemeenschap te stichten in Ghana. De basis daarvan werd gelegd door de incorporatie van de al eerder genoemde inheemse broedercongregatie. Ook in Malawi heeft de Maastrichtse congregatie nieuwe broeders
aangetrokken. De Fraters van Tilburg deden in de jaren zestig pogingen om
nieuwe leden te werven in Namibië, Zaïre en Kenia. Na de mislukking daarvan zagen zij jarenlang af van nieuwe initiatieven, te meer omdat het noodzakelijke zelfvertrouwen binnen de eigen gelederen ontbrak. In de tweede
helft van de jaren zeventig hervonden de fraters zich. In Kenia hadden zij
nu meer succes dankzij een andere aanpak. Het ouderwetse ‘werven’ werd
verlaten ten gunste van meer ontspannen vormingswerk onder de jeugd, in
combinatie met een veel betere begeleiding van jongens die in het religieuze
leven geïnteresseerd zijn.1
Dat de congregaties te hoog gespannen verwachtingen hadden gehad van
hun nieuwe missiegebieden, werd al in de loop van de jaren zestig duidelijk. In Indonesië waren zij succesvoller. Zij hebben er ondanks ups en
downs gemeenschappen gesticht die in grootte variëren van enkele tientallen tot meer dan honderd broeders. De Indonesische broeders en fraters
hebben inmiddels het stokje overgenomen van hun Nederlandse collega’s
en zoeken meer en meer hun eigen weg. De broedercongregaties hebben
met de rekrutering van nieuwe leden in de missielanden minder succes
gehad dan sommige zustercongregaties, maar de resulterende gemeen1

Paper ‘Vergrijzing’ (1 jan. 1978). Bijlage bij: Verslag van het generaal bestuur over de
toestand van de congregatie in 1978, in: Arch. Frs. Tilburg, Bestuursarchief, doos: Generaal Kapittel 1978. Deel 1. Over Kenia een interview met fr. Anthony Koning (geb.
1939): P. van Zoest, ‘Emmausgangers in Kenya’, in: Ontmoetingen. Driemaandelijks kontaktblad voor familie, vrienden en kennissen van de Fraters van Onze Lieve Vrouw, Moeder
van Barmhartigheid. Tilburg - Nederland, (1987), nr. 87, p. 26-34.
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schappen zijn niettemin een teken van hoop en troost voor de Nederlandse
communiteiten, waarvoor de toekomst alleen verdere achteruitgang in petto
lijkt te hebben.
Wat waren de gevolgen van de ‘nieuwe missie’ voor de positie van de congregaties in Nederland zelf? In de eerste plaats hebben hun missie-inspanningen bijgedragen aan een betere verstandhouding met de leken, doordat
zij aantoonden dat de religieuzen bereid waren te wijken voor leken, wanneer hun inzet elders harder nodig was. De betere verstandhouding was
echter bovenal te danken aan de gestage daling van het aantal religieuzen,
waardoor de angel uit het conflict werd gehaald. Zusters en broeders werden in de ogen van de leken gewone collega’s in plaats van concurrenten.
Van hun kant kregen de religieuzen een mildere kijk op de leken. De stelling dat leken inferieure leerkrachten waren omdat zij ‘voor de centen werkten’ of omdat zij hun aandacht over school en gezin moesten verdelen,
werd stilletjes verlaten.
Kritiek van de geestelijkheid of van de kerkelijke overheid hebben de congregaties na 1960 niet meer ondervonden. Integendeel, de broeders uitten
soms zelf kritiek op de kerkelijke overheid die, naar veler gevoelen, te weinig waardering opbracht voor hun werk en voor de specifieke aard van de
roeping tot broeder.1 Hoe gevoelig dit lag, bleek ook uit de brieven die de
Nederlandse broedercongregaties in 1963 en 1965 aan kardinaal Alfrink
richtten met het verzoek om tijdens het Tweede Vaticaanse Concilie aan te
dringen op een duidelijke verklaring over en bevestiging van de positie van
de broedercongregaties binnen de kerk.2
Dat nieuwe missie-activiteiten roepingen onder de Nederlandse jeugd los
zouden maken, is een illusie gebleken. De rekrutering van nieuwe broeders
en fraters is na 1960 niet verbeterd en na 1965 zelfs vrijwel tot stilstand gekomen (zie grafieken 4 en 9). Toch heeft de missie nieuw elan gegeven aan
de congregaties en verhinderd dat zij, in de woorden van het Tilburgse zakenkapittel van 1968, ‘in isolement atrofieerden’.3

1

Zie bijvoorbeeld het betoog van: A. van den Ende svd, ‘Enige socio-religieuze aantekeningen over het broederleven’, in: De roeping van de Broeder in een dynamisch veranderende en postconciliaire wereld (Brussel 1967. Special Bulletin Pro Mundi Vita), p. 20-22,
met name p. 20; fr. Novatus Vinckx, ‘De vorming van broeders in onze tijd’, in: idem, p.
34-39, met name p. 39.
2 Het bestuur van de sbcn aan B. kardinaal Alfrink, aartsbisschop van Utrecht (14 okt.
1963, 7 aug. 1965), in: Arch. Abd. Utrecht, doos: S.B.C.N. Stichting Broederscongregaties in Nederland.
3 Notulen van het Speciale Generale Kapittel van 1968-69, in: Arch. Frs. Tilburg, Alg.
arch., doos: Speciaal Kapittel 1968 ii.

297

De prijs
De naoorlogse uitbreiding van de activiteiten heeft de congregaties veel
moeite gekost. Het werk werd omvangrijker en moeilijker, terwijl het aantal
broeder-onderwijzers gelijk bleef of zelfs enigszins afnam. Zo beschikte de
congregatie van Oudenbosch in 1945 over 212 broeders die werkzaam waren
in het onderwijs; in 1952 over 230 en in 1963 over 209.1 De besturen moesten zich in vele bochten wringen om scholen en instituten van voldoende
personeel te voorzien. Er werden steeds meer leken aangetrokken. Op de
scholen van de congregatie van Maastricht verdubbelde het aandeel van de
leke-onderwijzers in het personeelsbestand van 14% in 1946 tot 29% in
1958.2 De congregatie van Tilburg streefde ernaar niet meer dan 30% van de
personeelsplaatsen op haar scholen door leken te laten bezetten.3 Na 1960
was dat niet meer mogelijk. In 1964 vertegenwoordigden de leken reeds
46% van de personeelsbezetting.4 In Utrecht ging het nog sneller: daar
vormden de leken al in 1956 de helft van het onderwijzersbestand.5
De congregatiebesturen vreesden dat de ‘broederscholen’ door de toename
van het aantal leken hun eigen sfeer en karakter zouden verliezen. Om dat
te verhinderen stootten zij al in de jaren vijftig incidenteel activiteiten af.
Door hun eigen personeel te concentreren hoopten zij het aantal leke-leerkrachten binnen de perken te houden. Omdat dorpen en parochies de opheffing van een broederschool als een verlies voor de lokale gemeenschap
beschouwden, moest heel wat tegenstand worden overwonnen voordat de
broeders konden vertrekken. Aan het einde van de jaren vijftig viel aan verdere inkrimpingen niet meer te ontkomen. Er moest personeel worden vrijgemaakt voor de nieuwe missievestigingen. Bovendien begon men in sommige congregaties een daling van het aantal actieve leden te bespeuren. Zo
nam het aantal Broeders van Maastricht die hun hoofdtaak in het Neder1

Br. Melchior [van Heteren], ‘Rapport over de studie t.b.v. de Algemene Vergadering
1963’ [1963], in: Arch. Brs. O’bosch, doos d 10, map 06.
2 Berekening aan de hand van: Verslag over de bestuursperiode 1940-1946, in: Arch.
Brs. M’str., doos 1-1-5; Lijst ‘Scholen, personeel en leerlingen 1949’, in: Arch. Brs. M’str.,
doos 5-1-9; Verslag over de toestand van de Congregatie (1958), in: Arch. Brs. M’str.,
doos 1-1-8.
3 Fr. Ambrosi van Oers, ‘Notitie over de verhouding leken-religieuzen in het onderwijs
in Friesland’ (23 dec. 1961), in: Arch. Frs. Tilburg, Arch. ‘Generalia’, doos: Congregatie.
Contacten. Diversen.
4 Fr. Novatus Vinckx, ‘Rapport over de algemene toestand van de Congregatie. Generaal Kapittel 1963’ (25 maart 1964), in: Arch. Frs. Tilburg, Alg. arch., doos: 1963-1969.
Publ. bestuur.
5 Fr. Bavo [Bijster], overste te Hilversum, aan het congregatiebestuur (6 juni 1956), in:
Arch. Frs. Utrecht, kast 10, doos 27: Huizen in Nederland. Overste. Hilversum. 19421961.
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landse onderwijs hadden, tussen 1957 en 1962 af van 580 tot 511.1 Steeds
vaker gingen pleidooien voor nieuwe activiteiten vergezeld van de aanbeveling bestaande werkzaamheden te beperken.2
De congregatie van Maastricht hief haar huizen in Bussum (1959) en één
huis in Amsterdam (1966) op en deed in de loop der jaren een aantal scholen over aan leken.3 Het Tilburgse bestuur gaf de vestigingen in Vlijmen
(1955) en Raamsdonkveer (1956) op. In 1958 werd met het oog op de nieuwe missieplannen besloten in één keer tien lagere scholen en ulo-scholen
af te stoten in Tilburg en Den Bosch, de twee traditionele bolwerken van de
congregatie.4 In de daarop volgende jaren werden nog meer fraters teruggetrokken uit het Nederlandse onderwijs.
Ook de congregatie van Utrecht besloot tot inkrimpingen. In 1959 werd
het pensionaat in Zeist opgeheven. Men vond dat deze instelling, die vooral
kinderen van redelijk welgestelde ouders aantrok, niet meer beantwoordde
aan de doelstelling van de congregatie.5 Rond 1960 volgden vijf lagere scholen in Hilversum, Utrecht en Zeist en een vglo-school in Hilversum. Om
meer armslag te krijgen, drong het bestuur er bij schoolbesturen op aan
éénjarige contracten te sluiten in plaats van de gebruikelijke langdurige
overeenkomsten.6
De congregatie van Oudenbosch reageerde met enige vertraging, maar
nam vervolgens radicale maatregelen. In 1964 werd besloten de huizen in
Laren en Lisse op te heffen. Dat besluit werd in 1966 en 1967 uitgevoerd.
Leidinggevende posten (directeursposten, hoofdschappen) werden aan leken overgedaan. Vooral de overdracht van de leiding van de eigen kweekschool ‘Saint Jean Baptiste de la Salle’ aan een leek (1966) maakte grote indruk op de broeders: deze gebeurtenis drukte hen met de neus op het feit
dat er een tijdperk werd afgesloten.7 In 1967 werden alle bestaande contracten waarin de congregatie zich verplichtte een bepaald aantal onderwijzers1 Verslag van het provinciaal bestuur over de periode 1968-1969, in: Arch. Brs. M’str.
2 Bijvoorbeeld in Maastricht: voorstel t.b.v. het algemeen kapittel van 1958, door brs.

Maternus [Braun] en Agnus [Janssen] [1958], in: Arch. Brs. M’str., doos 1-1-8; Verslag
over de toestand van de congregatie (30 maart 1964), in: Arch. Brs. M’str., doos 1-1-11.
3 Mandigers, ‘Onderwijs’, p. 38-39; Verslag over de toestand van de Congregatie (30
maart 1964), in: Arch. Brs. M’str., doos 1-1-11; ‘Enkele gegevens uit het verslag van de
Alg. Overste volgens Const. 261’ [1963], in: Arch. Brs. M’str., doos 1-1-11.
4 Fr. Novatus Vinckx, algemeen overste, aan de fraters (3 feb. 1958), in: Arch. Frs. Tilburg, Alg. arch., doos: 1957-1963. Circulaires.
5 ‘Enkele losse opmerkingen: Pensionaat St.-Jozef 1946 t/m 1959’ (z.j.), in: Arch. Frs.
Utrecht, kast 12, doos 19: Huizen in Nederland. Overste Zeist. 1925-1950.
6 Verslag over de bestuursperiode 1954-1960, in: Arch. Frs. Utrecht, kast 5, doos 24: Algemeen Kapittel 1960, map i.
7 Notulen van de bestuursvergadering van de Stichting Centraal Schoolbestuur St.Louis (20 april 1966), in: Arch. Brs. O’bosch, doos s 01, map 04. Tezelfdertijd werd de
kweekschool omgedoopt in ‘De Vossenberg’.
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plaatsen met eigen mensen te bezetten, in overleg met de betrokken schoolbesturen opgezegd. De broeders werkten in het vervolg in een gewoon
dienstverband. Bovendien konden zij nu vrij solliciteren naar betrekkingen,
zij het dat het fatsoen voorschreef dat zij vooraf overleg pleegden met het
bestuur.1
De besturen streefden ernaar werkzaamheden die gericht waren op de arbeidersbevolking (scholen in ‘probleemwijken’, ambachtsscholen) of op
probleemkinderen (blo, lom-scholen) zoveel mogelijk te sparen.2 Dat kostte hun wel enige zelfoverwinning, want juist scholen in de ‘betere’ wijken
leverden van oudsher veel talentvolle broeders op. Het afstoten van werkzaamheden confronteerde de besturen met een moeilijk dilemma: het leverde op korte termijn personeel op, maar het was op den duur nadelig voor
de rekrutering. De kracht van het traditionele rekruteringssysteem was immers gelegen in de verspreiding van de werkzaamheden over land of regio.
Dat was een belangrijke reden waarom de congregaties nooit serieuze pogingen hebben gedaan om hun beschikbare mankracht te concentreren op
een klein aantal ‘echte’, exclusieve broederscholen. Na 1965 deed dat er niet
meer toe, omdat de rekrutering vrijwel tot stilstand was gekomen. Maar
toen was er geen vraag meer naar ‘echte’ broederscholen.
De naoorlogse ontwikkeling van de congregaties heeft uiteraard ook consequenties gehad voor het studiesysteem, waarvan zij zoveel profijt hadden
getrokken. Aanvankelijk continueerden zij de gebruikelijke aanpak, die gericht was op het afleveren van voldoende broeder-onderwijzers. Zij bevorderden echter meer dan voorheen de studie voor middelbare akten en voor
universitaire graden. Dat had vooral te maken met de steeds hogere eisen
van het kweekschoolonderwijs, maar het weerspiegelde ook een streven
naar kwaliteitsverhoging dat wereldwijd in het religieuze leven kon worden
bespeurd.3 Tevens werden in elke congregatie broeders aan de studie gezet
voor vakdiploma’s voor het nijverheidsonderwijs. Dat gebeurde met het oog
op eventuele nieuwe ambachtsscholen. Hoewel er natuurlijk vooruitgang
werd geboekt, was men over het rendement van de studie nergens tevreden.
In Maastricht werd met cijfers aangetoond dat die ontevredenheid terecht
was: de broeders haalden van generatie op generatie minder bevoegdheden.4
1

Verslag van het hoofdbestuur over de periode 1963-1968, in: Arch. Brs. O’bosch, doos
d 16.
2 Mandigers, ‘Onderwijs’, p. 38-39; Verslag over de toestand van de congregatie (30
maart 1964), in: Arch. Brs. M’str., doos 1-1-11; ‘Enkele gegevens uit het verslag van de
Alg. Overste volgens Const. 261’ [1963], in: Arch. Brs. M’str., doos 1-1-11.
3 H.R.F. Ebaugh, Women in the Vanishing Cloister. Organizational Decline in Catholic Religious Orders in the United States (New Brunswick, New Jersey 1993), p. 82-83.
4 Toelichtingen bij de voorstellen [voor het algemeen kapittel van 1964] (1964), in:
Arch. Brs. M’str., doos 1-1-9.
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Een geringere bereidheid tot ‘blokken’ en een toename van allerlei werkzaamheden die van de studie afleidden (jeugdwerk!), werden als hoofdoorzaken aangewezen. Maar het is ook mogelijk dat de generatie die na 1950
intrad, gemiddeld over minder studiecapaciteiten beschikte dan haar voorgangers. Er gingen immers steeds meer katholieke jongens uit arbeiders- en
middenklasse-milieus naar de hbs of het gymnasium. Het is mogelijk dat
daardoor het peil van degenen die het onderwijzerschap ambieerden, enigszins daalde.
Na 1960 bleek het traditionele rechttoe-rechtaan systeem, waarbij alle jonge broeders voor de onderwijzersakte studeerden en vervolgens een of meer
extra lo-akten behaalden, niet meer te voldoen. Er werd gepleit voor een
bredere aanpak van de studie, zowel met het oog op nieuwe activiteiten als
wegens de steeds hogere professionele eisen die werden gesteld. Men wilde
streven naar “een pyramide-opbouw van profane vakvorming”, die zou reiken van kinderbeschermingsdiploma’s voor surveillanten tot universitaire
studies.1 Men betoogde, dat de congregaties voor hun toekomstige bestuur
moesten kunnen beschikken over een elite van academisch geschoolde
broeders, die definitief een einde zou maken aan het beeld van de ‘eenvoudige broeder’. Opleiding en vorming, vroeger vooral als organisatorische
vereisten beschouwd, werden nu als zelfstandige waarden erkend. De praktische moeilijkheden waren echter groot. Het viel niet mee een goed studiebeleid te voeren. Er vond, zoals we nog zullen zien, een individualisering
van de werkzaamheden èn van de studies plaats. Bovendien werden veel
plannen verijdeld en veel investeringen te niet gedaan door het voortijdige
vertrek van jongeren en door de uittreding van bekwame oudere broeders.

5. Vernieuwing en crisis
De vernieuwing van het religieuze leven
In 1965 vaardigde het Tweede Vaticaanse Concilie het decreet Perfectae Caritatis uit, waarin de religieuze instituten werden opgeroepen het aggiornamento van de katholieke kerk ook binnen hun eigen gemeenschappen te
voltrekken. Het decreet en de daarop aansluitende Normae (1966), waarin
aanwijzingen werden gegeven voor de praktische uitvoering ervan, openden
de mogelijkheid om oude kerkrechtelijke structuren open te breken en experimenten door te voeren inzake structuren en leefregels. De instituten
1

Het bestuur van de sbcn aan kardinaal Alfrink, aartsbisschop van Utrecht (14 okt.
1963), in: Arch. Abd. Utrecht, doos: S.B.C.N. Stichting Broederscongregaties in Nederland.
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kregen de opdracht om binnen twee en ten hoogste drie jaar een speciaal
kapittel te beleggen om vorm te geven aan de vernieuwing. Die opdracht
werd in het algemeen energiek aanvaard en uitgevoerd. Volgens sommige
auteurs was dat een gevolg van het toegenomen opleidingsniveau van zeer
vele religieuzen. De vernieuwingsbeweging gaf juist degenen die zich in de
voorafgaande jaren tot intellectuelen hadden ontwikkeld, de gelegenheid
hun belezenheid en hun bekendheid met het moderne theologische denken
in praktijk te brengen. Onderzoek in de Verenigde Staten heeft aangetoond
dat orden en congregaties met een hoog opleidingsniveau in de loop van de
jaren zestig meer structurele veranderingen ondergingen dan instituten met
een laag opleidingsniveau. Binnen sommige congregaties was een soortgelijk effect bespeurbaar, in die zin dat hoogopgeleide leden de vernieuwingen van harte omhelsden, terwijl lager opgeleiden zich sceptisch opstelden
en zich tijdens de vele geleerde discussies buitengesloten voelden.1 Misschien is dat ook binnen de vijf broedercongregaties enigszins het geval geweest. Het is echter duidelijk dat het moderne theologische denken de vernieuwingen binnen de congregaties sterk heeft gestimuleerd dankzij broeders die gestudeerd hadden en belezen waren.
Binnen veel orden en congregaties, en ook binnen de vijf broedercongregaties, kreeg het speciaal kapittel in feite tot taak ontwikkelingen te sanctioneren en te versnellen die al sinds enkele jaren bezig waren zich te voltrekken: de erosie van de oude gebruiken en devoties, het verdwijnen van starre
en hiërarchische gezagsverhoudingen, het ontstaan van een grotere persoonlijke vrijheid en de individualisering van leven, werk en studie. Die
ontwikkelingen hadden tot dan toe een sluipend karakter gehad. Sommige
regels en gewoonten waren geruisloos verdwenen; andere werden aanvankelijk een beetje gewijzigd om vervolgens alsnog te verdwijnen.2 Formele aanpassingen holden maar al te vaak achter de feiten aan. Systematiek was in
dat proces van vernieuwing en aanpassing tot dan toe ver te zoeken.3
Onder de broedercongregaties nam de congregatie van Maastricht het
voortouw. Jarenlang had deze congregatie eerder achteraan dan vooraan gelopen bij de aanpassing van het kloosterleven. Het zakenkapittel van 1964
bracht daarin verandering door opdracht te geven voor een interne enquête,
die aan het licht bracht dat onder de broeders een grote behoefte aan veran-

1

H.R.F. Ebaugh, Out of the cloister. A Study of Organizational Dilemmas (Austin, London
1977), p. 122-123.
2 Interview met br. Th. Sponselee, broeder van Oudenbosch (10 nov. 1989).
3 W. Peters sj, ‘De trage gang der vernieuwing en aanpassing’, in: De Kloosterling,
33(1965), p. 119-123.
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dering bestond.1 Op grond van die bevinding werden binnen korte tijd veel
regels en gewoonten radicaal afgeschaft. De kapitularissen bleken voorts
van oordeel dat een vernieuwing van de constituties gewenst was.2 De nieuwe versie werd enige tijd later aan Rome voorgelegd en, aanvankelijk bij
wijze van experiment, goedgekeurd.
Het resultaat van de eerste ‘vernieuwingsronde’ bevredigde echter niet. De
vernieuwingsbeweging was onder invloed van het Tweede Vaticaanse Concilie in een stroomversnelling geraakt.3 Daarom gaf men in Maastricht enthousiast gehoor aan de oproep van de concilievaders om een speciaal vernieuwingskapittel te beleggen. De wijze waarop dat kapittel in Maastricht
door middel van commissies, papers, peilingen en discussies werd voorbereid strekte andere congregaties tot voorbeeld. Vóór de jaren zestig ging de
voorbereiding van zakenkapittels alleen het congregatiebestuur, de oversten
(die qualitate qua een stem in het kapittel hadden) en de gekozen kapitularissen aan. Nu werd ernaar gestreefd de hele broedergemeenschap bij de
voorbereiding te betrekken. Opmerkelijk was de inbreng van de pastoraalsocioloog C.M. Thoen (1907-1989) van het kaski (het Katholiek SociaalKerkelijk Instituut te Den Haag), die in 1966-67 in dienst van de Maastrichtse congregatie was om het vernieuwingsproces te begeleiden.4
Het Speciaal Algemeen Kapittel van 1967 wilde vooral de algemene koers
van de interne vernieuwing uitzetten, hoewel het zich ook boog over de
werkzaamheden in Nederland en de missie. De pluriformiteit die binnen de
congregatie was ontstaan, werd positief gewaardeerd. Het kapittel drong
aan op een decentralisatie van de bestuursstructuren volgens het subsidiariteitsbeginsel. Het deed een voorzichtige aanbeveling om te streven naar
integratie met andere Nederlandse broedercongregaties. Ook probeerden de
kapitularissen tot principiële stellingnamen te geraken over het kloosterleven en zijn verhouding tot de wereld. Zo werd uitdrukkelijk de oude visie
verworpen waarin het klooster werd voorgesteld als een eiland van deugd in
een zee van zonde. Veel aandacht kreeg het gebedsleven. Het bestuur kreeg
de opdracht voldoende ruimte te scheppen voor het gebedsleven van de
1

Enquête 1964. Verslag van de publicatie-commissie, Maastricht 1964; ‘Toespraak van de
algemene overste, br. Avellinus Janssens, bij de opening van het Buitengewoon Algemeen Kapittel 1967’ (1967), in: Arch. Brs. M’str., doos 1-3-1.
2 J.C. [br. Paulino] Jägers, ‘Toelichting bij plan tot vernieuwing van de Constituties’
[1964], in: Arch. Bd. Roermond, Statisch archief, inv. nr. 262, map: Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis te Maastricht.
3 ‘Toespraak van de algemene overste, br. Avellinus Janssens, bij de opening van het
Buitengewoon Algemeen Kapittel 1967’ (1967), in: Arch. Brs. M’str., doos 1-3-1.
4 Verslag van het generaal bestuur over de periode 1964-1970, in: Arch. Brs. M’str.,
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broeders en het aan goede afspraken te binden. De broeders dienden doordrongen te worden van hun persoonlijke verantwoordelijkheid inzake het
gebed, dat minder devotioneel en meer bijbels en eucharistisch gericht
moest zijn. De godsdienstige vorming van zowel de jonge als de oudere
broeders moest worden verbeterd en geïntensiveerd. Er moest een juiste
vormgeving worden gezocht voor schuldbelijdenis en biecht. Er moest voldoende gelegenheid gegeven worden voor bezinning in de vorm van retraites en recollecties. De Maria-verering moest worden voortgezet, maar in een
aangepaste vorm.1
Ook in Oudenbosch werd de interne ontwikkeling door het concilie ingehaald. Het algemeen kapittel van 1963 had reeds aangedrongen op een
nieuwe herziening van de constituties en van de leefregel (waarvan een gemoderniseerde versie slechts enkele jaren tevoren, in 1958, was aangenomen). Het officiële vernieuwingskapittel vond plaats in 1968 en resulteerde
in een grotere interne democratie, in een bevestiging van de toegenomen
persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid van elke broeder en in de verzachting of opheffing van allerlei regels omtrent de dagorde, de contacten
met de buitenwereld, de kleding, de vakantie, de recreatie enzovoort. Het
kapittel gaf het bestuur de opdracht nieuwe constituties te ontwerpen die,
in de geest van het Vaticaanse concilie en van Perfectae Caritatis, een meer
inspiratief dan juridisch karakter moesten dragen. De nieuwe teksten werden een jaar later ingevoerd onder de mooie titel Lijnen in ons leven.2
Terwijl in andere congregaties kleinere aanpassingen al in de jaren vijftig
de weg hadden geëffend voor verdergaande veranderingen, was de congregatie van Tilburg door het zakenkapittel van 1957 ook in dit opzicht met een
schok bij de tijd gebracht. De voorafgaande periode van stilstand had tot gevolg gehad dat er onder de fraters een ruime consensus was ontstaan over
de noodzaak van veranderingen.3 Er bestond behoefte aan een versoepeling
van de leefwijze en van de dagorde, aan meer aandacht voor individuele belangen en, in het algemeen, aan een mildere sfeer binnen de congregatie.
Er kwamen nog veel meer kwesties ter tafel: de herziening van de constituties, de pluriformiteit in het gebedsleven, de intensivering van de deelname
aan de eucharistie, de verbetering van de vorming van jonge fraters, de democratisering van het interne bestuur enzovoort. Het bestuur kreeg de opdracht haast te maken met het proces van aanpassing en vernieuwing –
overigens met eerbiediging van de tradities. Alle eerdere kapitteluitspraken
1

Agenda van het Buitengewoon Algemeen Kapittel 1967, in: Arch. Brs. M’str., doos 1-31; Speciaal Algemeen Kapittel. Besluiten met toelichting, Maastricht 1967. Exemplaar in:
Arch. Brs. M’str., doos 1-3-2.
2 Lijnen in ons leven. Konstituties aanvaard door de algemene vergadering, z.p. 1969.
3 Interview met fr. Ambrosi van Oers, frater van Tilburg (6 april 1989 en 3 mei 1989).
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die dat proces in de weg konden staan, werden herroepen. Het nieuwe bestuur onder leiding van fr. Novatus Vinckx, bracht de gewenste veranderingen aan, maar liep in de daarop volgende jaren zeker niet voorop in het
proces van vernieuwing en verandering.
Het algemeen kapittel van 1963 gaf opdracht om nieuwe constituties te
ontwerpen, maar het resultaat werd al vóór het vernieuwingskapittel van
1968 te juridisch en te weinig inspirerend bevonden. Het vernieuwingskapittel hechtte zijn goedkeuring aan een herziene versie. Bovendien werd
een nieuwe leefregel vastgesteld, die bij wijze van proef zou worden
ingevoerd. Het ontwerp voor een nieuw ‘gebruikenboek’, vroeger een onmisbaar accessoire van een congregatie, werd uit de tijd geacht en niet eens
meer verspreid.1 Het kapittel produceerde voorts een groot aantal voorstellen over de interne democratisering, de bestuurlijke decentralisatie, de mogelijkheid van experimenten, de vernieuwing van het gebedsleven, de persoonlijke verantwoordelijkheid van de fraters enzovoort.
Ook in Huijbergen stond reeds het zakenkapittel van 1963 helemaal in
het teken van vernieuwing.2 Er werd een hele reeks van besluiten genomen
die een einde maakten aan veel traditionele verplichtingen rond de dagorde,
de recreatie, de geestelijke oefeningen, het schuldkapittel, 3 het verplichte
stilzwijgen, de kleding en het gebedsleven. Er werd besloten tot een benadrukking van de liturgie en van de franciscaanse spiritualiteit. Dat leidde in
de daarop volgende jaren tot regelmatig overleg tussen de huisoversten, tot
lezingen van B. van Bilsen ofm (1913-1991), B. Rademaker cssr (19141987) en anderen, tot de aanschaf van moderne theologische literatuur, tot
cursussen, bezinningsweekends, praatbijeenkomsten e.d. – activiteiten die
ook in de andere vier congregaties met toenemende frequentie werden georganiseerd. Oorspronkelijk was het de bedoeling om het speciale kapittel al
in 1966 te houden, maar de verwachting dat er vanuit Rome nog ‘normen’
zouden volgen voor de uitvoering van Perfectae Caritatis, deed het bestuur
besluiten het kapittel een jaar uit te stellen. Daardoor kon men profiteren
van de ervaringen van de Broeders van Maastricht. Net als in Maastricht
werd een interne enquête gehouden om te achterhalen hoe groot de veran1

Verslag van het generaal bestuur over de periode 1963-1969, in: Arch. Frs. Tilburg, Alg.
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2 Een aardig overzicht van de vernieuwingsgolf bij de Broeders van Huijbergen en van
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deringsgezindheid van de broeders was en welke concrete veranderingen zij
graag zouden zien.1 Het vernieuwingskapittel hield zich vooral bezig met
de samenstelling van een nieuwe leefregel. Het resultaat zou na een jarenlange proefperiode door het kapittel van 1975 definitief worden goedgekeurd. Tevens schiep het kapittel ruimte voor experimenten inzake de dagorde, het gebedsleven en de werkzaamheden. Er werden commissies opgericht om de vernieuwing van de interne opleiding, de liturgische vorming,
het gebedsleven en de leefregel te begeleiden.
In Utrecht werd al sinds de jaren vijftig gesleuteld aan de tekst van de
constituties en de diverse reglementen. In 1965 was men klaar met dat
werk, juist op tijd om te constateren dat de uitkomsten van het Tweede Vaticaanse Concilie een grondige omwerking nodig zouden maken.2 De
nieuwe ‘wettige gebruiken’ werden onder de zakelijke titel van Praktische
Gids verspreid in ringbandvorm – een mooie symboliek voor het voorlopige
karakter van regels die vroeger als eeuwig en onaantastbaar werden beschouwd.3 De nieuwe constituties werden in 1967 door kardinaal Alfrink
goedgekeurd,4 maar tijdens het vernieuwingskapittel in 1968 werd alweer
tot een herziening besloten. De deelnemers aan dat kapittel werden vooral
in beslag genomen door de kwestie van de interne gezagsverhoudingen,
maar de beraadslagingen resulteerden ook in aanbevelingen om experimenteerconventen op te richten, het noviciaat te reorganiseren, de formulering
van de geloften te herzien, ‘geassocieerde’ leden toe te laten,5 oude werkzaamheden tegen eventuele nieuwe werkzaamheden af te wegen, de missie
maximaal te ondersteunen, de samenwerking met andere congregaties te
verstevigen, grote communiteiten te verkleinen en uitgetreden fraters te
steunen. De kapittels van 1970 en 1972 – let op de hoge frequentie! – zouden daar nog de nodige hervormingsbesluiten aan toevoegen.
De vernieuwing bracht in de vijf congregaties grote veranderingen teweeg
in de sfeer en de leefwijze binnen de kloosters. Met name voor de jongere
broeders gingen die veranderingen niet ver genoeg. Zij waren van mening
1

‘Lijst van vragen, te bespreken en te beantwoorden door een gespreksgroep’ [1966],
in: Arch. Brs. Huijbergen, doos lxxiii, map: Kapittel 1967.
2 Fr. Robertus Egberts, algemeen overste, aan B.J. Alfrink, aartsbisschop van Utrecht
(10 dec. 1965), in: Arch. Frs. Utrecht, Arch. Alg. Secr., doos: Correspondentie Aartsbisdom 1956-[ca. 1970], map a.
3 Fr. Robertus Egberts, algemeen overste, aan oversten en medebroeders (1 aug.
1966), in: Arch. Frs. Utrecht, kast 8, doos 7: Circulaires v.d. Congr. / Juli 1963 - dec.
1966.
4 B.J. Alfrink, aartsbisschop van Utrecht, aan fr. Robertus Egberts, algemeen overste
(10 jan. 1967), in: Arch. Frs. Utrecht, Arch. Alg. Secr., doos: Correspondentie Aartsbisdom 1956-[ca. 1970], map ij.
5 Dat wil zeggen: mensen die in meer of mindere mate het leven van de congregatie
zouden delen zonder zich door middel van geloften te binden.
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dat de vernieuwingen niet goed tot hun recht konden komen in de grote
traditionele kloostergemeenschappen van soms vele tientallen broeders. Zij
gaven de voorkeur aan kleine tot zeer kleine communiteiten, waarin men
op elkaar was aangewezen, ‘tussen de mensen’ woonde en veelsoortige
werkzaamheden kon aannemen. Zij verlangden bovendien naar een minder
knellende gezagsuitoefening, naar minder controle en naar een grotere
persoonlijke vrijheid: de anti-autoritaire golf was ook in het klooster doorgedrongen. Op hun aandringen werd daarom in elk van de vijf congregaties
geëxperimenteerd met kleine communiteiten, die soms in kleine kloosters,
soms in gewone eengezinswoningen waren gevestigd. Sommige communiteiten onderscheidden zich alleen door hun kleine omvang van de traditionele gemeenschappen. Andere werden met het oog op een of ander speciaal
werk opgericht of stonden in het teken van thema’s als gebed, gastvrijheid,
vrede, oecumene of de Derde Wereld. Ook veel oudere broeders ervoeren de
grote kloosters als een te onpersoonlijke leefomgeving. Daarom ontstonden
ook buiten de experimentele sfeer kleinere communiteiten, onder meer
doordat sommige grote kloostergemeenschappen werden opgedeeld in afzonderlijke leefgemeenschappen binnen één gebouwencomplex.
Door deze ontwikkelingen nam het aantal vestigingen van de congregaties
toe, terwijl het aantal broeders afnam. Die trend werd in de tweede helft van
de jaren zeventig overigens gekeerd, omdat een groeiend aantal broeders
met het oog op hun hoge leeftijd of hun wankele gezondheid in grote communiteiten of kloosterbejaardenoorden ging wonen. De meeste experimentele conventen, eind jaren zestig nog gevierd als tekenen van vitaliteit,1 bleek
geen lang leven beschoren, ondanks alle waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en begeleiding van de kant van besturen. Het leven in kleine conventen bleek hoge eisen te stellen in de vorm van persoonlijke flexibiliteit
en goede omgangsvormen. Voor veel jonge broeders bleek het experimentele convent een tussenstap te zijn op weg naar uittreding.2 In 1972 constateerde het Oudenbossche bestuur dan ook dat de kleine experimenteerconventen weliswaar een positieve ervaring waren geweest voor sommige
deelnemers maar dat zij geen alternatieve vorm hadden weten te vinden
voor de broedergemeenschap als geheel.3 Kleine conventen van een meer
1

T. Nuij, Nieuwe religieuze leefgroepen, Tilburg 1969. Oriëntatiecentrum voor kerkelijke
roeping. Opbouw-Documentatie. 18.
2 Fr. Justinianus Uppelschoten, secretaris van het bestuur, aan de oversten en fraters
(27 mei 1969), in: Arch. Frs. Utrecht, kast 8, doos 8: Circulaires v.d. Congr. / Jan. 1967 dec. 1970; interview met fr. Bavo Bijster, frater van Utrecht (20 nov. 1989). Ook: interview met br. Reginald Poelstra, broeder van Huijbergen (21 nov. 1989).
3 Verslag van het centraal bestuur over de periode 1969-1972, 2 dln., deel 1, p. 17, in:
Arch. Brs. O’bosch, doos d 25, map 2-3.
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traditionele snit bleken daarentegen duurzamer, wellicht door de grotere ervaring van de betrokken broeders.1

Samenwerking tussen de congregaties
Het gevoel dat het religieuze leven na het Tweede Vaticaanse Concilie in
spiritueel opzicht als het ware een nieuw begin moest maken, had tot gevolg dat men de historisch gegroeide verschillen tussen de congregaties niet
meer belangrijk achtte. Bovendien kreeg men meer oog voor de onderlinge
verwantschap en voor het feit dat men grotendeels met dezelfde problemen
worstelde. Het gevolg was, dat de contacten met andere congregaties werden aangehaald. De broedercongregaties in Nederland hadden in 1959 de
‘Stichting Broedercongregaties in Nederland’ (sbcn) opgericht als tegenhanger van de snpr (Stichting Nederlandse Priester-Religieuzen, opgericht
in 1952) en de snvr (Stichting Nederlandse Vrouwelijke Religieuzen,
1957).2 In feite was de sbcn een secretariaat om de gemeenschappelijke
standpunten van de congregaties uit te dragen en studie te verrichten naar
vraagstukken op hun werkterreinen.3 Het bestuur werd gevormd door de
algemeen oversten van de zestien aangesloten congregaties. Jarenlang had
deze sbcn maar matig gefunctioneerd. Zij was niet uitgekomen boven het
niveau van een periodiek overleg tussen de oversten. Nu werd zij nieuw leven ingeblazen. Bovendien ontstonden er samenwerkingsverbanden in
kleinere kring, zoals de humo (acroniem voor de Broeders van Huijbergen,
de Fraters van Utrecht, de Broeders van Maastricht en de Broeders van Oudenbosch). Gemeenschappelijke activiteiten in de sfeer van opleiding en
bezinning, en gemeenschappelijke zogeheten ‘humo-conventen’ in Middelburg (1970-1984), St.-Willebrord (1971-1984) en Nieuwe Pekela (1971,
vanaf 1980 leefgemeenschap ‘Terebint’ in stad-Groningen) waren de concrete vruchten van de samenwerking. Niet iedereen was even enthousiast
over een dergelijke verregaande samenwerking. Fr. Novatus Vinckx, algemeen overste van Tilburg, verzette zich tegen initiatieven die de eigenheid
1 Interview met br. Toon Verkoyen, broeder van Maastricht (6 dec. 1989).
2 De benamingen zijn later enigszins gewijzigd, namelijk in ‘Samenwerking

BroederCongregaties Nederland’, ‘Samenwerking Nederlandse Vrouwelijke Religieuzen’ en
‘Samenwerking Nederlandse Priester Religieuzen’. In 1970 stichtten ook de contemplatieve zusters een samenwerkingsverband, de ‘Samenwerking Monialen Belangen’
(smb). De monniken in Nederland en Vlaanderen kennen sinds 1967 de ‘Samenwerking Nederlandstalige Monastieke Oversten’ (osbosco). De snvr, snpr, sbcn en smb
worden sinds 1980 overkoepeld door de ‘Konferentie Nederlandse Religieuzen’ (knr).
3 ‘Memorandum over het ontstaan van de “Stichting Broederscongregaties in Nederland” (S.B.C.N.)’ [1959], in: Arch. Bd. Breda, doos i 70.
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en verscheidenheid van de afzonderlijke broedercongregaties dreigden te
verdoezelen in een ‘religieuzendom boven congregationele verdeeldheid’.1
Daarom koos zijn congregatie voor ‘bilaterale’ contacten (met name met de
Broeders van Maastricht) en voor een veel lossere samenwerking in de
‘acht’ (A.Ch.T., acroniem voor de Broeders van Amsterdam, de Broeders
van de Christelijke Scholen en de Fraters van Tilburg).2

Spanningen, roepingencrisis en uittredingen
De veranderingen die zich in de jaren zestig voltrokken, werden door de
meerderheid van de Nederlandse religieuzen positief beoordeeld en zelfs als
een persoonlijke bevrijding ervaren. Dat gold ook voor de leden van de vijf
broedercongregaties. Ook in hun gemeenschappen sneuvelden veel oude regels en gewoonten ten gunste van een meer ontspannen wijze van samenleven en een meer persoonlijke godsdienstigheid. Een belangrijke verandering betrof de interne gezagsverhoudingen, die minder hiërarchisch werden. Dat was vooral te danken aan de sfeerverandering, die een meer ontspannen omgang tussen ‘overheid’ en ‘onderdanen’ met zich meebracht.
Kloosterlijke gehoorzaamheid, voorheen maar al te vaak opgevat als de verplichting tot kadaverdiscipline, werd nu aan een herinterpretatie onderworpen in de richting van principiële beschikbaarheid, van bereidwilligheid om
zich in te zetten voor God en de medemens. Besturen en oversten stelden
zich opener en vriendschappelijker op, terwijl de gewone leden leerden om
zelfstandiger op te treden en eigen verantwoordelijkheid te dragen. Die
sfeerverandering was belangrijker en duurzamer dan de pogingen om inspraak en overleg te institutionaliseren in de vorm van huiskapittels, raden
en commissies. Dergelijke lichamen functioneerden vaak moeizaam. Vele
verdwenen op den duur weer van het toneel.
Ook de verhoudingen tussen de broeders onderling waren aan veranderingen onderhevig. Broeders en fraters namen geen genoegen meer met de traditionele situatie waarin men onder de leus van ‘broederlijke liefde’ zonder
veel persoonlijk contact naast elkaar leefde. Er kwam meer ruimte voor uitwisseling van gedachten en voor onderlinge vriendschap. Men werd toleranter voor elkaars eigenaardigheden en gevoeligheden.

1

Verslag van het generaal bestuur over de periode 1963-1969, in: Arch. Frs. Tilburg, Alg.
arch., doos: Generaal Kapittel 1969. Volledig dossier.
2 De sbcn kent drie ‘clusters’ onder haar leden, namelijk de acht, de humo en
‘V en O’ (Verpleging en Onderwijs: de Broeders van Dongen, Broeders van St.-Joseph,
Broeders van Liefde, Broeders van St.-Joannes de Deo en de Broeders Penitenten).
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De vernieuwing kende ook schaduwzijden. Hoewel de meeste broeders de
veranderingen toejuichten, was er veel onenigheid over hun tempo en richting. Er ontstonden spanningen tussen conservatieven en progressieven.
Wat de ene broeder als verval beschouwde, werd door de ander als bevrijding en nieuw elan ervaren. Vooral tussen ouderen en jongeren liepen de
spanningen soms hoog op. Sommige jonge broeders werden door hun ongeduld geprikkeld tot uitspraken die door de oude garde met afgrijzen werden aanhoord: “Wij zien in de huidige constellatie van de congregatie niet
veel perspectieven meer” of “Het Failliet Der Aktieve Congregaties”.1
Er werden indringende vragen gesteld. Was het model van de lekencongregatie niet volkomen achterhaald? Waarom zou men geen gehuwden tot
het conventsleven kunnen toelaten? Waarom zouden broeders die dat wensten niet alleen mogen wonen? Wat was de zin van een strakke dagorde?
Was het niet de hoogste tijd om fusiebesprekingen aan te gaan met andere
congregaties? De meeste ouderen wilden de tradities echter niet opgeven.
Zij eisten dat de congregatie hun een vertrouwd spiritueel en sociaal thuis
zou blijven bieden. Zij maakten zich bezorgd over de desintegratie die zij
meenden te bespeuren. Inderdaad werd het gemeenschapsleven bedreigd
door de onenigheid tussen ouderen en jongeren, door de individualisering
van het geestelijk leven en door het wegvallen van een gemeenschappelijke
werkkring. Soms dreigde het afscheid van de traditionele uniformiteit te
ontaarden in ‘ieder voor zich en God voor ons allen’.
In de jaren 1968-1972 kreeg de situatie malaise-achtige trekken.2 Het
hoopvolle perspectief van herboren broedergemeenschappen, dat was gecreëerd door de vernieuwingen, werd bedorven door het uitblijven van nieuwe roepingen. Al vanaf 1945 verliep de rekrutering van nieuwe broeders
niet meer zo voorspoedig. Naar de oorzaken van deze ontwikkeling (die
zich ook bij zustercongregaties en bij de seculiere en reguliere geestelijkheid voordeed), werd veel onderzoek verricht. Daaruit kwamen allerlei algemene oorzaken naar voren, zoals de secularisering van de samenleving, de
dalende status van geestelijke beroepen, de grotere waardering voor de leek
in de kerk, de veranderde mentaliteit van de jeugd, de afname van het aantal
grote gezinnen, de toegenomen waardering voor huwelijk en seksualiteit
enz. Met betrekking tot de roepingensituatie van zustercongregaties werd
1

[Een negental tijdelijk geprofesten] aan de leden van de Voorbereidingscommissie,
het Hoofdbestuur en alle andere geïnteresseerden [eind dec. 1968], in: Arch. Brs. Huijbergen, doos xxxii; fvv, ‘Hoe Vertwijfeling Ons Lot Werd Ofwel Het Failliet Der Aktieve
Congregaties’, in: Leer en Leven, 23(1968-69), p. 33-35.
2 Vergelijk het sombere beeld dat werd geschetst in een discussiestuk voor het kapittel
van 1969: ‘De toekomst van onze congregatie’ [1969], in: Arch. Brs. Huijbergen, doos
xxxii, map: Begeleidingscie. Experimenten. Overigens vonden sommige broeders het
stuk al te pessimistisch van toon.
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bovendien vastgesteld dat de toegenomen ontplooiingsmogelijkheden voor
vrouwen buiten het klooster een nadelige invloed hadden op de animo van
jonge meisjes voor het religieuze leven. Mutatis mutandis heeft dat ook bij
de broedercongregaties een rol gespeeld. Zij boden immers, geheel afgezien
van de religieuze waarde van het leven dat zij representeerden, een heel specifieke carrièremogelijkheid: het onderwijzerschap. Na de Tweede Wereldoorlog konden intelligente jongens uit de katholieke middenstand kiezen
uit talrijkere en meer ambitieuze opleidings- en beroepsmogelijkheden. Bovendien daalde de status van het onderwijzerschap, althans in relatieve zin.
Het werd een beroep als vele andere, zonder de speciale glans van religieuze of maatschappelijke ‘roeping’ die het lange tijd had bezeten. Het was
niet langer voor velen de hoogst denkbare professie. Dat betekende dat het
werk dat de congregaties te bieden hadden, veel aantrekkingskracht verloor.1
In 1961 bracht een statistisch onderzoek aan het licht, dat een veroudering van het ledenbestand van de broedercongregaties onvermijdelijk was.2
Toch leek de situatie tot het midden van de jaren zestig niet hopeloos. Een
statistische studie uit 1968 berekende dat de Nederlandse broedercongregaties, indien de trend van de jaren 1950-66 zich onveranderd zou voortzetten, in 1975 geen roepingen meer zouden trekken.3 Zij hadden met andere
woorden nog tien jaar om het tij te keren. In werkelijkheid was het al te
laat. Vanaf 1965 nam het aantal jongeren dat zich voor juvenaat en noviciaat aanmeldde, op catastrofale wijze af. Binnen luttele jaren zagen de congregaties zich gedwongen de poorten te sluiten van de juvenaten die hun zo
lang goede diensten hadden bewezen. De noviciaten werden te klein om als
afzonderlijke leefgemeenschappen te kunnen voortbestaan. De overgebleven groepjes novicen werden in de broedergemeenschap zelf opgenomen.
Maar vrijwel niemand van de novicen en tijdelijk geprofesten verbond zich
uiteindelijk definitief aan de congregatie (vergelijk grafiek 9). Pogingen om
jongemannen als ‘geassocieerde leden’ op een lossere manier aan de congregatie te verbinden, waren slechts in enkele gevallen succesvol.4
Aan het einde van de jaren zestig kwam tot overmaat van ramp een ongekende golf van uittredingen op gang, die tot in de jaren zeventig zou aanhouden. Van de jongere broeders vertrok de overgrote meerderheid, maar
1 Poeisz en Goddijn, De broederskongregaties in Nederland, p. 77-79.
2 Poeisz en Goddijn, De broederskongregaties in Nederland, p. 74-75.
3 Broeders- en zusters-religieuzen in Nederland per 1-1-1967. Samengesteld

door het Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut ([Amersfoort, Rotterdam 1968]. De kerk van morgen.
Uitgave van het Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie), p. 22.
4 Elders hebben deze pogingen meer succes gehad, bijvoorbeeld in sommige Noordamerikaanse zustercongregaties, die op deze wijze een vriendenkring hebben opgebouwd. Maar het systeem is ook daar afhankelijk gebleven van de geprofeste, ‘vaste’ leden. Zie: Ebaugh, Women in the Vanishing Cloister, p. 103-105, 110.
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ook eeuwig geprofeste broeders, dertigers en veertigers, keerden het kloosterleven in groten getale de rug toe. Door deze uittredingen en door het uitblijven van novicen steeg de gemiddelde leeftijd van de gemeenschappen in
enkele jaren dramatisch. Het is niet mogelijk één oorzaak of motief aan te
wijzen voor de uittredingen.1 Een Nederlands onderzoek onder uitgetreden
zusters (1970) constateerde bijvoorbeeld, dat bijna één derde van de zusters
vertrok uit verzet tegen te groot conformisme en een even grote groep wegens slechte persoonlijke relaties. Ruim één vijfde van de geïnterviewden
keerde het klooster de rug toe, omdat zij het religieuze leven als zinloos ervoeren.2 Eén oorzaak was stellig de grotere openheid van het kloosterleven.
Méér dan voorheen kwamen broeders in de jaren zestig en zeventig in persoonlijk contact met niet-kloosterlingen. Zo leerden zij ook de aantrekkelijke kanten van het gewone burgerleven kennen. Heel wat broeders maakten
kennis met een vrouw en zeiden het kloosterleven vaarwel om te trouwen
en een gezin te stichten. Anderen besloten uit te treden ten gevolge van
persoonlijke problemen waarmee zij al jarenlang worstelden maar waarvoor
zij in de traditionele situatie geen uitweg hadden gezien. Weer anderen werden gedemotiveerd door geloofstwijfel of door aarzelingen over de zinvolheid van het religieuze leven. Er bestond slechts zelden een direct verband
tussen de vernieuwing van het religieus leven en de uittredingen. Slechts
weinigen gingen weg omdat zij zich niet met de vernieuwingen konden
verenigen. Ontevredenheid over de aard van de werkzaamheden als zodanig
speelde evenmin een belangrijke rol (de meeste uitgetredenen bleven in hetzelfde beroep werkzaam). Er was echter een situatie ontstaan waarin noch
het religieuze leven zelf, noch het werk zekerheden bood. De zinvolheid
van beide stond open voor discussie. Iedere broeder moest zichzelf dezelfde
moeilijke vragen stellen. Waarom blijf ik in het klooster, met alle restricties
die het kloosterleven mij oplegt? Wat heeft het religieuze leven te bieden
dat ik buiten het klooster niet kan verkrijgen? Tenslotte mag men niet
vergeten dat de consequenties van uittreding niet meer zo afschrikwekkend
waren als vroeger. De (katholieke) buitenwereld beschouwde uitgetreden
kloosterlingen niet meer als paria’s. Zij konden in de meeste gevallen hun
beroep blijven uitoefenen en zonder dramatische problemen een nieuw bestaan opbouwen. De achterblijvers ervoeren elk vertrek als pijnlijk, maar
1

Dat bleek uit interviews met broeders die als oversten veel gesprekken hebben gevoerd met degenen die de congregatie wilden verlaten. Over de ‘uittredingsgeschiedenis’ van broeders heb ik geen literatuur kunnen vinden. Over die van zusters des te
meer. De diversiteit van ervaringen en motieven blijkt bijvoorbeeld uit de persoonlijke
geschiedenissen die staan opgetekend in: G. Hollingsworth, Ex-nuns. Women Who Have
Left the Convent, Jefferson nc, London 1985.
2 M.I.Th. van der Leeuw, Van klooster naar wereld. Een socio-psychologische benadering van
uitgetreden vrouwelijke religieuzen (Meppel 1970. Dissertatie ru Groningen), p. 121.
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ook zij beschouwden uittreden niet langer als een wraakroepend verraad
aan God. De tijd dat uittreders met stille trom, in schande, door de achterdeur werden afgevoerd, was gelukkig voorbij.
De jaren zestig en de eerste helft van de jaren zeventig waren voor bestuurders een buitengewoon moeilijke periode. Soms werd naar het middel
van de enquête gegrepen om beter zicht te krijgen op de problemen. Zo
werd in Tilburg in 1968 in eigen beheer een enquête gehouden onder de
fraters.1 Andere besturen riepen hulp van buiten in. De Oudenbossche
congregatie liet het Nijmeegse Hoogveld Instituut in 1967 onder de broeders een enquête-onderzoek uitvoeren, dat de diepe verdeeldheid tussen
jong en oud duidelijk aan het licht bracht.2 De congregatie van Huijbergen
nam C.M. Thoen in de arm, die ook het Maastrichtse bestuur van advies
had gediend. Zijn rapport, dat in 1971 verscheen met de onheilspellende
ondertitel Vitaliteitsproblemen in een late fase van hun kongregationeel systeem, pleitte ervoor het pluralisme binnen de congregatie te accepteren. 3
Ook in Utrecht verleende Thoen zijn diensten, met hetzelfde resultaat.4
Enquêtes en sociologische adviezen bleken beter in staat de problemen in
kaart te brengen dan oplossingen aan te dragen. Niettemin moet men hun
bijdrage aan de discussie binnen de congregaties niet onderschatten.5

In rustiger vaarwater
In de loop van de jaren zeventig kwamen de congregaties in rustiger vaarwater. Degenen die voor de meest radicale veranderingen hadden gepleit
(meestal jongeren), hadden in merendeel de congregaties reeds verlaten.
Het aantal uittredingen nam af. De tijd van experimenteren was nu voorbij.

1

Verslag van de enquête gehouden in mei 1968 bij de Fraters van Tilburg [door de] Commissie ‘Discussie en Enquête’, 2 dln., 3 bdn., Nijmegen 1968. Exemplaar in: Arch. Frs. Tilburg.
2 J.M.S. van Bergen, Broeders van Saint Louis Oudenbosch. Verslag van een enquête, afgenomen bij de in Nederland woonachtige broeders in september 1967, 3 dln., Nijmegen 1968.
Rapport van het Hoogveld Instituut.
3 C.M. Thoen, Broeders van Huybergen. Vitaliteitsproblemen in een late fase van hun kongregationeel systeem. Een vitaliteitsanalyse, mogelijkheid van een beleidsvisie en suggesties
voor een beleidsprogram, Den Haag 1971. kaski-rapport. 322.
4 [C.M. Thoen], Om hun evangelische gemeenschap. Het huidige moment in het vernieuwingsproces van de Congregatie van de Fraters van Utrecht. Verslag van een studie in 19691970 door interviews en veelvuldige waarneming, Den Haag 1970. kaski-memorandum.
182.
5 Interview met br. Toon Verkoyen, broeder van Maastricht (6 december 1989).
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Men was de roerige vergaderingen en de eindeloze praatbijeenkomsten beu.
Er was behoefte aan rust. De frequentie van kapittels en ‘tussenkapittels’
daalde en de kapittelbijeenkomsten hadden een minder roerig verloop. De
stencil-cultuur werd (een beetje) aan banden gelegd. De nieuwe interne verhoudingen consolideerden zich. Hier en daar werden correcties doorgevoerd. Zo werd in sommige congregaties geprobeerd verbetering te brengen
in het persoonlijke en gemeenschappelijke gebedsleven van de broeders, dat
had geleden onder de onrust van de voorafgaande jaren.
Ondanks alle spanningen en ondanks alle veranderingen in de interne
verhoudingen en in het werk heeft geen desintegratie van de broedergemeenschappen plaatsgevonden. Het communiteitsleven bleef overeind. Alleen-wonende leden zijn een uitzondering gebleven. Besturen en kapittels
hamerden met succes op het belang van het gemeenschappelijke leven.Het
enthousiasme voor samenwerking met andere congregaties bekoelde. Fusieplannen die in de jaren zestig nog serieus waren overwogen, werden opgegeven. Men besefte dat de congregaties nu eenmaal hun eigen sfeer en hun
eigen spiritualiteit hadden. Misschien waren de verschillen in de ogen van
buitenstaanders niet groot, maar ze waren te groot en te belangrijk om te
negeren. Er vond een bezinning op de eigen identiteit en spiritualiteit
plaats. Zo kreeg men bijvoorbeeld in de congregatie van Huijbergen weer
aandacht voor de franciscaanse spiritualiteit, die in de jaren zestig vrijwel
geheel uit de belangstelling was verdwenen. Iets dergelijks gebeurde bij de
Fraters van Tilburg met de vincentiaanse wortels van hun congregatie.
Al in de jaren zestig werd door veel broeders en fraters beseft, dat de roepingencrisis geen conjuncturele flauwte was maar van een structurele crisis, die de instituten, althans in Nederland, op den duur fataal zou worden.
Jaren later hebben sommige congregaties hieruit de conclusie getrokken dat
het niet meer verantwoord was in Nederland jongeren aan te nemen, gezien
de leeftijdskloof met de meerderheid van de broeders. Toch waren sommige
besturen meer geneigd zich bij de ongunstige prognose neer te leggen dan
andere, zoals bleek uit de controverse rond het boek Sterven of werven? van
br. Th. Sponselee (geb. 1936), destijds algemeen overste van de Broeders
van Oudenbosch. Sponselee betoogde, dat congregaties die geen mogelijkheden hebben om zich te vernieuwen, er beter aan doen geen novicen meer
aan te nemen.1
Het lijdt echter geen twijfel dat de overgrote meerderheid van de broeders
en fraters niet optimistisch is over de overlevingskansen van hun congregaties in Nederland. Het proces van achteruitgang en uitsterven wordt nog
steeds als zeer pijnlijk ervaren. Maar tot op zekere hoogte hebben zij zich
1

Sponselee, Sterven of werven?, p. 103.

316

erbij neergelegd. Zij troostten zich met de hoop dat de vestigingen in de
Derde Wereld hun levensvatbaarheid zullen blijven bewijzen en dat het religieuze leven in Nederland op den duur nieuwe vormen zal vinden.

6. Een radicale koerswijziging?
Heroriëntatie van het werk
Hoewel de congregaties in de jaren vijftig en zestig allerlei nieuwe taken op
zich hadden genomen en met name hun investering in de missie aanzienlijk hadden vergroot, vormden het lager onderwijs, het ulo en het internaatswerk nog steeds het leeuwedeel van de werkzaamheden. In de jaren
vijftig hadden de broeders en fraters al geworsteld met de vraag of zij nog
wel nodig waren in het gewone onderwijs. Vanuit het gezichtspunt van
personeelsvoorziening was het antwoord in de jaren zestig: nee. Er waren
genoeg katholieke leke-onderwijzers. De ‘traditionele’ vraag naar religieuzen voor het lager onderwijs verdween als sneeuw voor de zon. De congregatie van Maastricht, die tot in het begin van de jaren zestig talrijke brieven
van geestelijken en schoolbesturen had ontvangen met het verzoek om
broeder-onderwijzers voor katholieke lagere scholen, ontving tussen 1964
en 1970 nog slechts één aanvrage van dien aard.
Behalve de hierboven genoemde ontwikkelingen, speelde daarbij ook het
reeds aangestipte verdwijnen van de traditionele kerk-schoolbesturen een
rol. Deze besturen, die in 1964 nog 61,1% van de gewone katholieke lagere
scholen bestuurden, werden meestal voorgezeten en gedomineerd door de
pastoor.1 In de tweede helft van de jaren zestig ruimden de meeste van deze
besturen het veld voor stichtingen, waarin ouders of professionele bestuurders de boventoon voerden.2 Daardoor verdween het ‘klerikale circuit’, dat
de vraag naar religieus personeel altijd had gestimuleerd. Kerkbesturen hadden altijd gemakkelijk de weg gevonden naar de congregaties. Voor leke-bestuurders was dat veel minder vanzelfsprekend. Bovendien konden de onderwijscongregaties in de jaren zestig door personeelsgebrek zelden meer

1 Van Kemenade, De katholieken en hun onderwijs, p. 40.
2 Holtkamp, Van begijnen en schoolmeesters, p. 35. In tegenstelling

tot het protestantschristelijke onderwijs, waarin scholen meestal bestuurd worden door ouderverenigingen, is in het katholieke onderwijs de stichtingsvorm blijven domineren, onder meer
omdat men meende dat die meer garantie bood voor continuïteit van de ‘grondslag’.
Smit, De rol van ouderparticipatie, p. 43.
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op verzoeken ingaan. Toen dat tot de schoolbesturen doordrong, deden zij
geen pogingen meer om religieuzen te werven.1
Tot overmaat van ramp raakte het internaatsonderwijs, dat sinds jaar en
dag één van de pijlers van de congregaties was, in ernstige problemen. Het
lokale onderwijsaanbod was inmiddels overal in Nederland verbeterd, zodat
de noodzaak van onderwijsinstellingen met een regionale of nationale functie sterk was verminderd. Tegelijkertijd kampten de kostscholen met exploitatieproblemen ten gevolge van exorbitante kostenstijgingen, zodat zij zich
gedwongen zagen de ouders steeds hogere kostgelden in rekening te brengen. Maar bovenal leden zij onder de gevolgen van de cultuuromslag in de
jaren zestig. De gezinsverhoudingen in het katholieke volksdeel hadden
zich zodanig gewijzigd, dat weinig ouders meer overwogen hun kind naar
een kostschool te sturen, tenzij uit pure noodzaak. Vroeger hadden velen de
lange scheiding van hun kind voor lief genomen, omdat zij de kostschool
waardeerden om de degelijkheid van haar onderwijs en om de discipline en
sociale vaardigheden die zij haar leerlingen bijbracht. In de jaren zestig verloor de kostschool haar imago van voortreffelijkheid. Elke vorm van gestichtsopvoeding kwam in de reuk van bekrompenheid en liefdeloosheid te
staan (terwijl de instellingen zelf, ironisch genoeg, juist in deze jaren hun
uiterste best gingen doen om hun pupillen een warm thuis te bieden).2
Er viel voor de congregaties niet meer te ontkomen aan een bezinning op
hun werk. Het aloude argument dat zij een ‘religieus extra’ aan hun leerlingen konden bieden, werd hun in de jaren zestig uit handen geslagen door
de identiteitscrisis van het katholieke onderwijs, door de terugtocht van de
kerk uit de school, door de ‘k’-discussie3 en door de vaak weinig positieve
1

Verslag van het generaal bestuur over de periode 1964-1970, in: Arch. Brs. M’str., doos
1-3-2.
2 Het imago van de kostscholen wordt tot op de dag van vandaag voor een groot deel bepaald door de vele ‘boze’ autobiografische boeken die aan het kostschoolleven zijn gewijd. Vgl. J. Perry, ‘Kostschoolleven verbeeld in literatuur en film’, in: Kostschool... een
les voor het leven? (Den Bosch 1991), p. 77-104. Het kostschoolonderwijs verdient inmiddels een meer genuanceerde benadering. Een eerste aanzet in de genoemde bundel en in: M. Hilhorst, ‘Op kostschool bij de nonnen 1920-1965’, in: Vrouwendomein.
Woongeschiedenis van vrouwen in Nederland (Amsterdam 1986), p. 108-122; idem, Bij de
zusters op kostschool. Geschiedenis van het dagelijks leven van meisjes op rooms-katholieke
pensionaten in Nederland en Vlaanderen, Utrecht 1989. Maar vooral: J. Perry, Jongens op
kostschool. Het dagelijks leven op katholieke jongensinternaten, Utrecht [1991]. Het boek
van Perry heeft o.a. kostscholen van broeders en fraters tot onderwerp.
3 De discussie over de inhoud van de katholieke identiteit van organisaties, gerepresenteerd door de ‘k’ van ‘katholiek’ in hun naamgeving. R. Cornelissen en G. Dierick, ‘Literatuur over de ‘k-discussie’. Een overzicht van publicaties betreffende de deconfessionalisering van het katholiek maatschappelijk leven in Nederland’, in: Jaarboek van het
Katholiek Documentatie Centrum 1973 (Nijmegen 1974), p. 205-226.
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houding van ouders, leerkrachten en leerlingen tegenover het godsdienstige
element in het onderwijs. De verbinding tussen onderwijs en godsdienst
werd twijfelachtig. Wat betekende het godsdienstig cachet dat religieuzen
konden bieden, wanneer scholen in feite waren gedeconfessionaliseerd?
Konden religieuzen nog een voorbeeld zijn voor leerlingen uit gezinnen
waar godsdienst steeds minder betekende? Hadden zij nog een voorbeeldfunctie, wanneer zij tussen de grote meerderheid van leken nauwelijks
meer als kloosterlingen herkenbaar waren? Konden zij nog een bijdrage leveren aan de godsdienstige vorming van de jeugd, wanneer de catechese
zelf, de meest uitgesproken expressie van de identiteit van katholieke scholen, een uiterst problematisch vak was geworden?1 “Te weinig blijkt het
werk op de scholen nog doordrongen van het godsdienstige. Het godsdienstonderwijs is een van de moeilijkste zaken geworden.”2
Binnen de congregatie van Maastricht constateerde een rapport over ‘Problemen rond het apostolaat’, samengesteld ten behoeve van het algemeen
kapittel van 1964, dat werken in het onderwijs van een roeping een beroep
was geworden en dat de aanwezigheid van broeders in dat beroep haar vanzelfsprekendheid had verloren.3 Dat was een juiste, maar verlate constatering: men had haar al in de jaren twintig en dertig zó kunnen formuleren.
In tegenstelling tot het Interbellum ontbrak het de congregaties in de jaren
zestig niet aan bereidheid om de feiten onder ogen te zien en om de gebaande wegen te verlaten. De congregatie van Oudenbosch had daarvan
reeds in 1958 blijk gegeven door haar doelstellingen zeer breed te formuleren. Het Maastrichtse kapittel van 1964 was van mening dat de congregatie
vormen van apostolaat buiten het onderwijs niet mocht uitsluiten. Het vernieuwingskapittel van 1967 voegde daaraan toe, dat nieuwe werkzaamheden desnoods ten koste van bestaande werkzaamheden moesten worden
aanvaard. In de congregatie van Tilburg kwam hetzelfde inzicht tot uiting
in de nieuwe leefregel van 1968, waarin de fraters zich bereid verklaarden
1

P. Cooreman, De Noord-Nederlandse R.K. Schoolcatechese in het spanningsveld tussen
theologie en pedagogiek. Een studie van een proces van identiteitsbepaling tussen 1907 en
1966, 2 dln., Leuven 1974. Dissertatie ku Leuven; A.H.M.G. Lemmens, Schoolkatechese
in Nederland. Gisteren, vandaag en morgen. Geschiedenis van de vorm en inhoud van de katechese in de basisschool in Nederland sinds de eeuwwisseling, speciaal bezien met het oog op
de plaats en de taak van de priester in deze, Roermond 1981. Dissertatie Rheinische Friederich-Wilhelms-Universität Bonn; Claassen, Schipperen tussen school en kerk; A.M.P.
Knoers, ‘Leraren en spiritualiteit. Een docentenprobleem?’, in: J. van der Lans (red.),
Spiritualiteit. Sociaalwetenschappelijke en theologische beschouwingen (Baarn 1984), p.
175-190.
2 Verslag van het generaal bestuur over de periode 1963-1969, p. 46, in: Arch. Frs. Tilburg, Alg. arch., doos: Generaal Kapittel 1969. Volledig dossier.
3 Rapport ‘Problemen rond het apostolaat. Inventarisatierapport. Samengesteld door
het Secretariaat Kapittelvoorbereiding’ (dec. 1963), in: Arch. Brs. M’str., doos 1-1-9.

319

om elk goed werk aan te pakken. In Utrecht werd tijdens het vernieuwingskapittel van 1968 door een ‘commissie-Apostolaat’ gepleit voor grotere
‘openheid naar de noden in eigen land’ en voor het organiseren van ‘mobiele hulp’ in het onderwijs en in het parochiewerk.1 Vroeger hadden de congregatiebesturen vaak getobd over de vraag of bepaalde nieuwe werkzaamheden wel verenigbaar waren met de geest van de regel en de constituties. Dergelijke gewetensproblemen bestonden in de jaren zestig en zeventig niet
meer: een goed werk voor de kerk en voor de medemens was een goed werk
voor de congregatie.
Meer dan alle andere overwegingen werd het engagement van de congregaties met de armen en misdeelden naar voren gebracht. De kritische sfeer
van de jaren zestig was aan de religieuzen niet voorbijgegaan. Men kan
zich zelfs afvragen of de broeders en fraters dat engagement ooit intenser
hebben beleefd dan juist in deze periode. Elk plan werd in het licht daarvan
gewogen en beoordeeld. Veel broeders en fraters waren dan ook van mening
dat hun gemeenschappen méér konden doen voor de armen dan zij nu deden. Dat bleek bijvoorbeeld uit een interne enquête die in 1970 werd gehouden onder de Broeders van Maastricht in Nederland. Liefst 59% van
hen bleek van mening dat uit het tegenwoordige werk van de congregatie
geen bijzondere voorliefde bleek voor de “armen en misdeelden, achtergestelden en gehandicapten, sociaal zwakke en vergeten groepen”.2
Maar deze nieuwe formulering van het doel van de congregaties gaf geen
direct antwoord op de vraag wat men concreet moest gaan doen. Wat waren
echte noden? Wie waren de armen in een welvarend Nederland? Hoe moest
men hen helpen? Een verdere intensivering van het blo, het jeugdwerk en
de missie lag natuurlijk voor de hand, maar ging dat wel ver genoeg? Ook
op die terreinen zou men op den duur immers moeten wijken voor de leken. Vooral in de roerige jaren 1967-68 werd binnen de broeder- en fratergemeenschappen levendig gediscussieerd over radicalere alternatieven.
Moesten de congregaties buiten het terrein van onderwijs en opvoeding
treden? Was er voor de broeders toekomst in het maatschappelijk werk, in
de ziekenverpleging of in de bejaardenverzorging? Of moesten zij zich
vooral richten op dienstverlening aan de kerk, bijvoorbeeld door sommigen
vrij te maken voor parochiewerk of tot het priesterschap toe te laten ten
1

Rapport Apostolaat van de Subcommissie “Commissie-Vermeulen”. Nederlands Beraad 1967-1968 (6 maart 1968), in: Arch. Frs. Utrecht, kast 5, doos 26: Algemeen Kapittel 1968.
2 Doe wel en zie niet om. Verslag van een enquête, gehouden onder de leden van de Congregatie van de Broeders van Maastricht in Nederland naar aanleiding van een gevraagde bezinning op het feit, dat de Stichters van de Congregatie, Mgr. Rutten en Br. Bernardus, een
apostolaire gemeenschap vormden in dienst van Kerk en menselijkheid (Haarlem [1970]), p.
42.
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behoeve van de parochiële zielzorg, waar het gebrek aan priesters zich begon af te tekenen? Moesten de congregaties hun structuur veranderen om
op een heel andere manier vorm te geven aan hun apostolaat? Fr. Willibrordo van der Krogt (1914-1963), lid van de Utrechtse congregatie, had al
in 1959 voorgesteld dat zijn congregatie zich zou reorganiseren in de richting van het model van de seculiere instituten. In de nieuwe structuur zouden de fraters een veel lossere band met het instituut onderhouden. Dat zou
hen in staat stellen zich midden tussen de mensen te vestigen om zich
daar, ieder in zijn eigen beroep en in zijn eigen kring van vrienden en kennissen, te wijden aan de rechtstreekse vorm van apostolaat waarin de seculiere instituten uitblonken: aanwezigheid in het geseculariseerde milieu van
de leken, directe dagelijkse betrokkenheid bij de armen, godsdienstonderricht en verkondiging in milieus waar God afwezig was.1 Fr. Willibrordo
kreeg van zijn medebroeders echter zo weinig steun voor dit visionaire plan
dat hij ervan afzag het in een officieel kapittelvoorstel te verwoorden.2
Het ontging de broeders en fraters niet dat hun besturen moeite hadden
een duidelijke alternatieve koers uit te zetten. Er werd zelfs door sommigen
geconcludeerd dat dàt een van de redenen was waarom er door het bestuur
meer over het religieuze leven dan over het werk werd gesproken: “Als men
de officiële stukken en berichten van de Besturen van de laatste jaren leest,
ontkomt men niet aan de indruk, dat vooral de nadruk gelegd wordt op een
van beide pijlers [evangelisch leven in gemeenschap]. Het komt ons voor
dat dit mede gebeurt uit een noodzaak, daar de andere pijler [het apostolaat
van de gemeenschap] in feite aan het verdwijnen is.”3 Ook Van Eijden constateerde in zijn studie dat de congregaties een ‘terugkeer naar het religieuze’ aan de dag legden, nadat zij zich tientallen jaren met overgave op de verbetering en uitbreiding van hun werkzaamheden hadden geconcentreerd.4
Sommige besturen namen in hun radeloosheid – dat woord lijkt in dit
verband niet overdreven – contact op met het episcopaat. Zij verzochten de
bisschoppen om suggesties voor nieuwe werkzaamheden die beter aan de
noden van de tijd tegemoet kwamen. Maar de bisschoppen, die anderhalve
eeuw lang onophoudelijk om broeders en fraters hadden gevraagd voor tal1

Vgl. zr. Marie-Louise, ‘De werkzaamheden der actieve vrouwelijke religieuzen’, in: De
Kloosterling, 28(1960), p. 298-306.
2 Fr. Robertus Egberts, algemeen overste, aan de leden van het Nederlands Beraad (14
maart 1968), in: Arch. Frs. Utrecht, kast 5, doos 26: Algemeen Kapittel 1968. Fr. Willibrordo van der Krogt werd tijdens het kapittel van 1960 gekozen tot algemeen overste
van de congregatie, maar door ziekte is hij niet in staat geweest zijn stempel te drukken op de congregatie. Hij overleed in 1963.
3 A. v.d. Geijn [br. Walfried] en G. Janssen [br. Ludolf], ‘Memorandum m.b.t. de doelstelling van de Kongregatie’ [1970], in: Arch. Brs. M’str., doos 1-3-2.
4 Van Eijden, Doel en doelbeleving, p. 58-59.
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loze scholen en projecten, hadden niets te bieden.1 In Maastricht werd tijdens het kapittel van 1970 opgemerkt dat het steeds “moeilijker [wordt] het
werk van de congregatie te zien als een opdracht van de kerk. De officiële
Kerk in Nederland heeft voor onze congregatie nauwelijks meer een apostolaatstaak”.2 Het Maastrichtse bestuur meldde in zijn verslag over 19641970 veelbetekenend, dat de verstandhouding met bisschoppen vooral buiten Nederland goed was.3 Soms klonken dan ook verongelijkte geluiden:
“Wordt de rol van de religieuzen binnen een bisdom wel duidelijk onderkend door de bisschoppen? Soms krijg je de indruk dat er nauwelijks
melding van de religieuzen wordt gemaakt.”4
Het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie (1965-1970)
stelde de broeders en fraters al evenzeer teleur. De gezamenlijke religieuzen
van Nederland hadden zich tijdens het concilie gepresenteerd middels uitvoerige rapporten, waarin zij hun ‘positief-kritische functie binnen de kerk
en in de wereld’ en hun vastbeslotenheid om nieuwe noden aan te pakken,
uitvoerig hadden geëtaleerd.5 Het concilie, dat in andere opzichten bepaald
niet om nieuwe ideeën verloren zat, bleek echter niet in staat de religieuzen
een nieuwe weg te wijzen. De broeders toonden zich hierover zeer teleurgesteld.6
De werkzaamheden die uiteindelijk door de congregaties werden beproefd, waren divers en experimenteel. Zo onttrok de congregatie van Maastricht medio jaren zestig een flink aantal bekwame broeders aan het onderwijs ten behoeve van allerlei projecten, zoals: het ‘Centrum voor Vernieuwing en Verdieping’ (een vormingscentrum voor heel Nederland), het ‘Ron1

Br. Camillus [van Tilborg] aan oversten en broeders (11 april 1965), in: Arch. Brs.
O’bosch, doos b 27, map 03; Notulen van het bestuur (15 okt., 29 okt., 23 nov. 1965), in:
Arch. Brs. O’bosch, doos b 17; Verslag van het hoofdbestuur over de periode 1963-1968,
in: Arch. Brs. O’bosch, doos d 16.
2 V.d. Geijn en Janssen, ‘Memorandum m.b.t. de doelstelling van de Kongregatie’
[1970], in: Arch. Brs. M’str., doos 1-3-2.
3 Verslag van het generaal bestuur over de periode 1964-1970, in: Arch. Brs. M’str.,
doos 1-3-2.
4 Verslag van de vergadering van het Provinciaal Bestuur van de Broeders van Maastricht met de Bisschoppelijke Gedelegeerden voor de Religieuzen voor de Bisdommen
Roermond en Den Bosch (23 okt. 1978), in: Arch. Bd. Den Bosch, inv. nr. 521, doos:
Congr. der Broeders van de Onbevl. Ontv., map: Congr. Broeders v.d. O.L.V. Onbevl.
Ontvangen Maastricht.
5 Religieuzen in Concilie. Rapporten van de Commissie van XVII in dienst van het Nederlands Pastoraal Concilie (Roermond 1969), p. 24, 56. De ‘Commissie van xvii’ werd in
1966 in het leven geroepen door de sbcn, de snvr, de snpr, de ‘Werkgroep Monialen’
en het ‘Werkcomité Seculiere Instituten’. Zij kreeg als opdracht de inbreng van de religieuze instituten op het concilie voor te bereiden.
6 ‘Evaluatie Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie’, in: Interkonkom,
(1970), nr. 1, p. 8-10; V.d. Geijn en Janssen, ‘Memorandum m.b.t. de doelstelling van
de Kongregatie’ [1970], in: Arch. Brs. M’str., doos 1-3-2.
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calli-instituut’ (een vormingscentrum voor religieuzen in Indonesië), het
‘Centrum Onderwijs Service’ (een bureau voor onderwijsvernieuwing en
-ondersteuning) en het ‘Apostolaire Beraad’ (een commissie binnen de congregatie).1 De congregatie van Tilburg deed hetzelfde ten behoeve van het
jeugdwerk. Twee broeders van Oudenbosch werden bedrijfsaalmoezenier in
West-Brabant, twee anderen werden pastoraal werker in parochies in Alkmaar en Emmercompascuüm en een derde tweetal volgde een opleiding tot
ziekenverpleger.2 Ook het bestuur van Huijbergen toonde zich bereid bestaande taken af te stoten ten gunste van nieuwe.3 In 1968 kreeg een zevental jonge broeders toestemming een telefonische noodcentrale en een
schoolverlatersproject in de gemeente Breda te bemannen. Ook bejaardenhulp werd aangepakt door deze ‘werkgroep Breda’.4 In Nijmegen werd geëxperimenteerd met het vrijstellen van broeders voor jeugdwerk.5 In Huijbergen zelf ging het ‘Apostolair Projekt Sainte Marie’ van start. Dat project
streefde ernaar alle personen die betrokken waren bij de internaten en scholen van Sainte Marie tot een geïntegreerde werkgemeenschap samen te
smeden. Broeders, zusters, gehuwde en ongehuwde leken zouden zich, geïnspireerd door het franciscaanse ideaal, voor langere of kortere tijd aan opvoeding en onderwijs wijden. Men slaagde er echter niet in ook leken tot
een vorm van ‘behoren’ bij de congregatie te brengen.6 De beoogde openheid-naar-buiten werd daarentegen wel gerealiseerd, bijvoorbeeld doordat
Sainte Marie ging functioneren als ontmoetingscentrum voor talloze groepen.7
Interessant waren de pogingen die in de jaren zeventig werden ondernomen om vanuit de al eerder genoemde humo-conventen in Middelburg,
St.-Willebrord en Nieuwe Pekela een vorm van geïntegreerde kerkopbouw te
beproeven. Broeders van verschillende congregaties namen er niet alleen ge1

Verslag van het generaal bestuur over de periode 1964-1970, in: Arch. Brs. M’str., doos
1-3-2.
2 Verslag van het hoofdbestuur over de periode 1963-1968, in: Arch. Brs. O’bosch, doos
d 16.
3 Kapittelstuk ‘Apostolaat en Missie’ [1969], in: Arch. Brs. Huijbergen, doos lxxiv, map:
Kapittel 1969; Verslag van het zakenkapittel van 1969, p. 16, in: Arch. Brs. Huijbergen,
doos lxxiv.
4 Verslag van bijeenkomsten van de werkgroep Breda ([7] sept. 1968 en 2 okt. 1968),
in: Arch. Brs. Huijbergen, doos xxxii.
5 Kapittelstuk ‘Apostolaat en Missie’ [1969], in: Arch. Brs. Huijbergen, doos lxxiv, map:
Kapittel 1969; interview met G. Huybregts, voorm. broeder van Huijbergen (27 november 1989).
6 Verslag van het hoofdbestuur over de periode 1969-1975, deel c, p. 14, in: Arch. Brs.
Huijbergen, doos lxxvi, map: Kapittel 1975; Verslag van het bestuur over de periode
1975-1981, p. 34, in: Arch. Brs. Huijbergen, doos lxxvii.
7 Interview met br. Eduard Quint, broeder van Huijbergen (27 november 1989).
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woon onderwijs op zich, maar ook taken in de sfeer van catechese, zielzorg, maatschappelijk werk en bejaardenzorg.1
Tenslotte kregen enkele leden van de congregaties van Maastricht en
Huijbergen in het begin van de jaren zeventig toestemming om zich tot
priester te laten wijden. Vanuit Rome was daarvoor in de jaren zestig een
opening gemaakt met het oog op het groeiende priestertekort in de kerk.
Vanuit de missie, het Nederlands episcopaat en sommige lokale kerkgemeenschappen werden verzoeken aan de congregatiebesturen gericht om
bepaalde broeders tot priester te laten wijden. Bovendien waren er onder de
broeders enkelen die zich persoonlijk aangetrokken voelden tot het priesterschap. Dat leidde tot lange en moeizame interne discussies over het laïcale
karakter van de congregaties, waarbij op de achtergrond ook allerlei oud
zeer tussen broeders en geestelijkheid een rol speelde. De meeste congregaties besloten uiteindelijk geen broeders tot priester te laten wijden, maar
ook in de congregaties die daar wel een opening toe boden, bleven broederpriesters een uitzondering.
Geen van deze initiatieven bleek een blijvend alternatief voor de traditionele werkzaamheden.

Heroriëntatie in de missie
In de missie bleek de vraag ‘wat te doen?’ gemakkelijker te beantwoorden.
Er werden respectabele pogingen gedaan om vorm te geven aan de nieuwe
geest en vooral aan het engagement met de armen. Ook in dit opzicht ging
een belangrijke impuls uit van het Tweede Vaticaanse Concilie, dat de consequenties had getrokken uit de dekolonisatie. Het concilie had afscheid
genomen van een missietijdperk dat werd gekenmerkt door een ideologisch
en personeel eenrichtingsverkeer van de christelijke westerse landen naar
de missielanden. Dialoog kwam in de plaats van ‘export-christendom’.2 Er
werd gekozen voor een missionaire aanpak die afzag van elke bekeringsdrift en vertrouwde op de kracht van het voorgeleefde ideaal. De vorming
van zelfstandige kerkgemeenschappen in de Derde Wereld werd nu ernstig
ter hand genomen, na jarenlang eerder een vroom voornemen dan een wer1

Verslag van het centraal bestuur over de periode 1969-1972, 2 dln., in: Arch. Brs.
O’bosch, doos d 25, map 2-3; Verslag van het hoofdbestuur over de periode 1969-1975,
p. 27, in: Arch. Brs. Huijbergen, doos lxxvi, map: Kapittel 1975; Sekretariaat Werkgroep
Apostolair Projekt, ‘Informatie Middelburg’, in: Leer en Leven, 24(1969-70), februari
1970, p. 10-11.
2 F. Nietlispach, Das Ende des Exportchristentums. Der Einfluß einer Neubewertung der
nichtchristlichen Religionen auf die ‘Bekehrung’ in und seit dem II. Vatikanum, Bern etc.
1977.
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kelijk beleid te zijn geweest. Het bleek een langdurig en moeizaam proces.
Vooral in Afrika was de katholieke kerk nog meer dan voorheen afhankelijk
geworden van het werk van niet-Afrikanen. Tussen 1949 en 1969 verdubbelde het aantal Noordamerikaanse en Europese priesters, broeders en zusters in de Afrikaanse missie. Dat was de keerzijde van het naoorlogse missionaire offensief, waaraan ook de vijf Nederlandse broedercongregaties van
harte hadden meegewerkt.1
Missionering werd meer en meer opgevat als een vorm van christelijk geïnspireerd ontwikkelingswerk, waarin het engagement met de armen tot uiting moest komen. Het verzorgen van onderwijs, gezondheidszorg, jeugdwerk, maatschappelijk werk en dergelijke was niet langer een missionaire
methode maar een zelfstandige doelstelling. Politiek engagement met het
ontvoogdingsstreven van de Derde-Wereldlanden, met sociale rechtvaardigheid en met de naleving van de mensenrechten werd een onderdeel van het
missionaire engagement.2
Tot in de jaren zestig kenden de missie-activiteiten van de Nederlandse orden en congregaties geen noemenswaardige onderlinge afstemming. De
werkzaamheden van de broedercongregaties vormden in dat opzicht geen
uitzondering. Hoe en waar men aan de slag ging, hing helemaal af van toevalligheden.3 Medio jaren zestig voelde men wel dat het zo niet langer kon.
Er werd enige coördinatie tot stand gebracht door de oprichting van het
‘Centraal Missionair Beraad Religieuzen’ (cmbr), het ‘Centraal Missie
Commissariaat’ (cmc) en de ‘Nederlandse Missieraad’. Bovendien kreeg
men van de overheid gedaan dat zij voortaan ontwikkelingsprojecten van
particuliere organisaties (zoals de katholieke missie) financieel zou ondersteunen. Om deze ‘medefinanciering’ in goede banen te leiden werd aan katholieke zijde de cebemo in het leven geroepen.4 In 1975 werd tenslotte de

1 Kendall, The end of an era, p.
2 Kendall, The end of an era,

80.
p. 139-141; ‘De missie’, in: J. Roes, R.K. Kerk Nederland
1958-1973. Een encyclopedisch overzicht (Nijmegen 1974), p. 45-50; F.J. Verstraelen, ‘De
veranderende rol van missionarissen en hun missie in de Derde Wereld en Derde
Kerk. De missionaris: monument of model?’, in: J. Simmers (red.), Wisselwerking
tussen Derde Wereld en Nederland. Medefinancieringsprogramma. Tien jaar Cebemo ([Den
Haag 1980]), p. 502-527.
3 Kragtwijk, De inzet van de Nederlandse vrouwelijke religieuzen, p. [12].
4 cebemo, Katholieke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking Nederland. Met
de icco (de Stichting Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking),
novib (de Nederlandse Organisatie voor Internationale Ontwikkelingssamenwerking)
en hivos (de Stichting Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking) als
protestantse, algemene en humanistische tegenhanger. J. van Engelen en J. van Lin,
Churches in the Netherlands and the Third World, Nijmegen 1978; Simmers, Wisselwerking tussen Derde Wereld en Nederland.
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‘Advieskommissie Missionaire Aktiviteiten’ (ama) opgericht, die de orden
en congregaties adviseert over de besteding van hun gelden in de missie.
De nieuwe oriëntatie eiste van de broeders en fraters een minder grote
omschakeling dan van de priester-missionarissen. De broeders hadden zich
met hun onderwijs- en opvoedingsactiviteiten reeds van oudsher op de
grens van missie en ontwikkelingswerk bewogen.1 Niettemin voltrokken
zich heel wat veranderingen. In Indonesië hadden de broeders en fraters in
de jaren vijftig het zwaartepunt van hun werkzaamheden verlegd van het
traditionele lager en uitgebreid lager onderwijs naar kweekschoolonderwijs
en middelbaar onderwijs. Op die manier hoopten zij een bijdrage te kunnen leveren aan een gedegen vorming van de leraren en bestuurders die het
nieuwe Indonesië nodig had. In de nieuwe missiegebieden begonnen zij in
veel gevallen meteen met voortgezet onderwijs. In de jaren zestig kwamen
zij enigszins terug van deze aanpak. Zij beseften dat kweekscholen en middelbare scholen vooral jongeren uit de stedelijke middenklasse ten goede
kwamen en niet de allerarmsten. Bovendien bekroop hun steeds meer twijfel over het nut van onderwijsvormen die voornamelijk ten doel schenen te
hebben het leger van bureaucraten aan te vullen, terwijl de landen van de
Derde Wereld een schreeuwende behoefte hadden aan goed opgeleide ambachtslieden, landbouwers en technici. Tenslotte maakten zij zich, zoals
zovelen, ernstig zorgen over de chaotische trek van de bevolking van het
verarmde platteland naar de overvolle steden.
Zowel in Indonesië als in de nieuwe missiegebieden hebben de broeders
en fraters met wisselend succes geprobeerd hun betrokkenheid bij gewone
stadsscholen enigszins te beperken. De fraters van Utrecht en Tilburg richtten landbouwscholen en ambachtsscholen op voor de Keniaanse plattelandsjeugd in de hoop een bijdrage te leveren aan het afremmen van de
heilloze trek naar de stad. In allerlei landen namen de broeders en fraters
projecten ter hand in de sfeer van gehandicaptenzorg, catechese, parochiewerk, sociaal werk of jeugdwerk, gericht op het belang van de armen. Zelfs
medisch werk werd aangenomen. Een broeder van Huijbergen vestigde zich
in 1976 in het hart van het Amazonegebied (Tefé en Carauarí), waar hij
zich bezighield met catechese en preventieve gezondheidszorg. Elders in
Brazilië onderhielden zijn medebroeders een kleine kliniek voor lijders aan
tbc en huidziekten. In Indonesië stichtten zij een polikliniekje voor lepra-

1

Verslag van het generaal bestuur over de periode 1963-1969, in: Arch. Frs. Tilburg, Alg.
arch., doos: Generaal Kapittel 1969. Volledig dossier; Verslag over het Generaal Kapittel
van de fraters van O.L. Vrouw, Moeder van Barmhartigheid. Gehouden in het Generalaat,
Gasthuisring 54, Tilburg. 27 december 1969 - 9 januari 1970 ([Tilburg 1970]), p. 115-117.
Exemplaar in Arch. Frs. Tilburg.
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lijders.1 Omdat het de congregaties aan mankracht ontbrak, verstrekten zij
bovendien financiële steun aan allerlei projecten.2
De heroriëntatie van de missionaire werkzaamheden van de congregaties
was zonder twijfel mede een gevolg van externe invloeden, zoals het Tweede Vaticaanse Concilie en de kritische politieke en sociale sfeer van die jaren. Maar ook hun positie in Nederland zelf heeft een rol gespeeld. Het
vooruitzicht (en later: de zekerheid) dat hun gemeenschappen in Nederland
op den duur zouden uitsterven, heeft de radicale keuze voor de armen gemakkelijker gemaakt. Veel overwegingen die hen in vroeger jaren dwongen
tot compromissen (de rekrutering, het aanzien van de congregatie, de concurrentie met de leken, het contact met notabelen, de verstandhouding met
de clerus) waren niet langer van belang. Daarom kreeg de missie van de
broeders en fraters, ondanks alle beperkingen door vergrijzing en afnemende mankracht, iets van de spontaniteit en onthechting terug die hun prille
begin anderhalve eeuw geleden had gesierd.

De heroriëntatie van het werk strandt
In Nederland stuitten de plannen van de congregaties op een weerbarstige
werkelijkheid. ‘Beschikbaarheid’ en ‘mobiliteit’ waren wachtwoorden van
het beleid geworden, maar juist de beschikbaarheid en de mobiliteit van de
broeders en fraters was aan sterke erosie onderhevig. In de eerste plaats was
het anno 1965 niet meer mogelijk om, zoals in 1840, alleen op basis van
een groot vertrouwen in de Voorzienigheid aan iets nieuws te beginnen in
de sfeer van maatschappelijk werk, ziekenverpleging, gehandicaptenzorg,
jeugdwerk of onderwijs. Vrijwel alle denkbare werkterreinen waren inmiddels door de overheid ‘dichtgetimmerd’ met wetten en regels. Er werden hoge eisen gesteld aan de deskundigheid van medewerkers en aan de beschikbare materiële voorzieningen. Veel werkzaamheden konden onmogelijk
meer door congregaties, particuliere caritatieve instellingen of kerken worden betaald. Daarom moest rekening worden gehouden met de voorwaarden
die door de overheid of door andere subsidieverstrekkers werden gesteld.
Het aantrekken van personeel werd gecompliceerd door allerlei formele
regelingen met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden. Veel taken die vroeger
als een vorm van particulier hulpbetoon konden worden ondernomen, waren inmiddels geïnstitutionaliseerd, geprofessionaliseerd en gebureaucrati1

Kapittelstuk ‘Hoe nu verder? Brazilië’, door br. Gummarus [Sterke], [1975], in: Arch.
Brs. Huijbergen, doos lxxvi, 2de rode map.
2 Bijvoorbeeld: 100 Jarig bestaan van de Fraters van Utrecht, p. 1078-1093.
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heid van de broeders en fraters, de rekrutering van nieuwe leden, de interne
opleiding, het financiële beheer, het levensritme en de mentaliteit van de
leefgemeenschappen, alles was gericht op en afhankelijk van het onderwijs. Een radicale terugtocht uit het onderwijs en een even radicale oriëntatie op, bijvoorbeeld, de missie (zoals door sommigen werd voorgestaan) zou
de congregaties dan ook van de financiële en organisatorische ruggegraat
beroven die hen bijna anderhalve eeuw overeind had gehouden. De daarmee
verbonden risico’s hebben zij niet durven nemen.
In de derde plaats werden de besturen in de tweede helft van de jaren zestig geconfronteerd met een absolute achteruitgang van het aantal leden en
met de vergrijzing van het ledenbestand. Grafiek 12 laat bij wijze van voorbeeld zien hoe deze ontwikkeling zich heeft voltrokken in de congregatie
van Utrecht.
Dat het aannemen van niet-traditionele vormen van apostolaat en diakonaat door deze ontwikkeling zou worden belemmerd, werd al in 1967 voorspeld.1 Voor veel mooie plannen waren op den duur gewoonweg geen mensen meer beschikbaar. De veroudering van het ledenbestand maakte de situatie evenmin gemakkelijker. De oudere broeders en fraters beseften dat
hun congregaties naar nieuwe werkterreinen moesten zoeken en toonden
zich, althans in principe, bereid iets anders te gaan doen, maar in feite waren zij in merendeel heel tevreden met hun huidige werk.2 Zij hadden bepaald niet de indruk zinloos werk te verrichten.3 Bovendien viel het hun
wegens hun leeftijd minder gemakkelijk de bakens te verzetten.4 Besturen
en kapittels realiseerden zich dat. Uit eigen overtuiging maar ook om de gevoelens van de ouderen te sparen wezen zij er bij herhaling op, dat onderwijs en opvoeding een hoofdtaak van de congregatie zou blijven en dat de
inzet van religieuzen in het gewone onderwijs nog steeds zinvol was.5 Om
dezelfde reden werd in 1969 door het kapittel van de Broeders van Huijber1 Van den Ende, ‘Enige socio-religieuze aantekeningen’, p. 21.
2 Deze ambivalentie kwam bijvoorbeeld tot uiting in het enquête-verslag:

Doe wel en zie
niet om, p. 43-44. De helft van de broeders bleek bereid geheel ander werk aan te pakken. Een derde was zelfs bereid in de Derde Wereld te gaan werken. Maar tegelijkertijd
gaf driekwart van alle broeders te kennen de voorkeur te geven aan het huidige werk.
3 Verslag van het hoofdbestuur over de periode 1963-1968, in: Arch. Brs. O’bosch, doos
d 16.
4 In Maastricht werd daar op gewezen tijdens de bespreking door het algemeen bestuur van het discussiestuk ‘Enige gedachten over Apostolaat’ van de hand van br. Bruno van de Made (13 dec. 1967), in: Notulen van het Hoofdbestuur (1964-1967), in:
Arch. Brs. M’str., doos 6-1-9. Ook: fr. Theoduul van Rijen, ‘Ervaringen en kort verslag
van 10 maanden Provinciaal Bestuur’ (juli 1968), in: Arch. Frs. Tilburg, Arch. ‘Generalia’,
doos: b. Nederland. Prov. Kapittel 1968.
5 Notulen van de vergaderingen van het Speciale Generale Kapittel 1968-69, in: Arch.
Frs. Tilburg, Alg. arch., doos: Speciaal Kapittel 1968 ii.
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gen bepaald, dat er geen enkele druk mocht worden uitgeoefend op oudere
broeders om hun werk te verlaten voor andere activiteiten.1
In de vierde plaats was het klassieke organisatiepatroon van de congregaties in verval geraakt. Broeders en fraters vormden vanaf het einde van de jaren vijftig steeds vaker een minderheid temidden van hun leke-collega’s.
Het fenomeen van de ‘eilandwerker’ stak de kop op: de broeder of frater die
als enige religieus tussen leken werkzaam was. Een toenemend aantal broeders kwam via een normale sollicitatie buiten de eigenlijke werkkring van
hun congregatie terecht.2 In sommige congregaties werd vrije sollicitatie (in
overleg met het bestuur) zelfs officieel toegestaan.3 Daar waren overigens
lang niet alle broeders en fraters gelukkig mee. Velen vreesden dat het gemeenschapsleven en de saamhorigheid eronder zouden lijden. Een tweede
ontwikkeling betrof het traditionele verplaatsingensysteem. Vroeger hadden
de congregatiebesturen naar goeddunken broeders van het ene naar het andere werk overgeheveld. De broeders accepteerden dat en vonden het normaal dat veel taken een tijdelijk karakter droegen. Dat systeem verdween in
de jaren zestig ten gevolge van de toenemende verworteling van de broeders
in het gemeenschapsleven van de plaatselijke parochie en in de werkzaamheden die zij vaak al vele jaren verrichtten. Werkzaamheden werden meer
en meer als individuele taken beschouwd in plaats van als collectieve taken
die toevallig door deze of gene broeder werden uitgevoerd.4 Verplaatsingen
en nieuwe taken werden minder gemakkelijk geaccepteerd. Dat gold te meer
voor de oudere broeders, wier aantal relatief toenam. Daardoor èn door de
eisen van een democratische bestuursstijl, konden veranderingen van werk
en woonplaats in veel gevallen pas tot stand komen na moeizaam overleg
tussen het bestuur en de betrokken broeders.5 Bovendien werd de besluitvorming in toenemende mate bemoeilijkt door de wettelijke regelgeving inzake benoemingen en ontslagen. De tijd dat congregaties dit soort zaken gewoon intern regelden, was voorbij.
Tenslotte ontpopten de jonge broeders, die voorbestemd waren de heroriëntatie te dragen, zich als een problematische groep. Dat was niet het ge1 Kapittelstuk ‘Apostolaat’
2 V.d. Geijn en Janssen,

[1972], in: Arch. Brs. Huijbergen, doos lxxv.
‘Memorandum m.b.t. de doelstelling van de Kongregatie’
[1970], in: Arch. Brs. M’str., doos 1-3-2.
3 Rapport Apostolaat van de Subcommissie “Commissie-Vermeulen”. Nederlands Beraad 1967-1968 (6 maart 1968), in: Arch. Frs. Utrecht, kast 5, doos 26: Algemeen Kapittel 1968; interview met br. Th. Sponselee, broeder van Oudenbosch (10 nov. 1989).
4 Over de beperkende rol van het individualisme: Ebaugh, Women in the Vanishing Cloister, p. 88.
5 Verslag van het generaal bestuur over de periode 1964-1970, in: Arch. Brs. M’str.,
doos 1-3-2; V.d. Geijn en Janssen, ‘Memorandum m.b.t. de doelstelling van de Kongregatie’ [1970], in: Arch. Brs. M’str., doos 1-3-2.
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volg van een gebrek aan bereidwilligheid. Integendeel, blijkens talrijke uitingen waren zij bereid van alles aan te pakken. Vooral werkzaamheden die
in teamverband konden worden verricht vanuit kleine conventen, vonden zij
zeer aantrekkelijk. Maar wanneer een bestuur een plan voor een nieuwe activiteit had ontvouwd, bleek het vaak moeilijk om hen ertoe te bewegen
daaraan deel te nemen. Zij trokken liever hun eigen plan of bleken te weinig uithoudingsvermogen te hebben om een moeilijk project door te zetten.
Zij ergerden zich bovendien aan de onverschilligheid van oudere medebroeders die weinig vertrouwen hadden in experimenten en hun mening niet
onder stoelen of banken staken. Tenslotte vonden juist onder de jongeren
veel uittredingen plaats. Daardoor werd menige onderneming in de kiem
gesmoord.
Ondanks de missie en ondanks alle experimenten kan men niet zeggen, dat
de broedercongregaties erin geslaagd zijn het roer radicaal om te gooien.
Daarvoor was hun bewegingsvrijheid te beperkt en het individualisme van
hun leden te groot geworden. De congregaties moesten dan ook zelf toegeven dat zij weinig blijk gaven van de beschikbaarheid en mobiliteit die zij
van zichzelf hadden geëist.1 Vaak is het eenvoudig om achteraf scherp te
zien welke maatregelen een organisatie had moeten nemen om haar latere
problemen te voorkomen. Maar in het geval van de congregaties van zusters
en broeders is dat niet zo. Een studie naar de recente geschiedenis van
Amerikaanse zustercongregaties concludeert: “What could religious orders
have done to prevent their current demise? Nothing.”2 Dat laconieke oordeel
kan men ten aanzien van de Nederlandse broedercongregaties slechts onderschrijven.

Toch veranderingen
Ondanks het falen van de heroriëntatie is er sinds de jaren zestig in alle
congregaties een vrij grote diversificatie van de werkzaamheden tot stand
gekomen. Die ontwikkeling was echter niet zozeer het gevolg van bewuste
experimenten of van een tevoren vastgesteld beleid als wel van de individualisering van de werkzaamheden. Doordat de broeders voor of na hun pensionering min of meer toevallig in allerlei werkzaamheden ‘rolden’, groeiden zij wat hun werk betreft steeds verder uit elkaar. Een blik in een recente
1

V.d. Geijn en Janssen, ‘Memorandum m.b.t. de doelstelling van de Kongregatie’
[1970], in: Arch. Brs. M’str., doos 1-3-2; Verslag van het provinciaal bestuur over de periode 1968-1969, in: Arch. Brs. M’str.
2 Ebaugh, Women in the Vanishing Cloister, p. 171.
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aflevering van een Staat of Jaarboek bewijst dat. Die ontwikkeling kondigde
zich in de jaren zestig al aan. Ook dit proces was niet uniek voor de Nederlandse broedercongregaties: “Occupational diversity did not occur because religious orders formally reestablished their stated goals. Rather, the shift occurred
informally as individual nuns requested reassignment to jobs outside the parochial school system.”1
Hoezeer de besturen zich ook inspanden om beleid te maken, in feite
verloren zij in toenemende mate de mogelijkheid om de koers van hun congregaties als werkorganisaties te bepalen. Planning van de congregationele
werkzaamheden op de langere termijn werd steeds moeilijker. Rond 1970
was in dit opzicht een mijlpaal bereikt. De congregaties sloten een belangrijke periode in hun geschiedenis af. Zij traden niet langer op als onderwijscongregaties, met hun typische vervlechting van kloosterleven en collectief verrichte werkzaamheden. In 1972 constateerde het bestuur van Oudenbosch, “dat onze onderwijskongregatie geworden is tot een kongregatie
van onderwijzers”.2 Men kan daaraan toevoegen dat zij zich sindsdien van
een congregatie van onderwijzers tot een leefgemeenschap van religieuzen
heeft ontwikkeld. De vijf congregaties gingen in de eerste plaats functioneren als het sociaal en spiritueel thuis van de broeders en fraters.3

De terugtocht uit het werk
In de jaren zeventig en tachtig hebben de congregaties de consequenties
moeten trekken uit de nieuwe situatie. Zij moesten zich terugtrekken uit
het onderwijs. De oorzaak daarvan was niet, dat het katholiek onderwijs in
verval raakte, zoals in de Verenigde Staten, waar tussen 1964 en 1984 niet
minder dan 40% van de katholieke middelbare scholen en 27% van de katholieke lagere scholen hun deuren moesten sluiten wegens gebrek aan
leerlingen en financiën.4 Het katholieke onderwijs in Nederland bleef volledig in stand. De directe aanleiding voor de terugtrekking van de Nederlandse religieuzen uit het onderwijs was de vergrijzing en de achteruitgang van
hun ledental.
1 Ebaugh, Women in the Vanishing Cloister, p. 85.
2 Verslag van het centraal bestuur over de periode

1969-1972, 2 dln., deel 1, p. 13, in:
Arch. Brs. O’bosch, doos d 25, map 2-3. Dezelfde constatering in: Verslag van het bestuur over de periode 1970-1973, in: Arch. Frs. Utrecht, kast 5, doos 28: Algemeen Kapittel 1972.
3 Interessante impressies van de huidige situatie zijn te vinden in: Broeders: God en
mensen nabij. Over broeders en fraters in Nederland, Aalsmeer 1990. Religieuzen en religieuze gemeenschappen. 17.
4 Ebaugh, Women in the Vanishing Cloister, p. 85-86.
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In de jaren zestig noteerde de congregatie van Maastricht, evenals de andere vier congregaties, een van jaar tot jaar toenemend aantal pensioneringen onder haar leden. Bovendien verlieten tussen 1970 en 1975 niet minder
dan zestig broeder-onderwijzers de congregatie, terwijl veertig broeders om
gezondheidsredenen het onderwijs moesten verlaten. Noodgedwongen verlieten de broeders steeds meer scholen, vaak in het kielzog van een van de
vele fusieprocessen tussen katholieke scholen in de binnensteden. Het pensionaat te Weert (1973) en het gerenommeerde pensionaat Saint Louis in
Amersfoort (1975) werden gesloten. Leidende functies werden aan leken
overgedragen. Dit proces van inkrimping en terugtocht werd tot in de jaren
tachtig voortgezet. Ook huizen werden opgegeven: Haarlem (1979), Schiedam (1985), Halfweg (1985), Venlo (1986), Wehl (1987) en Brunssum
(1989). Het doofstommeninstituut in St.-Michielsgestel, een van de oudste
instellingen van de congregatie, werd in 1987 door de broeders verlaten.
Ook de Fraters van Tilburg trokken zich vanaf de tweede helft van de jaren zestig terug uit diverse werkzaamheden. Met name het aantal fraters op
de Nederlandse Antillen werd verminderd. Men vond dat de congregatie
daar al te sterk vertegenwoordigd was.1 In 1967 werd de vestiging in Oisterwijk opgeheven. Eind jaren zestig volgde de oude internaatsafdeling van De
Ruwenberg in St.-Michielsgestel, waarvan de financiële exploitatie hoe langer hoe meer zorgen baarde.2 In de jaren zeventig volgden de oude vestiging in Maaseik (1972) en de huizen in Ootmarsum (1966-1971), Arnhem
(1972), Tilburg (‘Huize Nazareth’, 1974), Loon op Zand (1974), Nijmegen
(Instituut voor Visueel Gehandicapten ‘Henricus’, 1977) en Leeuwarden
(1978). De oude contracten met schoolbesturen functioneerden al sinds jaren niet meer, omdat de congregatie haar verplichtingen onmogelijk meer
kon nakomen. Anderzijds kenden deze contracten aan de congregatie rechten toe die voor moderne schoolbesturen niet meer acceptabel waren.3 Het
rechttrekken van deze verhoudingen kostte het congregatiebestuur veel tijd,
hoewel de schoolbesturen zich meegaand toonden. Er waren immers toch
voldoende leke-leerkrachten om vacatures op te vullen.4
In Huijbergen voltrok zich een soortgelijk proces. Op alle scholen en
zelfs op het pensionaat Sainte Marie nam het aantal leken toe. Op de lagere
1

Verslag van het generaal bestuur over de periode 1963-1969, in: Arch. Frs. Tilburg, Alg.
arch., doos: Generaal Kapittel 1969. Volledig dossier.
2 Zakelijk rapport over de Provincie Nederland per 1 oktober 1969 [okt. 1969], in: Arch.
Frs. Tilburg, Alg. arch., doos: Generaal Kapittel 1969. Volledig dossier.
3 Verslag van het provinciaal bestuur Nederland over de periode 1970-1975, in: Arch.
Frs. Tilburg, Arch. ‘Generalia’, doos: b. Nederland. Prov. Kapittel 1975. Verkiezingen.
Thema-groepen. Verslag Prov. Bestuur; interview met fr. Ambrosi van Oers, frater van
Tilburg (6 april 1989 en 3 mei 1989).
4 Interview met fr. Ambrosi van Oers, frater van Tilburg (6 april 1989 en 3 mei 1989).
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scholen was het aandeel van de leken al in 1961 aanzienlijk. In Nederland
beschikte de congregatie toen over 161 broeder-onderwijzers, terwijl daar alleen al in het lager onderwijs 175 leken tegenover stonden.1 Sommige scholen werden uiteindelijk geheel door leken bemand, ook al bleven ze onder
bestuur van de congregatie.2 In de jaren zeventig werden opheffingen onvermijdelijk. Het noviciaatshuis te Huijbergen (1970), het klooster bij de
kweekschool in Breda (1972) en huizen in Amsterdam (1975), Breda (1980)
en Hulst (1986) sneuvelden. De broeders trokken zich in 1984 terug uit
Middelburg en St.-Willebrord, waar de humo-conventen werden opgeheven. Het kapittel van 1972 bepaalde dat de congregatie zich moest concentreren op de scholen en communiteiten van Sainte Marie en op de missieactiviteiten. Rond 1980 moest men evenwel concluderen dat ook het internaat van Sainte Marie, het oudste nog bestaande werk van de broeders, geen
toekomst had.3 Ook de Utrechtse congregatie moest vestigingen opheffen.
In 1971 vertrokken de fraters (op één na) uit Veendam. Het humo-convent
in Nieuwe Pekela werd in 1980 verlaten. Er bleven fraters wonen in Emmen, Zeist en Hilversum, maar ook daar werden enkele communiteiten opgeheven (resp. in 1981, 1981 en 1983). De Broeders van Oudenbosch hadden in de jaren zestig, zoals reeds vermeld, de huizen in Laren en Lisse verlaten. Nadien volgden Bosschenhoofd (noviciaatshuis, 1954-1969), Breda
(1969) en Delfzijl (1972). In Nijmegen, Roosendaal, Oudenbosch, Amsterdam, Den Helder en Alkmaar werden in de loop der jaren een of meer communiteiten opgeheven. Den Helder werd in 1987 definitief verlaten.
Ook de missie moest een flinke veer laten. De uitzending van broeder- en
frater-missionarissen kwam reeds in de tweede helft van de jaren zestig op
een laag pitje te staan. Pogingen om jongeren aan te trekken via het model
van ‘tijdelijk geassocieerde leden’ die met financiële en sociale steun van de
congregatie enkele jaren in de missie zouden werken, hadden weinig succes.4 De zuigkracht van andere organisaties die vrijwilligers naar de ontwikkelingslanden stuurden, was te groot. Jongeren die zich wilden inzetten
voor de Derde Wereld, konden sinds de jaren vijftig kiezen uit een toenemend aantal alternatieven, die in ieder geval een minder drastische levenskeuze eisten dan het kloosterleven. Een voorbeeld daarvan was de Katholieke Arbeiders Jeugd, die tussen 1956 en 1965 een honderdtal jonge leken als
1 ‘De congregatie
2 Verslag van het

en haar werk’, in: Leer en Leven, 15(1960-61), april 1961, p. 15-18.
hoofdbestuur over de periode 1963-1969, p. 26, in: Arch. Brs. Huijber-

gen, doos lxxiv.
3 ‘Ste. Marie, de internaten en de toekomst’ [1981], in: Arch. Brs. Huijbergen, doos
lxxvii; Verslag van het hoofdbestuur over de periode 1975-1981, p. 34-5, in: Arch. Brs.
Huijbergen, doos lxxvii.
4 Interview met fr. Robertus Egberts (28 november 1989).
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ontwikkelingswerkers uitzond naar landen in Afrika en Latijns-Amerika.1
Ook buiten katholieke kring werden organisaties in het leven geroepen die
jongeren naar de Derde Wereld uitzonden, vaak met het Amerikaanse Peace
Corps als voorbeeld.2
Het aantal Nederlandse broeders en fraters in de missie begon eind jaren
zestig te dalen, zij het niet of nauwelijks sneller dan het aantal leden in Nederland (zie tabel 8 en grafiek 10). In Indonesië kon deze langzame achteruitgang enigszins worden opgevangen door het groeiende aantal Indonesische broeders. In de andere missielanden was daarvan geen sprake. Daarom
moesten de congregaties in de jaren zeventig en tachtig heel wat scholen en
internaten opheffen of overdragen aan leken. De werkzaamheden werden
meer projectmatig van aard. Zij werden ondernomen met een bescheiden
personele investering en voor een beperkte duur. Een positief gevolg was
dat de congregaties daardoor beweeglijker werden. Een nadeel was dat veel
projecten kwetsbaar waren door hun afhankelijkheid van individuele broeders. Die ontwikkeling weerspiegelde de gang van zaken in Nederland, waar
personeelsgebrek de congregaties eveneens had gedwongen geen langdurige, contractueel vastgelegde werkzaamheden meer te accepteren.

De bestuurlijke terugtocht
Naarmate het aantal broeders en fraters dat daadwerkelijk in het onderwijs
werkzaam was, daalde, hebben de congregaties hun bestuurlijke bemoeienis met scholen en instituten gereduceerd. De bestuursleden van de congregatie van Oudenbosch trokken zich al in de loop van de jaren zestig stapsgewijs terug uit de Stichting Centraal Schoolbestuur Saint Louis, die in
1960 was opgericht om de schoolbestuurlijke taken van het congregatiebestuur over te nemen. Zij waren van mening dat de dominante positie van de
congregatie uit de tijd was, gezien het sterk afnemende aandeel van de broeders in het personeelsbestand van de scholen. Bovendien wilden zij de handen vrij hebben om zich meer op het bestuur van hun eigen gemeenschap
te concentreren.3 In de loop van de jaren zeventig en tachtig werden de
scholen van het Schoolbestuur Saint Louis overgedragen aan bestaande of
1 Peet, Het uur van de arbeidersjeugd, p. 241-243.
2 Dat missiecongregaties bij het aantrekken van

jonge mensen concurrentie ondervonden van ontwikkelingsorganisaties als het Peace Corps, was een wereldwijd verschijnsel.
Zie: G. Moorhouse, Against all reason ([London] 1969, 1986), p. 252.
3 Notulen van de bestuursvergadering van de Stichting Centraal Schoolbestuur St.Louis (23 feb. 1968), in: Arch. Brs. O’bosch, doos s 01, map 04; Lijst van leerkrachten
aan de scholen die bestuurd worden door de Stichting Centraal Schoolbestuur St.-Louis
[1965], in: Arch. Brs. O’bosch, doos s 06, map 01.
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nieuwe schoolbesturen. Tenslotte werd ook Saint Louis verzelfstandigd en
moesten de broeders afscheid nemen van hun oudste instituut.
De Broeders van Maastricht hadden in de eerste jaren na de oorlog geprobeerd zoveel mogelijk broederscholen onder eigen bestuur te krijgen. In
sommige gevallen verwierven zij weliswaar niet de formele bestuursmacht
over een school maar wel de feitelijke zeggenschap. De congregatie wilde
graag eigen baas zijn. Slechte ervaringen met ‘vreemde’ schoolbesturen lagen aan dat beleid ten grondslag.1 De omslag kwam in de jaren zestig. In
1966 werd de congregatie in provincies verdeeld om recht te doen aan de
verdeling van de broeders over vele landen. Het bestuur van de scholen
werd een zaak van de Nederlandse provincie, die een begin maakte met de
overdracht van scholen aan andere schoolbesturen. Het provinciebestuur
wilde de bestuurlijke verhoudingen aanpassen aan de afnemende aanwezigheid van broeders in het onderwijs.
De Tilburgse congregatie bestuurde de eigen kweekschool St.-Stanislaus
in Tilburg en Goirle, het blindeninstituut Henricus te Nijmegen en enkele
scholen voor blo en mavo. Voor het overige hadden de fraters meestal onder ‘vreemde’ schoolbesturen gewerkt. In 1968 stelde het Provinciaal Kapittel voor alle bestuurlijke taken over te dragen aan professionele besturen. 2
Tien jaar later waren de scholen inderdaad allemaal afgestoten. In 1979
werden de eigen kweekschool en het blindeninstituut Henricus overgedragen aan nieuwe besturen. Dat waren pijnlijke mijlpalen, omdat het instituten betrof die de congregatie sinds respectievelijk 1850 en 1859 had beheerd.3
Het congregatiebestuur van Huijbergen bleef langer dan de meeste andere als schoolbestuur optreden. In concreto hield dat in dat één bestuurslid
in 1971 niet minder dan zevenentwintig scholen in den lande bestuurde.
Dat was uiteraard een onmogelijke situatie voor de betrokkene. Bovendien
was men in Huijbergen van mening, dat een schoolbestuur dicht bij zijn
scholen gevestigd moest zijn. Dat kwam zowel de efficiëntie als het democratische gehalte van het beleid ten goede. Daarom werden alle scholen in
de jaren zeventig overgedragen, opgeheven of samengevoegd met meisjesscholen. Dat ging niet zonder moeite. Het bleek met name niet gemakkelijk
competente besturen in het leven te roepen. Op sommige plaatsen stuitte
men bovendien op verzet van de plaatselijke gemeenschap, die het een ge1 Verslag van het bestuur over de periode 1946-1952, in: Arch. Brs. M’str., doos 1-1-7.
2 Fr. H. van Geene, Kapittelstuk c.40 [1968], in: Arch. Frs. Tilburg, Arch. ‘Generalia’,

doos: Nederland. Historie en Curiosa. 1976-77.
‘Twee jaar onderweg. Verslag van het Provinciaal Bestuur Nederland - 1978’ (1 feb.
1978), in: Arch. Frs. Tilburg, Bestuursarchief, doos: Generaal Kapittel 1978. Deel 1;
‘Overdracht bestuur van de Pedagogische Academie Sint-Stanislaus te Tilburg’, in: Ontmoetingen, (1979), nr. 53, p. 37-39.
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ruststellende gedachte vond dat haar school door een congregatie werd bestuurd.1 Ter overbrugging nam in veel gevallen een broeder zitting in het
nieuwe bestuur. Ook deze betrokkenheid is in de loop der jaren geleidelijk
verminderd en tenslotte beëindigd.2
Het bestuur van de Utrechtse congregatie had medio jaren zestig een
twintigtal scholen onder beheer. De frater-onderwijzers werkten graag
onder hun eigen schoolbestuur, maar voor het congregatiebestuur werden
de bestuurlijke activiteiten steeds meer tot een last. In 1968 werd ervoor gepleit dat de St.-Gregoriusstichting (dat wil zeggen: het congregatiebestuur
in zijn hoedanigheid van schoolbestuur) taken zou afstoten. 3 Het bestuur
zou zich dan beter kunnen concentreren op de problemen van de broedergemeenschap zelf. Ook het afnemende aantal actieve fraters, het dreigende
gebrek aan bestuurskader en het gevaar van te zware financiële verplichtingen waren belangrijke motieven.4 In 1970 besloot het bestuur enkele scholen onmiddellijk af te stoten en een aantal andere voorlopig onder te brengen in een aan de congregatie gelieerde ‘Scholenstichting St.-Gregorius’.
Het was de bedoeling dat ook de scholen van de nieuwe scholenstichting
geleidelijk overgedragen zouden worden aan bestaande of nieuwe schoolbesturen.5 Dat proces kon pas in de jaren tachtig worden voltooid, omdat het
niet gemakkelijk was geschikte besturen te vinden of te stichten. De fraters
bleven bovendien veel langer bij nieuwe schoolbesturen betrokken dan oorspronkelijk de bedoeling was geweest.6

1 Interview met br. Eduard Quint, broeder van Huijbergen (27 nov. 1989).
2 Verslag van het hoofdbestuur over de periode 1969-1975, p. 5, in: Arch.

Brs. Huijbergen, doos lxxvi, map: Kapittel 1975; interview met br. Eduard Quint, broeder van Huijbergen (27 nov. 1989).
3 Rapport Apostolaat van de Subcommissie “Commissie-Vermeulen”. Nederlands Beraad 1967-1968 (6 maart 1968), in: Arch. Frs. Utrecht, kast 5, doos 26: Algemeen Kapittel 1968.
4 Interview met fr. Robertus Egberts, frater van Utrecht (28 november 1989).
5 Fr. Robertus Egberts e.a., ‘Voorstel om de St.-Gregoriusstichting juridisch en daarmee bestuurlijk uiteen te trekken’ (31 okt. 1969), in: Arch. Frs. Utrecht, kast 5, doos 27:
Algemeen Kapittel 1970.
6 Interview met fr. Robertus Egberts, frater van Utrecht (28 november 1989); Verslag
van het bestuur over de periode 1977-1982, 5 dln., deel i, in: Arch. Frs. Utrecht, kast 5,
doos 32: Algemeen Kapittel 1982.
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vi
Een terugblik

1. Een succesvolle bijdrage aan de katholieke beweging
De broedercongregaties zijn voortgekomen uit de katholieke herleving van de negentiende eeuw. Dat zij uiteindelijk honderden scholen en
gestichten zouden beheren en bemannen, werd ten tijde van hun ontstaan
volstrekt niet voorzien. Zij werden opgericht met een heel bescheiden doelstelling: het verrichten van een of ander bestaand werk in een parochie, een
stadswijk of een gesticht en van werkzaamheden die zich van lieverlee zouden voordoen. Vaak fungeerden zij als een aanvulling op reeds werkzame
zustercongregaties. De stichters waren priesters die vanuit een moderne, actieve pastorale instelling initiatieven hadden genomen op het gebied van
(godsdienst)onderwijs, jeugdwerk of wezenzorg. Zij vreesden deze activiteiten niet te kunnen voortzetten door gebrek aan personeel, maar hadden bezwaren tegen het inschakelen van leken, niet alleen om praktische redenen
(toegewijde leken waren moeilijk te vinden en moesten behoorlijk betaald
worden) maar ook op grond van min of meer ideologische overwegingen.
Het godsdienstige gehalte van leken was een onzekere factor. Zij stonden
altijd min of meer onafhankelijk tegenover de geestelijkheid. Religieuzen
waren daarentegen toegewijd en van een onverdachte kerkelijke godsdienstigheid. Zij stelden weinig eisen en hadden zich verplicht tot gehoorzaamheid. Hun leven speelde zich als het ware af in de binnenste kring van de
kerk, onder toezicht van de geestelijkheid. Bovendien vormden zij georganiseerde gemeenschappen, die de continuïteit van eenmaal geaccepteerde
werkzaamheden konden garanderen. Pastoors of bisschoppen probeerden
daarom eerst religieuzen van elders aan te trekken. Wanneer dat niet lukte,
besloten zij soms zelf een kleine gemeenschap van religieuzen te stichten.
In het geval van de broedercongregaties verzamelden zij daartoe een bescheiden groepje jongemannen om zich heen, soms romantisch gemodelleerd naar het gezelschap van de Twaalf Apostelen. De vijf broedercongregaties zijn dus niet voortgekomen uit initiatieven van de eerste broeders zelf
maar van priester-stichters, die bewust op zoek zijn gegaan naar kandidaten
voor een nieuwe congregatie.
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In de tweede helft van de negentiende eeuw werden de broedercongregaties uit hun bescheiden, lokale context losgerukt om te worden ingeschakeld in een veel breder en grootser streven: de opbouw van een katholieke
subcultuur. Dat had te maken met de ontwikkeling die de katholieke beweging doormaakte. In haar streven naar zeggenschap over het onderwijs aan
de eigen geloofsgenoten kwam zij uiteindelijk tot de slotsom dat haar
slechts één alternatief overbleef: het stichten van katholieke scholen. Het
gebrek aan eigen scholen werd de belangrijkste ‘katholieke nood’. Daarvoor
werd de hulp van de religieuzen ingeroepen. Door hun inzet werd het mogelijk scholen en allerlei andere instellingen van de grond te tillen waarvoor
relatief weinig financiële middelen en personeel beschikbaar waren. Bovendien vond de opbouw van het katholieke onderwijs op die manier grotendeels in een kerkelijke sfeer plaats, hetgeen bisschoppen en pastoors aangenaam was.
Alle vijf de congregaties moesten zich, soms tegen heug en meug, aanpassen. Zij specialiseerden zich in het verzorgen van onderwijs. Met uitzondering van de congregatie van Utrecht, die midden in de hevigste fase
van de schoolstrijd werd opgericht om scholen te voorzien van onderwijzers, hadden zij aanvankelijk tamelijk diffuse doelstellingen. In de loop der
jaren zijn zij echter gespecialiseerde onderwijscongregaties geworden:
kloosterlijke gemeenschappen die zozeer op het onderwijs waren ingesteld
dat volgens sommigen zelfs hun officiële eerste doel, het geestelijk leven of
de ‘zelfheiliging’ van de leden, naar de achtergrond werd gedrukt.1 Er kwam
een einde aan de simpele, onvoorwaardelijke beschikbaarheid waarmee zij
van start waren gegaan. Ontwikkeling en opleiding kregen voorrang boven
geestelijke eenvoud. Zij konden zich immers alleen in het onderwijs handhaven en de katholieke zaak dienen indien zij zich degelijk concentreerden
op het onderwijs en de opleiding van hun leden voortdurend verbeterden.
Om allerlei redenen kostte hun dat grote moeite. Pas aan het einde van de
negentiende eeuw hadden zij in dat opzicht hun zaken voor elkaar en konden zij de vruchten plukken van goed lopende juvenaten en kweekscholen.
Vooral voor de congregaties van Maastricht, Tilburg en Huijbergen betekende de inschakeling in de schoolstrijd, dat zij hun oorspronkelijke betrokkenheid op de armen moesten afzwakken. In de tweede helft van de negentiende eeuw werd die betrokkenheid overschaduwd door de noodzaak
scholen op te richten voor alle lagen van de katholieke bevolking.2 Kostscholen, burgerscholen en tussenscholen werden naast de armenscholen
normale onderdelen van het onderwijsaanbod van de broeders. Hoewel het
1 Van Eijden, Doel en doelbeleving, p. 41.
2 Van Eijden, Doel en doelbeleving, p. 42.
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katholieke motief dus voorrang kreeg boven het sociale motief, verdween het
engagement met de armen en misdeelden niet. Het kwam nu eens tot
uiting in de oprichting van een school voor arbeidersjongens, dan weer in
jeugdwerk in een arme wijk of in initiatieven in de sfeer van sociale zorg.
De hier geschetste ontwikkeling heeft voor de congregaties positieve en
negatieve gevolgen gehad. Naar de mens gesproken heeft de verbreding van
werkterrein en doelgroep hun geen windeieren gelegd. De broeders ontleenden juist aan scholen voor kinderen van beter gesitueerden prestige en
financiële kracht. Bovendien moesten de broeder-onderwijzers zichzelf voldoende ontwikkelen om aan de leerlingen van tussenscholen en burgerscholen een gedegen opleiding te geven. Zoals alle onderwijzers slaagden
de broeders en fraters erin zich te ontworstelen aan hun aanvankelijk zo geringe maatschappelijke aanzien. Zij kregen erkenning als professionele opvoeders. Ook binnen de kerk verbeterde hun positie. Hoewel de geestelijkheid zich nog steeds ver boven broeders verheven voelde, waagde aan het
eind van de negentiende eeuw zelfs de meest hooghartige pastoor het niet
meer een broeder-onderwijzer te behandelen als een huisknecht. Tenslotte
kregen de congregaties door hun brede aanbod aan scholen de beschikking
over een rekruteringskanaal dat hun decennia lang een gestage stroom van
nieuwe leden zou opleveren. De broedergemeenschappen werden vele malen omvangrijker dan hun stichters ooit hadden verwacht.
De positieve gevolgen komen het duidelijkst naar voren wanneer men de
ontwikkeling van de vijf congregaties vergelijkt met die van gemeenschappen die de stap naar algemeen katholiek onderwijs niet hebben gezet. De
congregaties van de Broeders van Elshout en van de Broeders van Drunen
werden, precies als de congregatie van Oudenbosch, door de pastoor van
een kleine Brabantse plaats opgericht ten behoeve van het parochiële
jeugdwerk. Zij bleven echter min of meer in die oorspronkelijke opzet steken. Daardoor vertoonden zij kwantitatief noch kwalitatief veel groei. Uiteindelijk werden zij zelfs gedwongen te fuseren met andere instituten.
De vijf congregaties hebben echter een prijs moeten betalen voor hun
succes. In hun beginperiode waren zij in staat geweest te pionieren en
zonder veel voorbereidingen nuttige werkzaamheden aan te pakken waar dat
nodig was. Dat vermogen was te danken aan hun straffe organisatie, aan de
toewijding en levenswijze van hun leden en aan het feit dat hun werkterrein naar moderne begrippen slechts schaars bezet was met wetten en regels. Maar het belangrijkste was dat zij zelf nog ‘fris’ tegenover hun eigen
taken stonden. Niets lag nog vast. De toekomst was nog open. Naarmate zij
zich evenwel met succes op het onderwijs stortten en tegemoet kwamen
aan de kwaliteits- en deskundigheidseisen van de overheid, moesten spontaniteit, pioniersgeest, beweeglijkheid en algemene inzetbaarheid wijken voor
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specialisatie, professionaliteit en continuïteit. Bovendien werd hun positie
kwetsbaarder, omdat steeds meer leken emplooi vonden in het uitdijende
katholieke onderwijs. Inmiddels waren hun congregaties groot en succesvol
geworden, èn verslaafd geraakt: verslaafd aan het onderwijs dat de inrichting van hun gemeenschappen op den duur tot in de kleinste details zou
bepalen, verslaafd aan de burgerscholen die aanzien, arbeidsvreugde en
nieuwe leden opleverden, en tenslotte verslaafd aan de inkomsten die zij uit
hun onderwijs kregen en die zij aanwendden voor de opleiding van hun leden en voor de bouw van nieuwe reusachtige moederhuizen, juvenaten, noviciaten, kweekscholen en gestichten.
Het lijdt geen twijfel dat de beschikbaarheid van religieuzen de groei van
het katholieke onderwijs ten goede is gekomen. Religieuzen boden de katholieke beweging de gelegenheid maatschappelijk actief te zijn voordat
daarvoor voldoende leken ingezet konden worden. Volgens Langlois’ lijvige
studie over de vrouwelijke religieuzen in Frankrijk waren de congregaties
gedurende het grootste deel van de negentiende eeuw het model bij uitstek
van lekenmobilisatie in een kerkelijk kader, ten bate van de kerk. Hoewel de
congregaties tot de Tweede Wereldoorlog belangrijk bleven, moesten zij die
modelfunctie al omstreeks 1880 afstaan aan de nieuwe katholieke organisaties en verenigingen en, later, aan de Katholieke Actie1 – organisatievormen
die afhankelijk waren van de inzet van zelfbewuste, actieve katholieke leken: mannen en vrouwen die actief waren in katholieke organisaties of verenigingen, maar tegelijkertijd gewone burgers bleven met gewone burgerlijke besognes. Ook Altermatt, in zijn studie over het Zwitsers katholicisme,
constateert dat de congregaties aan het einde van de negentiende eeuw als
‘dragers’ van de katholieke beweging van het eerste plan werden verdreven
door nieuwe organisaties en verenigingen.2 Die ontwikkeling heeft zich ook
in Nederland voorgedaan, toen vanaf het eind van de vorige eeuw de katholieke sociale organisaties als paddestoelen uit de grond schoten. Het resulterende systeem van talloze katholieke maatschappelijke organisaties (dat in
Nederland als de ‘verzuiling’ wordt aangeduid) dankte een belangrijk deel
van zijn infrastructuur aan de inzet van de religieuzen. Maar hoewel de religieuzen nog steeds een belangrijke rol speelden, was het systeem niet van
hen afhankelijk. Het was gebaseerd op de inzet van leken, niet-religieuzen.
Op den duur drongen de leken ook door op terreinen die tot dan toe volledig door de religieuzen werden beheerst. Wat het onderwijs betreft was
dat vooral een gevolg van de schaalvergroting, waardoor steeds meer personeel nodig was, en van de overheidssubsidie, die schoolbesturen in staat
1 Langlois, Le catholicisme au féminin, p. 632.
2 Altermatt, Katholizismus und Moderne, p. 340.
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stelde steeds meer leken in dienst te nemen. De materiële en personele
noodzaak van de inzet van religieuzen begon af te nemen. Vooralsnog waren dat ontwikkelingen waarvan niemand de consequenties overzag. Er zijn
geen aanwijzingen dat de religieuzen de opkomst van de leken reeds als een
fundamenteel gevaar voor hun eigen gemeenschappen beschouwden. Rond
de eeuwwisseling toonden zij zich zelfs zeer vereerd met de bisschoppelijke opdracht om de opleiding van katholieke leke-onderwijzers ter hand te
nemen. Zo gingen zij zelf de leke-onderwijzers opleiden die hun mettertijd
steeds meer concurrentie zouden aandoen.
De vijf congregaties bereikten in de jaren tot 1920 nog niet hun hoogste
materiële en geestelijke bloei, maar deze fase van hun bestaan vormde zonder twijfel de periode waarin zij het beste pasten, waarin zij met de minste
wrijving hun werk deden, waarin zij de minste concurrentie ondervonden,
waarin zij in eigen kring meeste lof oogstten. Zij konden zich verheugen
over de onmiskenbare vooruitgang van de katholieke beweging en over hun
eigen geslaagde bijdrage daaraan.

2. Een ambivalent succes
De periode tussen de twee wereldoorlogen was voor de katholieke beweging
een oogsttijd. De sociale en politieke emancipatie was grotendeels voltooid,
terwijl de nadelen van het succes, zoals verlies aan strijdbaarheid en een opleving van de interne meningsverschillen, vooralsnog binnen de perken
konden worden gehouden.
Nergens was de overwinning van de beweging zo volkomen als op het
gebied van het lager onderwijs, waar de financiële gelijkstelling in één klap
alle financiële belemmeringen had weggenomen. De onderwijscongregaties
hebben daarvan geprofiteerd. Er zijn geen tekenen dat deze uitwendige
bloei gepaard ging met een of andere vorm van inwendig verval, maar wel
van een neiging tot behoud van het verworvene en van verstarring.
Juist in deze periode van voorspoed werd de aanwezigheid van de religieuzen in het katholieke onderwijs problematisch, zij het op een stille,
meestal onuitgesproken manier. De volledige subsidiëring van het katholieke onderwijs en de beschikbaarheid van een groeiend aantal katholieke lekeonderwijzers ondergroeven het liefdewerk-karakter van hun werkzaamheden. Het onderwijzerschap aan een katholieke school was geen onzekere,
onderbetaalde hondebaan meer maar een vaste betrekking met een heel behoorlijk salaris, voldoende om een gezin te onderhouden. Het katholieke
onderwijs expandeerde zo snel dat de congregaties bij lange niet voldoende
leerkrachten konden leveren om die groei bij te houden. Daarom trokken
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katholieke schoolbesturen steeds meer leken aan, ook in Zuid-Nederland
waar de zusters, broeders en fraters tot die tijd bijna een monopolie hadden
gehad. De religieuzen werden een minderheid die steeds meer concurrentie
ondervond van de leken, die in tijden van spanning en werkloosheid niet
schroomden hen van baantjesjagerij en hebzucht te beschuldigen.
Dat de positie van de religieuzen in het katholieke onderwijs problematisch was geworden, werd door de congregatiebesturen aangevoeld, maar
gezien de opzienbarende groei en bloei van hun congregaties voelden zij
zich allerminst gedwongen tot een principiële bezinning of tot een heroriëntatie. Niettemin realiseerden zij zich dat de nieuwe omstandigheden
om een praktische reactie vroegen en dat zij er met name goed aan zouden
doen zich tegenover de leken te profileren. De congregaties hebben daarom
hard gewerkt om het geestelijk leven van hun eigen gemeenschappen te intensiveren, de godsdienstige vorming op hun scholen te verbeteren, hun
professionele kwaliteit te verhogen, hun zorg voor misdeelde kinderen te
intensiveren en nieuwe missie-activiteiten op zich te nemen.
Hadden de leken gelijk, toen zij de religieuzen verweten tegen beter weten in aan goed betaalde baantjes vast te houden? Hadden de congregaties
anders kunnen reageren dan zij in feite hebben gedaan? Dat valt te betwijfelen.1 In de eerste plaats was het in de jaren twintig vanuit organisatorisch
oogpunt vrijwel ondenkbaar dat de congregaties zich, bijvoorbeeld ten bate
van een volledige concentratie op de missie of op het jeugdwerk, uit het
onderwijs zouden terugtrekken. Hun gemeenschappen hadden zich gedurende de voorafgaande decennia juist ingespannen om zich in het onderwijs te specialiseren. Hun bestuur, hun interne opleiding, hun dagorde,
hun financiële handel en wandel, hun mentaliteit, alles was op het onderwijs afgestemd. Hun ledentallen waren dermate gestegen dat alternatieve
werkzaamheden uitzicht moesten bieden op werkgelegenheid voor enkele
honderden broeders. Bovendien zou een geheel ander rekruteringssysteem
ontwikkeld moeten worden, want verreweg de meeste nieuwe broeders en
fraters waren afkomstig van de broederscholen. Dezelfde bezwaren golden
ook voor een exclusieve oriëntatie op het gehandicaptenonderwijs of op andere vormen van blo. Die werkzaamheden waren bij lange niet omvangrijk
genoeg om voldoende werk te verschaffen. Bovendien zouden scholen voor
blo, gezien de geestelijke en lichamelijke handicaps van de leerlingen, geen
of vrijwel geen nieuwe broeders opleveren. Een terugtocht naar het terrein
van het armenonderwijs was evenmin een reëel alternatief. Er waren zoveel
broeders werkzaam op pensionaten, tussen- en burgerscholen, dat een omschakeling vrijwel onmogelijk was. Bovendien leverden niet de armenscho1

Dat is ook de mening van Sponselee, Sterven of werven?, p. 43.

345

len maar juist de scholen voor de katholieke middenstand de meeste nieuwe
broeders. En tenslotte begonnen de traditionele armenscholen in het Interbellum langzaam uit te sterven ten gunste van sociaal gemengde parochiescholen.
Een omschakeling zou wel een zeer radicaal besluit hebben gevergd. En
juist daartoe waren de congregaties op dat moment niet in staat. Het was
psychologisch ondenkbaar dat zij op het moment van hun grote triomf het
verworvene vaarwel zouden zeggen. Zoals de hele katholieke beweging wilden ook de religieuzen nu oogsten wat zij in moeilijke tijden hadden gezaaid. Het werd hun bovendien gemakkelijk gemaakt de kritiek te negeren.
Die kritiek was immers uitsluitend afkomstig van de leke-onderwijzers, die
een materieel belang hadden bij een aftocht van de religieuzen. Zolang het
nut van het werk van de religieuzen niet in twijfel werd getrokken door
henzelf, door de ouders of door de geestelijkheid, hoefden zij zich daarvan
niets aan te trekken.
Tenslotte moet men de ‘overbodigheid’ van de religieuzen in het Interbellum niet overdrijven. Wie zich verdiept in het reilen en zeilen van dat onderwijs in de jaren twintig en dertig, zal worden getroffen door hun aanwezigheid op allerlei sleutelposities. Zij oefenden grote invloed uit op de organisatie, de sfeer, de onderwijzersopleiding en de pedagogische ontwikkeling van het katholiek onderwijs. Nieuwe initiatieven waren vaak afkomstig
uit hun kring. Heel wat schoolbesturen leunden op de ervaring en de deskundigheid van de religieuzen aan wie zij hun scholen hadden toevertrouwd.1 Voorlopig was de rol van de religieuzen dan ook niet uitgespeeld,
ook al was een katholieke onderwijs zonder hen denkbaar geworden. Het
Interbellum was voor de congregaties een bloeitijd zonder weerga en zonder
veel twijfel, ook al had het succes van de katholieke beweging voor hen uiterst ambivalente gevolgen.

1

Interview met br. Amantius Veel, broeder van Oudenbosch (17 november 1989).
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3. Afscheid van de katholieke beweging
Na de Tweede Wereldoorlog was de situatie veranderd. Hoewel de katholieke beweging in de jaren veertig en vijftig nog een flinke organisatorische
bloei beleefde, begon zij aan kracht te verliezen. De ambitie om als katholieken gezamenlijk aan de weg te timmeren, om tegenover de buitenwacht
een gesloten front te tonen, slonk. Het streven om de moderne samenleving, althans sommige aspecten daarvan, buiten de deur te houden, verdween met de opkomst van de verzorgings- en consumptiemaatschappij,
die ook de katholieken aansprak. Het project van een alternatieve katholieke
samenleving verdampte.
De congregaties waren in materieel opzicht spoedig hersteld van de oorlog. Hun onderwijs werd hervat, hun scholen en instellingen groeiden en
bloeiden. Maar hun vooroorlogse routine was gebroken. In de moeilijke
oorlogsjaren waren meer contacten tussen het klooster en de buitenwereld
tot stand gekomen. Die ontwikkeling kon niet meer door een machtswoord
van besturen of kapittels worden teruggedraaid. Tegelijkertijd vond een
merkbare afname van het aantal roepingen plaats, die twijfel zaaide aan de
traditionele inrichting van het kloosterleven en aan de werkzaamheden. Die
onzekerheid, maar ook de meer positieve houding tegenover de moderne
samenleving, leidden ertoe dat de broedercongregaties gehoor gaven aan de
oproep van Rome om zich tot op zekere hoogte aan de nieuwe tijd aan te
passen. Structuren en gewoonten die al te zeer door de tijd achterhaald leken, werden voorzichtig overboord gezet. De broeders kregen een beetje
meer persoonlijke vrijheid en een iets gerieflijker leven. Het gezamenlijke
gebedsleven werd ontdaan van bepaalde ouderwetse trekjes.
Ook op het gebied van de werkzaamheden voltrokken zich veranderingen.
Binnen het onderwijs werden de religieuzen definitief in de verdediging gedrongen. Nog belangrijker was de sfeerverandering. Het godsdienstige element begon op de katholieke scholen aan gewicht te verliezen. Daardoor
raakten de religieuzen, die juist de radicale integratie van onderricht en
godsdienstige opvoeding in hun vaandel voerden, nog meer vaste grond onder de voeten kwijt. Bovendien kregen zij in de jaren vijftig niet alleen kritiek te verduren van de onderwijzersorganisaties, die hun campagne tegen
de religieuzen hadden hervat, maar ook van de geestelijkheid en zelfs van
de kerkelijke hiërarchie. Die kritiek was weliswaar in vriendelijke bewoordingen verpakt, maar zij sneed diep in het vlees van congregaties die sinds
jaar en dag alleen loftuitingen hadden gehoord. De critici vroegen zich af
wat de congregaties nog te zoeken hadden in een katholiek onderwijs, dat
gezien de beschikbaarheid van talloze leken en de goede financiële regelingen allang geen kerkelijke of sociale nood meer representeerde? Moesten de
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congregaties niet het roer omgooien? Ook steeds meer broeders en fraters
begonnen zich deze vragen te stellen.
Langzaam veranderden de congregaties van koers door in hun besluitvorming over nieuwe en bestaande werkzaamheden het criterium ‘nood’
voorop te stellen. Zij vergrootten hun investering in het blo, het jeugdwerk
en de gehandicaptenzorg en namen actief deel aan de kerkopbouw in het
Noorden van Nederland. Maar bovenal waagden zij zich aan nieuwe missiewerkzaamheden buiten het vertrouwde Indonesië. Die stap heeft hun zonder twijfel nieuw elan gegeven. Dat neemt niet weg dat het besluit om
nieuwe missievestigingen te beginnen óók een poging was om de vraag
naar de zinvolheid van hun aanwezigheid in het Nederlandse onderwijs uit
de weg te gaan.
In de jaren zestig kwamen de congregaties in een stroomversnelling terecht, zowel wat hun interne leven als wat hun werkzaamheden betreft. De
vernieuwing van het kloosterleven, die in eigen kring reeds voorzichtig was
begonnen, kreeg een geweldige impuls door het Tweede Vaticaanse Concilie, dat met Perfectae Caritatis en de Normae de orden en congregaties opriep zich bewust en systematisch te hervormen. Eind jaren zestig dreigde
de vernieuwing echter in een diepe crisis te ontaarden ten gevolge van de
problemen die de congregaties bestormden: de roepingencrisis, de vele uittredingen en de onzekerheid over de werkzaamheden. Tezelfdertijd begon
de katholieke zuil te desintegreren. De resulterende identiteitscrisis van het
katholieke onderwijs en de althans gedeeltelijke terugtocht van de kerk uit
het onderwijs lieten de broeders en fraters eenzaam achter. Individueel werden zij gewaardeerd en putten zij voldoening uit hun werk, maar er was
nauwelijks meer een reden te bedenken waarom zij als religieuzen voor de
klas stonden. De congregaties stonden voor de taak een nieuwe onderbouwing te vinden van het apostolaat van hun gemeenschappen. Zij vonden
die in een hernieuwde benadrukking van hun engagement met de armen.
De gerichtheid op de armen herkreeg de prominente plaats die zij in sommige congregaties bij hun stichting had ingenomen. Het sociale motief
kreeg weer voorrang boven het katholieke motief.
De congregaties zouden de specialisatie die zij in de vorige eeuw moeizaam hadden verworven, graag hebben ingeruild voor de spontaniteit, de
flexibiliteit en beweeglijkheid die hen tijdens hun stichtingsfase hadden gekenmerkt. Maar in Nederland kon die weg terug niet meer worden gevonden. De moeilijkheden en beperkingen waren te groot. Van het episcopaat,
dat anderhalve eeuw lang de religieuzen van hot naar haar had gedirigeerd,
ging geen leiding meer uit. De parochiegeestelijkheid had geen emplooi
meer voor hen. De bisschoppen noch het Pastoraal Concilie konden nieuwe
oriëntatie bieden; zij hadden hun handen vol aan hun eigen onzekerheden.
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Ondanks interessante experimenten en bewonderenswaardige individuele
initiatieven konden de congregaties geen systematische heroriëntatie tot
stand brengen. Zij waren gedwongen geleidelijk hun betrokkenheid bij het
onderwijs te reduceren zonder dat daarvoor een nieuw collectief werk in de
plaats kwam. Rond 1970 verkeerden zij dan ook in een diepe crisis. Het
verval van de katholieke beweging was hun bijna fataal geworden.
Het herstel kwam langzaam. De broeders en fraters zijn niet met de armen over elkaar gaan zitten. Zij hebben individueel of in kleine groepen allerlei werkzaamheden aangepakt ten behoeve van hun congregatie, van de
plaatselijke kerk of van de medemens. Hun congregaties functioneren
sindsdien echter niet langer als ‘werkorganisatie’, maar als een geestelijk en
sociaal thuisfront van religieuzen die steeds vaker individueel gestalte geven
aan hun apostolaat. Meer succes had de heroriëntatie in de missie. Maar
daar was dan ook nog sprake van ‘ouderwetse’ armoede en van een strijdende kerk die zich in een snel veranderende samenleving moest zien te handhaven. Daar was nog behoefte aan religieuzen die de katholieke maatschappelijke inspanning kwamen versterken. In de missie hebben de congregaties iets van hun oorspronkelijke spontaniteit en onthechting teruggevonden. Maar hun perspectieven zijn zowel in Nederland als in de missie veel
bescheidener geworden.

4. Zijn congregaties uit de tijd?
Volgens Langlois moeten de negentiende-eeuwse actieve congregaties worden beschouwd als een begeleidend verschijnsel van een samenleving die
aan veranderingen onderhevig was maar waarin processen als secularisatie,
alfabetisering, urbanisatie en industrialisatie zich vooralsnog geleidelijk voltrokken.1 Is dat een juiste conclusie? Zoals we in de inleiding al schreven,
verdwenen rond 1800 veel oude zekerheden uit de Westeuropese samenleving. Er ontstond behoefte aan ideologieën en bewegingen die beloofden
orde te zullen brengen in de chaos en die het individu bescherming boden.
De katholieke beweging was een van de bewegingen die in die behoefte
voorzagen. De congregaties hebben de katholieke beweging geholpen voet
aan de grond te krijgen in de moderne samenleving en uiteindelijk binnen
die samenleving een veilige katholieke subcultuur tot stand te brengen. Na
de Tweede Wereldoorlog heeft de katholieke beweging aan kracht verloren
en is de katholieke subcultuur opgelost in de consumptiemaatschappij. Dat
dwong de congregaties, die hun raison d’être dreigden te verliezen, tot een
1

Langlois, Le catholicisme au féminin, p. 633.
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heroriëntatie. Zij moesten echter constateren dat het hun aan kracht ontbrak om het roer echt om te gooien. In die zin heeft Langlois gelijk: dat religieuze congregaties met enkele honderden of duizenden leden in staat
zouden zijn een stempel te drukken op hele maatschappelijke sectoren, is
ondenkbaar geworden.
Als het religieuze leven heden ten dage ergens ‘ouderwetse’ groei en bloei
kent, dan is het in de Derde Wereld. De hierboven geschetste ontwikkeling
heeft zich voltrokken in Nederland en in andere westerse landen. In veel
ontwikkelingslanden – missielanden, zo men wil – is de situatie echter volstrekt anders. Daar staat de jonge kerk als een strijdende kerk in de samenleving, hetzij omdat zij slechts een kleine minderheid van de bevolking vertegenwoordigt (bijvoorbeeld in Azië), hetzij omdat zij betrokken is bij de
strijd om sociale rechtvaardigheid (bijvoorbeeld in Latijns-Amerika), hetzij
omdat zij gewikkeld is in een proces van expansie en concurrentie met andere wereldgodsdiensten (bijvoorbeeld met de islam in Afrika). Er zijn in
die continenten sociale en kerkelijke noden te over. Er is een kerk die de
ambitie heeft om die noden aan te pakken. De zinvolheid van het werk van
religieuzen staat er buiten kijf. En het lidmaatschap van een congregatie is
er nog steeds een aantrekkelijke levensoptie, ook om andere dan religieuze
redenen: het geeft nog unieke kansen op een goede opleiding, op een gewaardeerd beroep, op internationale contacten en op een zekere status.
Dat de vijf congregaties dankzij hun missionaire activiteiten een bescheiden bijdrage hebben geleverd aan de verbreiding en versteviging van het katholicisme in het Zuiden, mag hen tot tevredenheid stemmen. Maar zijn er
dan hier in Nederland geen noden meer? Is er geen behoefte meer aan de
inzet van religieus geïnspireerde mensen? Zeker wel! Ook in de welvaartsmaatschappij bestaan noden, al zijn die meestal van minder materiële aard
dan honger, epidemieën of gebrek aan scholen. Er is veel nood onder degenen die om wat voor reden dan ook over de rand van een rijke maar keiharde samenleving zijn geduwd. En er is de nood van de kerk, die de afgelopen
decennia alleen maar is toegenomen. Vanuit het gezichtspunt van de kerk
is er geen reden tot optimisme over de invloed van godsdienst en kerk in de
samenleving, over de religieuze opvoeding van de katholieke jeugd, over de
katholieke geest in het onderwijs, of over de eigen toekomst in Nederland.
Zo beschouwd is er werk te over.
Nog steeds pakken religieuzen noden aan. Zij doen dat bijvoorbeeld via
de commissie ‘Projecten in Nederland’ (pin, 1976), die hen adviseert inzake financiële steun aan pastorale of welzijnsbevorderende initiatieven, of
via de ‘Stichting Vraag en Aanbod’ (1978), die probeert in heel Nederland
concrete noden te lenigen. Zij doen dat ook individueel of in kleine groepen
in de plaatsen waar zij toevallig wonen. Maar hoe moedig, vindingrijk, nut350

tig en bewonderenswaardig parochiewerk, acties voor de vrede, initiatieven
voor de Derde Wereld, de opvang van daklozen of projecten voor drugsverslaafden ook zijn, de rekrutering van nieuwe leden heeft zich niet hersteld.
Afgezien van alle maatschappelijke oorzaken die daarvoor kunnen worden
aangevoerd, speelt de congregaties vooral parten dat zij het moeten stellen
zonder de omkadering van een krachtige katholieke beweging. Zolang een
dergelijke beweging ontbreekt (en er zijn geen tekenen dat zij zich aandient
of zich zelfs nog ooit zàl aandienen), zullen de religieuze gemeenschappen
die de huidige periode overleven, en de religieuze gemeenschappen die in
de nabije toekomst wellicht zullen worden gesticht, klein blijven. Zij kunnen immers niet profiteren van een wijdverbreide positieve houding tegenover het religieuze leven, waardoor vroeger als vanzelf vanuit de katholieke
jeugd een stroom van nieuwe leden op hen toekwam. Zij zullen afhankelijk
blijven van de toetreding van personen die op grond van een hoogstpersoonlijke roepingsgeschiedenis kiezen voor het religieuze leven en bereid
zijn de scepsis van hun omgeving te trotseren. En die bovendien afkomstig
zullen zijn uit een steeds kleiner wordend deel van de Nederlandse bevolking. De congregaties-oude-stijl komen nooit meer terug, want “de formule
is uitgewerkt, minstens in Nederland, misschien in de Noord-Atlantische
wereld als geheel. De congregaties zijn een plant waarvan overrijke bloei de
knol volkomen heeft uitgeput.”1
De religieuze gemeenschappen van de toekomst zullen hun apostolaat
vormgeven in bescheiden activiteiten. Maar waarom zou dat een probleem
zijn voor de religieuzen van de toekomst, mits zij zich niet spiegelen aan
de glorieuze massaliteit van vroeger? Ook in de toekomst zullen er geëngageerde en maatschappelijk actieve christenen zijn, die kiezen voor een gemeenschappelijk leven in supportive communities, om elkaar te steunen en
te inspireren.2

1 Sponselee, Sterven of werven?, p. 42.
2 Ebaugh, Out of the cloister, p. 125.
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1

In deze opgave worden alleen dozen, mappen en inventarisnummers vermeld die
substantieel materiaal hebben opgeleverd. Vanwege de enigszins onsystematische opzet van de meeste congregatie-archieven zijn veel meer dozen, mappen en inventarisnummers doorgenomen.
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Doos 1-1-8: Voorstellen en andere stukken betreffende het algemeen kapittel van 1958.
Doos 1-1-9: Verslagen van de besprekingen in de communiteiten ter voorbereiding op
het algemeen kapittel van 1964. Bijbehorende inventarisatierapporten. Apostolaat.
Doos 1-1-11: Voorstellen betreffende het algemeen kapittel van 1964. Diverse stukken.
Doos 1-3-1: Stukken betreffende het Speciaal Algemeen Kapittel van 1967. i.
Doos 1-3-2: Stukken betreffende het Speciaal Algemeen Kapittel van 1967. ii.
Doos 1-3-8: Stukken betreffende het generaal kapittel van 1976.
Doos 2-1-1: Concept-Annalen. 1837-1880. Annalen i. 1838-1889.
Doos 2-1-2: Annalen ii. 1890-1937.
Doos 2-1-4: Jaarverslagen van de Generale Oversten 1841-1949.
Doos 2-1-5: Jaarverslagen van de Generale Oversten 1950-1956.
Doos 5-1-4: Notities rondom de kweekschool 1853-1953. Onderwijsbevoegdheden in de
congregatie 1843-1940.
Doos 5-1-9: Congregatie algemeen. Statistieken, grafieken e.d.
Dozen 6-1-1 - 6-1-12: Verslagen van de vergaderingen van het Generaal Bestuur. 18931970.
Doos 6-3-9: Correspondentie en stukken betreffende het bisdom Roermond. 18411970.
Doos 13-2-2: Overeenkomsten met schoolbesturen vanaf 1844.
Doos 13-2-3: Correspondentie met burgerlijke autoriteiten, ca. 1852-1958.
Doos 13-3-5: Contracten en andere stukken. 1841-1953. Stichting congregatie F.I.C.
Doos 15-3-2: Onderwijs algemeen. 1863-1940.
Doos 15-3-3: Onderwijs algemeen. 1958-1964.
Doos 48-2-1: Rutten L.H. Mgr. Autobiografie (handschrift), Projet, enz.
Doos 48-2-2: Rutten L.H. Mgr. Notities, stukken e.d. verband houdend met het leven
en werken van mgr. Rutten, enz.
Doos 48-3-2: Dagboeken (Ontvangsten - uitgaven).

Archief van de Fraters van Tilburg
Algemeen archief:
Doos: Wetgeving vóór 1961.
Dozen: Stukken betreffende het bestuur voor 1861; 1876-1882.
Dozen: Correspondentie van het bestuur. 1861-ca. 1970.
Doos: 1882-1888. Kapittel. Circulaires. Documenten. Kronieken.
Dozen: Stukken betreffende kapittels. Verslagen van het bestuur. 1882-1963.
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Dozen: Circulaires. 1882-1963.
Dozen: Documenten. 1912-1969.
Doos: Publikaties van het bestuur. 1963-1969.
Doos: Publikaties niet van het bestuur. 1963-1969.
Dozen: Stukken betreffende het speciaal kapittel van 1968 i; ii; iii; Volledig dossier.
Bestuursarchief:
Doos: Congregatie. Contacten. Diversen.
Doos: Notulen van het hoofdbestuur 1861-1876. Brievenboek 1855-1912.
Doos: Notulen van het hoofdbestuur 1876-1893.
Dozen: Generaal Kapittel 1975. Dossier 1; 2; 3.
Dozen: Generaal Kapittel 1978. Deel 1; 2.
Dozen: Generaal Kapittel 1984. Deel 1; 2.
Doos: Documenten. 1970-1976.
Doos: Publikaties. 1970-1978.
Archief ‘Generalia’:
Doos: Historie en Curiosa.
Dozen: Nederland. Historie en curiosa. 1972-1975; 1976-1977.
Dozen: Nederland. Stukken betreffende de provinciale kapittels 1968; 1975; 1983.
Dozen: Stukken betreffende het onderwijs tot 1929; 1930-1954; 1955-1962; 1971-.

Archief van de Broeders van Huijbergen
Doos i: Wetgeving congregatie, vanaf de stichting tot heden. Enkele pauselijke besluiten.
Doos ii: Jaarrekeningen. 1888-1962.
Doos ix: Stukken betreffende onroerende goederen.
Doos xii: Documentatie van feiten uit de congregatiegeschiedenis.
Doos xiii: Uit het leven van Ste. Marie, vooral vóór 1940.
Doos xv: Documenten en correspondentie met de succursalen, meest vóór 1940; map:
Uit de notulen van het Bestuur van de St.-Vincentiusscholen te Oosterhout, 19181921.
Doos xvi: Documenten en correspondentie met de succursalen (vervolg).
Doos xvii: map: Brieven van de bisschop aan de algemeen overste. 1895-1939; map: Recollectiebrieven br. Silvester de Maat. 1929-1939.
Doos xviii: Religieuzen vs. leken.
Doos xxv: map: Leer en Leven; map: Inleidingen p. Dr. B. van Bilsen en p. B. Rademaker, map: Recollectiebrieven 1960-66.
Doos xxxii: map: Begeleidingscommissie experimenten; map: Voorbereidingscommissie kapittel 1969.
Doos lvi: Stukken van br. Theodosius Clarijs.
Doos lxiv: Stukken van br. Venantius Bul.
Doos lxvi: Stukken van br. Clemens van de Walle.
Doos lxxii: Stukken betreffende het kapittel van 1957.
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Doos lxxiii: Stukken betreffende het kapittel van 1963.
Doos lxxiv: Stukken betreffende het kapittel van 1969.
Doos lxxv: Stukken betreffende het kapittel van 1972.
Doos lxxvi: Stukken betreffende het kapittel van 1975.
Doos lxxvii: Stukken betreffende het kapittel van 1981.
Doos lxxxvi: Stukken betreffende de Pauselijke Goedkeuring 1958/1963.

Archief van de Fraters van Utrecht
Kast 5: Correspondentie met de Fraters van Tilburg, stukken betreffende de geschiedenis van de congregatie 1873-90; Stukken betreffende de St.-Augustinusschool;
Correspondentie van fr. Stephanus Buil; Correspondentie van fr. Stanislaus Glaudemans; Stukken betreffende de algemene kapittels 1891-1982; Geschiedenis van de
St.-Jozefkweekschool 1873-1930.
Kast 6: Correspondentie met het aartsbisdom 1871-1942, kronieken 1953-55.
Kast 8: Circulaires van de congregatie 1921-1976, bestuursbulletins 1970-1979.
Kast 10, doos 1: Stukken betreffende de huizen in Nederland: Amsterdam, Arnhem,
Borculo, Hilversum.
Kast 11: Stukken betreffende scholen en St.-Ludgeruskweekschool te Hilversum.
Kast 12, doos 19: Stukken betreffende de huizen in Nederland: Zeist, Amersfoort.
Kast 16: Register van de scholen 1873-1972; Notulen van de bestuursvergaderingen.
1885-1971; Aanvragen uit diverse missies.
Archief Algemeen Secretariaat:
Correspondentie met het Aartsbisdom 1942-.

Archief van het Bisdom Roermond
Oud archief:
Inv. nr. 364, map: Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis te Maastricht.
Statisch archief:
Inv. nr. 262, map: Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis te Maastricht.
Inv. nr. 2.8: doos: Visitatieverslagen, map: Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis
van Maria te Maastricht.

Archief van het Bisdom ’s-Hertogenbosch
Copieboeken van verzonden brieven door Mgr. Zwijsen, 1846-1847.
Ingekomen brieven J. Zwijsen, 1842 t/m 1845.
Ingekomen brieven met register, 1846-1847-1848.
Ingekomen correspondentie J. Zwijsen e.a., 1850-1890.
Uitgaande correspondentie J. Zwijsen e.a., 1845-1877.
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Doos: Bisschoppelijke Schoolinspectie. 1. Bisschoppelijke Inspecteurs van de Dekenaten. Correspondentie van de Hoofdinspecteur.
Doos: Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding, map: g2 Parochiële scholen
(algemeen), map: g3 Gemengde scholen (algemeen).
Doos: Lager Onderwijs iii.
Inv. nr. 518: Congregatie van de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van de Allerheiligste Maagd en Moeder Gods Maria Huijbergen.
Inv. nr. 521: Broeders van O.L.V. Onbevl. Ontvangenis Maastricht.
Inv. nr. 524: Broeders van de H. Aloysius Gonzaga (St. Louis).
Inv. nr. 533: Fraters van O.L.V. Moeder van Barmhartigheid Tilburg.

Archief van het Bisdom Breda
Doos i 62: Religieuzen-priesters, map: Wilhelmietenklooster te Huijbergen.
Doos i 70: Stichting Broeders Congregaties in Nederland.
Doos i 71/i 72: Stukken betreffende de Broeders van Huijbergen.
Doos i 73: Stukken betreffende de Broeders van Oudenbosch, m.n. dossier Broeders
en pastoor Hellemons, en overige correspondentie.
Doos i 74: Stukken betreffende religieuzen-broedercongregaties, broedercongregaties
buiten het bisdom Breda, broedercongregaties in Nederland.
Doos i 97: Verenigingen voor opvoeding en onderwijs.
Doos i 120: Contact met de burgerlijke overheid, map: Kloosters-religieuzen 18401846.
Doos i 121: Correspondentie met de burgerlijke overheid, m.n. het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
Doos i 164: Bergen op Zoom Interparochieel: onderwijs, stukken betreffende het middelbaar en lager onderwijs.
Doos i 214: Bergen op Zoom middelbaar en lager onderwijs, map: Interparochieel onderwijs.
Doos i 232: Breda Interparochieel; map: Gestichten voor opvoeding en onderwijs.
Doos i 278: Oosterhout, map: St.-Vincentiusgesticht, scholen.
Doos i 290: Roosendaal, map: Broederschool en -huis.

Archief van het Bisdom Haarlem
Inv. nr. 232.1: dossier Broeders van Maastricht.
Inv. nr. 232.1: dossier Fraters van O.L.V. van het H. Hart [Utrecht].
Inv. nr. 342.130 - 342.131.212.3: doos: Bissch. Schooltoezicht.
Inv. nr. 342.72: doos: Onderwijs. Organisaties van Rectoren/Directeuren, inv. nr.
342.726.215, map: D[iocesane] V[ereniging] van R.K. Bijzondere Onderwijzers. Correspondentie.
Inv. nr. 342.82: doos: Plaatselijke Scholen enz. Amsterdam (Doos i).
Inv. nr. 342.82: doos: Plaatselijke Scholen enz. Amsterdam (Doos ii), inv. nr.
342.726.215, map: Amsterdam. St.-Vincentiusscholen; map: Over overname.
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Archief van het Aartsbisdom Utrecht
Doos: Tilburg. Fraters O.L. Vrouw Moeder van Barmhartigheid.
Doos: Maastricht. Broeders Onbevlekte Ontvangenis.
Doos: Utrecht. Fraters O.L. Vrouw v.h. H. Hart. i. 1883-1935.
Doos: Utrecht. Fraters O.L. Vrouw v.h. H. Hart. ii. 1936-1950.
Doos: Utrecht. Fraters O.L. Vrouw v.h. H. Hart. iii. 1951-1963.
Doos: S.B.C.N. Stichting Broederscongregaties in Nederland.
Doos: Onderwijs xi: R.K. Centr. Bureau voor Onderwijs en Opvoeding 1. 1919-1935.
Doos: Onderwijs xii: Algemene Inspectie Bijz. Onderwijs Aartsbisdom i. 1892-1948.
Doos: Onderwijs xiii: Ned. R.K. Schoolraad. 1922-1964.
Doos: Onderwijs xv: R.K. Buitengewoon Lager Onderwijs, map: (Landelijk) 1924-1948.
Doos: Onderwijs xxvi: Kath. Onderwijzers Verbond. K.O.V., map: St.-Willibrordusfederatie 1919-1932, map: Canisiusfederatie 1922-1933, map: Van 1945 [tot ca. 1957], map:
1959-1965.Doos: Onderwijs xxvii: R.K. Onderwijzers Aartsbisdom. St.-Lebuïnus Vereniging, map:
Bond van R.K. Openbare Onderwijzers van 1909 tot 1923, map: St.-Lebuïnusvereniging (...) van 1921 tot 1944, map: St.-Lebuïnusvereniging (...) van 1945.
Doos: Onderwijs xxxii: Vraagstuk Parochiële Scholen.

Archief van het Bisdom Groningen
Map: Religieuzen. Fraters.

Archief van het Bisdom Rotterdam
Doos 18: Broeders en zusters. Algemeen, map: Klooster-visitatie.
Doos 20: Broeders 1, map: Moederhuis Huijbergen. Broeders van Huijbergen.
Doos 21: Broeders 2, map: Maastricht. Moederhuis. Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd Maria; map: Oudenbosch. Moederhuis. Broeders van St.
Louis.
Map zonder titel: Stukken betreffende bisschoppelijke inspectie.

Algemeen Rijksarchief
Archieven van de Departementen betreffende den R.-K. Eeredienst. 1815-1870:
Inv. nr. 478, 490, 503, 527.
Inv. nr. 1190: Dossier nr. 253: Frères des Ecoles Chrétiennes in Noord-Brabant 1844.
Inv. nr. 1257: Stukken betreffende het verlenen van vergunning tot opneming van
nieuwe leden in kloosters.
Inv. nr. 1261a: Rapporten kloosters Noord-Brabant, 1832-1856.
Inv. nr. 1184: Dossier 154: Oprichting en goedkeuring Zusters in Maastricht, 1837-38.
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Archief Algemene Staatssecretarie:
Inv. nr. 5859: Correspondentie H. Merkus de Kock, minister van Binnenlandse Zaken,
en van C.F. van Maanen, minister van Justitie.
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Résumé

Cette étude a pour sujet le développement des activités de cinq congrégations
néerlandaises de frères, communautés religieuses masculines et laïques, vouées à
l’enseignement: les Frères d’Oudenbosch (congrégation fondée en 1840), les Frères
de Maestricht (1840), les Frères de Tilburg (1844), les Frères de Huijbergen (1854) et
les Frères d’Utrecht (1873). La question centrale est le pourquoi et le comment de leur
avènement et de leur épanouissement durant le xixe siècle et la première partie du
xxe siècle, et de la crise qu’elles connurent après la deuxième Guerre Mondiale.
Ces cinq congrégations ont émergé du renouveau catholique au xixe siècle. Elles
font partie des centaines de nouvelles congrégations de frères et de soeurs qui furent
fondées à partir de 1800 dans toute l’Europe de l’Ouest. Leur histoire est en grande
partie déterminée par le développement du mouvement catholique: le courant social et
politique qui dès le début du xixe siècle aspirait à un rétablissement de l’influence de la
foi et de l’Eglise sur la vie sociale.
A leur création, les congrégations avaient un objectif modeste: la continuation d’une
quelconque activité diaconale qui avait été mise en oeuvre par un prêtre ou un évêque
dans une paroisse, un quartier ou un hospice. La plupart de ces activités étaient
explicitement destinées aux plus démunis: l’enseignement, la cathéchèse, activités
sociales en faveur de la jeunesse, l’aide aux orphelins. Le clergé préférait confier de
telles activités à des religieux qui non seulement coûtaient moins cher que les laïcs,
mais qui étaient, en outre, plus obéissants, plus dévoués, plus doux et d’une orthodoxie
au-dessus de tout soupçon. De plus, ils appartenaient à une communauté organisée qui
pouvait garantir la continuité d’une tâche une fois celle-ci acceptée. Beaucoup de
congrégations furent fondées sur l’initiative de laïcs qui en même temps en devenaient
les premiers membres. Pourtant, dans le cas des congrégations de frères, c’étaient les
prêtres ou les évêques ayant besoin d’aides masculins qui en étaient les fondateurs.
Pendant la deuxième partie du xixe siècle, les congrégations de frères furent arrachées
à leur modeste contexte local pour intervenir dans un projet plus grandiose: la mise en
place d’un propre système d’enseignement catholique. Le mouvement catholique
aspirait fortement à créer ses propres écoles, car il apparaissait de plus en plus
clairement que les écoles de l’enseignement public auraient idéologiquement un
caractère neutre et échapperaient pour toujours à l’influence du clergé. Au niveau
national, une virulente bataille politique éclata sur la question de savoir si les pouvoirs
publics devaient aussi subventionner les écoles confessionnelles (c’est-à-dire
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catholiques et protestantes-orthodoxes). Tant que le courant libéral serait assez fort
pour faire obstacle à de telles subventions, il faudrait, dans tout le pays, des religieux
pour pourvoir les écoles catholiques en personnel bon marché et compétent. La
conséquence fut qu’à la longue les cinq congrégations, parfois à contrecoeur, se
développèrent en tant que congrégations enseignantes spécialisées ayant des
établissements dans l’ensemble des Pays-Bas.
La disponibilité simple et sans condition ainsi que la simplicité spirituelle, avec
lesquelles elles avaient commencé, prit fin. Pour pouvoir servir la cause catholique,
elles devaient satisfaire aux exigences des pouvoirs publics en ce qui concernait les
instituteurs et les écoles. En particulier l’amélioration de la formation interne
d’instituteurs leur posa beaucoup de difficultés. C’est seulement vers la fin du xixe
siècle qu’à cet égard elles mirent de l’ordre dans leurs affaires et purent cueillir les
fruits du bon fonctionnement de leurs propres écoles normales pour instituteurs.
La conséquence de leur intervention dans la guerre scolaire fut qu’elles durent
abandonner leurs objectifs d’origine qui concernaient exclusivement le travail pour les
plus démunis. La nécessité de créer le plus d’écoles possible pour les enfants de toutes
les couches de la population catholique éclipsa leur engagement en faveur des pauvres.
A côté des écoles pour les pauvres, il fut normal qu’elles offrent un enseignement
sous la forme de pensionnats, d’écoles pour la petite bourgeoisie et d’écoles pour les
classes aisées. Bien que la motivation catholique ait, dans leur politique, la priorité sur la
motivation sociale, elles n’ont jamais vraiment abandonné leur engagement envers les
pauvres et les déshérités, comme il apparaît dans la création de nouvelles écoles pour
les pauvres, leurs activités en faveur de la jeunesse et les soins qu’elles apportaient aux
enfants handicapés et arriérés.
D’un point de vue purement pratique on pourrait dire que l’élargissement de leur
terrain d’activités et de leur groupe cible a apporté aux congrégations de grands
avantages. C’est précisément des écoles pour les milieux catholiques aisés qu’elles
tirèrent leur prestige et leurs revenus. En outre, ces écoles les incitaient à améliorer
constamment la qualité de leurs propres écoles normales et de leur enseignement. Les
frères reçurent, en tant qu’éducateurs professionnels, une reconnaissance méritée.
Leurs communautés attirèrent de plus en plus de nouveaux membres. Ces dernières
devinrent beaucoup plus importantes que ne l’avaient imaginé leurs fondateurs. Cet
épanouissement se manifestait, entre autres, par la construction d’immenses maisons
mères, juvénats, noviciats et écoles normales. Mais les congrégations durent payer
cher ce succès. L’esprit de pionnier et la mobilité qui caractérisaient leur début furent
sacrifiés aux nécessités de la spécialisation, du professionnalisme et de la continuité.
Elles empruntaient de plus en plus leur droit à l’existence à l’enseignement. Ce qui les
rendait vulnérables à tout changement dans cet enseignement.
Les congrégations de frères et de soeurs étaient le modèle par excellence, durant la
plus grande partie du xixe siècle, de la mobilisation de laïcs au service du mouvement
catholique. Toutefois, à la fin du xix e siècle elles durent laisser cette fonction de
modèle aux nombreuses nouvelles organisations et associations sociales catholiques et,
plus tard, à l’Action Catholique – formes d’organisation qui dépendaient du
dévouement de laïcs catholiques conscients et actifs. Le mouvement catholique entrait
dans une nouvelle phase. Une phase durant laquelle l’édifice de la subculture
catholique approchait de son achèvement sur pratiquement tous les terrains sociaux.
Les religieux n’étaient pas assez nombreux pour porter à eux seuls cette entreprise.
Les organisations qui donnaient forme à la subculture catholique leur devaient, il est
vrai, beaucoup, mais elles n’en étaient pas dépendantes.
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A la longue les laïcs apparurent aussi dans les domaines qui étaient dominés par les
religieux. A partir de 1889 le gouvernement néerlandais accorda de plus en plus de
subventions à l’enseignement catholique, dont le financement étaient auparavant
entièrement assuré pas des particuliers, de sorte que l’enseignement catholique devint
de moins en moins dépendant des religieux. C’était un développement dangereux pour
les congrégations qui empruntaient leur droit à l’existence et leur identité à
l’enseignement.
Les années vingt et trente virent le triomphe du mouvement catholique aux Pays-Bas.
Son succès n’était nulle part aussi complet que dans l’enseignement. En 1917 la bataille
politique qui avait duré des années prenait fin à l’avantage de l’enseignement libre: les
écoles catholiques et protestantes-orthodoxes étaient pratiquement entièrement
financées par l’Etat. Les congrégations avaient grandement profité de l’expansion et de
l’épanouissement de l’enseignement catholique qui en fut la conséquence. Elles
élargirent leurs activités, gagnèrent en spiritualité et professionnalisme et elles jouirent partout d’une haute estime. Leur situation financière était excellente. Le nombre
de leurs membres augmentait à une vitesse prodigieuse.
Mais justement pendant cette période de prospérité leur présence dans
l’enseignement devint problématique. En effet, l’enseignement n’était plus une ‘urgence catholique’. Les religieux avaient-ils encore une tâche à y remplir? Ne valait-il pas
mieux laisser les instituteurs laïcs s’en occuper pour se consacrer aux vraies urgences?
Les congrégations n’arrivèrent pas à une réflexion sur ces questions essentielles. D’un
point de vue organisationnel et psychologique il était impensable qu’au moment de
leur triomphe elles prennent distance de ce qu’elles venaient d’acquérir. Elles ont
pourtant essayé de se définir très clairement vis-à-vis des laïcs en améliorant la vie spirituelle dans leur propres communautés, en intensifiant la formation religieuse dans
leurs écoles, en accroissant la qualité de leur enseignement, en élargissant leurs soins
aux déshérités et en mettant sur pied de nouvelles activités dans les colonies des Indes
Orientales (Indonésie actuelle). Leur rôle dans l’enseignement était loin d’être
terminé, mais un enseignement catholique sans eux était devenu concevable.
La deuxième Guerre Mondiale apparut comme un point de rupture dans l’histoire du
mouvement catholique et des congrégations. L’apparition durant l’après-guerre de
l’Etat-providence et de la société de consommation mina la cohésion et la combativité
du mouvement catholique. Les congrégations se remirent rapidement de la guerre
mais elles ne réussirent pas à regagner leur assurance d’avant-guerre. Des troubles
internes et des doutes concernant l’organisation traditionnelle de la vie de couvent
amenèrent les premières tentatives de rénovation.
Dans l’enseignement les religieux se retrouvèrent en minorité par rapport aux laïcs.
Leur travail fit l’objet de discussions de plus en plus pressantes, non seulement de la
part des instituteurs laïcs mais aussi du clergé, des évêques et finalement des frères
eux-mêmes. Quelle pouvait être la fonction des religieux dans l’enseignement
catholique, qui vu la disponibilité des nombreux laïcs et les bons arrangements
financiers ne représentait plus une urgence ecclésiastique ou sociale? Où était passé
leur ancien idéalisme? N’était-il pas temps de changer de cap et de se concentrer sur
les vraies urgences? En réaction, le critère ‘urgence’ prit un rôle de premier plan dans
la politique des congrégations. Elles intensifièrent leurs soins pour les enfants à
problèmes et mirent en place de difficiles oeuvres missionnaires en Afrique et en
Amérique Latine. Cela leur permit de faire un travail nouveau et sans aucun doute
utile. Les nouvelles missions apportaient à leurs communautés un nouvel élan, mais
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cela ne dissipait pas le fait que leurs initiatives dans le Tiers Monde étaient aussi une
tentative d’éviter la discussion concernant la rationalité de leur présence dans
l’enseignement néerlandais.
Dans les années soixante tout se précipita, aussi bien en ce qui concerne la vie interne
des congrégations que leurs activités. Le renouveau de la vie religieuse, qui avait reçu
une importante impulsion du concile oecuménique Vatican ii, risquait de dégénérer
en une grave crise par le fait qu’il arrivait en même temps qu’un effondrement du
recrutement de nouveaux membres et d’une vague d’abandon de l’état ecclésiastique.
En même temps, le mouvement catholique commençait à se désintégrer. Nombre
d’organisations et associations catholiques disparurent ou fusionnèrent avec des organisations homologues neutres ou protestantes. Dans l’enseignement, la relation traditionnelle entre l’enseignement et la religion fut rompue. Il semblait que les instituteurs religieux n’avaient plus leur rôle à jouer.
Les congrégations se retrouvaient devant la tâche qui consistait à refonder le droit à
l’existence de leurs communautés. Ce qu’elles firent en accentuant leur engagement
en faveur des pauvres: la priorité fut de nouveau donnée à la motivation sociale plutôt
qu’à la motivation catholique. Mais en ce qui concerne les activités concrètes aux PaysBas, elles ne purent pas en retrouver le chemin. Il y avait trop de difficultés et de
restrictions. A cause du vieillissement et de la diminution de leurs effectifs, elles
furent obligées de se retirer de l’enseignement sans que cela ne fût remplacé par une
autre tâche collective. Malgré quelques expériences intéressantes elles ne purent
mettre au point une réorientation systématique. Elles se retrouvèrent donc vers 1970
dans une profonde crise qu’elles réussirent à peine à surmonter. Depuis, elles ne
fonctionnent plus comme des ‘organisations de travail’ mais en tant que communautés
de religieux dont les activités se sont individualisées et diversifiées. Dans les missions la
réorientation eut plus de succès. On pouvait encore y parler de ‘vraie’ pauvreté et d’une
église combattante qui devait essayer de se maintenir dans des sociétés en rapide évolution. Dans le travail missionnaire, les congrégations retrouvèrent en partie cet élan et
cette spontanéité qui avait marqué leur début.
La société d’abondance de l’après-guerre connaît elle aussi des urgences, même si
celles-ci sont de nature moins matérielle que la faim, les épidémies ou le manque
d’écoles. Aujourd’hui encore les religieux s’occupent de tels besoins, mais bien que
leurs initiatives soient courageuses, ingénieuses et dignes d’admiration, le
recrutement de nouveaux membres n’est toujours pas en voie de se rétablir. En effet,
elles doivent au jour d’aujourd’hui se passer de l’encadrement d’un puissant
mouvement catholique. Elles resteront donc dépendantes de l’entrée de personnes qui
par vocation exclusivement personnelle choisissent la vie religieuse et qui sont prêtes à
affronter le scepticisme de leur entourage. Les communautés religieuses du futur
seront petites et se manifesteront par des activités modestes. Et à condition qu’elles ne
cherchent pas à se référer à leur importance passée, cela ne devrait pas poser un
problème.
Trad. J. Baron
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Summary

Subject of this study is the development of the activities of five Dutch religious
congregations of teaching brothers: the Brothers of Oudenbosch and the Brothers of
Maastricht (both founded in 1840), the Brothers of Tilburg (1844), the Brothers of
Huijbergen (1854), and the Brothers of Utrecht (1873). Attention will be focused on
the causes of the rise and expansion of these congregations during the nineteenth and
the first part of the twentieth century, and on the crisis that overtook them after the
Second World War.
All five congregations arose from the Catholic religious revival of the early
nineteenth century. They were among many hundreds of new congregations of
brothers and sisters that were founded all over Western Europe from 1800 onwards.
To a large extent their development was determined by their involvement with the
Catholic movement – a movement of priests and laymen, which aimed at restoring the
traditional authority of the Catholic Church and of Catholic orthodoxy after the era of
Enlightenment and the French Revolution.
Most congregations were founded in a diocese, a parish or an urban neighbourhood
with the modest intention of continuing some sort of diaconal work, like education,
religious instruction, youth work, and the care of orphans. Most of these activities were
explicitly aimed at the poor. The clergy, both priests and bishops, preferred to have
them performed by religious. Of course, brothers and sisters were financially less
demanding than laymen, but above all it was assumed that they would attend to the
people in their care in a milder, more civilized way. Their obedience, dedication and
religious orthodoxy were above suspicion. Furthermore they were part of organized
communities that could guarantee the continuity of activities they had once accepted.
While many congregations were founded on the initiative of laymen, who were also to
become the first members, the founders of the five congregations of this study were
either priests or bishops who needed male helpers and deliberately set out to find
candidates.
In the second half of the nineteenth century the five congregations were torn loose
from their modest, local context. They were set to work in the much greater
undertaking of building a separate Catholic educational system. It had become
increasingly evident that the existing publicly funded primary schools were to remain
religiously neutral and firmly beyond the reach of ecclesiastical authority. The Catholic
movement therefore launched a spirited campaign for the realization of its own private
schools. On the national level the debate on whether the Dutch government should
subsidize these new private denominational schools ended in a sharp and lengthy
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conflict between Liberals on the one hand and the religious parties of Catholics and
Orthodox-Protestants on the other hand. As long as the Liberals remained strong
enough to prevent the introduction of such a subsidy, the Catholic movement needed
religious congregations to staff its schools without crippling itself financially. As a result
all five congregations – some willingly, some reluctantly – developed into specialized
teaching organizations with schools and institutions all over the Netherlands. Simple
unconditional availability and spiritual simplicity had been typical of the congregations in
the early stages of their history. These qualities had to be given up. In order to be able
to serve the Catholic cause, the brothers were compelled to meet the increasingly high
standards demanded by the government from teachers and schools alike. However,
improving their own internal teachers’ training remained a source of worry for many
years. It was not until the end of the nineteenth century that they overcame most
difficulties and were able to reap the rewards of smoothly running teacher training
colleges.
The brothers’ involvement with the effort of founding as many Catholic schools as
possible eventually overshadowed their original commitment to the poor. There was a
growing demand for schools for Catholic children of all social classes. As a consequence
the existing Catholic charity-schools were joined by a growing number of boarding
schools and schools for children from lower or upper middle-class backgrounds. These
schools became a regular complement of the congregations’ educational activities.
Although this meant that in their policies the social motive was to a large extent
eclipsed by the Catholic motive, the brothers did remain mindful of their obligations to
the poor and the disadvantaged, as was demonstrated by the youth work they set up and
by the foundation of new charity-schools and institutions for physically and mentally
handicapped children.
Widening their field of activity and their target group proved a profitable decision.
While charity-schools remained a labour of love, schools for well-to-do Catholics
provided the congregations with prestige and revenues. Also, these schools forced
them to improve the quality of their teaching abilities and their teacher training
colleges. Eventually, the brothers received their due recognition as professional
educators. Their communities kept growing, their membership numbers rising much
higher than their founders had ever imagined. The congregations’ prosperity was
reflected by the construction of immense new mother houses, juvenates, novitiates
and teacher training colleges. But the brothers had to pay a high price for their
successes. Their initial pioneering spirit and flexibility gave way to specialization,
professionalism and the requirements of continuity. Moreover, the congregations
tended to derive their identity increasingly from their performance as teaching
organizations. This very fact rendered them vulnerable to changes within the field of
education.
During the greater part of the nineteenth century, congregations of brothers and
sisters were the dominant model of lay enlistment in the cause of the Catholic
movement. At the end of the century, however, they had to step aside in favour of a
host of new Catholic social organizations and associations, among which the Catholic
Action. These new institutions represented a modern organizational model which
depended on the dedication of militant and committed Catholic laymen and laywomen.
The Catholic movement had entered a new phase, in which the construction of a
Catholic subculture would reach completion in virtually all social fields. Religious
congregations were unable to supply the necessary manpower. Consequently, the
organizations that henceforth shaped the Catholic community did not depend on the
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congregations, even though many of them benefited from the work done earlier by
brothers and sisters.
Gradually the laity penetrated into most fields that had so far been monopolized by
the religious. From 1889 onwards Catholic schools, which had been fully dependent on
private funding for decades, became more and more state subsidized. This
development enabled Catholic school boards to appoint lay teachers and to pay them
adequate salaries. Catholic education grew less dependent on religious teachers – an
ominous development for congregations identifying themselves to a large extent with
their educational work.
The twenties and thirties marked the triumph of the Catholic movement in the
Netherlands. Nowhere its success was more marked than in the field of education. In
1917 the interminable political conflict on education was settled in favour of
denominational education. Catholic and Orthodox-Protestant schools were henceforth
fully financed by the Dutch government. The subsequent expansion and prosperity of
Catholic education proved to be highly profitable to all five congregations. They
extended their activities, gained in spiritual and professional level and enjoyed a high
reputation all over. Their financial situation was excellent. Their membership numbers
rose at an unprecedented rate. It was, however, during this very period of prosperity
that their presence in the field of education became problematic. Since there was no
longer any shortage of finances or teachers, education no longer represented an acute
‘Catholic need’. So why should there be any need for religious teachers? The
congregations have never got round to reflection on this crucial question. From a
psychological and organizational point of view it was inconceivable that at the very
moment of triumph they should abandon everything they had been working for.
Instead they tried to distinguish themselves more clearly from their lay colleagues.
They improved the spiritual life of their own communities, intensified the religious
and didactic quality of their teaching, extended their care for underprivileged children
and launched new missionary activities in the Dutch East Indies. This enabled them to
play an important role for many years to come, but Catholic education without them
had at least become conceivable.
The Second World War proved a water-shed in the history of the Catholic movement
and of the congregations. The rise of the postwar welfare state and the consumer
society undermined the coherence and militancy of the Catholic movement. The
congregations too were affected. Although they successfully recovered from their
wartime setbacks, they did not succeed in regaining their prewar equanimity. Internal
unrest and doubts concerning the traditional organization of convent life led to the first
attempts at reform.
In schools and institutions brothers became a dwindling minority among the laity.
Their position was increasingly criticized, not only by lay teachers, but also by the clergy,
by bishops and eventually by the brothers themselves. What task remained for the
religious in view of the existence of excellent financial arrangements and of an
abundance of competent laymen? What remained of their erstwhile idealism?
Shouldn’t they decide on a radical change of course and concentrate exclusively on
actual and pressing religious and social needs? In response to these criticisms, ‘need’
became the touchstone of the congregations’ policies. They doubled their efforts for
backward and handicapped children. They tackled new forms of youth work. But above
all, they embarked upon new missionary enterprises in Africa and Latin America.
There the brothers found ample opportunity for humanitarian projects that were
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helpful to their fellow men and satisfying for themselves. Work in the Third World
often proved difficult but it was met with enthusiasm and resourcefulness. The
missions gave new vitality to the congregations. Even so, the congregations’ decision to
go abroad was also a means of avoiding the intractable questions concerning their raison
d’être in the Netherlands.
In the sixties the congregations entered a period of turmoil, with respect to their
internal life as well as their activities. The modernization of religious life, which had
received a powerful impulse by the Second Vatican Council (1962-1965), threatened to
end in a crisis because it coincided with the collapse of the recruitment of new
members and with a stream of sisters, brothers and priests abandoning convent life. At
the same time the Catholic movement disintegrated. Many Catholic organizations and
associations either dissolved or merged with their neutral or Protestant counterparts,
shedding their religious identity in the process. In Catholic schools the traditional
symbiosis of education and religion evaporated. In these circumstances religious
teachers appeared to have become a redundant species.
The congregations were forced to reformulate the goals of their communities. They
tried to do so by re-emphasizing their initial commitment to the poor. In doing so they
had once more made the social motive prevail over the Catholic motive. However, as
far as their actual activities in the Netherlands were concerned, there was no turning
back to nineteenth-century simplicity. Modern society had become too complex and
demanding. Eventually the decline and ageing of their membership forced the
congregations to withdraw from education without being able to offer their members
an alternative collective goal. In spite of interesting experiments they did not succeed in
bringing about a comprehensive reorientation. By 1970 they found themselves in the
middle of an acute crisis which they barely overcame. The congregations ceased to be a
kind of idealistic employment agencies. Instead they became supportive communities
of religious people engaged in highly individualized and diversified occupations.
In the missions the prospects for redirecting their focus towards the poor were
better. After all, circumstances in Third World countries did in some respects
resemble those of early nineteenth-century Dutch society. Poverty and lack of
schooling were rampant, while the indigenous Catholic communities often had to
struggle to hold their own in a rapidly changing society. It was there that the
congregations recaptured some of their original spontaneity and vitality.
Even in affluent societies of the West many people find themselves in need, although
present-day needs tend to be of a less material nature than starvation, epidemics or lack
of schooling. Today religious communities still try to bring relief to those in need. But
however brave, resourceful and admirable their initiatives may be, they do not result in
a recovery of the recruitment of new members. Present-day congregations must do
without the framework of the Catholic movement that used to supply them with a
steady stream of novices. Instead they will remain dependent on the entry of small
numbers of individuals who have chosen religious life for highly personal reasons and
who are prepared to defy the scepticism of their relatives and friends. In the
foreseeable future religious communities will remain small und unpretentious. They
will be engaged in modest activities. But as long as they do not try to emulate their
former size and prestige, these prospects need not worry them.
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Broeders van Saint Louis (andere
benaming voor de Broeders van
Oudenbosch) 72
Broeders van Scheppers 71
Broeders van St.-Gabriël 72
Broeders van St.-Joannes de Deo 71, 310
Broeders van St.-Jozef (Ghana) 292, 296
Broeders Xaverianen 70
Brouwer, Daniël de 69
Brouwer, Th. 37
Brunssum 260, 334
Brussel 75
Buil, fr. Stephanus 130, 152
Bussum 114, 300

Centrum voor Vernieuwing en
Verdieping 322
Chantal, Françoise de 45
Chili 291, 293, 295
China 249, 291
Christian Brothers 50
Clerc, Alice le 45
Commissie van xvii 322
Congo, Belgisch zie: Zaïre
Congregatie van de Religieuzen (Rome)
123
Congregatie van de Voortplanting des
Geloofs 120, 160, 239
Congregatio de Propaganda Fide zie:
Congregatie van de Voortplanting des
Geloofs
Coppens, W. 71
Cork 293
Coul, F.J.C.M. op de 262
Cramer sj, W. 227
Cuijk 118
Curaçao 118, 237, 243
Dajaks 245
Delft 71
Delfzijl 283, 335
Den Bosch 58, 82, 111, 117, 138, 146, 152,
174, 192, 200, 211, 231, 274, 276, 300
Den Bosch (bisdom) 41, 70, 78, 84, 89,
90, 116, 117, 123, 146, 159, 171, 172*, 187,
195, 204, 206
Den Haag 14, 56, 93, 113, 145, 166*, 201,
202, 203, 227, 260, 304
Den Helder 260, 283, 335
Departement van R.K. Eredienst 14
Derde Orde van de H. Franciscus 69,
293
Derde Wereld 286, 288, 289, 291, 294,
295, 308, 317, 324, 325, 326, 330, 335,
336, 350, 351
Deurne 120
Didam 231
Diepen, A.F. 41, 147, 158
Diocesane Vereniging van RoomsKatholieke Bijzondere Onderwijzers

Cáceres 293
Calcar-Schiötling, Elise van 176
Callier, A.J. 202
Canada 18, 28, 199, 239, 240, 248, 289,
291, 325
Carauarí 326
cebemo. Katholieke Organisatie voor
Ontwikkelingssamenwerking
Nederland 325
Celebes 243
Cellebroeders zie: Broeders Alexianen
Centraal Bureau voor het Katholiek
Onderwijs (cbko, zie ook: RoomsKatholiek Centraal Bureau voor
Onderwijs en Opvoeding) 254
Centraal Missie Commissariaat (cmc)
325
Centraal Missionair Beraad Religieuzen
(cmbr) 325
Centrum Onderwijs Service (cos) 323
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in het Aartsbisdom Utrecht St.Lebuïnus zie: St.-Lebuïnus
Diocesane Vereniging van RoomsKatholieke Bijzondere Onderwijzers
in het Bisdom Haarlem St.Augustinus zie: St.-Augustinus
Diocesane Vereniging voor Kinderbescherming (bisdom Breda) 109
Dochters der Liefde 45, 46
Dochters van Maria en Joseph zie:
Zusters van de Choorstraat
Doebra 293
Dominicanen 118
Don Bosco Liefdewerk 236, 285
Dongen 54
Dongen, A. van 87
Doofstommeninstituut (St.-Michielsgestel) 111, 179*, 229, 334
Drenthe 259, 282, 283, 347
Droste zu Vischering, K.A. von 61
Drunen 71
Druten 114
Dubbelden, H. den 84, 116
Dublin 292, 294
Duinker, br. Eligius 148
Duitsland 16, 21, 32, 39, 50, 59, 60, 61, 71,
247

Franciscanessen van Roosendaal 74
François de Sales 45
Frankrijk 18, 21, 22, 32, 39, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 54, 56, 58, 59, 60, 71, 72, 82, 85,
93, 94, 162, 184, 188, 199, 343
Fraters Maristen 71
Fraters van O.L. Vrouw van het H. Hart
(officiële benaming voor de Fraters van
Utrecht) 70, 89
Fraters van O.L. Vrouw, Moeder van
Barmhartigheid (officiële benaming
voor de Fraters van Tilburg) 70, 85
Frentrop sj, A. 70
Frères de la Doctrine Chrétienne 82
Frères des Ecoles Chrétiennes zie:
Broeders van de Christelijke Scholen
Friesland 259, 282, 283, 348
Geitenkamp, de (schippersinternaat
Arnhem) 233
Gelderland 35
Genk, J. van 143
Gent 49, 75
Gent (bisdom) 139
Ghana 292, 296
Gijsen, J. 44
Gils, A. van 54
Gils, P.J.M. van 41
Ginneken (bij Breda) 237
Glaudemans, fr. Stanislaus 230, 245
Godschalk, A. 146
Goiânia 293
’t Goirke, parochie (Tilburg) 84
Goirle 118, 119, 147, 231, 337
Gooische School (Laren) 211
Goorts, P. 159
Gorinchem 128
Graalbeweging 182
Graumans, A. 108
Grave 116, 196*, 229, 281, 329
’s-Gravenhage zie: Den Haag
Groningen (bisdom) 259, 282, 283, 284,
347
Groningen (prov.) 259, 282, 283, 348
Groningen (stad) 284, 309
Grootel, fr. Prudentius van 190, 292

Eijden, J.J.P. van 321
Eindhoven 69, 71, 195, 281
Elshout 71
Emmen 260, 265, 274, 283, 284, 335
Emmercompascuüm 323
Engeland 28, 50, 58, 248, 292
Engelse Zusters 45
Eucharistische Kruistocht 182, 218, 221
Faber, br. Christinus 195, 264
Filles de la Charité zie: Dochters der
Liefde
Flores 290
Formosa 293
Fourrier, Pierre 45
Franciscanessen van Dongen 54
Franciscanessen van Oirschot 54
Franciscanessen van Oudenbosch 87
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Gruyters, Elisabeth 80
Gujranwala 292

Hugenpoth tot den Beerenclaauw,
J.B.J.C.M. van 49, 58
Huijbergen 15, 54, 70, 87, 89, 98, 99, 103,
104, 106, 107*, 108, 139, 148, 149, 233,
258, 335
Huize De la Salle (voogdijgesticht/blointernaat Boxtel) 121, 231
Huize Nazareth (voogdijgesticht
Tilburg) 121, 231, 334
Huize Steenwijk (rusthuis Vught) 120
Hulst 109, 232, 335
Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking (hivos) 325
humo 309, 323, 335
Huybrechts, J. (br. Vincentius) 75, 76,
115*, 142, 143, 160

Haaren 80, 195
Haarlem 195, 211, 280, 334
Haarlem (bisdom) 41, 129, 171, 172*, 173,
187, 202, 236, 253
Hafkenscheid cssr, Bernard 74, 111
Halfweg 260, 334
Harreveld 233
Hasselt 111, 112, 121, 260
Heemvaart 182
Heeren, J.A. 82
’s-Heerenberg 90
Heerlen 173, 195, 211, 231
’t Heike, parochie (Tilburg) 19*, 82, 86
Heilige Stoel zie: Rome
Helchteren 195
Helden 70
Heldring, O.G. 111
Hellemons, W. 27, 66, 70, 72, 74, 75, 76,
88, 98, 104, 115*, 135, 160, 161
Hellevoetsluis 284
Helmond 113, 211
Hengel, W. van den 152, 223
Hengelo 260
Hermus, fr. Radulphus 243
’s-Hertogenbosch zie: Den Bosch
Hesseveld, P.J. 70, 111
Hilversum 129, 151, 152, 204, 223, 236,
260, 300, 335
Hoecken, J. (br. Bernardus) 68*, 80, 81,
82, 111, 113, 137, 138, 139, 174
Hoesselt 121
Hoeven 87
Hoogveld Instituut 314
Hooijdonk, J. van 15, 27, 70, 73*, 76, 87,
88, 89, 94, 99, 103, 104, 105, 135, 139,
140, 142, 160, 161
Hopmans, P.A. 110, 230
Horsten, fr. Tharcisio 212
Hospitaal-broeders van de H. Joannes de
Deo 71
Hospitaalridders 44
Hostie sj, R. 51
Houthalen 260

icco. Stichting Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking 325
Ierland 50, 292, 293, 294
Ignatius van Loyola 45
Ignatiuscollege (middelbare school
Amsterdam) 194, 199, 258
Ignorantins 50
Indonesië (zie ook: Nederlands-Indië) 248,
289-291, 292, 293, 294, 295, 296, 323,
326, 336, 348
Instituut voor Visueel Gehandicapten
‘Henricus’ (Nijmegen, zie ook:
Blindeninstituut Grave) 281, 329, 334,
337
Insula Dei (gesticht Arnhem) 233
Italië 21, 50, 295
Jager, J.L. de 175
Jakarta zie: Batavia
Jansen, J.H.G. 194, 236
Jansen, M. 284
Japan 247, 289
Java 184, 238*, 242, 244, 245, 246, 247
Jeugdcentrale (werklozenopvang
Ginneken) 237
Jezuïeten 45, 63, 75, 77, 104, 184, 194,
244, 258
Jogjakarta 238*, 244
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Jong, J. de 194, 210, 260, 274, 275, 283
Jonge Wacht 234, 236
Jonge Werkman 234, 236
Jordaan, de (Amsterdam) 280
Joure 283
Jozef ii 23, 31

Krogt, fr. Willibrordo van der 321
Kruisvaarders van St.-Jan 182
Kruisvaart 234, 236
Kudus 245
Kuyper, regering- 40, 168
Lahore 292
Lanaken 195
Langlois, C. 343, 349, 350
Laren 105, 116, 205, 211, 300, 335
Latijns-Amerika 288, 292, 293, 294, 295296, 336, 350
Lazaristen 184
Leeuwarden 283, 334
Leo-gesticht (kindertehuis Borculo) 129,
130, 199, 280, 281
Leus, G.H. (fr. Dositheus) 143, 146, 150
Leuven 85
Leygraaf, fr. Petrus Canisius 266, 277,
292
Leyten, P. 105, 108, 109, 148, 160
Liberia 295, 296
Lichtenvoorde 260, 281
Liefdezusters van de H. Carolus
Borromeüs zie: Zusters Onder de
Bogen
Limburg 34, 36, 37, 38, 41, 94, 112, 146,
173, 174, 184, 188, 189, 203, 209, 257,
260, 283, 345
Limburg (Belgisch) 121
Lisse 195, 300, 335
Lize-Seraing 113
Loon op Zand 195, 334
Los Angeles 293
Lotharingen 82
Lubunda 293
Luik (bisdom) 78, 111, 113
Luxemburg 77

Kaleo 292
Kalimantan zie: Borneo
Kappeyne van de Coppello, regering- 39,
143
Kapucijnen 184, 243
Karmelieten 184, 245
Katholiek Onderwijzers Verbond (kov)
41, 212, 213, 255
Katholiek Schoolblad, Het 212
Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut
(kaski) 259, 282, 304
Katholiek Verbond voor Kinderbescherming 110
Katholieke Actie 343
Katholieke Arbeiders Jeugd (kaj) 284,
335
Katholieke Jongens Centrale 236
Katholieke Universiteit Leuven 85
Katholieke Universiteit Nijmegen 182,
190, 212
Kediri 246
Kempen, de 117
Kemperberg, De (werkkamp Veluwe)
236
Kenia 292, 293-294, 295, 296, 298*, 326
Kerkrade 85, 173
Keulen 61
Keulen (bisdom) 61
Kisumu (bisdom) 294
Klerks, br. Bertholdus 244
Knuvers, br. Robertus 274
Köhlbrugge, br. Martinus 218
Konferentie Nederlandse Religieuzen
(knr) 309
Koning, L. de 70
Koppendraijer sj, F. 261
Korvel (Tilburg) 121
Kras, fr. Albertus 265, 274, 294
Krijnen, fr. François 279

Maaseik 114, 121, 334
Maastricht 70, 78, 79, 80, 81, 82, 95, 97,
111, 112, 113, 114, 121, 135, 145, 146, 229,
233, 280
Maat, br. Silvester de 110, 235, 236
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen 34
Mackay, regering- 39
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Made, br. Bruno van de 330
Madiun 242
Makassar 243
Malang 245, 246
Malawi 292, 296
Malmberg, uitgeverij 192
Manado 243
Marillac, Louise de 45
Martens, br. Hilarius 126*, 142
Mato Grosso 293
Mawego 294, 298*
Medan 243
Medemblik 120
Meerle 85
Megen 69
Meijs, br. Bonaventura 291
Mereveldhoven 69
Merici, Angela 45
Mgr. Frenckencollege (middelbare
school Oosterhout) 258
Middelburg 309, 323, 335
Minahassa 243
Ministerie van Binnenlandse Zaken 14,
93
Ministerie van Justitie 14, 58, 93
Ministerie van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen 14, 207
Miranda de Ebro 292
Missionarissen van het H. Hart 184
Missionarissen van Scheut 184
Muntilan 244, 247

Nederlandse Katholieke Schoolraad
(nksr, zie ook: Nederlandse RoomsKatholieke Schoolraad) 254
Nederlandse Missieraad 325
Nederlandse Organisatie voor Internationale Ontwikkelingssamenwerking
(novib) 325
Nederlandse Rooms-Katholieke Schoolraad (nrksr, zie ook: Nederlandse Katholieke Schoolraad) 41, 254, 271
Neeritter 72
Nelen, A. 51, 88, 107*, 108
Nguema 293
Nierman, P.A. 283
Nieuw-Guinea 290
Nieuw-Herlaer 78
Nieuwe Pekela 309, 323, 335
Nijmegen 113, 233, 260, 281, 314, 323, 329,
334, 335, 337
Nolet, J. 182
Noord-Amerika 239, 291, 325
Noord-Brabant 22, 34, 35, 36, 37, 38, 41,
54, 56, 57, 78, 79, 80, 94, 116, 119, 120,
123, 173, 174, 184, 189, 203, 209, 257,
274, 283, 345
Noord-Holland 35, 94, 120, 283
Noord-Nederland 35, 36, 37, 41, 59, 173,
174, 257, 259, 282, 283, 348
Nyabura 292
Nyasaland zie: Malawi
Oirschot 54, 82
Oisterwijk 120, 334
Ommerschans 90
Ontario 291
Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, parochie (Amsterdam) 105
Oostenrijk 21, 23
Oosterhout 109, 210, 258, 280
Ootmarsum 334
Ordre Hospitalier de Saint Jean de Dieu
zie: Hospitaal-broeders van de H.
Joannes de Deo
Oss 117, 120, 231
Ossendrecht 237, 260
Otunga, M. 294

Namibië 293, 296
Napoleon 48, 49
Nationaal-Socialistische Beweging (nsb)
259
Nederlands Onderwijzers Genootschap
(nog) 155, 188, 202
Nederlands-Indië (zie ook: Indonesië) 104,
114, 118, 139, 183, 185*, 193, 199, 230,
237, 238*, 241-242, 243-248, 257, 268*,
289
Nederlandse Antillen 118, 237, 242-243,
334
Nederlandse Hervormde Kerk 59
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Oud-Vroenhoven 145
Oudenbosch 15, 70, 72, 74, 75, 76, 94, 98,
104, 105, 143, 258, 280, 287*, 335
Oudenbosch, basiliek van 74
Overijssel 119, 260
Oxnard 293

Rijksuniversiteit Utrecht 121
Rijsenburg 90
Roelofarendsveen 260
Roermond 94, 112, 114, 137
Roermond (bisdom) 41, 44, 81, 102, 160,
171, 172, 187, 227
Rogier, L.J. 200
Rolduc 85, 143, 144, 146, 150
Rombouts, fr. Sigebertus 216, 219, 250*
Rome 15, 21, 60, 65, 67, 72, 74, 77, 123,
124, 159, 160, 161, 263, 266, 273, 293,
304, 306, 324, 347
Roncalli-instituut 322
Rood sj, L. 276
Rooms-Katholiek Blindeninstituut
(Laren) 116
Rooms-Katholiek Centraal Bureau voor
Onderwijs en Opvoeding (rkcboo, zie
ook: Centraal Bureau voor het Katholiek
Onderwijs) 42, 192, 252, 254, 262, 273
Rooms-Katholiek Jongensweeshuis
Amsterdam 94, 111, 158, 174, 175
Rooms-Katholiek Jongensweeshuis
Breda 108
Rooms-Katholiek Jongensweeshuis,
drukkerij-uitgeverij van het 86, 192
Rooms-Katholiek Schoolgesticht
(Utrecht) 90, 140
Rooms-Katholiek Weeshuis Breda 175
Rooms-Katholiek Weeshuis Delft 71
Rooms-Katholiek Weeshuis Den Bosch
174
Rooms-Katholiek Weeshuis Semarang
104
Rooms-Katholiek Werkliedenverbond
236
Rooms-Katholieke Armbesturen
(bisdom Breda) 109
Rooms-Katholieke Kinderbescherming
231
Rooms-Katholieke Leergangen (Tilburg)
147
Rooms-Katholieke Onderwijzersbond in
het Bisdom ’s-Hertogenbosch (rkob
Den Bosch) 41, 188, 212

Padang 243
Pakistan 292
Palembang 246
Paredis, J.A. 81, 102, 160
Parijs 45, 85
Paters van de H.H. Harten 85
Paters van het Goddelijk Woord 184
Peace Corps 336
Peking 249
Pélichy van Lichtervelde, F.J.M.Th. baron
De 175
Peters, br. Herman-Jozef 195
Philippijnen 248
Picpus-paters zie: Paters van de H.H.
Harten
Pierson-Goeman Borgesius, regering109
Pijnenborg, C. 70
Pius x 153*
Pius xi 219
Pius xii 263, 264, 276, 288
Pol, C. van der 177
Pontianak 245
Priesters van het H. Hart van Jezus 235
Probolinggo 246, 247
Projecten in Nederland (pin), cie. 350
Raamsdonkveer 121, 300
Raaphorst, br. Matthias van 223
Rademaker cssr, B. 306
Ravenstein 69
Redemptoristen 57, 80, 88, 120
Reguliere Kanunnikessen van de H.
Augustinus 45
Reims 46
Reinhold, C.S. 116
Reusel 117, 120
Rice, Edmund 50
Rijken, Th. 70
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Rooms-Katholieke Onderwijzersbond in
het Bisdom Breda (rkob Breda) 41,
188, 212, 213
Rooms-Katholieke Onderwijzersbond in
het Bisdom Roermond (rkob
Roermond) 41, 188, 212
Roosendaal 72, 105, 142, 230, 335
Rossum cssr, W. van 123, 124, 239, 243
Rotterdam 145, 195, 260
Rotterdam (bisdom) 282, 284
Rotterdamse Vereniging voor R.K.
Onderwijs 182
Rubert sj, J. 223, 227
Rusland 289
Rutten, L.H. 10*, 70, 77, 78, 79, 80, 81,
82, 94, 95, 97, 98, 111, 134, 135, 137, 160
Ruwenberg, De (pensionaat St.Michielsgestel) 89, 116, 123, 136, 153*,
167, 199, 226*, 334
Ruys de Beerenbrouck, C.J.M. 192

Saniquelli 295
Santiago 291
Santo Domingo 118
Savelbergh, P.J. 70
Schaepman, A.I. 70, 83*, 89, 90, 91, 92,
99, 125, 127, 128, 135, 161
Schelfhout, C.E. 252, 254, 256
Scheppers, V. 71
Schiedam 113, 145, 201, 334
Schijndel 82
Scholenstichting St.-Gregorius 338
School voor Slechthorenden
(Eindhoven) 281
Schrijnen, L.J.A.H. 187, 227
Semarang 104, 244
Seraing 113
Sierra Leone 292, 295
Singkawang 244, 268*
Slijpen sj, A. 212
Smits, J. 38
Snickers, P.M. 92, 127, 128, 150, 151
Sociëteit van Jezus 45
Sociëteit van Jezus, Maria, Jozef 77, 231
Solo 244
Son 72
Spanje 21, 72, 292
Sponselee, br. Theo 316
St.-Agathaparochie (Oudenbosch) 74
St.-Aloysiusgesticht (kindertehuis
Amsterdam) 63, 70, 111
St.-Antoniusparochie (Breda) 106
St.-Augustinus. Diocesane Vereniging
van Rooms-Katholieke Bijzondere
Onderwijzers in het Bisdom Haarlem
41, 202, 203
St.-Augustinusparochie (Utrecht) 127,
129
St.-Bernardus, abdij te Bornem 72
St.-Fidelis-Vereeniging 285
St.-Franciscus Liefdewerk 234, 236, 285
St.-Franciscuskweekschool (Bergen op
Zoom/Breda) 149
St.-Gregoriushuis, drukkerij-uitgeverij
van het 93, 128, 151, 192
St.-Gregoriusschool (Utrecht) 92, 93,
125, 130, 211, 265

Sage ten Broek, J.G. le 69
Saint Antoine (school Breda) 106
Saint Jean Baptiste de la Salle
(kweekschool Oudenbosch, zie ook:
Vossenberg, De) 105, 143, 149, 300
Saint Louis (burgerschool Maastricht) 112
Saint Louis (pensionaat Oudenbosch) 76,
88, 89, 103, 134, 139, 142, 143, 144, 287*,
337
Saint Louis (pensionaat Roermond/Amersfoort) 112, 114, 167, 334
Sainte Marie (weeshuis/pensionaat
Huijbergen) 55*, 89, 99, 106, 110, 139,
147, 257, 258, 323, 334, 335
Salle, J.-B. de la 46, 218
Samenwerking Broeder-Congregaties
Nederland (sbcn) 309, 310
Samenwerking Monialen Belangen
(smb) 309
Samenwerking Nederlandse Priester
Religieuzen (snpr) 309
Samenwerking Nederlandse Vrouwelijke Religieuzen (snvr) 309
Samenwerking Nederlandstalige Monastieke Oversten (osbosco) 309
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St.-Gregoriusstichting 338
St.-Jan (kathedraal Den Bosch) 276
St.-Jan van Lateranen (basiliek Rome) 74
St.-Jozefkweekschool (Utrecht) 152
St.-Jozefschool (armenschool Tilburg)
226*
St.-Lebuïnus. Diocesane Vereniging van
Rooms-Katholieke Bijzondere
Onderwijzers in het Aartsbisdom
Utrecht 41
St.-Leonardusparochie (Helmond) 211
St.-Ludgerusvereniging 91, 151
St.-Matthijsparochie (Maastricht) 81
St.-Michielsgestel 56, 111, 116, 136, 153*,
167, 179*, 199, 226*, 229, 334
St.-Nicolaas (schippersinternaat
Arnhem/Nijmegen) 233
St.-Odulphuslyceum (middelbare school
Tilburg) 123, 124
St.-Pieter (basiliek Rome) 74
St.-Pieterparochie (Den Bosch) 117
St.-Servaas (kerk Maastricht) 79, 81
St.-Servaasparochie (Maastricht) 79
St.-Stanislauskweekschool
(Goirle/Tilburg) 123, 147, 337
St.-Thomascollege (kostschool Curaçao)
118
St.-Truiden 80, 144
St.-Vincentiusgesticht (kindertehuis
Maastricht) 113
St.-Vincentiuskweekschool (Maastricht)
145
St.-Vincentiusschool (armenschool
Tilburg) 25, 86
St.-Vincentiusvereniging 110, 140, 162,
163, 165, 177, 208
St.-Vincentiusvereniging Bergen op
Zoom 109
St.-Vincentiusvereniging bisdom Breda
99, 109, 139, 224
St.-Vincentiusvereniging Breda 108, 109
St.-Vincentiusvereniging Maastricht 113
St.-Vincentiusvereniging Oosterhout
109, 210
St.-Vincentiusvereniging Roosendaal 105
St.-Vincentiusvereniging Tilburg 86

St.-Vitusparochie (Hilversum) 129
St.-Willebrord 260, 279, 309, 323, 335
St.-Willibrordusgesticht (voogdijgesticht
Breda) 109, 215*, 231, 234
Stadsarchief Maastricht 15
Stichting ‘Jeugdzorg’ 259
Stichting Broedercongregaties in
Nederland (sbcn) 309
Stichting Centraal Schoolbestuur Saint
Louis 336
Stichting Don Bosco (sociale werkplaats
Breda) 232
Stichting Nederlandse Priesterreligieuzen (snpr) 309
Stichting Nederlandse Vrouwelijke
Religieuzen (snvr) 276, 309
Stichting Vraag en Aanbod 350
Stokman ofm, Siegfried 14
Stoop, J. 106, 108
Straaten osa, Amatus van 282, 283
Sulawesi zie: Celebes
Sumatra 243, 246
Surabaja 104, 139, 142, 185*, 237, 246
Suriname 120, 237, 242-243
Suringar, W.H. 111
Tabora 291
Talca 291
Tangshan 249
Tanzania 291, 295, 296
Tefé 326
Terebint, de (leefgemeenschap
Groningen) 309
Tessenderloo 113
Thoen, C.M. 304, 314
Thomas Morecollege (middelbare school
Oudenbosch) 258
Thompson, M.A. 219
Thorbecke, J.R. 176
Tijd, De 38
Tilburg 15, 19*, 58, 70, 80, 82, 84, 85, 86,
95, 100, 102, 117, 119, 120, 121, 122, 123,
147, 199, 226*, 231, 300, 334, 337
Timor 290
Tomohon 243
Trappisten 85
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Triest, P.-J. 49
Tubbergen 129
Tuindorp-Oostzaan (Amsterdam) 195
Turnhout 72
Tweede Kamer 58
Twente 260

Vlijmen 120, 300
Vonk, A. (Bonifacius) 92, 96*, 103, 125,
127, 128, 149, 150, 151
Voorthuijsen, A. van 229
Vossenberg, De (kweekschool Oudenbosch, zie ook: Saint Jean Baptiste de la
Salle) 300
Vrouwelijke Katholieke Arbeiders Jeugd
(vkaj) 284
Vrouwen van Bethanië 183
Vrouwen van Nazareth 182
Vught 82, 120

Udenhout 114, 120
Ulestraten 72
Ulvenhout 85
Ursulinen 45, 97, 212
Utrecht (aartsbisdom) 41, 90, 91, 92, 99,
128, 129, 150, 151, 152, 171, 172, 173, 223,
260, 283
Utrecht (stad) 15, 70, 90, 91, 92, 99, 103,
121, 127, 128, 129, 130, 139, 140, 152, 211,
231, 236, 245, 278*, 281, 286, 300

Waalwijk 114, 260
Ward, Mary 45
Waterschei 121, 195
Weert 112, 113, 137, 144, 334
Wehl 195, 334
Werkcomité Seculiere Instituten 322
Werkgroep Monialen 322
Werkkamp O.L. Vrouw ter Duinen
(Ossendrecht) 237
West-Brabant 98, 105, 108, 258, 323
West-Europa 20, 24, 27, 28, 29, 32, 33, 37,
46, 47, 50, 74, 239, 240, 248, 295, 296,
325, 349
Wetering, H. van de 129, 151, 152, 194, 214,
230, 245
Wijnbeek, H. 35, 36, 66, 76, 81, 176
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6. J.P.A. van Vugt, Broeders in de katholieke beweging

behorende bij het proefschrift Broeders in de katholieke beweging. De werkzaamheden van vijf Nederlandse onderwijscongregaties van broeders en fraters,
1840-1970, door Joos van Vugt.

1. De dienstbaarheid van de broedercongregaties aan de katholieke
beweging van de negentiende en twintigste eeuw heeft hun veel
succes gebracht, maar hen tegelijkertijd kwetsbaar gemaakt voor de
gevolgen van de overwinning en het daarop volgende verval van die
beweging.
2. De financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs (1920) heeft zeer ambivalente gevolgen gehad, zowel voor het
katholieke onderwijs als voor de onderwijscongregaties.
3. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat religieuze leefgemeenschappen – noem ze: congregaties – geen toekomst zouden
hebben als thuisfront van geëngageerde en maatschappelijk actieve
christenen.
4. Indien de negentiende-eeuwse antiklerikalen de katholieke beweging effectief hadden willen bestrijden, hadden zij haar ruimhartig van subsidies moeten voorzien.
5. Het verzet van Vaticaanse autoriteiten tegen het distribueren van
condooms in Afrika, wekt de verdenking dat zij het ernstiger vinden dat mensen condooms gebruiken dan dat zij sterven aan aids.
6. Het feit dat Westerse overheden met grote verbetenheid op
drugs jagen maar onbekommerd geld verdienen aan alcohol, gokken en rookwaren, vraagt om een onderzoek naar de ware motieven achter de war on drugs.

7. De war on drugs wordt niet gevoerd uit bekommernis om het lichamelijk en geestelijk welbevinden van druggebruikers.
8. Dat frater Venantius nog steeds de bekendste frater van Nederland is, is noch vanuit historisch, noch vanuit artistiek oogpunt
toe te juichen.
9. De historicus past bescheidenheid.

