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1 Kerk, staat en onderwijs

Inleiding

In 1883 schreef pater B. Ghijben (1840-1908) in het voorwoord van zijn letter-
kundig tijdschrift Bloemkrans dat hij zijn studenten wilde laten kennismaken 
met ”pennevruchten van voortreffelijke katholieke schrijvers, die in menige 
bloemlezing nauwelijks een plaatsje vinden”. Hij was zich er van bewust dat 
het samenstellen van een bloemlezing een grote verantwoordelijkheid met zich 
meebracht, omdat het lezen van boeken in sommige gevallen een gevaarlijke 
bezigheid kon zijn: “Vele werken namelijk van grote letterkundige verdienste 
laten onder het opzicht van godsdienst en zedelijkheid zooveel te wenschen over, 
dat gij die niet zonder groot gevaar voor uwe ziel zoudt kunnen lezen.” Mocht 
een onervaren lezer toch nog twijfelen over de geschiktheid van een boek, dan 
zou hij zou hij zich moeten laten adviseren door een oudere en wijzere raadsman 
die bovendien nog beschikte over een “degelijken godsdienstzin”. De woorden 
‘katholiek’ en ‘godsdienstzin’ waren niet alleen voor Ghijben een richtsnoer voor 
de selectie van auteurs en literaire werken, maar ook richtinggevend voor het 
gehele katholieke lager en voortgezet onderwijs in de negentiende eeuw. Hoewel 
de religie niet bij alle vakken een even sterke rol speelde, ontstond er in de loop 
van de negentiende eeuw steeds meer behoefte aan onderwijs van een katholieke 
signatuur. Katholieken wilden zich op dat terrein onderscheiden van een door 
protestanten en later door liberalen gedomineerde onderwijsvisie. Ghijben staat 
aan het begin van een ontwikkeling waarbij het nationale steeds meer terrein 
verloor op het religieuze. Een wending naar religieus geïnspireerd onderwijs 
die het gevolg was van een eerdere verandering, namelijk de introductie van het 
nationale onderwijs.

In dit hoofdstuk zal ik de ontwikkeling beschrijven van particulier georgani-
seerd onderwijs naar nationaal, neutraal onderwijs voor alle gezindten, en van 
nationaal onderwijs naar de vrijheid voor alle gezindten om een eigen religieuze 
invulling te geven aan het onderwijs.

Het onderwijs vóór de Bataafse Republiek in 1795

Vóór het uitroepen van de Bataafse Republiek in 1795 werd het lager onderwijs niet 
geregeld door een centrale overheid, maar was het een zaak van de stad of werd het 
overgelaten aan particuliere initiatieven. De stadsscholen werden gesubsidieerd 
door de gemeente, die tot het einde van de achttiende eeuw te maken had met drie 
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schooltypen: de Duitse, Franse en Latijnse school. Op de Duitse school leerden de 
kinderen niet veel meer dan lezen, schrijven en rekenen. Ze moesten daarnaast ook 
iets weten van religieuze plichten die sinds de Reformatie vooral gericht waren op 
catechisatie in de gereformeerde leer. De leerlingen van een Franse school werden, 
als het een jongensschool was, opgeleid voor de hogere beroepen in de handel. 
Naast kennis, ze kregen les in Frans, wiskunde, boekhouden en aardrijkskunde, 
waren ook wellevende omgangsvormen een deel van het onderwijsaanbod. De 
meisjes op een Franse school waren voorbestemd tot andere taken in het maat-
schappelijk leven. Zij moesten zich bekwamen in handwerkvaardigheid, etiquette 
en beschaafde conversatie in het Frans. De Latijnse school, een opmaat voor de 
universiteit, was bedoeld voor toekomstige bestuurders die voor hun beroep een 
universitaire studie nodig hadden. In Noord-Brabant waren de meeste Latijnse 
scholen opgericht om de vooropleiding van priesters te verzorgen. In dat geval 
werden ze kleinseminaries genoemd.43  

Het gemeentebestuur bekostigde Duitse en Latijnse scholen, maar gaf geen subsi-
die aan particuliere ondernemingen, zoals de zogenaamde ‘bijscholen’. Meestal 
waren dat Franse scholen die geheel uit schoolgelden van ouders werden gefinan-
cierd. Ten slotte waren er nog bijscholen van minderheidsgroepen die van de over-
heid geen vergunning kregen, maar wel werden gedoogd: de scholen van joden en 
katholieken. Echt neutraal onderwijs, zoals wij dat nu kennen, bestond nog niet in 
de zeventiende en achttiende eeuw. Officieel kregen scholen van de overheid pas 
een vergunning als het onderwijs de gereformeerde leer uitdroeg. Catechisatieles 
was dan ook een verplicht onderdeel van het lesprogramma. Door het ontbreken 
van toelatingseisen, leerplannen en controle op het onderwijs door schoolopzieners 
was het niveau van de verschillende schooltypen erg ongelijk. Er was nog geen 
klassikaal, maar hoofdelijk onderwijs, waarbij de leerlingen onafhankelijk van hun 
niveau en leeftijd les kregen. Examens en eindtermen die een bepaald niveau moes-
ten garanderen, werden pas in de negentiende eeuw verplicht.44

De onderwijswetten beperkten zich in de eerste helft van de negentiende 
eeuw tot het lager onderwijs. Wel kwam er in 1815 via een Koninklijk Besluit 
een regeling voor het vervolgonderwijs, die de kwaliteit van Latijnse scholen 
moest verbeteren. Een belangrijke bepaling in dit Besluit was dat de Latijnse 
school moest worden beschouwd als een eerste stap om toegelaten te worden tot 
de opleiding voor “een gestudeerd beroep”. Het KB van 1815 stond katholieken 
toe ook kleinseminaries en eigen Latijnse scholen te stichten. In 1831 werd 

“Katwijk”, het eerste katholieke college voor anderen dan priesterstudenten, 
geopend. Pas in 1876 werd in de Wet op het Hoger Onderwijs een officieel eind-
examen voor gymnasia vastgesteld.45

Het begin van de nationalisering van het onderwijs

Onder invloed van het verlichtingsdenken werden door genootschappen in de 
tweede helft van de achttiende eeuw prijsvragen uitgeschreven die een antwoord 
moesten geven op de vraag hoe het onderwijs diende te worden ingericht. Het 
mensbeeld dat uit de bekroonde verhandelingen oprees beantwoordde aan het 
beeld van de ideale burger, begiftigd met verstand en toegerust met christelijke 
en maatschappelijke deugden.46 Deugd werd gezien als een noodzakelijke voor-
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43  De Lepper, ‘De Latijnse scholen van Noord-Brabant in de negentiende eeuw’, 242.
44  Kloek en Mijnhardt,  Nederlandse cultuur in Europese context 1800, 268-270.
45  Van den Beld, Katholieke jongens uit den beschaafden stand, 28.
46  Dodde, Het Nederlandse onderwijs verandert :ontwikkelingen sinds 1800, 16.
47  Buijs, De eeuw van het geluk,  65.
48  Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school in Nederland vanaf de middeleeuwen tot aan de huidige tijd, 92, 93.
49  Kloek en Mijnhardt, Nederlandse cultuur in Europese context 1800, 283, 287.
50  Kloek en Mijnhardt,  Nederlandse cultuur in Europese context 1800, 287.

waarde voor goed burgerschap.47 Door goed onderwijs zouden kennis en deugd 
ook kunnen bijdragen aan een nationale eenheid en een geordende samenleving 
waarin het geluk van individu en maatschappij op een hoger plan zou kunnen 
worden gebracht.48 Om de idealen die de samenleving voor ogen had te kunnen 
realiseren, moesten er aan het onderwijs hogere eisen worden gesteld. Een aantal 
genootschappen loofde daarom vanaf 1760 prijzen uit met vragen over onder-
wijs en opvoeding. In 1778 was er bijvoorbeeld een prijsvraag van het Zeeuwsch 
Genootschap der Wetenschappen over de vraag: “Welke verbeteringe hebben de 
gemeene, of openbaare, vooral Nederduitsche Schoolen, ter meerdere bescha-
ving onzer Natie, noch wel noodig?” Uit de antwoorden op deze prijsvraag werd 
duidelijk dat de meeste inzenders het belang inzagen van de maatschappelijk 
betekenis van het onderwijs en dat verbeteringen alleen mogelijk waren als de 
gewesten gingen samenwerken, want een nationale regering was er nog niet.

De meeste initiatieven om het onderwijs te verbeteren gingen uit van de in 
1784 opgerichte Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, die de aandacht vooral 
richtte op het nationaal onderwijs, omdat de opvoeding tot staatsburgerschap 
volgens de leden van dit genootschap zou moeten worden verheven tot een 
staatsaangelegenheid.49 Hun ideeën over een nationale organisatie van het 
onderwijs legden zij in 1796 vast in een rapport getiteld Algemene denkbeelden 
over het nationaal onderwijs. Toen de Bataafse Republiek werd uitgeroepen, werd 
Nederland een eenheidsstaat en konden er onderwijswetten voor het hele land 
worden uitgevaardigd. In 1796 stelde de Nationale Vergadering een commissie 
in die de opdracht had een Plan voor Nationaal Onderwijs te ontwerpen. De 
commissie maakte dankbaar gebruik van het rapport van het Nut over het natio-
naal onderwijs en ontwierp een voorstel voor een wet: Ontwerp van staatsregeling 
voor het Bataafsche volk. In dit constitutievoorstel werd onderwijs voortaan een 
staatszaak, die het mogelijk maakte dat alle burgers kosteloos konden worden 
opgevoed tot staatsburger. De wet was alleen van toepassing op het lager onder-
wijs, omdat leerlingen in het voortgezet onderwijs, de Franse en Latijnse school, 
voor het merendeel uit de gegoede milieus kwamen. De ouders van die leerlingen 
werden in staat geacht zelf de volledige kosten op zich te nemen.50

De schoolwetten van 1806 tot 1857 

De komst van de Fransen in 1795 en de oprichting van de Bataafse Republiek 
betekende het einde van de bevoorrechting van de protestanten. De Nederlandse 
natie en dus ook het onderwijs kreeg daarna, althans op papier, een algemeen 
christelijk karakter, en de band tussen Gereformeerde Kerk en Staat werd verbro-
ken. In de Lager Onderwijswet van 1806 werd dat christelijk karakter in artikel 
22 aldus omschreven: 
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Alle Schoolonderwijs zal zoodanig moeten worden ingericht, dat onder 
het aanleeren van gepaste en nuttige kundigheden, de verstandelijke 
vermogens der kinderen worden ontwikkeld, en zij zelven opgeleid 
worden tot alle Maatschappelijke en Christelijke deugden.51

In artikel 23 werd benadrukt dat het onderwijs niet leerstellig mocht zijn: 
“Terwijl vastgesteld wordt het nemen van maatregelen, om de Schoolkinderen 
van het onderwijs in het Leerstellige van het Kerkgenootschap, waartoe zij 
behoren, geenszins verstoken te doen blijven, zal het geven van dit onderwijs 
niet geschieden door den Schoolmeester”.52 Dat betekende dat de kerkgenoot-
schappen een godsdienstonderwijzer konden benoemen die op bepaalde uren 
leerstellig onderwijs mocht geven. Hoewel de schoolwet van 1806 de openbare 
school zag als een instituut voor alle gezindten, kwam er verzet van rechtlij-
nige protestanten en katholieken. De katholieken vonden dat in een openbare 
school met verlichte, protestantse ideeën van katholiek onderwijs weinig terecht 
kon komen. De orthodox-protestanten wilden niets liever dan een vorm van 
onderwijs zoals dat in de zeventiende eeuw gegeven werd, volgens de ideeën 
en voorschriften van het ‘ware’ geloof en een belijdenis op grond van de “Drie 
Formulieren van Eenigheid”.53 

De strijd om de vrijheid van onderwijs werd gedurende de hele negentiende 
eeuw door de verschillende gezindten, met uiteenlopende religieuze belangen, 
gevoerd. De overheid wilde voorlopig geen afstand doen van haar visie op die 
vrijheid, die alle gezindten in één openbare school onderbracht. Vóór 1848 werd 
de overheid vertegenwoordigd door Willem I die in 1815 werd uitgeroepen tot 
koning van Nederland. De protestantse koning wilde graag goede relaties met 
katholieken in Zuid-Nederland. Onderwijs voor alle gezindten zou daarbij een 
bindmiddel kunnen zijn om onderlinge tegenstellingen te verminderen. De 
onderwijswet van 1806 werd door Willem I dan ook ongewijzigd gehandhaafd. 
In deze wet was er wel aandacht voor algemene christelijke deugden, maar die 
mochten niet verbonden worden aan een specifieke geloofsrichting. Om de 
katholieken tegemoet te komen werd in de grondwet van 1815 aan “alle gods-
dienstige gezindheden […] gelijke bescherming verleend”.54

In de jaren twintig kwam er echter van katholieke zijde verzet tegen de 
onderwijswet van 1806. De katholieken waren niet blij met deze wet, omdat 
het nationale onderwijsbeleid erop gericht was de stichting van openbare scho-
len te bevorderen en van bijzondere scholen te bemoeilijken. In de wet was 
namelijk een artikel opgenomen dat voor de stichting van bijzondere scholen 
toestemming of autorisatie eiste van de lokale en departementale overheid. De 
katholieken verzetten zich niet alleen tegen deze autorisatie, maar ook tegen 
het algemeen christelijke als grondslag van het onderwijs, dat in hun ogen een 
protestants karakter had.55 Echte onderwijsvrijheid was dus nog ver te zoeken. 
De katholieken organiseerden daarom in 1829 een volkspetionnement waarin 
onderwijsvrijheid, dat wil zeggen het oprichten van scholen met een katholieke 
signatuur, centraal stond. De regering wilde goed beslagen ten ijs komen en 
reageerde met een enquête waarin zij aan schoolcommissies en Gedeputeerde 
Staten van elke provincie de vraag voorlegden of onderwijzers zonder toestem-
ming van de overheid een bijzondere school mochten stichten. Omdat de 
antwoorden merendeels ontkennend waren, werd in 1830 bij Koninklijk Besluit 
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51  Braster, ‘De schoolwet van 1806: blauwdruk voor een onderwijsbestel’, 152.
52  Braster, ‘De schoolwet van 1806: blauwdruk voor een onderwijsbestel’, 153.
53  De Bruin, Het ontstaan ven de schoolstrijd, 187. De “Drie Formulieren van Eenigheid” zijn theologische 

geschriften die door de Dordtse synode van 1618-1619 als de belijdenis van de Gereformeerde Kerk 
werden beschouwd: de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse geloofsbelijdenis en de Dordtse 
leerregels.

54  De Bruin, Het ontstaan ven de schoolstrijd,  98.
55  Boekholt,  Het lager onderwijs in Gelderland, 1795-1858, 194-199.
56  Miedema, Rietveld-Van Wingerden en Sturm, ‘Vrijheid van onderwijs en sociale cohesie’,100.
57  Rogier, Katholieke Herleving, 34.
58  Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school in Nederland,  141.
59  Artikel 192: “De traktementen, pensioenen en andere inkomsten, van welken aard ook, thans door de 

onderscheidene godsdienstige gezindheden of derzelver leeraars genoten wordende, blijven aan de-
zelve gezindheden verzekerd”. Bron: Van Hasselt en Kranenburg, Verzameling van Nederlandsche staats-
regelingen en grondwetten. 

vastgelegd dat de autorisatie van kracht bleef en dat het openbaar onderwijs zelfs 
verschillende voordelen kreeg, zoals een vast jaarsalaris en vrij wonen voor de 
onderwijzer.56

Vóór de Belgische Opstand van 1830 konden de katholieken in Noord-
Nederland nog rekenen op de steun van geloofsgenoten uit het zuidelijk deel van 
het Verenigd Koninkrijk. Na de scheiding van Noord en Zuid moesten de katho-
lieken uit het Noorden voortaan voor zichzelf opkomen. Ze hadden hun hoop 
gevestigd op de kroonprins die in 1840 als Willem II de troon zou bestijgen en 
een grondwetsherziening ter hand zou gaan nemen. Dat was voor de katholieken 
het moment om de onderwijskwestie aan de orde te stellen. Na de Nederlandse 
erkenning van de Belgische onafhankelijkheid in 1839 richtten de apostolische 
vicarissen zich in een petitie tot de regering om de vrijheid van het katholieke 
onderwijs te bepleiten. De vriendschappelijke relatie die de kroonprins en 
latere koning Willem II onderhield met de Tilburgse pastoor Joannes Zwijsen 
zorgde voor een snelle reactie. De koning reageerde op het verzoekschrift met de 
benoeming van een breed samengestelde commissie, bestaande uit katholieken, 
orthodox protestanten, onder wie Groen van Prinsterer en voorstanders van 
de bestaande onderwijswet.57 Eén van de klachten in het verzoekschrift betrof 
het gebruik van verplichte schoolboeken die een protestants karakter hadden. 
Katholieken vonden ook dat er in Brabant nog steeds te veel protestanten als 
schoolopziener en onderwijzer tewerkgesteld werden.58 De werkzaamheden van 
de commissie mondden uit in een advies, dat in 1842 in een Koninklijk Besluit 
werd gepubliceerd en waarin aan veel verlangens van katholieken tegemoet 
werd gekomen: als geestelijken bijvoorbeeld bezwaren hadden tegen bepaalde 
schoolboeken, dan konden ze hun klachten indienen bij de schoolopziener, die 
na onderzoek de boeken, indien nodig, zou kunnen verbieden. Verder moesten 
schoolopzieners en onderwijzers een weerspiegeling vormen van de godsdien-
stige verscheidenheid in hun gebieden.

Er bleven echter nog strijdpunten, zoals de vrijheid om eigen scholen op te 
richten en in verband daarmee, een katholieke opleiding van onderwijzers. Een 
aantal katholieke kerkleiders verwezen in hun eis de vrijheid van onderwijs 
te realiseren naar de Grondwet van 1840. Het daarin opgenomen artikel over 
godsdienst59 legden zij uit als een taakverdeling tussen de instituten kerk en 
staat, waarbij de één verantwoordelijk was voor de financiën en de ander voor de 
inhoud. Volgens hun opvatting behoorde de neutrale staat slechts voorwaarden 
te scheppen voor goed onderwijs, terwijl de kerk de inhoud van het onderwijs zou 
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moeten bepalen, met name de morele en godsdienstige vorming. De mogelijk-
heid om eigen scholen te stichten kwam in zicht met een nieuwe grondwet, die 
in 1848 tot stand kwam. De katholieken, die vanuit hun geloofsovertuiging het 
liberalisme verafschuwden, steunden de liberalen en hun voorman Thorbecke 
voor zover die bereid waren de vrijheid van onderwijs in een nieuwe grondwet 
vast te leggen. In de nieuwe wet was er inderdaad geen toestemming meer nodig 
van de plaatselijke of nationale overheid om scholen te stichten. Zo’n school 
moest wel aan kwaliteitseisen voldoen en er voor zorgen dat de onderwijzers 
voldoende niveau hadden.

Protestanten en katholieken waren met deze grondwet weliswaar weer een 
stapje opgeschoven in de richting van onderwijsvrijheid, maar in feite ging het in 
deze wet niet om het recht op christelijk onderwijs, maar om de vrijheid van de 
onderwijzer als ondernemer om een school op te richten.60 De principes van de 
nieuwe grondwet moesten dan ook nog concreet worden ingevuld in een onder-
wijswet. Voor die wet in 1857 onder leiding van minister J.J.L. van der Brugghen 
tot stand kwam, gingen er vele debatten aan vooraf. De liberalen en de verschil-
lende kerkelijke gezindten hadden verschillende opvattingen over de vraag hoe 
het onderwijs diende te worden ingericht en hoe het zedelijk en godsdienstig 
karakter van het onderwijs moest worden bepaald.

Er waren in deze fase vier opvattingen. In de eerste plaats was er de overheid 
die, ondanks de duidelijk vastgelegde vrijheid van onderwijs in de Grondwet van 
1848, hardnekkig voorstander bleef van één openbare school met een algemeen 
protestants-christelijk karakter. Tegenstanders van die eenzijdige keuze voor een 
protestants karakter van de school gaven de voorkeur aan een strikt neutrale 
school. Dat betekende dat onderwijzers geen uitspraken mochten doen die voor 
sommige godsdienstige bevolkingsgroepen kwetsend zouden kunnen zijn. 
Een derde opvatting werd verdedigd door de orthodox-protestantse Groen van 
Prinsterer. Hij zocht de oplossing in openbare rooms-katholieke, protestantse en 
joodse gezindtescholen. De openbare school bleef in dit voorstel voornamelijk 
protestants-christelijk, maar kon afhankelijk van de plaatselijke situatie een 
ander godsdienstig karakter krijgen. En ten slotte was er nog een vierde moge-
lijkheid, afkomstig van de toenmalige minister J.J.L. van der Brugghen, die zijn 
ideeën over openbaar en bijzonder onderwijs uitwerkte in de nieuwe schoolwet 
van 1857, waarin schoolbesturen formeel het recht kregen om bijzondere scho-
len te stichten.61 

De voorstanders van de bijzondere school waren met dit recht nog niet echt 
geholpen, omdat de overheid er geen financiële consequenties aan verbond. 
Katholieken en protestanten kregen met deze wet dus wel de mogelijkheid 
confessionele scholen te stichten, maar moesten zelf voor de kosten opdraaien. 
De wet voorzag tevens in een verbetering van het lager onderwijs door onder 
andere de leerstof uit te breiden. Onderwijzers moesten dus meer in hun mars 
hebben dan wat tot dan toe van hen werd verwacht. Bisschop Joannes Zwijsen 
protesteerde in 1857 dan ook tegen het feit dat bijzondere onderwijzers volgens 
het wetsvoorstel aan dezelfde eisen moesten voldoen als openbare, terwijl ze niet 
verplicht waren alle vakken te geven.62
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60  Miedema, Rietveld-Van Wingerden en Sturm, ‘Vrijheid van onderwijs en sociale cohesie’, 101.
61  Stilma, Van kloosterklas tot basisschool, 85.
62  Verhoeven, Ter vorming van verstand en hart, 1994: 216.
63  In 1827 sloten Paus Leo XIII en koning Willem I der Nederlanden een concordaat waarin zij de ver-

houding tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Nederlandse Staat regelden. Dit concordaat is door 
de afscheiding met België in 1830 nooit uitgevoerd.

De onderwijscongregaties van bisschop Zwijsen vanaf 1832

Na 1848 hadden alle kerkgenootschappen, ook de katholieke, het recht om zich 
naar eigen inzicht te organiseren. De scheiding tussen kerk en staat was onher-
roepelijk een feit. Vooraanstaande katholieken hadden al in 1847 aangedron-
gen op een herstel van het kerkelijk bestuur in Nederland met bisschoppen en 
bisdommen, maar nu had Rome de mogelijkheid de bisschoppelijke hiërarchie 
in Nederland te vestigen zonder dat de paus een verdrag, ook wel concordaat 
genoemd, hoefde af te sluiten met de Nederlandse regering.63 Met de bul Ex qua die 
arcano herstelde paus Pius IX in 1853 de bisschoppelijk hiërarchie. Mgr. Joannes 

Bisschop Joannes Zwijsen. Fotograaf: L. Stollenwerk, Den Bosch 1863 
(collectie Archief Generalaat Fraters Tilburg).
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Zwijsen werd de eerste aartsbisschop in Utrecht, en kreeg ook het bestuur over 
Den Bosch opgedragen. Door vooral Den Bosch als zijn residentie te kiezen, wilde 
Zwijsen al te heftige reacties van de protestanten voorkomen. De commentaren 
in protestantse bladen suggereerden in die tijd dat het land langzaam maar zeker 
in een wereldomvattend rooms netwerk verstrikt raakte, want na 1853 konden 
de nieuwe bisschoppen zonder overleg met de staat religieuze broederschap-
pen en zustercongregaties stichten.64 Meer dan een halve eeuw eerder, in 1796, 
waren de congregaties, die zich onder meer wijdden aan ziekenverzorging en 
onderwijs, op last van Napoleon opgeheven. Na de Franse inval in 1793 waren 
de bezetters er op uit de invloed van de kerk op alle gebieden waar zij werkzaam 
was, te verminderen. Ook alle kloosters en kloostergoederen werden verbeurd 
verklaard. Dat stuitte op heftig verzet van de katholieke onderdanen. Napoleon 
begreep dat een godsdienstvrede de politieke eenheid in zijn rijk kon bevorderen 
en streefde naar een verzoening met de paus. Hij sloot in 1801 namens de Franse 
regering een concordaat met de paus, dat onder andere voorzag in het herstel van 
de vrijheid van eredienst. Dat betekende onder andere dat pastoors vanaf die tijd 
na goedkeuring van de overheid weer congregaties mochten stichten.

Eén van die pastoors was Joannes Zwijsen (1794-1877).65 Hij was vanaf 1832 
werkzaam in de parochie het Heike in Tilburg. Zwijsen was vanaf het begin van 
zijn pastoorstijd geschokt door de ellende van de arme bevolking. Er waren in zijn 
parochie veel wezen, doordat ouders vroeg stierven en veel kinderen bezochten 
nooit een school. Een groot deel van de bevolking was analfabeet. Zwijsen wilde 
verandering in deze situatie brengen door de armenzorg, ziekenverpleging en het 
onderwijs onder te brengen bij zusters- en fraterscongregaties. In 1832 stichtte 
hij de Congregatie van de Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw, Moeder van 

Congregatiebeeldmerk van de Fraters van Onze Lieve Vrouw, Moeder van 
Barmhartigheid (collectie Archief Generalaat Fraters van Tilburg).
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Barmhartigheid. De mannelijke religieuzen verenigde hij in 1844 in de Congregatie 
van de Fraters van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid, beter bekend 
als de Fraters van Tilburg. Zoals bij veel congregaties die in de negentiende eeuw 
werden opgericht, kreeg Maria een bijzondere plaats. De aanduiding in de titel van 
Maria als ‘Moeder van Barmhartigheid’ verwees naar een van de kernwoorden van 
de congregaties: barmhartigheid. De fraters legden zich in het begin toe op de zorg 
voor weeskinderen en niet lang daarna op onderwijs. Ze richtten scholen op, eerst 
in Tilburg, daarna op andere plaatsen in Brabant en daarbuiten. Hun aandacht ging 
daarbij vooral uit naar de jeugd in achterstandssituaties. De fraters beschikten in 
het moederhuis zelfs over een drukpers, 66 waarmee in de loop van de negentiende 
en de twintigste eeuw een grote hoeveelheid boeken zouden worden verspreid.67 
De kwaliteit van de scholen liet echter vaak te wensen over. Op de scholen van de 
zusters en fraters werkten religieuzen als onderwijzend personeel die niet opgeleid 
waren volgens de normen van de overheid. Zij hadden daarom, zeker in de begin-
jaren van de congregaties, een kwalitatieve achterstand.68 Een kweekschool die de 
opleiding voor katholieke onderwijzers kon verzorgen, werd pas in 1895 in Den 
Bosch opgericht. Tot die tijd werden onderwijzers opgeleid via opleidingscursus-
sen op zogenaamde ‘normaalscholen’. Veelbelovende leerlingen van 12 tot 18 jaar 
mochten op zo’n school onder toezicht van de hoofdonderwijzer les geven. Na 
schooltijd kregen zij dan nog theorielessen van het schoolhoofd. Normaallessen 
werden aan de ‘betere’ lagere scholen gegeven. De nationale overheid streefde 
ernaar de kwaliteit van het onderwijs te verhogen door steeds hogere eisen te 
stellen aan opleidingen en examens. Katholieke onderwijsgevenden vonden het 
bijbrengen van kennis en vaardigheden ook niet onbelangrijk, maar wilden toch 
vooral aandacht besteden aan godsdienstig en normerend onderwijs. 

Zetterij R.K. Jongensweeshuis circa 1909 (collectie Archief Generalaat Fraters van Tilburg).
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Het mandement van de bisschoppen  
over het onderwijs in 1868

Onderwijs op confessionele grondslag werd mogelijk doordat de schoolwet van 
1857 schoolbesturen in staat stelde zonder formele belemmeringen bijzondere 
scholen te stichten. Maar wat betekende vrijheid van onderwijs als er geen geld 
was om scholen op te richten? De overheid zorgde alleen voor het openbaar 
onderwijs. De financiering van het bijzonder onderwijs moest de kerkelijke 
gemeenschap uit eigen zak betalen. Dat gebeurde aanvankelijk dan ook. Een 
lange schoolstrijd was nodig voordat in 1920 financiële gelijkstelling van open-
baar en bijzonder onderwijs in de wet werd vastgelegd. In de tussenliggende 
periode, van 1857 tot 1920, maakten de bisschoppen zich vooral zorgen over de 
inhoud van het onderwijs. De overheid stimuleerde door subsidies alleen het 
openbaar onderwijs dat immers voor kinderen van iedere godsdienstige gezind-
heid toegankelijk moest zijn. In de schoolwet van 1857 werd het beginsel van 
de opleiding “tot christelijke en maatschappelijke deugden” uit 1806 niet alleen 
onverkort gehandhaafd, maar werd het principe van neutraal, of anders gezegd, 
algemeen christelijk onderwijs, zelfs versterkt door de toevoeging in artikel 
23, dat het de onderwijzer niet was toegestaan “iets te leren, te doen of te laten, 
wat strijdig was met de eerbied, verschuldigd aan de godsdienstige begrippen” 
van de gezindten, waartoe de kinderen behoorden.69 De bisschoppen verwacht-
ten dat het zogenaamd neutraal onderwijs door dit artikel in de wet toch weer 
protestants gekleurd zou worden. In gebieden met een overwegend katholieke 
bevolking, zoals in Brabant en Limburg, was dit “gevaar” niet zo groot omdat 
op openbare scholen voornamelijk katholieke onderwijzers les gaven. Toch 
werd in het katholieke kamp de liberale idee van neutraal onderwijs definitief 
afgewezen na de stellingname van paus Pius IX tegen het liberalisme. In 1864 
veroordeelde hij in de encycliek Quanta Cura de goddeloze dwalingen van die 
tijd. In de bijgevoegde Syllabus errorum, de lijst van dwalingen, werden ze stuk 
voor stuk genoemd. Een van de dwalingen betrof gemengd en voor alle gezindten 
toegankelijk onderwijs. Vier jaar later bepaalden de Nederlandse bisschoppen 
onder leiding van mgr. Joannes Zwijsen naar aanleiding van deze encycliek hun 
standpunt over het onderwijs in een gezamenlijke brief.

Dit Mandement van 1868 over het onderwijs aan de katholieke jeugd, richtte 
zich voornamelijk op het lager onderwijs, voor kinderen in de leeftijd van zes tot 
twaalf jaar.70 De bisschoppen zagen overigens heel goed in dat de ontwikkeling 
van het katholiek middelbaar onderwijs en van katholieke normaalscholen voor 
onderwijzers net zo goed een noodkreet rechtvaardigde. Het derde hoofdstuk van 
het Mandement beschreef dan ook nadrukkelijk de gevaren van neutraal onder-
wijs voor “hoogere scholen”. De schrijver van het Mandement was de Tilburgse 
frater-priester Joannes Ghijben (1840-1908). Dezelfde Ghijben was van 1883 tot 
1896 redacteur van een letterkundig tijdschrift Bloemkrans, lectuur voor katholieke 
jongelieden. Hij was ook een van de leraren van het in 1899 opgerichte katholieke 
gymnasium in Tilburg voor de vakken rekenen en wiskunde. Verder is weinig 
te melden over Ghijben. De historicus L.J. Rogier schreef in zijn studie Katholieke 
Herleving over Ghijben: 
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het mandement […] waarvan de tekst, naar waarschijnlijk gemaakt is, aan de 
hand van persoonlijke aanwijzingen van de aartsbisschop werd samenge-
steld door pater J. Ghijben van de Fraters van Tilburg, blijkbaar een van die 
geestelijke binnenvetters, wier licht nooit een kandelaar mocht vinden.71 

Het Mandement, ook wel gezien als de grondwet voor het katholieke onderwijs, 
werd een document dat tot ver in de twintigste eeuw zijn invloed deed gelden. 
Nog in 1941 werd het Mandement opnieuw uitgegeven met een inleiding van 
F.A.J. van Nimwegen.72

De inhoud van het Mandement is een logisch opgebouwd betoog, overzich-
telijk ingedeeld in acht hoofdstukken, een inleiding en een slot. In de inleiding 
legt de schrijver uit waarom de bisschoppen dit mandement zo belangrijk 
vinden. De nu levende katholieken zijn, zo betoogt hij, verantwoordelijk voor 
het nageslacht, terwijl het katholiek nageslacht voor een groot deel afhangt van 
het onderwijs. Het katholieke standpunt wordt daarna samengevat met de woor-
den: “De Kerk wil, dat de jeugd in de wetenschappen onderwezen worde ; - maar 
zij eischt tevens, dat dit onderwijs in alle opzigten katholiek en godsdienstig zij. 
De Kerk verwerpt ook onzijdig onderwijs, waarbij de godsdienst is uitgesloten.” 
In het eerste hoofdstuk gaat Ghijben in op de rol van de Kerk die in het verleden 
onderwijs en wetenschap bevorderde. Als voorbeeld noemt hij de inspannin-
gen van de benedictijnen die in heel Europa kloosterscholen stichtten. In het 
tweede hoofdstuk behandelt hij “de ware zedelijke vorming der jeugd”. Kennis 
van allerlei wetenschappen vindt hij zeker niet onbelangrijk, maar de jeugd zou 
vooral via “positief godsdienstige” opvoeding in goede zeden gevormd moeten 
worden. ‘Positief godsdienstig’ staat in dit hoofdstuk tegenover ‘godsdienstloos’ 
of ‘neutraal’ onderwijs. Paus Pius IX (1792-1878) wordt daarbij als autoriteit 
aangehaald. Volgens deze paus moet het godsdienstige een belangrijke plaats in 
de opvoeding innemen, “zozeer, dat in vergelijking daarvan, de overige kundig-
heden, die er aan de jeugd worden meegedeeld, als bijzaken voorkomen”.

In het derde hoofdstuk van het Mandement komt Ghijben tot de kern: de 
invloed van het schoolonderwijs op de godsdienstige vorming. Daarin betoogt 
hij dat de onderwijzer de taak heeft bij alle leervakken bedacht te zijn op “het 
inprenten van goede beginselen”. In dit hoofdstuk heeft hij ook aandacht voor 
het voortgezet onderwijs. De leerlingen op deze scholen lopen het gevaar dat “het 
gezonde voedsel der katholieke waarheid” kan worden vermengd met ”het vergif 
eener schadelijke leer”. In het volgende hoofdstuk houdt Ghijben katholieke 
gelovigen ironisch voor dat zij nog veel kunnen leren van ongelovigen, omdat 
deze, veel meer dan sommige nalatige katholieken vermoeden, er openlijk voor 
uitkomen het godsdienstig onderwijs te willen uitbannen. Deze ongelovigen met 
hun “stoffelijk gezinden geest” bepleiten namelijk onderwijs zonder godsdiensti-
ge vooroordelen. Volgens Ghijben zal dit soort onderwijs het verval van de religie 
in de hand werken. Katholieke ouders worden daarom opgeroepen waakzaam te 
zijn en gevaarlijke, dus niet-katholieke scholen te mijden. De ideale school voor 
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katholieken staat beschreven in hoofdstuk vijf. Zo’n school zou moeten worden 
“bezield door de geest van den katholieken godsdienst”. In alle schoolvakken 
moeten godsdienstige beginselen merkbaar zijn. De kerkelijke overheid dient 
daarom ook toezicht te houden op katholieke scholen en de onderwijzers met 
raad en daad terzijde te staan.

In hoofdstuk zes, zeven en acht worden ouders gewaarschuwd die overwegen 
hun kinderen te sturen naar een school zonder kerk en godsdienst. Kinderen 
zullen in dat geval te maken hebben met gebrekkig onderwijs. Neutraal onder-
wijs kan weliswaar niet altijd verboden worden, maar moet als het enigszins 
kan vermeden worden. Het zou zelfs onverantwoord zijn kinderen aan neutraal 
onderwijs bloot te stellen als er ook een katholieke school in de buurt is.

Op 22 juli 1868 werd het Mandement door de bisschoppen ondertekend en 
vervolgens gepubliceerd. De gevolgen van het Mandement werden volgens een 
artikel in De Katholiek al in hetzelfde jaar zichtbaar.73 De schrijver van het artikel 
wees er wel op dat het stichten en in stand houden van katholieke scholen van 
de ouders financiële offers zou vragen: “Voorzeker, dit zal niet geschieden zonder 
opoffering, er zal geld nodig zijn; geld voor het bouwen van scholen, geld voor 
jaarwedden van onderwijzers, geld voor subsidiën aan scholen, geld voor pensi-
oenen, geld voor het vormen van onderwijzers.”74 De offervaardigheid van de 
ouders had blijkbaar in korte tijd al vruchten afgeworpen, zo meldde de auteur 
van het artikel: “Wat er reeds in dezen korten tijd na de afkondiging van het 
Mandement geschied is, dat vervult ons met eene blijde hoop voor de toekomst. 
In waarheid, reeds nu heeft zich de ware christelijke geest, de moed, de offerwil-
ligheid der Katholieken op vele plaatsen schitterend getoond. Laat ons dit door 
eenige voorbeelden, die ter onze kennis gekomen zijn, bevestigen.” 

De auteur ontleende zijn voorbeelden aan artikelen uit enkele weekbladen 75 
waarin de zegetocht van het katholieke onderwijs door heel Nederland beschre-
ven werd: in Veendam, Roermond, ’s-Hertogenbosch, Rotterdam, Amsterdam, 
Den Haag en Haarlem zouden leerlingen neutrale scholen de rug hebben toege-
keerd om zich aan te melden bij een katholieke school.

De schoolstrijd vanaf 1857 tot 1917

Na 1857 kwamen de verschillende standpunten over de vrijheid van onderwijs 
van enerzijds katholieken en protestanten en anderzijds de liberalen steeds 
scherper tegenover elkaar te staan. De liberalen vonden nog steeds dat een open-
bare school voor alle gezindten de beste garantie gaf voor een opvoeding tot 
staatsburgerschap. Het confessionele onderwijs zagen zij als een bedreiging van 
de gewenste nationale eenheid.76 Katholieke en orthodox-protestantse ouders 
verzetten zich principieel tegen het negentiende-eeuwse verlichte mens- en 
samenlevingsconcept dat hen door de overheid werd opgedrongen. Ondertussen 
werden er vanaf 1870 steeds meer bijzondere scholen opgericht zonder subsi-
die van de overheid. Dat vergde veel offervaardigheid van de ouders en ook van 
onderwijzers, die voor hun onderwijs aan grote groepen kinderen een karige 
geldelijke beloning kregen.77 De nieuwe generatie liberalen na 1870, waaronder 
de latere minister van Onderwijs, J. Kappeyne van de Copello (1822-1895), was er 
echter van overtuigd dat de verbetering van het onderwijs alleen tot stand kon 
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komen met meer invloed van de overheid, die bijvoorbeeld eisen zou moeten 
stellen aan schoolgebouwen en klassengrootte. 

Met de Onderwijswet van 1878 van Kappeyne van de Coppello werden er 
inderdaad weer hogere eisen aan de scholen gesteld, die nog meer financiële 
armslag vereisten van de gemeenten voor de openbare scholen, maar ook van 
de bijzondere scholen die daardoor nauwelijks in staat waren aan de wettelijke 
verplichtingen te voldoen. 78 Met deze wet kwam de strijd voor bijzonder onder-
wijs pas goed op gang en werd het steeds duidelijker dat de voormalige tegen-
standers, protestanten en katholieken, gemeenschappelijke belangen hadden en 
in de strijd voor het bijzonder onderwijs bondgenoten werden.79 

Protestanten hadden al in de voorbereidingsfase van deze wet bezwaren geuit 
tegen de hogere eisen voor onder andere schoolgebouwen. Zij organiseerden 
daarom een volkspetitionnement om de koning te verzoeken de wet niet te 
tekenen. Het verzoekschrift had weliswaar geen succes, maar betekende wel dat 
protestanten en katholieken zich bewust werden van een gemeenschappelijk 
politiek doel. Het gevolg daarvan was dat de protestantse ondertekenaars zich in 
1879 verenigden in de eerste politieke partij in Nederland, de Antirevolutionaire 
Partij onder leiding van Abraham Kuyper (1837-1920). De katholieken hadden 
in deze periode nog geen politieke organisatie, maar zagen wel kans de pers te 
mobiliseren. Het dagblad De Tijd publiceerde op 17 juni 1878 voor de katholieke 
lezers een voorbeeldpetitie en moedigde gezinshoofden aan dat verzoekschrift te 
ondertekenen. Toen de Tweede Kamer het wetsvoorstel toch aanvaardde, publi-
ceerde De Tijd op 22 juli opnieuw een voorbeeldpetitie om de Eerste Kamer over 
te halen de wet niet goed te keuren en een verzoek aan de koning om niet te teke-
nen. Dat laatste verzoek aan de koning leverde 164.000 handtekeningen op.80 

De landelijke schoolstrijd deed zijn invloed ook gelden op scholen in Brabant. 
Het openbaar onderwijs had in veel gemeenten van deze provincie weliswaar 
een katholieke strekking, maar stond nog altijd onder het gezag van de overheid. 
De geestelijkheid gaf daarom toch de voorkeur aan bijzondere scholen, want 
zij wilde zelf rechtstreeks gezag uitoefenen en niet belemmerd worden in het 
gebruik van katholieke boeken. De adviseur van de R.K. Onderwijzersbond in 
het Bisdom ’s-Hertogenbosch, A.F. Diepen, hield een pleidooi voor het stichten 
van zoveel mogelijk katholieke scholen met onder andere het argument dat dan 
religieuzen zorg konden dragen voor ‘vorming, beschaving en veredeling’ van 
de leerlingen.81 Bij het 25-jarig jubileum van een van de fraterscholen in Tilburg 
werd in 1880 een feestrede gehouden met de volgende oproep: 
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Maakt front voor de Openbare school (Brabant-Collectie, Bibliotheek Universiteit van Tilburg).
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Ouders, als uw kinderen geschiktheid en talenten hebben, zendt ze 
dan naar de kweekschool der Fraters. […] Ons katholiek onderwijs moet 
omhoog, moet kunnen concurreren, moet kunnen triomferen tegenover 
de zgn. neutrale school.82

Na 1878 werd door de schoolstrijd een nieuw fenomeen zichtbaar in de Nederlandse 
politiek: katholieken en protestanten gingen gezamenlijk strijd voeren in het parle-
ment. Het eerste resultaat van deze confessionele samenwerking werd geboekt in 
1889 toen het coalitiekabinet-Mackay een onderwijswet aannam, waarin bepaald 
werd dat het Rijk een bijdrage ging leveren aan het salaris van onderwijzers aan 
bijzondere scholen. Deze financiële tegemoetkoming betekende echter nog lang 
geen gelijke behandeling. De strijd van de confessionelen om volledige rechts-
gelijkheid van bijzonder en openbaar onderwijs zou nog voortduren tot 1917. 
De samenwerking van protestanten en katholieken had ook tot gevolg dat aan 
het eind van de schoolstrijd de verzuiling in het Nederlandse onderwijs defini-
tief werd doorgezet. Het liberale ideaal uit 1806 van een ongedeelde school in een 
ongedeelde natie was voorgoed uit het zicht verdwenen om plaats te maken voor 
de idee van verzuild onderwijs in een verzuilde maatschappij. In de Grondwet 
van 1917 werd in artikel 192 onder meer bepaald: “Het bijzonder lager onderwijs 
wordt naar dezelfde maatstaven als het openbaar onderwijs bekostigd.” 83 De wet 
werd in 1920 aangenomen en trad in werking op 1 januari 1921. Protestanten en 
katholieken konden nu hun onderwijs naar eigen inzicht inrichten. Op openbare 
en protestantse scholen was het gebruikelijk jongens en meisjes in één ruimte 
onder te brengen. Katholieken, die deze co-educatie afwezen, konden in Brabant 
en Limburg voor de meisjesscholen profiteren van een sterke groei van onderwijs-
congregaties van vrouwelijke religieuzen. De jongens konden terecht op scholen 
waar fraters het onderwijs verzorgden. 

Bijzondere scholen waren dus vrij in de inrichting van het onderwijs, maar de 
overheid wilde wel de kwaliteit bewaken. Volgens artikel 192 van de Grondwet 
was het geven van onderwijs vrij, “behoudens het toezicht der Overheid, en 
bovendien, voorzoover het algemeen vormend zoowel lager als middelbaar 
onderwijs betreft, behoudens het onderzoek naar de bekwaamheid en zede-
lijkheid van de onderwijzer”. Het volgen van een opleiding op een katholieke 
kweek- of normaalschool was daarom onontbeerlijk voor wie het lesgeven op 
een katholieke school als roeping zag. Onderwijscongregaties, zoals de Broeders 
van Dongen (1830), Maastricht (1840), Oudenbosch (1840), Huybergen (1854), 
Utrecht(1873) en de Fraters van Tilburg (1844), vormden in de negentiende eeuw 
de basis van de katholieke onderwijzersopleiding. Rond de eeuwwisseling namen 
ook bisschoppen initiatieven om kweekscholen op te richten voor leken uit het 
eigen diocees, maar schakelden de onderwijscongregaties in om de opleiding tot 
onderwijzer te verzorgen. Het dagelijks bestuur en het beheer van de kweekscho-
len werd rond 1920 vrijwel geheel door de onderwijscongregaties uitgeoefend.84
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Maakt front voor de Bijzondere School (Brabant-Collectie, Bibliotheek Universiteit van Tilburg).
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Het middelbaar onderwijs

In de loop van de negentiende eeuw was er voor leerlingen die de lagere school 
hadden afgerond behoefte aan nog iets meer algemene vorming en aan onderwijs 
dat gericht was op praktische beroepen. De lagere scholen waar deze mogelijk-
heid werd geboden, verlengden niet alleen de schoolperiode, maar zetten ook 
extra vakken op het rooster. Deze scholen voor (meer) uitgebreid lager onder-
wijs werden bekend onder de naam ULO of MULO en vielen dus onder de Lager 
Onderwijswet van 1806. In de schoolwet van 1857 kwam er voor dit schooltype 
een verplicht vakkenpakket: wiskunde, landbouwkunde, gymnastiek, moderne 
talen en handwerken voor meisjes.85 

Maar wat moeten we dan verstaan onder middelbaar onderwijs? Dit type 
onderwijs kreeg pas in de tweede helft van de negentiende eeuw een wettelijk 
kader.86 Vanaf 1800 was de aandacht van de overheid vooral gericht op het lager 
onderwijs, waarvoor ook de eerste wettelijke regelingen werden ontworpen. Men 
ging er namelijk vanuit dat het grootste deel van de bevolking het primaire onder-
wijs niet zou kunnen bekostigen. Volgens die redenering voelde de staat zich dus 
verantwoordelijk voor de financiële ondersteuning van minvermogende ouders. 
Voortgezet onderwijs was voorbehouden aan kinderen uit de betere standen. De 
wat meer kapitaalkrachtige ouders moesten dit onderwijs uit eigen zak betalen. 
Er waren dus wel vormen van voortgezet onderwijs die wij nu middelbaar onder-
wijs zouden noemen, maar de overheid zag het niet als haar taak dat onderwijs 
te bekostigen en van regels te voorzien. Eigenlijk waren er maar twee school-
typen: lager en hoger onderwijs.87 De hogescholen, later universiteiten genoemd, 
behoorden bij het hoger onderwijs. Ook de Latijnse scholen of gymnasia, die met 
de Hoger Onderwijswet van 1876 gemoderniseerd werden met moderne vreemde 
talen, werden gezien als een voorbereiding op een hogeschool en werden gere-
kend tot het hoger onderwijs.88 Alle andere schooltypen van voortgezet onder-
wijs, dus voor kinderen boven de twaalf jaar, zoals de Franse scholen, hoorden bij 
het lager onderwijs en vielen onder de schoolwet van 1806.89

De Grondwet van 1848 wilde een eind maken aan de onduidelijkheid in regel-
geving door een artikel dat de staat verplichtte voor alle schooltypen wetten 
te ontwerpen. Voor het lager onderwijs gebeurde dat in 1857. Het middelbaar 
onderwijs kwam in 1862 aan de beurt. Het kabinet onder leiding van Thorbecke 
diende in dat jaar een wetsvoorstel in dat in 1863 werd aangenomen als de Wet 
op het Middelbaar Onderwijs. In de visie van Thorbecke behoorde het gymna-
sium in deze wet nog steeds bij het hoger onderwijs. Hij introduceerde ook 
een gloednieuw schooltype: de Hogere Burgerschool, beter bekend als HBS. De 
nieuwe opleiding was bedoeld als een vooropleiding op praktische beroepen 
in de hogere sectoren van de maatschappij. Met een HBS-diploma werden leer-
lingen bijvoorbeeld toegelaten tot de Polytechnische school, de hogere tuin- en 
bosbouwschool en tot de faculteit geneeskunde. De nadruk lag op wiskunde, 
exacte vakken en moderne talen. Tot het middelbaar onderwijs werden gerekend: 
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Een rekening uit 1908. RKJW krijgt in 1909 een prijs (collectie Archief Generalaat Fraters van Tilburg).
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burgerscholen, hogere burgerscholen, middelbare scholen voor meisjes en de 
Polytechnische school te Delft. Om de nieuwe hogere burgerschool een goede 
start te laten maken wilde Thorbecke de stichting van dit schooltype niet over-
laten aan ouders en de lagere overheid, maar besloot hij dat het rijk het initiatief 
moest nemen. Het rijk stichtte vijf rijks-HBS-en met een vijfjarige cursus en tien 
met een driejarige opleiding. De M.O.-wet voorzag ook nog in een ander nieuw 
schooltype: de middelbare school voor meisjes, de MMS. De meisjes kwamen uit 
‘de meer gegoede burgerklasse’.

De eerste rijks-HBS-en, in Groningen en Roermond, werden een jaar nadat de 
M.O.-wet van kracht werd, geopend.90 In hetzelfde jaar, 1864, werd in Roermond 
ook de eerste katholieke HBS gesticht. Het nieuwe schooltype was overigens 
helemaal niet zo vanzelfsprekend voor de katholieke bevolking, want katho-
lieken wezen de HBS af als materialistisch en goddeloos. Maastricht weigerde 
om die reden een rijksschool, met het motief dat een rijksschool een bedreiging 
zou vormen van de katholieke levenssfeer in die stad. Dat Roermond toch over 
twee HBS-en beschikte, een rijks en katholieke, was het gevolg van een conflict. 
Thorbecke had Roermond voorbestemd voor de stichting van een rijks-HBS en 
was op zoek naar een passend schoolgebouw. De burgemeester van Roermond, 
die een vriendschappelijke relatie met Thorbecke onderhield, was bereid om de 
huur van het schoolgebouw van het Bisschoppelijk College op te zeggen. Het 
plan lekte uit en ontketende een storm van protest. Uiteindelijk was bisschop 
Mgr. J.A. Paredis (1795/1886) bereid een nieuw schoolgebouw voor zijn college te 
laten bouwen, waarin ook de eerste katholieke HBS werd ondergebracht.91

Het eerste katholieke gymnasium van Noord-Brabant, in Tilburg, werd 
opgericht in 1901. Deze school was lange tijd het enige jongensgymnasium in 
Noord-Brabant. In 1917 kreeg de school onder de naam Odulphuslyceum ook 
een afdeling voor HBS. 

Conclusie

Het katholieke onderwijs in Nederland had in de negentiende eeuw te maken met 
zowel de staat als de richtlijnen van de kerk. In de voor katholieken meest ideale 
situatie zou de kerk over de hele samenleving een theocratisch gezag uitoefenen, 
een gezag dat ook het onderwijs zou moeten omvatten. In de praktijk was er spra-
ke van een overheid die de inrichting van het onderwijs bepaalde. Aanvankelijk 
ook op levensbeschouwelijk gebied, want de leden van de eerste Constituerende 
Vergadering, verantwoordelijk voor de Grondwet van 1798, waren van mening 
dat de nieuwe Nederlandse natie juist gebaat zijn zou zijn bij godsdienstlessen 
op scholen met een algemeen christelijk karakter. Zulke scholen zouden ook 
een bijdrage kunnen leveren aan het idee van nationale eenheid. Katholieken en 
orthodox protestanten verzetten zich echter tegen een christelijke karakter dat 
voor de eerste te protestants en voor de andere categorie te weinig gereformeerd 
zou zijn. Het stichten van een eigen bijzondere school werd bemoeilijkt door het 
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ontbreken van subsidie en de verplichting de overheid toestemming te vragen. 
Die verplichting verviel met de Grondwet van 1848, waarin de scheiding van 
kerk en staat definitief werd vastgelegd. De financiële problemen werden echter 
niet opgelost, omdat de staat alleen openbare scholen bekostigde. 

De katholieken waren juist bezig met een inhaalslag. Vele nieuwe congrega-
ties werden na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 opgericht. Ze 
hielden zich bezig met charitatief werk, maar waren ook actief in het onderwijs. 
De oprichting van katholieke scholen maakte een toestroom van leerkrachten 
noodzakelijk die door de congregaties kon worden geleverd. De opleiding van de 
fraters en dus ook de kwaliteit van de scholen liet echter nog te wensen over. De 
bisschoppen begrepen dat ouders die hun kinderen naar een neutrale kwaliteits-
school wilden sturen, moesten worden gewaarschuwd voor de schadelijke effec-
ten van zo’n godsdienstloze school. Ze schreven daarom in 1868 een mandement 
over de noodzaak van katholiek onderwijs. De belangrijkste boodschap van dit 
mandement was dat in alle vakken godsdienstige beginselen merkbaar moeten 
zijn. Voor het literatuuronderwijs betekenden de bisschoppelijke richtlijnen 
een oriëntatie op vooral katholieke auteurs. Het mandement werd gezien als de 
grondwet voor het katholieke onderwijs. 




