JONGENS
OP KOSTSCHOOL
HET DAGELIJKS LEVEN OP
KATHOLIEKE JONGENSINTERNATEN

—religieuze vorming
—discipline en verzet
—bijzondere vriendschappen
—ervaringen van oud-docenten
—getuigenissen van ex-leerlingen

PROF

I

E

L

JONGENS OP
KOSTSCHOOL

Ook verkrijgbaar:
Marieke Hilhorst Bij de zusters op kostschool. Geschiedenis van het dagehjks leven van meisjes op rooms-katholieke pensionaten in Nederland
en Vlaanderen.

Jos Perry

JONGENS OP
KOSTSCHOOL
HET DAGELIJKS LEVEN OP
KATHOLIEKE JONGENSINTERNATEN

A.W. Bruna Uitgevers BV Utrecht

© 1991 Jos Perry

Foto voorplat

ISBN 90 229 7913 X
D/1991/0939/5
NUGI 661

Canisius-college to Nijmegen, ontspanningszaal van de middel cour,
omstreeks 1940 (Gedenkboek St.
Canisius-College 1900-1950).
Foto achterplat

Drie aspirant-leerlingen van de kostschool der paters franciscanen in
Megen (N.-Br.). Links de rector, pater Sybrand Galama OFM; rechts de
auteur van dit boek.

Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd
door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Inhoud

Woord vooraf
Inleiding

7
9

1 Het huis uit
2 De nieuwe omgeving
3 Een doorsnee dag
4 Het oog van God
5 School en studie
6 De vrije uren
7 Orde en tucht
8 Leven in de groep
9 Waar vriendschap en liefde is
10 Achteraf

15
27
40
55
70
86
103
117
131
145

Geraadpleegde literatuur
Illustratieverantwoording

155
160

Woord vooraf

Bij het schrijven van dit boek heb ik dankbaar gebruik gemaakt van
veler hulp. Tientallen mensen reageerden op mijn oproep in een
aantal dagbladen. 23 oud-leerlingen vulden op mijn verzoek vragenlijsten in. Met 32 oud-leerlingen voerde ik gesprekken. Ze gaven mij
hun vertrouwen, stelden foto's ter beschikking, lieten brieven zien,
dagboeken, rapporten, prospectussen en wat dies meer zij. Hun allen ben ik zeer erkentelijk. De oudste van de geinterviewde personen
werd geboren in 1906, de jongste in 1953. Enkelen stelden er prijs op
anoniem te blijven. De namen van de anderen zijn: G. Alofs, P. v.d.
Bruggen, P. Castermans, A.H.M. Derkx, W. Dijcks, H. Dircks, G.
Donkers, J. Egelmeers, F. Geraedts, J. de Groot, P. Hendriks, T.
Hinterding, B. Houbraken, L. v. Kalmthout, J. Klerken, H. v. Onna, W. v. Oss, B. v.d. Pol, J.W. Post, H. Ridder, A. Sonnen, H.
Tindemans, L. v.d. Ven, T. Vermunt, J. Verwijst, Th. Vesseur, E.
Vliegen, F. v. Weert, H. Wegman.
Samen representeren de geinterviewden niet alleen de verschillende periodes met hun eigen sfeer, maar ook de verschillende typen
kostscholen die in dit boek aan de orde komen. Sommigen van hen
zijn op een later tijdstip in hun Leven naar het internaatsleven teruggekeerd in functies als surveillant, prefect, groepsleider, docent.
Ook over hun ervaringen in die periode hebben ze met mij gesproken.
Ofschoon dit boek dus op het eerste gezicht het produkt schijnt
van gepraat en geschrijf door, over en voor mannen, wil ik ook melding maken van de bijdrage geleverd door al die zussen, echtgenotes
en vriendinnen. Niet zozeer vanwege de koffie (steeds meer mannen
blijken trouwens in staat die zelf te zetten), maar vooral omdat zij
vaak degenen waren die mijn oproep uit de krant knipten. Die zeiden: `Zeg, is dit niks voor jou? Moet jij hier niet op reageren?' Die
er tijdens het interview eigenlijk wel graag bij bleven zitten NI( zal
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niks zeggen hoor'). Die na verloop van tijd soms met opmerkingen
of vragen voor nieuwe gezichtspunten zorgden.
Verder heb ik dankbaar geput uit het werk van degenen die herinneringen aan hun kostschooljaren publiceerden in memoires, autobiografieen, verhalen of romans. Een andere bron vormden de gedenkboeken van de scholen zelf. Hu1p, raad, waardevolle tips kreeg
ik van alle kanten, onder meer van Paul Begheyn, Caspar Cillekens,
Mattias Duyves, Floor Geraedts, Barbara Henkes, Rene Hulst, Otto Lankhorst, Peter Nissen, Stef Perry, Annet en Joke Schoot
Uiterkamp en Joos van Vugt. Speciale vermelding verdient Marieke
Hilhorst. Zonder haar suggesties en haar boek Bij de zusters op
kostschool was het mijne er niet gekomen.

Jos Perry
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Inleiding

Is dit boek een afrekening?
Nee. Afrekenen is niet nodig. De geschiedenis heeft immers al afgerekend met de vorm van opvoeding waarover het in dit boek gaat.
Was het in pakweg 1955 nog heel normaal dat normale jongens en
normale meisjes uit normale katholieke gezinnen naar katholieke
internaten werden gestuurd, tien a vijftien jaar later verkeerde het
hele internaatsbestel in een crisis. En nog eens tien jaar later waren
vele voormalige katholieke kostscholen gesloten, verdwenen, afgebroken of veranderd in bejaardenhuizen of tapijthallen.
Merkwaardig snel is daarmee alweer een der bouwstenen van de
katholieke zuil vergruizeld. Het verschijnsel kostschool heeft in elk
geval zoveel aan vanzelfsprekendheid ingeboet, dat een nadere omschrijving geen kwaad kan.
Kostscholen zijn, kort gezegd, scholen waarvan de leerlingen intern zijn; zij zijn in de kost, genieten kost en inwoning bij de onderwijsgevenden. En die onderwijsgevenden waren in katholiek Nederland doorgaans geestelijken of religieuzen. Ze waren als priester in
dienst van een der bisdommen, of behoorden als paters, zusters of
broeders tot een der tientallen ordes en congregaties. Ze hadden 24
uur per etmaal de verantwoordelijkheid voor hun pupillen en waren
dus niet alleen hun onderwijzers maar ook hun opvoeders.
Op een enkele uitzondering na herbergden kostscholen steeds uitsluitend jongens of meisjes, en werden de pupillen opgevoed door
volwassenen van hun eigen sekse. Afwezigheid van het andere
geslacht was regel. Daarmee is meteen een van de opvallendste verschillen genoemd met de opvoeding in een doorsnee gezin.
Kostscholen van de soort waar het ons om gaat, ontstonden doordat kloostergemeenschappen kinderen in huis namen. Dat verklaart
waarom de leefregels voor kostschoolleerlingen tot in onze eeuw toe
sterk verwant zijn gebleven met de regels voor kloosterlingen. De
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kostscholen hadden voor de religieuze ordes en congregaties twee
belangrijke functies: ze dienden als inkomstenbron (maar zouden in
de jaren zestig van deze eeuw een bron van financiele zorg worden)
en bovendien leverden ze nieuwe leden op. Dit laatste was het
hoofddoel van de meer dan vijftig klein-seminaries die Nederland
nog in het begin van de jaren zestig telde. Jongens die priester wilden worden of daarvoor door ouders of opvoeders bestemd waren,
gingen er meestal rond hun twaalfde jaar heen. In de andere kostscholen (de meeste daarvan werden gedreven door broeders of fraters; enkele door zusters of leken) konden jongens al op jongere
leeftijd worden geplaatst. In enkele gevallen gebeurde dat zelfs al
voordat ze leerplichtig waren.
Zo snel als in de voorbije jaren de neergang van de kostschool
zich voltrok, zo langzaam is destijds de opbouw van het katholieke
onderwijs in het algemeen en de kostscholen in het bijzonder in zijn
werk gegaan. Het streven naar eigen scholen maakte in de negentiende eeuw deel uit van de strijd tegen een door hervormden en liberalen gedomineerde staat. Ofschoon tal van katholieke kinderen
hun vorming kregen op niet-katholieke scholen zonder daar veel
hinder van te ondervinden, werd het katholieke onderwijs door het
drijven van een groep geestelijken en politici gaandeweg tot symbool van wat later de katholieke emancipatie werd genoemd.
In het begin van de vorige eeuw, toen Willem I regeerde, was het
nog niet zo ver. Roomse instellingen voor onderwijs waren schaars.
Katholieke ouders "e het betalen konden stuurden hun zoons soms
naar jezufetencolieges in Frankrijk of Zwitserland. Het eerste RK
gymnasium in Nederland dateert van 1831: Katwijk. Het werd later
eveneens een jezufetencollege en bouwde een reputatie op als vormingsinstituut voor jongelieden uit de deftige stand. Ook in de regeerperiode van Willem I kwamen de klein-seminaries Beekvliet,
Hageveld en Kuilenburg tot stand. Het college Rolduc (bij Kerkrade), in 1831 gevestigd in de gebouwen van de voormalige abdij, nam
al gauw een aparte plaats in: het fungeerde niet alleen als priesteropleiding, maar leidde ook op voor loopbanen 'in de wereld' . Naast
Katwijk en Rolduc kwam er in 1900 een derde school die een naam
kreeg als elite-instituut: het Canisius-college te Nijmegen.
Maar niet alleen in de maatschappelijke bovenlaag was er behoefte aan onderwijs. Het streven naar opvang en onderricht van de kinderen van de armen speelde een belangrijke rol in de religieuze congregaties van zusters, broeders en fraters die in de negentiende eeuw
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hun activiteiten begonnen te ontplooien. Van het midden van die
eeuw dateren diverse congregaties van fraters en broeders die voor
het onderwijs in Nederland inclusief de jongenskostscholen grote
betekenis zouden krijgen. Hiertoe behoren de Broeders van Maastricht (1840), de Broeders van Oudenbosch (1840), de Fraters van
Tilburg (1844) en de Broeders van Huijbergen (1854). Zij exploiteerden behalve tal van gewone scholen en eigen kweekscholen ook
jongenspensionaten. De belangrijkste daarvan waren gevestigd in
respectievelijk Roermond (later verhuisd naar Amersfoort), Oudenbosch, St.-Michielsgestel en Huijbergen. Niet toevallig blijken bijna
at deze vestigingsplaatsen in Noord-Brabant of Limburg te liggen.
In diezelfde provincies beyond zich het overgrote deel van de kleinseminaries. De pensionaten fungeerden nogal eens als vooropleiding tot het seminarie.
Een overzicht van het katholiek lager onderwijs in heel Nederland
uit 1888 onderscheidt drie soorten kostscholen, alnaargelang ze
werden geleid door leken, zusters of broeders. Naast zeven lekenkostscholen met tezamen 568 pupillen waren er volgens deze telling
op dat moment vijf broederskostscholen met in totaal 1035 leerlingen. Dezelfde bron maakt melding van maar liefst zestig kostscholen gedreven door eerwaarde zusters, met in totaal 3443 leerlingen.
Over het geslacht van de pupillen wordt niets vermeld. Maar aangezien de zusters in hun pensionaten hoofdzakelijk meisjes opvoedden, mogen we uit deze cijfers niet alleen afleiden dat meisjes toen
vaker naar kostschool werden gestuurd dan jongens, maar ook dat
het gemiddelde meisjespensionaat heel wat kleiner was dan een jongenskostschool.
Een halve eeuw later, in 1938, is het beeld op een aantal punten
veranderd. De betekenis van de door leken geleide RK kostscholen
(in 1888 waren dat er zoals we zagen in het lager onderwijs nog zeven) was naar verhouding verminderd, die van de religieuze congregaties toegenomen. In 1938 bestonden er negentien jongenskostscholen met lager onderwijs, ULO, handels- en/of nijverheidsonderwijs; daarnaast was er een twaalftal kweekscholen voor jongens
waar de (meeste) leerlingen eveneens intern waren. Bij elkaar eenendertig instituten dus; daarvan stonden er drieentwintig onder leiding
van fraters of broeders. Voorts bestonden er in 1938 nog eens zesenvijftig jongensinternaten die we tot het middelbaar onderwijs kunnen rekenen: sommige ervan volgden het officiele gymnasiumprogramma, in een aantal gevallen konden de leerlingen ook HBS
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doen, maar in veel meer gevallen werkte men met een eigen onderwijsprogramma dat nog het meest leek op gymnasium-alfa. Het
overgrote deel van die 56 instellingen was klein-seminarie: jongens
die er intern waren werden verondersteld zich voor to bereiden op
een toekomst als priester.
De forse uitbreiding van het katholieke onderwijs en de kostscholen in het bijzonder was voor een deel mogelijk geworden door de financiele gelijkstelling met het openbare onderwijs in 1920. En waar
de overheidssteun achterwege bleef (van de klein-seminaries waren
de meeste niet erkend, de docenten vaak onbevoegd) kon men dikwijls met succes een appel doen op de goedgeefsheid van de katholieke bevolking. Alleen al het aantal missiehuizen, waar jonge Nederlanders werden opgeleid voor bekeringswerk overzee, steeg in de
jaren na 1920 met tientallen. Tellen we in 1938 dus al 87 jongensinternaten, in de jaren na de Tweede Wereldoorlog zou het aantal nog
stijgen en dicht bij de 100 komen. 'De bestaande pensionaten kunnen op het ogenblik de toevoer niet verwerken,' meldde frater Rombouts in 1946. Toch bleek de hausse niet van lange duur. Weliswaar
bleef het totale aantal kostschoolleerlingen aanvankelijk hoog,
maar al in de jaren vijftig zijn er voortekenen van een ommekeer.
De groei van het aantal gewone katholieke scholen waar externe,
thuiswonende leerlingen voor alle gangbare soorten onderwijs terecht konden, is een van de oorzaken geweest van de neergang en het
verdwijnen der kostscholen. Belangrijk waren echter ook de veranderende opvattingen over opvoeding. Coeducatie (onderwijs voor
meisjes en jongens gezamenlijk), verkleining van de groepsgrootte,
professionalisering: dergelijke leuzen van de moderne pedagogie
stonden haaks op de traditionele praktijk in het gros van de katholieke internaten. Een derde factor was het toenemende gebrek aan
kader in de katholieke kerk. Toen de aantallen priesters en broeders
die de eigen seminaries en juvenaten opleverden sterk daalden en de
vervulling van diverse taken in het gedrang kwam, hebben verschillende ordes en congregaties terecht geconcludeerd dat het instandhouden van eigen opleidingsinstituten niet meer zinvol was. Eigen
mensen zette men liever voor andere taken in, en het inhuren van leken die een normaal salaris verdienden was zo kostbaar, dat de
ouders van de pupillen van het ene jaar op het andere met grote
kostgeldstijgingen werden geconfronteerd. Bovendien voldeden de
traditionele, kloosterachtige gebouwen niet meer. Verbouwing of
nieuwbouw eisten zulke enorme investeringen dat men daar gezien
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de ongewisse kans op succes niet gemakkelijk toe overging.
Van de tientallen `gewone' katholieke jongensinternaten (de internaten voor speciale doelgroepen: schipperskinderen, voogdijkinderen, gehandicapten enzovoort blijven hier buiten beschouwing) is
op dit moment nog maar een handvol instellingen over. En de levenswijze van de pupillen in deze instituten is nauwelijks te vergelijken met het regime zoals oud-leerlingen van eerdere generaties zich
dat herinneren. Het wordt dan ook tijd een verdwenen cultuur in
kaart te brengen. Dat is het doel van dit boek: een beeld te schetsen
van het dagelijks leven in katholieke jongenskostscholen in Nederland. Daarbij gaat het vooral om het leven zoals beleefd door de
leerlingen van deze scholen. Juist hun verhaal ontbreekt vaak in de
oudere jubileumboeken die de kwaliteiten der opvoeders roemen.
De nadruk zal liggen op de jaren tussen 1920 en 1965-1970. Wie
kijkt naar de aantallen, de monumentale gebouwen, de feesten, de
beroemde namen, vindt aanleiding genoeg om te spreken van een
halve eeuw van bloei. Maar tegelijk was het een periode van isolement. De splendid isolation van de katholieke kostschool toonde in
verhevigde, geconcentreerde vorm het isolement van katholiek Nederland als geheel. Beide vormen van apartheid bleken op den duur
onhoudbaar. Het eind van de ene betekende ook het verdwijnen van
de andere.
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1
Het huffs uit

Hans Ridder is de derde uit een gezin van tien kinderen. Allemaal
zijn ze op kostschool geweest. `Moet je toch nagaan. Tien keer heeft
mijn moeder die hele uitzet in orde moeten maken; al dat ondergoed, die zakdoeken, washandjes, al die kleren gemerkt. Een waszak met je naam erop; een hutkoffer waar mijn vader in sierlijke letters je naam op schreef... En dat alles voor elk van die tien kinderen
weer opnieuw. Als ik daarover nadenk...'
Zijn ouders hadden een kledingzaak in Nijkerk, een stadje aan de
rand van de Veluwe met een overwegend streng-protestantse bevolking. Er was wel een katholieke school, maar het onderwijs was er
gebrekkig; het vormde in elk geval geen goede basis voor dOorleren.
Bovendien had Hans astmatische bronchitis, een minder vochtige

1. Broeders en pensionairs van het pensionaat Sint Martinus to Wehl, juli 1946.
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omgeving leek wenselijk . Zo vertrok hij, nog geen elf jaar oud, in
september 1942 naar een jongensinternaat in Wehl, gedreven door
broeders.

Motieven
Een groot gezin; de winkel aan huffs; ouders die katholiek onderwijs
van goede kwaliteit voor hun kinderen willen, maar daarvoor in hun
eigen woonplaats en omgeving niet terecht kunnen: een klassieke
combinatie van omstandigheden die mensen ertoe bracht hun kinderen naar een kostschool te sturen. Veel ouders die na hun lagere
schooljaren weinig of geen onderwijs hadden gehad, wilden hun
kinderen 'het beste van het beste meegeven', zodat ze een hogere
trap van ontwikkeling en welstand zouden bereiken dan zij zelf. De
kostschool leek daarvoor garant te staan.
Er waren ook milieus waar doorleren niet nieuw was, en kinderen
als vanzelfsprekend van generatie op generatie hun vorming in pensionaten kregen. Dat hoorde bij een bepaalde maatschappelijke status. In brochures met titels als Voor- en nadeelen van pensionaatsopvoeding noemden critici het een 'mode', zij hekelden de `gemakzucht' van sommige ouders en betoogden dat niets de warmte van
een gezin kon vervangen. Toch leidden dergelijke familietradities
een taai leven.
Ook als de eigen woonplaats katholieke scholen van behoorlijk
niveau bezat, gaven ouders vaak de voorkeur aan een kostschool,
met het oog op de studiediscipline. Het was inderdaad geen zeldzaamheid dat jongens die op een gewone school min of meer mislukt
waren, op kostschool behoorlijke resultaten boekten en hun diploma behaalden. Vaak speelden andere omstandigheden mee, zoals
ziekte of overlijden van een of beide ouders, huwelijksproblemen,
echtscheiding. In sommige internaten, zoals dat in Oudenbosch, zaten destijds nogal wat jongens van wie de ouders in NederlandsIndie woonden. Verder waren er opvoedkundige redenen waarom
jongens op kostschool zaten. De een heette `onhandelbaar' en had
een strenge hand nodig, zoals Willem Tiessen, de hoofdpersoon uit
Lodewijk van Deyssels roman De kleine republiek, die 'zoo vreeselijk ondeugend was'. De ander gold als `speels' en miste studiezin.
Een derde was thuis de enige jongen te midden van een serie zussen
en dienstmeisjes: `Mijn vader vond dat eigenlijk maar niks, die hele
16

vrouwenomgeving. Zo kon ik volgens hem niet opgroeien tot een
gezonde Hollandse jongen.'
Het kwam voor dat een jongen op zijn twaalfde of daaromtrent
zelf kiezen mocht uit enkele internaten. Louis van Kalmthout, afkomstig uit het Zeeuwse Goes, kon voor een katholiek gymnasium
niet in zijn eigen omgeving terecht; hij mocht kiezen tussen het
Canisius-college te Nijmegen en het Augustinianum in Eindhoven.
Hij koos het laatste, omdat dat minder groot was.
Maar meestal was er weinig te kiezen. De ouders maakten het uit.
Overigens hadden zij met het afscheid soms evenveel moeite als hun
zoon, of zelfs meer. Er waren gevallen waarin de beslissing geforceerd werd door buitenstaanders. Dat overkwam de ouders van N.
Perquin, jezuIet en publicist op het gebied van de pedagogie. Hij
groeide op in een welgesteld, liberaal-katholiek milieu te Rotterdam
en kreeg van zijn ouders op zeker moment te horen dat hij nerveus
was en dat het daarom goed zou zijn als hij een tijd lang naar kostschool ging. 'Ik was mij van geen zenuwen bewust... Achteraf heb
ik begrepen dat mijn vader in een strijd met de geestelijkheid bakzeil
had moeten halen.' Een katholieke jongen die naar een neutrale
school ging, dat was de heren een doorn in het oog; temeer omdat
de jongen in kwestie, elf jaar oud, gezegd had priester te willen worden.
Voor ouders van jongens die onderwijzer wilden worden, was van
vrije keus al evenmin sprake. `Je ging naar een katholiek internaat,
anders kon je na het slagen een baan wel vergeten,' aldus Harry Tindemans. Hij haalde zijn onderwijzersdiploma in 1930 aan de Bisschoppelijke Kweekschool te Venlo. Veel openbare scholen in het
zuiden werden destijds omgezet in katholieke. Jongens die van een
neutrale onderwijzersopleiding kwamen, konden er geen betrekking
krijgen. Vandaar dat je naar een RK kweekschool moest. En gezien
de afstanden en beperkte vervoersmogelijkheden betekende dat
voor de meesten: naar het internaat. Trouwens, ook de 'externe'
kweekschoolleerlingen van wie de ouders in Venlo woonden, waren
goeddeels in het internaatsleven geintegreerd; ze sliepen thuis, maar
namen wel deel aan de studie-uren.
De Aartsbisschoppelijke Kweekschool te Hilversum ging nog een
stap verder. Ook de jongens uit Hilversum moesten daar volledig intern zijn. Het contact met de eigen familie en de buitenwereld was
voor hen vrijwel even beperkt als voor de andere internen. Katholieke scholen vervulden een sleutelrol in de strijd tegen de ontkerste17

ning. Het onderwijzerschap werd dan ook beschouwd als een `roeping', vergelijkbaar met die van religieuzen en priesters. Jongens
die zich erop voorbereidden, werden dienovereenkomstig behandeld.

Roeping
Meer dan de helft van de katholieke jongenskostscholen in Nederland bestond uit klein-seminaries. Het totale aantal leerlingen van
deze instellingen schommelde in de bloeitijd rondom de 7000. Jongens gingen erheen, meestal op hun twaalfde jaar, omdat ze priester
wilden worden. Het seminarie gold als onvermijdelijk tussenstation.
Strikt genomen was het dat niet. Weliswaar had het Concilie van
Trente in 1563 de stichting voorgeschreven van colleges waarin jongens van ten minste twaalf jaar tot het priesterschap konden worden
opgeleid. Maar het was niet de opzet om die colleges verplicht te
stellen en daar alle priesterstudenten bijeen te brengen. Ze waren
vooral voor jongens uit onvermogende milieus bedoeld; voor hen
waren de bestaande instellingen voor voortgezet onderwijs zoals Latijnse scholen te duur en dus ontoegankelijk. De kerk wilde onder de
minder welgestelden rekruteren om het aantal priesterwijdingen
weer op peil te brengen. De leeftijdsgrens van twaalf jaar diende te
voorkomen dat al te jonge kinderen werden opgenomen.
Gaandeweg is deze limiet echter opgevat als voorschrift om met
de priesteropleiding dan ook maar meteen op die leeftijd te beginnen. Feit is dat door deze ontwikkeling in Nederland tal van jongens
uit groepen waar studeren absoluut ongewoon was, zoals boeren,
arbeiders en kleine middenstanders, een gymnasiale opleiding hebben kunnen volgen en zo toegang kregen tot studies en beroepen
waarvan hun ouders en grootouders de namen niet eens konden uitspreken.
De drang naar het priesterschap zat er soms al vroeg in. Bruyn
van Aemstel (een schuilnaam) vertelt in zijn boek Het zieke ambt
hoe op zijn zesde jaar de eerste vonk ontstoken werd. Zijn peetoom,
zelf priester, gaf hem op de dag van zijn eerste heilige communie een
compleet stel mini-misgewaden en altaarvaatwerk cadeau. Daar
gingen hij en zijn broertjes heel serieus pastoor en kapelaan mee nadoen. In andere gezinnen deden jongens hetzelfde niet minder se18

rieus met behulp van eierdopjes en afgedankte tafelkleden.
Sommige kinderen zetten hun eerste schreden op dit pad zelfs al
voordat ze lezen en schrijven konden. Ik was vier,' vertelt een oudseminarist uit Hilversum, een stad waar voor de oorlog veel joodse
diamantbewerkers woonden. `De nonnen van de kleuterschool hadden ons het lijdensverhaal verteld. En natuurlijk heel negatief over
de joden; die hadden het gedaan. Op weg naar huis ben ik bij joodse
buren van mijn ouders binnengestapt; ik ben op een keukenstoel geklommen en heb daar toen het hele lijdensverhaal voorgedragen.
Met de toevoeging: "En gij, joden..." Die mensen vatten dat heel
goed op; die zijn zachtjes achteromgelopen naar mijn vader en moeder en zeiden: "Kom eens gauw! Broertje staat bij ons prachtig to
preken!"'
Veel jongens die naar het seminarie gingen, waren in hun lagere
schooltijd misdienaar geweest en daardoor vertrouwd geraakt met
de sfeer van de geestelijkheid, de liturgie, het kerklatijn en de sacramenten. Die liturgie, de kerkelijke eredienst, was voor menigeen een
belangrijke drijfveer: 'Ik wilde dat later ook doen,' schrijft Willem
Grossouw. Sommigen vonden preken leuk; anderen werden
geinspireerd door het voorbeeld van een heeroom, door een kapelaan van de parochie. Natuurlijk was de priester-missionaris een figuur die enorm tot de kinderlijke verbeelding sprak. Het idealisme,
de bereidheid tot offers, maar ook het avontuur in verre, gevaarlijke landen... Priester zijn hield in dat je iets betekende voor andere
mensen; in de missielanden, of gewoon dicht bij huis. De een zag
zichzelf vooral als een sociaal werker, de ander voelde zich aangetrokken door de status. Je werd iemand tegen wie de mensen opkeken! Vooral in Noord-Brabant en Limburg was deze kant van het
priesterschap voor kinderen heel zichtbaar. 'Als wij in Breda gingen
winkelen,' vertelt Ton Vermunt, 'clan gingen we na afloop altijd
even naar de pastorie. Die encyclopedieen, en die typemachine waar
ik op mocht spelen, die geur die er hing, in die grote hal met die brede trappen: dat alles imponeerde mij ontzettend. Dat was eigenlijk
de belangrijkste reden waarom ik naar dat seminarie wilde.'
Niet alleen bij hem, ook bij veel andere seminaristen thuis was het
letterlijk een komen en gaan van geestelijken. 'Bij ons liep het in en
uit,' aldus een seminarist uit een Zuidlimburgs dorp. Pastoors en
kapelaans die met grote regelmaat voor de gezelligheid binnenstapten, op de koffie kwamen, op de thee, kaarten; paters en novicen
van een klooster in de omgeving, die hun wandeling graag onder19

braken om even in het gezelschap van gewone mensen uit te blazen... Telde de familie bovendien een serie aardige heerooms en tantes die in het klooster zaten, dan kwam een jongen gemakkelijk op
het idee dat hier ook zijn eigen toekomst lag. Zeker als hij twee linkerhanden had en weinig voor het boerenbedrijf of handwerk voelde. Priester worden of onderwijzer, dat waren in een dorp eigenlijk
de enige vluchtwegen. 'Op studie gaan' was lange tijd de standaardformule die aanduidde dat een jongen naar het seminarie ging.
Het kwam wel eens voor dat een jongen door al te geestdriftige
opvoeders, familieleden of parochiegeestelijken naar het seminarie
toe werd gepraat. Jan Cartens herinnert zich de langdurige overredingspogingen van de pastoor, die hem bij elke biecht vroeg of hij
geen priester wilde worden. Toch was dat zeker geen regel. Sommige ouders reageerden zelfs uitgesproken negatief wanneer hun
zoontje te kennen gaf iets voor het priesterschap te voelen. Zoals de
vader van Michel van der Plas. 'Hij gaf me een geweldige draai om
mijn oren, ik tolde ervan, zijn stem kreeg een hoge toon: "Nooit!"
riep hij, "nooit, versta je?" Hij liet me los en begon te ijsberen tussen de toonbanken. Wist ik wel wat ik zei? Wat zo'n pater vertelde,
dat leek allemaal wel mooi en aardig, maar wist ik wel wat dat allemaal inhield? Arm als de luizen, nooit trouwen...' Moeders reageerden meestal anders, waren in hun hart vaak trots, maar vroegen
toch ook op hun beurt: 'Weet je het echt heel zeker jongen, dat je
dat wilt?'
De jongen wist het meestal heel zeker; op dat moment. Wat hij als
elf-, twaalfjarige niet kon overzien was dat voortaan op zijn schouders een zware verantwoordelijkheid zou rusten: de eer van de familie, de hoop en verwachtingen van zijn ouders. Hij werd iets bijzonders, thuis, in de parochie, in het dorp. Dat had plezierige kanten.
Maar er was eigenlijk geen weg terug; althans geen eervolle weg.
Een seminarist die tijdens de rit besloot om te keren en van het
priesterschap of te zien, kon zich nauwelijks meer vertonen.

Werving
Wie priester wilde worden kon naar het klein-seminarie van het bisdom gaan of kiezen uit een groot aantal religieuze ordes en congregaties, die vrijwel allemaal hun eigen opleidingsinstituten hadden.
Wie broeder of frater wilde worden vertrok naar het juvenaat van
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de betreffende congregatie. Ook wanneer een jongen naar een gewone kostschool werd gestuurd, was de keus ruim.
Nu waren de verschillen tussen de diverse ordes en congregaties
voor een leek meestal nauwelijks te doorgronden (laat staan voor een
jongen van twaalf). Familiebanden, adviezen van kennissen, onderwijzers, heerooms of parochiegeestelijken gaven dan ook vaak de
doorslag. In het internaat van Oudenbosch zaten dus veel jongens uit
plaatsen waar de broeders van Oudenbosch scholen hadden. En op
het gymnasium van de paters franciscanen te Megen trof je heel wat
jongens uit plaatsen als Wijchen en Lichtenvoorde, waar de franciscanen actief waren. Een jongen uit Schinnen wilde missionaris worden en belandde bij de paters oblaten in Valkenburg, tien kilometer
verderop. Waarom juist daar? 'Er gingen al enkele jongens uit ons
dorp naar dit internaat. Er kwam een pater thuis praten, en op een
gegeven moment ga je dan. Ik had nooit van deze school gehoord.'
Er kwam een pater. Zo ging het vaak. De meeste ordes en congregaties stelden een of meer paters aan die rekruteerden. De broederscongregaties waren terughoudender; in hun gewone lagere scholen
polsten ze wel eens of een jongen broeder of frater wilde worden,
maar in hun kostscholen en pensionaten vermeden ze dat. Ouders
mochten niet de indruk krijgen dat men hun zoons in een pensionaat
voor het religieuze leven probeerde te winnen. Voor die pensionaten
zelf werd al evenmin intensief geworven; ze liepen toch wel vol. Ook
de seminaries kenden overigens perioden dat de stroom gegadigden
nauwelijks opgevangen kon worden. Naarmate de aantallen aanmeldingen en wijdingen afnamen, werd de concurrentie scherper en
de wervingsmethoden fantasierijker. Een insider spreekt van `een
leger van priesterrekruteurs die elkaar voor de voeten liepen'. Bij
Gerard Donkers thuis kwamen er zelfs op zekere dag twee tegelijk
op bezoek; van concurrerende congregaties, wel te verstaan. De een
wist de ander schaakmat te zetten door ter plekke een
test' te improviseren. Hij liet de jongen drie vragen beantwoorden
van het type: wat is het langste woord dat je kent?, en concludeerde
vervolgens dat hij het gymnasium kon halen. Hij kon zo bij hen komen; zonder toelatingsexamen.
Rekruteren ging vaak gepaard met geld inzamelen. Men sprak
van `reispaters'. Via de pastorie kwamen zij aan adressen waar potentiele seminaristen woonden: oppassende jongens die tot goedkatholieke gezinnen behoorden, de leeftijd hadden en redelijk goed
konden leren.
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Frans van Weert werd geworven door een ronselpater van de carmelieten. Tot aan de dag van diens bezoek was de gedachte aan
priester worden nooit een moment bij hem opgekomen. De carmelieten waren voor hem een volslagen onbekend gezelschap. Hij
mocht ter kennismaking een dag naar hun seminarie in Merkelbeek.
`Daar werd van alles genuttigd wat je anders nooit kreeg: aanlenglimonade, ontbijtkoek.' Hij vond het allemaal prachtig en dacht:
ja, hier wil ik wel naar toe.
Ongeveer op dezelfde manier belandde Ton Vermunt in IJpelaar,
het klein-seminarie van het bisdom Breda. 'Het was het enige seminarie dat ik kende, omdat ik daar een zondag geweest was. En daar
zag ik al die jongetjes in die sportbroekjes, de tafeltennistafels,
noem maar op — te gek! En die schitterende chambretjes! Dat ik
thuis een echte slaapkamer had met een tweepersoons bed dat eigenlijk veel beter was, dat telde op dat moment niet meer.'

2. Kennismakingsdag. Een groep aspirant-kleinseminaristen op bezoek bij de
priesters van het Heilig Hart te Helmond, ongeveer 1958.

Prospectussen, rekruteurs en kennismakingsdagen dienden de seminaries van telkens nieuwe lichtingen `studenten' te voorzien. In een
aantal gevallen moesten de jongens een toelatingsexamen afleggen.
Verder diende de pastoor een testimonium te schrijven. Ook het
hoofd van lagere school of de onderwijzer die de jongen in de laatste
klas had gehad, werd om een oordeel gevraagd. In de jaren vijftig
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experimenteerden diverse seminaries met psychologische tests.
Of een jongen die voelde voor het priesterschap terechtkwam bij
de wereldheren of bij de paters (en in het laatste geval: bij welke paters), dat lijkt vaak van toevalligheden afhankelijk. Toch vertoonden werving en selectie wel een zeker patroon. In samenstelling,
sfeer en stijl hadden sommige ordes en congregaties een yolks karakter, terwijl andere zich meer op de maatschappelijke bovenlaag
orienteerden. Benedictijnen, dominicanen, augustijnen en jezuIeten
waren met de hogere standen verbonden; andere gezelschappen, in
het bijzonder de `moderne', meestal in de negentiende eeuw gestichte congregaties rekruteerden naar verhouding meer onder boeren en
arbeiders. Een jongen uit een milieu van kleine boeren of arbeiders
had meer kans bij de paters van Mill Hill te belanden, of de paters
van Cadier en Keer of de assumptionisten, dan bij de jezuIeten. De
laatsten, die wel hun eigen colleges hadden maar geen exclusief
priesteropleidingsinstituut, golden als chic, geleerd en verwaand.
Ook de klein-seminaries van de bisdommen waren traditioneel tamelijk deftig; toelatingsexamens en kostgelden vormden barrieres
voor de lagere standen. Maar gaandeweg werd dat minder. De hogere standen leverden steeds minder kandidaten; bovendien droegen
priesterstudiefondsen zoals het Van Schaikfonds van de katholieke
arbeidersbeweging bij tot een zekere democratisering.
Het kwam ook voor dat een jongen beslist voor het priesterschap
voelde, maar absoluut niet voor het kostschoolleven. Het veiligst
was het om je `roeping' dan maar te verzwijgen tot je achttiende.
Maar dat viel niet mee. Harrie van Onna, die in de jaren veertig te
Medemblik al drie lagere-schooljaren op kostschool had doorgebracht, verzweeg het niet; zijn klasgenoten wisten dat hij missionaris wilde worden. Enkelen van hen die dat ook wilden, vroegen of
hij niet voor hen een brief wilde schrijven aan de paters van Mill Hill
in Hoorn. 'Omdat ik zo mooi kon schrijven.' Een soort sollicitatiebrief: dat ze wilden komen, dat ze graag eens wilden komen kijken
en of dat mocht. De rector van Hoorn ontdekte wie de brief geschreven had en zei: 'Ik wil die jongen toch wel eens zien!'
`Toen haalden ze mij op uit de klas. Daar stond die rector, met
zijn puntbuikie. Hij maakte kennis met me en vroeg: wat wil jij later
worden? Ik zeg: ik wil ook wel priester worden. Maar ik ga niet naar
het seminarie. Nou, zegt-ie, weet je wat je doet, praat er eens met je
vader en moeder over, en dan mag je onder de paasvakantie eens komen kijken. Toen ben ik onder de paasvakantie gaan kijken. En
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toen vond ik het zo mooi! De kastanjebomen stonden net in bloei,
die cour, die speelplaats, dat was zo fantastisch, helemaal kastanjebomen eromheen, zo mooi... maar wat voor mij het belangrijkst
was: ze hadden een boerderij. Ik kom zelf van een boerderij; en ik
dacht: och, dan kan ik altijd nog eens naar de koeien lopen. Ik voelde me er thuis. Zo ben ik naar het seminarie gegaan, in 1949.'

Kostgeld
Ouders die hun jongen naar kostschool stuurden moesten daarvoor
in de jaren twintig gemiddeld tussen de drie- en vierhonderd gulden
per jaar voor betalen. Er waren ook instituten die vier of vijf keer
zoveel vroegen, zoals het Geubbels Instituut te Duiven (1500 gulden
per jaar): een kostschool onder leiding van leken, ingericht voor een
kleine groep rijkeluiszoontjes. Maar zo'n tarief was een uitzondering.

3. Instituut Geubbels te Duiven, opgeheven in 1944. Een van de weinige door leken
geleide RK jongenspensionaten.

Betrekkelijk dure internaten waren die van de jezuIeten te Nijmegen
en Katwijk (later verhuisd naar Zeist) en het Augustinianum te
Eindhoven. In de categorie kostscholen met lager onderwijs waren
de Ruwenberg in Sint Michielsgestel en Saint Louis in Amersfoort
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de duurdere. Ouders die twee of meer zoons plaatsten kregen
meestal korting.
Kweekscholen hadden een tijd lang aparte tarieven, die relatief
laag waren. Daar stond bijvoorbeeld in Venlo tegenover dat kwekelingen die zonder geldige reden voortijdig hun studie staakten, honderd gulden moesten terugbetalen voor elk jaar dat zij onderwijs genoten hadden. De bedoeling was duidelijk: om de katholieke scholen te kunnen voorzien van voldoende bekwame onderwijzers moest
de drempel niet te hoog zijn, anderzijds wilde de kweekschool wel
enige garantie dat jongens die zich aanmeldden ook zouden doorzetten.
Ook seminaries hadden weer eigen gebruiken. Koesterde een jongen ernstige plannen om priester te worden en leek hij daar de intellectuele capaciteiten voor te hebben (naar andere benodigde kwaliteiten werd op die leeftijd nog niet gekeken), dan mochten financiele
barrieres dat in principe niet verhinderen. In de praktijk deden ze
dat soms toch. Meestal werd in overleg met de ouders een regeling
getroffen. Het seminarie polste hoeveel zij zelf konden opbrengen,
waarna een rijker familielid, de parochie, een fonds, of het seminarie zelf het tekort aanvulde.
Aan het eind van de jaren vijftig waren de tarieven op gewone
kostscholen inmiddels gestegen tot rond de duizend gulden. Een instituut als Katwijk de Breul sprong erbovenuit met zeventienhonderd gulden. Anderzijds waren de bedragen die ouders van seminaristen betaalden nog altijd relatief laag. Wat natuurlijk niet wegneemt dat ze voor de betrokkenen zelf een zware last konden betekenen.
In de jaren zestig verhoogden de instellingen hun tarieven
drastisch. Voor een lagere-schooljongen in Oudenbosch steeg het
kostgeld in enkele jaren tijds van 1365 tot 1900 gulden; in 1970/71
lag het al boven de drieduizend. Andere kostscholen voerden vergelijkbare verhogingen door. De algemene prijsstijging in die periode
speelt natuurlijk een rol. Maar bovendien zagen de directies zich genoodzaakt om meer en beter opgeleid lekenpersoneel in dienst te nemen; dat kostte geld, en hetzelfde gold voor de modernisering van
de accommodaties. Veel katholieke internaten sloten hun poorten,
andere gingen zich richten op nieuwe doelgroepen.
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Uitzet
Behalve voor het kostgeld (vooruit te betalen in drie termijnen)
moesten de ouders meestal zorgen voor getuigschriften van pastoor
en schoolhoofd, doopbewijs, doktersverklaring en pokkenbriefje
(vaccinatiebewijs). En niet te vergeten de uitzet. Een prospectus uit
1928 somt op: '6 hemden, 12 zakdoeken, 6 paar kousen (geen sportkousen s.v.p.), 3 hansopjes of nachtbroeken' enzovoort, en voor de
kinderen onder de tien jaar bovendien '3 schortjes of boezelaars'.
Huize Sint Radboud te Medemblik vroeg onder meer tien paar lange
kousen, zedige nachtkleding en twee badbroekjes. Soms moest ook
beddegoed worden meegebracht. Alles voorzien van het nummer,
door de directie opgegeven. Ook moest hier en daar een kruisbeeldje
voor op de slaapzaal meegebracht worden. Een circulaire uit 1945
van pensionaat Sint Martinus te Wehl adviseert de ouders `de leerlingen meer dan een kerkboekje mee te geven, dit ter afwisseling in
de gebeden'.
`Ik kreeg allemaal nieuwe kleren mee,' aldus een seminarist van
de jaren zestig, afkomstig uit een Brabantse boerenfamilie. Alles
werd anders; ook het eten. Een mijnwerkerszoon vertelt: 'In de zomer voordat ik naar Rolduc ging, moest ik thuis leren eten met mes
en vork. Dat had ik van tevoren nooit gedaan. Bij ons ging het gewoon dorps: een lepel voor de soep en een vork voor de petatten. Nu
moest het netjes met een mes, die vork moest nu dus in de linkerhand, wat niet meevalt als je rechtshandig bent. Maar je kon daar
natuurlijk niet helemaal ongeoefend aan tafel verschijnen.'
Ten slotte kwam de dag van het afscheid. 'Ik vermoed dat het een
zondag was, een dag in augustus, midzomer,' schrijft Jean Severeijns. `Wij hebben vroeg gegeten, het is stil aan tafel. Mijn koffer
staat in de winkel. Ze kijken me vreemd aan, mijn zusjes en mijn
broers. Ik fluister: "Dag." Mijn ouders brengen me weg. Het station, de trein.'

26

2
De nieuwe omgeving

Je werd op de trein gezet, of weggebracht met de auto. Was de kostschool dichtbij, dan ging je met de fiets. De scheuring was er niet
minder om. Piet Hendriks werd in mei 1949 door zijn moeder vanuit
Hernen in het land van Maas en Waal op de fiets over de dijk naar
het naburige Megen gebracht, waar hij, afgezien van de vakanties,
zeven jaar zou blijven. `Mijn vader stond achter de boerderij. Het
was de eerste keer dat ik hem zag huilen.'
Wie per trein vertrok naar een grote kostschool als Saint Louis in
Oudenbosch (zevenhonderd jongens, in de bloeitijd), kwam onderweg meteen al een flink aantal lotgenoten tegen. Bij deze en verschil-

uderibokth. St. Louis.

4. Instituut Saint Louis to Oudenbosch: een van de oudste en grootste RK jongensinternaten, daterend van 1840. Op de achtergrond de kapel.
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lende andere kostscholen was het de gewoonte dat een broeder of
frater met de jongens meereisde. Jan Post uit Amsterdam werd in
september 1934 door zijn vader naar het Centraal Station gebracht.
`Je kwam daar aan met je koffertje. De grote koffer met kleren was
al vooruitgestuurd. Er was daar een broeder die je opving, samen
met nog wat andere jongens. En dan ging je de trein in: huppekee,
naar Oudenbosch toe. Die trein werd steeds voller, maar je kende
d'r geen een, uiteraard. In Den Haag kwamen er jongens op de
trein, in Rotterdam kwamen er jongens op de trein, en zo ging die
trein naar Oudenbosch toe.'
Vaak leverden ouders hun zoon de eerste keer ter plekke af. Het
afscheid droeg meestal een sober karakter. `Mijn vader en moeder
gingen nog wel mee naar boven,' vertelt Harrie van Onna. `Toen ze
ons de slaapkamertjes hadden laten zien, zeiden de fraters tegen
mijn ouders: "Nou moeten jullie maar direct weggaan, want dat is
voor de kinderen meestal het makkelijkste." Het was maar twaalf
kilometer bij ons vandaan, maar je had het gevoel dat ze voor eeuwig weggingen.'
Als je voor het internaat naar een heel ander deel van het land
moest, waar je de mensen nauwelijks verstond, was het gevoel van
verbanning des te groter. Wader kuste mij gedag en ik begon te huilen,' schrijft Theo Vesseur. `Ineens stond daar broeder Petrus bij
ons en verzekerde dat dit heimwee maar kort zou duren.' De broeder hield de `nieuweling' voor dat hij `vader geen verdriet mocht
doen' en wist hem daarmee snel de houding van een flinke jongen te
doen aannemen.
Soms was zo'n nieuweling al vrolijk met andere jongens aan het
voetballen nog voor vader of moeder vertrokken waren. Maar dikwijls viel het afscheid beide partijen zwaar. `Mijn vader heeft me
maar twee keer gekust, in mijn hele leven; en dat was de eerste keer.
En toen ik een paar maanden daar zat, moet mijn moeder hebben
gezegd: ik geloof dat we de jongen terug moeten halen terwille van
papa.'
De priesters en religieuzen die de zorg voor de jongens overnamen
wisten met deze situaties niet altijd raad. Toen de ouders van een
nieuweling hun zoon in Beekvliet afleverden en hem bij het afscheid
een hand gaven — in boerengezinnen waren ze niet zo gewend elkaar
te zoenen — bestond een van de aanwezige heren geestelijken het om
op te merken: `Mevrouw, doet u dat altijd zo?'
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Vooral niet opvallen
Nog vOOrdat je het terrein en de gebouwen betrad, begon het al: die
half bewuste angst om af te wijken, om de hoon van die hele massa
vreemde jongens, van wie de meesten elkaar al kenden, over je heen
te krijgen. Zo verging het een seminarist die in 1960 werd weggebracht door zijn ouders en zijn oom in diens Citroen Traction
Avant. `Zo'n hele grote, zwarte auto, met Oar twee van die zijkleppen die omhoog kunnen. Halverwege begon hij te koken. Wij
moesten stoppen; er moest water bijgevuld worden. Ik werd bang
dat we niet op tijd zouden zijn. Ik schaamde me toch al vreselijk dat
ik in zo'n ouwe bak, zo'n vreselijk ouwerwetse auto weggebracht
werd. Ik vroeg of ze hem asjeblieft buiten het terrein van de school
wilden laten staan.'
Ook als je afscheid nam van je familie, keken anderen mee. In
Raeskins roman Hageveld voelt de seminarist Frits Hoogerhuis de
ogen in zijn rug. `Hij verbeeldde zich dat achter hem de studenten
toekeken en hem straks zouden uitlachen, als hij zich nu zoenen
liet.' Om dezelfde reden omhelst de elfjarige Willem Tiessen zijn vader maar niet al te innig en onderdrukt hij zijn tranen: 'Huilen is
kinderachtig.'
Kleding was een ander gevoelig punt. Echte uniformen trof men
in Nederlandse katholieke kostscholen niet aan; slechts in een enkel
geval waren de leerlingen verplicht een speciale pet te dragen, zoals
aan het Bisschoppelijk College te Sittard. Wel bestonden er vaak bepaalde kledingvoorschriften. De lange broek die nu standaard is,
was in de jaren voor de oorlog hooguit iets voor de oudste scholieren. De andere leerlingen moesten plusfour dragen of anders een
korte broek, maar dan wel in combinatie met lange zwarte kousen.
De plusfour of `drollenvanger' was een ruimzittende broek die een
eind onder de knie (`plus four' : vier inches langer) om het been
sloot. En de lange zwarte kousen reikten, omgekeerd, tot boven de
knie. De knie mocht je niet zien. De kniekousen die je thuis op het
dorp altijd had gedragen, werden van de ene dag op de andere onbruikbaar. Dit feit vertroebelde het vertrek van een Brabantse gymnasiast naar het Augustinianum in Eindhoven. `Mijn vader had iets
tegen de plusfour, dus werd het: lange zwarte kousen. Ik had altijd
in kniekousen gelopen, dus ik schaamde me dood! Er bleek op kostschool nog een jongen te zijn met lange zwarte kousen; wij zijn van
meet af aan met elkaar opgetrokken, als een soort paria's. Althans
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zo voelden we ons. Het was allemaal plusfour. Korte broek met lange kousen was een uitzondering. En opvallen met kleren was het ergste. Een ramp.'

Het gebouw
Reusachtig. Immens. Adembenemend groot. De eerste indrukken
van het gebouw dat zijn nieuwe thuis moest worden, waren voor
menig nieuweling verpletterend. Klein-seminarie Culemborg: 'Lange en hoge gangen, die je vanzelf al een beetje dicht lieten klappen.'
Saint Louis, Amersfoort: 'lets kolossaals. Of de muren op je afkwamen.' Hageveld: Ten gigantisme, waar alles hol klonk en onwerkelijk

KL M

5. Seminarie Hageveld te Heemstede. Vanaf 1923 werden hier de priesterstudenten
van het bisdom Haarlem opgeleid.

Alles went, op den duur; al was het later soms weer moeilijk om
thuis te wennen. Bertus Aafjes, oud-leerling van de kruisheren te
Uden: `Toen ik na drie maanden met vakantie naar huis terugkeerde
was ik zo gewend geraakt aan onpersoonlijke grote ruimtes, dat ik
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in de kamers van ons huffs overal tegen de stoelen en tafels op liep.'
Afmetingen en vormen die de een intimideerden, konden voor de
ander juist iets verheffends hebben. De befaamde kostschool Bolduc, vanaf 1946 exclusief klein-seminarie, was gevestigd in een monumentale abdij. Een oud-leerling noemt zijn entree destijds 'overweldigend' `Zo'n enorm gebouw, die voorgevel, die prachtige lokalen... Op dat moment besef je dat eeuwen van traditie en cultuur op
je neerkijken.' Kwam je uit een kleinbehuisd gezin met een bescheiden inkomen, en betrad je dat fraaie complex, dat nu voor een aantal jaren je woning werd, dan gaf dat op zichzelf at het gevoel van
een sociale stijging.
Wanneer je arriveerde als leerling van de laagste klas of jongste
groep — en dat was meestal het geval — werd je overigens at snel met
beide benen op de grond gezet. Dat onoverzichtelijke geheel van
gangen, zalen en vleugels telde heel wat ruimten waar jij voorlopig
niets te zoeken had. Wadi- je mocht komen, en wanneer, was strikt
omschreven. Je ving links en rechts nooit eerder gehoorde begrippen op als grote cour en kleine cour, grote rik en kleine rik. Die schenen zowel delen van het gebouw als groepen jongens aan te duiden.
Hoe dat precies zat was je niet meteen duidelijk, maar duidelijk was
wel dat je plotseling weer bij de kleinen hoorde. De rechten en de bewegingsvrijheid van de `nieuwelingen' waren uiterst beperkt. 'De
nieuwelingen moeten op de cour blijven.' Er waren massa's regels.
Je kende ze nog niet, je wist evenmin hoeveel rek erin zat. Maar wie
grenzen overschreed riskeerde sancties; niet alleen van de leiding,
ook van de `groten'

De slaapzaal
Eerst moest de koffer leeg. Je kreeg de plaats gewezen waar je sliep.
De slaapzalen waren door middel van houten schotten meestal onderverdeeld in grote aantallen chambrettes of cellen: kleine eenpersoonskamertjes, die van boven open waren en juist genoeg plaats
boden voor een bed, een kast en een stoel. Als er geen moderner sanitair was, moest daar ook nog de waskom bij en eventueel de po.
Soms waren de chambrettes niet alleen van boven open maar ook
van beneden, `zodat als je op de grond ging liggen, zich een landschap opende van een kleine po met twee blote voeten ernaast, hetgeen zich naar beide kanten tot in het oneindige herhaalde' (Ves31

6. Slaapzaal met chambrettes. Kweekschool Sint Stanislaus te Tilburg.

•

7. Slaapzaal met open opstelling. Pensionaat Sint Martinus te Wehl.

seur). In Huijbergen, waar deze beschrijving op slaat, werd de deur
van buiten op de knip gedaan door de surveillerende broeder. Ontsnapping via de bovenkant van de chambrette was evenmin mogelijk, omdat daar een plat dak van latwerk was aangebracht: `je
hoofd kon er net niet tussendoor'. Dit systeem van aan de buitenkant afgesloten cellen was zeker niet algemeen. Het was ook niet on32

gevaarlijk. Dat bleek toen in 1948 in het voogdij-internaat Harreveld bij Lichtenvoorde brand uitbrak; er hadden gemakkelijk doden kunnen vallen.
De fraters van de Ruwenberg hadden iets anders bedacht. Je kon
's nachts zelf van binnenuit de deur openmaken, maar die gaf dan
een zware klik, zodat de toezichthoudende frater het meteen
hoorde. En als hij het niet hoorde, zag hij het wel: want de klink was
zo geconstrueerd dat je de deur niet meer zelf kon dichttrekken.
In andere internaten werden de chambrettes niet met deuren afgesloten, maar met gordijnen. In Bergen op Zoom, in het seminarie
van de priesters van het Heilig Hart, sliepen de eerste- en tweedeklassers in chambrettes van halve hoogte, die dan ook `paardeboxen' werden genoemd. Als je in bed lag had je er wat privacy.
'Maar als we ons uitkleedden, staken die kopjes en bovenlijfjes er
allemaal bovenuit.'
Weer andere kostscholen kenden helemaal geen chambrettes,
maar open slaapzalen met lange rijen bedden. In Wehl sliepen alle
jongens in een zaal (zie afbeelding). Ook Wernhoutsburg, het seminarie van de lazaristen, had dergelijke zalen, maar hier hingen lakens tussen de bedden, die bij het aan- en uitkleden werden dichtgetrokken. Zo kon je een schone onderbroek aantrekken zonder dat
de andere jongens je zagen.
Behalve chambrettes en open slaapzalen bestond er een derde variant. Bij de carmelieten in Merkelbeek kwam je op een kamer met
een stuk of vier jongens. Ten heel sobere, kleine kamer; drie bedden naast elkaar, en het vierde bed stond aan het voeteneind van die
andere stinkerds. Je moest allemaal een kruisbeeld meenemen en
een wijwaterbak. Er hingen dus op die kleine kamer vier van die dingen.
Elders was de aankleding van de slaapplek vrijer. In dezelfde jaren zestig waarin een seminarist in Merkelbeek insliep to midden van
vier kruisbeelden en wijwaterbakjes, plakte een soortgenoot in het
toch niet zó vooruitstrevende IJpelaar al foto's van Brigitte Bardot,
Claudia Cardinale en Doris Day tegen de wand van zijn chambrette.
`Ze zijn er nooit van of gehaald.'
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Kou
Slaapruimten van kostscholen waren doorgaans ingericht in de bovenverdiepingen of op de zolders. Verwarming was daar niet; net
zomin trouwens als in slaapkamers van gewone huizen, althans in
de periode voordat de centrale verwarming overal doordrong. Maar
thuis kreeg je wel eens een kruik in bed. Dat was er op kostschool
niet bij. Gerard Brom schrijft in zijn memoires over de ijzige kou in
de slaapzaal van het Bisschoppelijk College te Roermond, waar hij
zes jaar lang intern was (1893-1899); bij vorst kregen de jongens
warm water in hun waskom. In een ander internaat droeg de slaapzaal direct onder het dak de naam Siberie.
Je bofte als er verwarmingsbuizen door de slaapzaal liepen die de
strengste kou buiten hielden, zoals in Wehl. Dit internaat was dan
ook naar verhouding jong, de accommodatie dus modern.
Maar in het algemeen was de kostschool voor kouwelijk aangelegde kinderen hard. Dat was niet alleen een kwestie van accommodatie, maar ook van levensstijl en opvoedingsprincipes. Het was
normaal dat je in de vrije kwartieren tussen de lessen ongeacht de
temperatuur zonder jas naar buiten ging. 'We droegen alleen een
das en hielden ons rennend enigszins warm. Pater prefect (die zelf
ook geen jas droeg) vond dat we daar gehard van werden,' aldus een
oud-leerling van de lazaristen.
Ook de W.C.'s waren vaak buiten. De W.C.'s voor de leerlingen,
wel te verstaan. Zo was het onder meer in het Canisius-College. `Als
jongen mocht je alleen buiten op het "huus"; 's winters een koude
bedoening, dan bevroor alles, dan was het er een troep. De binnenW.C.'s waren alleen voor de paters en met een sleutel afgesloten.'
Ook in Rolduc, waar ze de `Matties' heetten, waren de W.C.'s voor
de jongens buiten. `Aan de noordkant van de cour. Vierentwintig
onbeschrijflijk vieze hokjes, waar je alle nood kwijt kunt,' schrijft
Severeijns. Zonder waterspoeling. Als het vroor zat alles potdicht.
Buiten was gezond. Over het seminarie van de Montfortanen in
Schimmert vertelt Willy van Oss (1945-1952): `Je mOest naar buiten. Dat stond in het reglement: "Bij goed weer zijn we boven op de
cloitre (een soort terras); bij slecht weer zijn we beneden in de gang.
De prefect maakt uit of het slecht weer is."'
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Personeel
Al was het kostschoolleven in een aantal opzichten beslist Spartaans
te noemen, op andere punten werden de jongens verwend. Dat geldt
in het bijzonder voor de klein-seminaries van de bisdommen en voor
de internaten die aan het begin van deze eeuw aangeduid werden als
`kostscholen voor jongeheren' . Deze uit de negentiende eeuw stammende kostscholen voedden hoofdzakelijk jongelui op uit kringen
van de welgestelden. Zulke kinderen waren van huis uit en van jongs
of aan vertrouwd met bediening door eigen huispersoneel. Het verbaasde hen dus niet dat ook op kostschool anderen klaarstonden om
hun po te legen, hun bed op te maken, hun schoenen te poetsen, hen
aan tafel te bedienen en de afwas te doen.
Vaak werd dit werk gedaan door knechts, gehuld in gestreepte
dienstjasjes; niet zelden mensen die in latere tijden geestelijk gehandicapt zouden heten. Hen deze karweitjes laten opknappen was
voor het internaat zowel goedkoop als `een goed werk' . De betrokkenen moesten bereid zijn met weinig genoegen te nemen, ongetrouwd in het internaat te wonen en permanent beschikbaar te zijn;
kortom te leven als religieuzen, maar dan zonder het habijt en de
status. Voor schoonmaak- en keukenwerk en voor de wasserij werden ook vaak vrouwen en meisjes uit de omgeving ingehuurd.
Diverse internaten en seminaries maakten gebruik van de diensten van religieuzen: zusters en broeders. In internaten van congregaties als de Broeders van Oudenbosch werd alles zoveel mogelijk
door broeders van de eigen congregatie gedaan. Zoals mieren- en
bijenkolonies hun werkmieren en werkbijen kennen, sprak men wel
van `werkbroeders' . Er was een broeder portier, een broeder tuinman, een broeder kok, een ziekenbroeder. Soms was er een broeder
boer, want nogal wat internaten en kloosters hadden een eigen boerenbedrijf. In Oudenbosch was er een broeder met een kapperswinkeltje. Hij was verantwoordelijk voor het kortwieken van honderden jongens. Dat deed hij nogal drastisch, wat strubbelingen opleverde toen de Beatles populair werden.
Seminaries van paters schakelden ook broeders van de eigen congregatie in. Het standsverschil tussen paters en broeders nam daar
soms groteske vormen aan. Harrie van Onna, die van 1949 tot 1953
in Hoorn bij de paters van Mill Hill zat, vond die verhouding toen
al abnormaal. 'Yee' erger dan in het Leger, tussen officier en soldaat.
De priesters, de paters, die waren God zelf. De broeders waren echt
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werkezels. Voor ons als seminaristen was het al niet te begrijpen dat
die broeders (die wij meestal graag mochten, het waren heel fijne
mensen) zo behandeld werden. Normaal contact mocht je niet met
ze hebben. Alleen als je ging werken in de tuin, 's woensdagsmiddags, dan mocht je met de broeders praten. Nou, praten... dan
mochten zij je het werk toewijzen. Harken, onkruid wieden, bladeren bijeenhalen, zoiets. Maar ermee praten mocht je helemaal niet.'
Ook het contact met de zusters die in de keuken werkten was zeer beperkt. `Als je de tafel afruimde mocht je ze vriendelijk even goeiedag zeggen.'
In veel internaten zonder negentiende-eeuwse jongeherentraditie
was het de gewoonste zaak van de wereld dat jongens hun eigen bedden opmaakten, hun schoenen poetsten, afwasten en andere karweitjes in huis of in de tuin opknapten. Merkwaardig is echter hoe
lang sommige tradities zich elders handhaafden. In Rolduc bleven
de zusters tot ver na de oorlog de po's legen; tot het moment waarop
de slaapzalen toiletten kregen. En toen in 1962 de jongens eindelijk
zelf hun bedden gingen opmaken, gebeurde dat niet op grond van
nieuwe pedagogische inzichten maar vanwege personeelsgebrek: het
aantal beschikbare zusters liep terug.

Nieuwe regels, andere taal
`Het stinkt hier! roept Matje Beekman (uit Kortooms' roman
Beekman en Beekman), zodra hij en zijn tweelingbroer Heintje met
hun koffers de slaapzaal van het internaat binnenstappen. Ergens
klinkt onderdrukt gelach. Op een grote plaat lezen ze: `Streng verboden te spreken, op straffe van onmiddellijke verwijdering van
school'. Al gauw ontdekken ze dat deze regel ook op de aankomstdag serieus bedoeld is.
Het voorlezen van het reglement was in verschillende internaten
een vast ritueel aan het begin van het schooljaar. `Gezegd werd wat
men allemaal niet mocht en zodoende bleef er geen ruimte over voor
wat men wel mocht' (Kortooms). In Hageveld droeg deze voorleessessie de naam `koffie-met-koek'. Ze vond plaats op de eerste zondag na aankomst, na de hoogmis, in de studiezaal, en was speciaal
bedoeld voor de nieuwelingen. De regent, die de artikelen voorlas,
voegde eraan toe dat het ook voor de heren van de hogere klassen
geen kwaad kon een en ander nog eens op te frissen. Zodra hij dit
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gezegd had behoorden de oudere leerlingen zacht brommend te protesteren. Dat hoorde bij het ritueel; het was een traditie, een 'mos'.
Hoe serieus was dit nu allemaal? Voor een nieuweling was het
moeilijk uit te maken. Ook al werden die regels bekend gemaakt, je
wist niet precies hoe ver dat ging. Je had het in het begin al druk genoeg met uitzoeken wanneer je waar moest zijn. Je wist niet eens
wat een refter was. 'Ik had dat woord nog nooit gehoord,' aldus J.
Post. 'Dm werd bij ons thuis niet gebruikt. "Cour", ook zo'n nieuw
woord. In Amsterdam heette het gewoon "speelplaats" Voortaan
at je in een refter. Je speelde op een cour; als je wat ouder was draaide je er je rondjes (dat wil zeggen: je liep eromheen). En je sliep in
een dortoir. Dat alles onder het wakend oog van de 'prefect' of een
`surveillant'. At was je pas negen, je heette nu pensionair. Als je op
je twaalfde een seminarie binnenkwam was je meteen 'student' , je
kreeg les van 'professoren'.
Dat veel internaatswoorden uit het Frans kwamen is niet toevallig. Tot in de jaren dertig was het spreken van Frans op een oudere
kostschool als de Ruwenberg voor de hogere klassen (de 'cour moyenne' en 'cour superieure') verplicht. Goed Frans leren spreken is
voor ouders Lange tijd een van de redenen geweest hun zoon erheen
te sturen; Frans gold immers in de periode vOor 1914 als de wereldtaal der beschaafden.
In Oudenbosch was in de jaren dertig het Frans als voertaal at verdwenen. Maar bepaalde termen en gebruiken handhaafden zich. Zo
spraken de jongens de broeders aan met 'frere', en leerden ze Frans
uit boekjes die door de broeders zelf waren uitgegeven, waarin alle
in het kostschoolleven noodzakelijke vragen en uitdrukkingen in
het Frans waren omgezet.
Niet alleen de oudere pensionaten, ook verschillende religieuze
congregaties waren sterk Frans georienteerd. Dit hing samen met
hun herkomst. Zo waren de vestigingen van de montfortanen in
Schimmert en de lazaristen in Wernhoutsburg tot stand gekomen
doordat deze congregaties hun activiteiten in Frankrijk ten gevolge
van antiklerikale wetgeving belemmerd zagen. In Wernhoutsburg
werd nog na 1945 tijdens het avondeten in het Frans voorgelezen;
het was de bedoeling dat iedere leerling aan de beurt kwam en zich
zo oefende in de uitspraak.
Behalve Frans omvatten de internaatstalen van gymnasia en seminaries uiteraard een behoorlijke dosis Latijn. Verder had elke kostschool nog een hele serie eigen woorden en uitdrukkingen; diverse
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gedenkboeken bevatten indrukwekkende lijsten. Opvallend talrijk,
en fantasierijk, zijn de benamingen voor allerlei soorten voedsel en
broodbeleg. Gehakt met ui: uileballen. Anijshagel: kalk. Gebakken
plakken bloedworst: briketten (dit uiteraard in Rolduc, gelegen
vlakbij de oudste steenkolenmijn van Nederland), enzovoort.
Internaten rekruteerden uit het hele land; veel jongens die zich tot
dan toe vrijwel uitsluitend in dialect hadden uitgedrukt, moesten nu
plotseling Nederlands gaan spreken. Omgekeerd belandden 'Hollanders' vaak van de ene dag op de andere als vreemdelingen in een
wereld waar overwegend Brabants of Limburgs dialect gesproken
werd. Mathieu Smedts (Wernhoutsburg 1926-1933), zelf afkomstig
uit een dorp in de Peel, kwam de eerste avond op de slaapzaal meteen al in taalmoeilijkheden. Het Amsterdamse jongetje dat naast
hem sliep, verstond hem niet. En zelf had hij niet begrepen wat de
surveillant met boven-Moerdijks accent had uitgelegd: je moest je
mond houden op de slaapzaal...
Vanaf de dag dat je arriveerde was je bovendien je voornaam
kwijt. Je werd voortaan aangesproken bij je achternaam. En als een
achternaam nu vaker voorkwam? Dan, aldus E.B. de Bruyn (Ruwenberg 1914), getrikte je voor- en achternaam als je Over hen
sprak; als je tegen hen sprak, bleef het alleen bij de achternaam.
Ook als twee jongens veel met elkaar optrokken werd niet gauw op
voornamen overgestapt. In De kleine republiek blijft Willems boezemvriendje het hele boek door simpelweg `Scholten' heten. Noemde een leraar je bij de voornaam, dan was dat iets bijzonders.
Hoorden andere jongens het ook, dan heette je al gauw een strooplikker. Of een kraaienlikker. Want ook daarvoor had elke kostschool weer een ander woord...

De eerste avond
Aan het eind van de dag waarop je als nieuweling het internaat binnenkwam, wachtten vaak nog enkele moeilijke momenten. `Wij
kregen les in het uitkleden,' vertelt Smedts. `Je deed je jasje uit, je
overhemd ging uit, je schoenen en kousen gingen uit. Dan kwam het
belangrijke ogenblik. Je trok een lang overhemd aan - verstrekt
door het seminarie, voor de andere kledingstukken waren de ouders
verantwoordelijk. Onder de oksels waren er zulke grote gaten dat je
handen erin konden en dat je je broek kon losmaken en uittrekken.'
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Hoe je uit te kieden, en wat 's nachts aan te houden, zulke elementaire dingen die altijd vanzelfsprekend waren geweest werden voor
het eerst een probleem. 'Ik was gewend om met zo goed als niks aan
te slapen,' aldus Arthur Sonnen over zijn entree in Weert (Saint
Louis). 'Het was niets bijzonders bij ons thuis. Nou, dat kon hier
niet. Een dodelijk geschrokken broeder vroeg me wat ik van plan
was.'
Ingrepen als deze vervreemdden je van je vertrouwde wereld. Ze
maakten de eerste avond, de eerste dagen moeilijk. Een seminarist:
`Ik had heimwee. Maar dat verbeet je. Ik heb het nooit laten merken. Niet aan andere jongens, ook niet aan paters... Je had een kast
en die was door mijn ouders volgepropt met chocola; dus die heb ik
de eerste paar dagen helemaal leeggevreten.'
Je at je ongans. Of je huilde, stiekem in bed. 'Ingehouden zacht,
dat vooral geen der ongekenden het hoorde' (Van Deyssel).
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3
Een doorsnee dag

Een week telt 7 etmalen en een etmaal telt 24 uren. Je kunt ze op verschillende manieren indelen. Terwijl het in de loop van deze eeuw
steeds normaler werd gevonden dat volwassenen niet meer dan acht
uur per dag werkten, bleef dit voor menig kostschoolleerling een
utopie. Vrije tijd was in zijn bestaan een schaars goed. In de lagereschooljaren werd er weliswaar weinig of geen huiswerk opgegeven;
maar zeker vanaf je twaalfde moest er hard en regelmatig gewerkt
worden. Overigens was dit zoals we zagen voor veel ouders juist een
van de redenen, zo niet het motief om hun zoon naar kostschool te
sturen. Veel oud-leerlingen zijn er achteraf trouwens zelf van overtuigd dat zij zonder de studiediscipline die hun op het internaat met
strenge hand werd opgelegd, hun diploma nooit hadden behaald.
Een week op kostschool telde meestal twee lesvrije middagen:
doorgaans op dinsdag en donderdag, naderhand op woensdag en
zaterdag. Maar op de vier gewone lesdagen zat je zowel 's morgens
als 's middags in de klas. Wie een aantal dagroosters van zo'n normale, volledige lesdag naast elkaar legt en een beetje cijfert, ziet dat
de verschillen tussen de diverse internaten in dit opzicht te verwaarlozen zijn.
Vroeg opstaan (vaak ergens tussen vijf en zes) en op tijd naar bed
(negen uur, half tien) was standaard. Voor de nachtrust was acht
a achtenhalf uur uitgetrokken. De voor de hand liggende gedachte
om de jongens uit de hogere klassen wat later naar bed te sturen
dan die uit de lagere, schijnt van tamelijk recente datum te zijn. De
oudere roosters scheren groot en klein in elk geval vaak over een
kam.
Werkdagen van negen a tien uren waren heel gewoon. Onder
`werk' is in dit geval te verstaan: aanwezigheid in klaslokaal en studiezaal. Activiteiten als misdienen en corvees in de refter of elders
laten we voor het gemak even buiten beschouwing. Om van straf40

werk - voor sommigen ook een regelmatig terugkerende, tijdrovende bezigheid - maar helemaal te zwijgen.
Vaste dagonderdelen als het ochtend- en avondgebed, de dagelijkse mis, de drie of vier maaltijden en het aan- en uitkleden namen
samen drie a vier uren in beslag. Voor vrije tijd, `recreatie', bleven
er ongeveer twee uren over. Hoe vrij die in werkelijkheid waren is
een ander verhaal, dat verderop in dit boek wordt verteld.
Hoe zag nu een doorsnee dag er van uur tot uur uit? Harry Tindemans, nu gepensioneerd onderwijzer te Nederweert, herinnert zich
dat zestig jaar na dato nog precies. Hij was van 1927 tot 1930 intern
aan de bisschoppelijke kweekschool te Venlo. Een wereldheer, zetbaas van de bisschop van Roermond, was er regent, maar verder
werd het internaat gedreven door paters en broeders dominicanen.
'Alles ging er op de minuut! Om zes uur kwam broeder portier
met een enorm grote bel op de slaapzaal klingelen - nou dat hoorde
je wel! Zeker als je dicht bij de deur lag. Kwart over zes moest je beneden in de kapel zijn voor het morgengebed. Dat duurde een klein
kwartier. Dan was het half zeven en trokken we naar de studiezaal.
Tot zeven uur studie. Dat was voor de hele school, voor alle klassen,
het waren er vier. Daarna hadden we de mis: vijfendertig tot veertig
minuten, afhankelijk van welke pater de mis deed. Dan kreeg je een
beetje buitenlucht, op de cour. Dat was een vrij kleine ruimte.
Stom eigenlijk: het waren toch opgroeiende jongens, maar er
werd nooit gespeeld, er werden alleen maar rondjes gedraaid, altijd
in dezelfde richting; dat was alles. Met groepjes. Tot acht uur. Dan
had je ondertussen wel zin in een ontbijt... Dat ontbijt stelde overigens niet veel voor, die paters waren behoorlijk arm.
Om half negen begonnen de lessen. Tot half een. Zonder pauze afgezien van het wisselen van leraar. De leraren wisselden van lokaal, wij bleven zitten. Dan had je even vijf minuten... maar geen lichamelijke ont spanning .
's Middags aten we warm. Daarna een uurtje recreatie. Dan weer
lessen, van twee tot vijf, aan een stuk. Na de lessen werd er een
broodje gegeten. Dan van half zes tot half acht algemene studie in
de studiezaal. Om half acht avondeten (boterhammen) en van acht
tot negen recreatie; ook weer gezamenlijk, in de recreatiezaal. Er
werd wat gekaart, gepraat, gelezen; gebiljart ook. Om negen uur 's
avonds naar boven; een kwartier avondgebed, gezamenlijk in de kapel; en dan in stilte naar de slaapzaal. Om half tien gingen de lichten
uit. Het hele jaar door, zomer en winter.'
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En dan werd er geslapen totdat voor de zoveelste keer die broeder
kwam, met die enorme bel... Ja, die bel! Symbool van orde en regelmaat. Er waren ook internaten waar 's ochtends een van de jongens
uit de hoogste klas ermee rond ging. 'Die bel hebben we een keer
verstopt,' aldus een oud-intern van een jongere generatie. 'De volgende ochtend verscheen — natuurlijk te laat — pater prefect op de
slaapzaal, luid in zijn handen klappend om ons alsnog uit bed te halen. ' Enorme pret!
Werden de kwekelingen in Venlo om zes uur wakker gebeld, op
verscheidene klein-seminaries was het nog vroeger dag. Een oudleerling van de priesters van het Heilig Hart, die zijn gymnasiumjaren tussen 1936 en 1943 in hun seminaries te Helmond en Bergen op
Zoom doorbracht, moest er al om kwart over vijf uit. Maar vaak
werd zijn slaap al eerder ruw verstoord.
`Dan werd je wakker doordat de wekker afging van "de pater"!
Die sliep op de slaapzaal — weliswaar op een apart kamertje — maar
je hOOrde die wekker afgaan en dan wist je: nog maar een half uurtje. De pest dat ik altijd in had! Ik dacht: verdomme! nog maar een
half uurtje! Ja en dan wilde je niet weer gaan slapen, daar werd het
maar erger van; maar niet slapen is ook zonde van je tijd...'
Wachten dus, wachten op de wekroep die bij de priesters van het
Heilig Hart iedere morgen door de slaapzaal klonk: `Vivat cor Jesu'
(leve het hart van Jezus). Om te bewijzen dat ze wakker waren, riepen de seminaristen hierop en masse vanuit hun chambretjes terug:
`Per cor Mariae' (door het hart van Maria).
`Behalve natuurlijk de lui die d'r bek niet opendeden. Als de pater
net in jouw buurt was en hij hoorde je niet antwoorden, kwam hij
wel even bij je hoor! Dan kwam die hand door het gordijn heen en
dan was het: "Wil jij wel eens antwoorden" '
's Zondags mocht je iets langer blijven liggen. Soms brachten internaatsleerlingen ook hoogtijdagen als die rond Kerstmis gezamenlijk door. 'In de kerstnacht was de mis om twaalf uur, dan moesten
we van tevoren naar bed, om zeven uur al; en dan werden we om half
twaalf geroepen. Dan was het niet: "Vivat cor Jesu — per cor Mariae" , maar dan werd er geroepen: "Hodie Christus natus est! " (vandaag is Christus geboren) en dan moesten we antwoorden: "Venite
adoremus! " (komt, gaan wij hem aanbidden) en dan gebeurde het altijd dat je een jongen hoorde roepen "Gadverdamme, nou al!" '
De Sint Ludgeruskweekschool te Hilversum, geleid door de Fraters van Utrecht, had een soortgelijk wekritueel. Ook hier begon de
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dag met de bel: tingelingelingelingeling!, en dan riep de dienstdoende frater luidkeels: `Geloofd zij Jezus Christus' en antwoordden de
kwekelingen in koor: 'In alle eeuwigheid amen!' Door de Inktpotjes', dat waren van die schuifjes in de deuren, die je omhoog kon
doen, konden de fraters naar binnen kijken: of je d'r al uit was. Gerard Alofs beschrijft hoe in zijn tijd, de jaren 1935-1939, zo'n ochtend verliep: `Opstaan, bed afhalen; wassen; op je nachtkastje had
je zo'n emaille bak met water; uitbrengen in de gang... Daarna naar
beneden, zwijgend. En dan zwijgend rondlopen op de binnencour.
Om die cour heen liep een overdekte gang, daar liep je rondjes totdat de zoemer ging. Dan moesten we naar de kapel voor het morgengebed en de mis. Tijdens en na het ontbijt mocht je praten. VOOr die
tijd niet; dan was alles silentium.'
Silentium: het verplichte stilzwijgen gedurende bepaalde uren,
maaltijden of dagdelen. Niet alleen in kloosters en tijdens retraites
(later heetten ze bezinningsdagen) maar ook in het alledaagse kostschoolleven handhaafde het spreekverbod zich nog lange tijd, alle
aanzetten tot versoepeling van regels ten spijt.

Hygiene
Datzelfde geldt trouwens voor andere bestanddelen van het dagelijks leven in internaten. Jongens die er in het begin van de jaren
zestig vertoefden stonden 's morgens misschien een half uur later
op, maar in veel opzichten week hun leven niet of van het patroon
dat al lang vOOr de oorlog bestond. De bel, het rondjes draaien op
de cour, de eenvoud van de sanitaire voorzieningen...
Zo vertelt een oud-intern van het Mill Hill College to Tilburg
(eindexamenjaar 1969), dat de hogere klassen weliswaar over wat
ruimere kamers beschikten, met wastafel, maar de jongens van de
lagere klassen sliepen in de bekende chambrettes met een gordijntje
als deur. 's Ochtends of 's avonds moesten zij een bakje water halen.
`Je had zo'n gietijzeren staketsel, daar hing een wasbak in, en die
bak ging je bij de kraan vullen met water; daar liep je mee terug naar
je chambrette en dan kon je je wassen.'
Hoewel de Mill Hillers missiewerk verrichtten in de warme landen, waren hun opvattingen over hygiene niet baanbrekend.
`In de eerste klas kregen we hygienische voorlichting. Die pater
stond daar voor die klas en ging ons uitleggen hoe we ons moesten
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wassen en douchen. Dat vonden wij zo belabberd! Hij zei: "Je begint je te wassen van je voeten tot aan je hoofd." Ik zei: "Ik heb
thuis geleerd: eerst je hoofd en dan ga je zo naar beneden." Dus de
hele klas lol, die vent hartstikke kwaad, hij was toch al zenuwachtig
voor zo'n groep van veertig jongens...'
Misschien had deze pater zelf zijn ideeen op dit gebied gevormd
in de tijd dat het vele malen herdrukte boekje van Mgr. A.F. Diepen
De wellevendheid nog in zwang was. Dit Handboek ten gebruike
van R.K. seminarian, colleges, kweekscholen en pensionaten, van
ouders en opvoeders (12de druk: 1931) was een bewerking van een
Duits origineel uit 1877. De bewerker was zelf een tijd lang rector/directeur van de bisschoppelijke kweekschool te 's-Hertogenbosch. Het werkje bevat onder de kop: 'Eerste hoofdstuk: De Zindelijkheid' gedetailleerde beschouwingen over het schoonhouden
van nagels, tanden en haar, het snuiten van de neus en wat dies meer
zij. Bij allerlei handelingen geeft de schrijver nauwkeurig aan hoe
vaak zij moeten gebeuren. Haar kammen: dagelijks. Voeten wassen: 's winters elke 14 dagen, 's zomers elke week, of zo nodig zelfs
meermalen. Maar over het baden of reinigen van het lichaam als geheel wordt alleen gemeld dat dit met het oog op de gezondheid en
zindelijkheid 'van tijd tot tijd' noodzakelijk is. De enige verdere
aanwijzing luidt: 'Men onderhoude daarbij altijd met de meeste
stiptheid de regels der christelijke eerbaarheid en zedigheid, zoo jegens zich zelf als jegens anderen.'
Het lichaam was een gevaarlijk ding. De katholieke vuistregel
voor de zindelijkheid luidde in de dagen van Diepen: zorg ervoor dat
de onderdelen die zichtbaar zijn voor anderen, schoon zijn. Dus: gezicht, hals en handen. En wat de rest betreft: vooral niet overdrijven.
Zo herinnert zich een oud-leerling van het aartsbisschoppelijk
klein-seminarie te Culemborg dat je daar eenmaal per maand een
teiltje met koud water op de slaapzaal bij je chambrette kreeg; er
werd verondersteld dat je daar je voeten in waste. 'Ik weet van een
jongen uit Twente, die zei: "Ik zal wel gek zijn, mij te koud." Toen
we hem vroegen, hoe hij dat dan redde, want de surveillant moest
toch het ongebruikte water opvallen de volgende morgen, antwoordde hij: "Ik roer er wat tandpasta door." '
Overigens waren teiltjes en ijzeren staketsels zeker geen regel. Het
pensionaat Huize Sint Radboud in het Noordhollandse Medemblik,
gedreven door de fraters van Tilburg, had al in de jaren twintig heel
wat modernere wasvoorzieningen.
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`Het wassen 's morgens, dat ging aan wastafels die in lange rijen
op bepaalde punten op de slaapzaal stonden. Je moest wachten op
je beurt, met je zeepbakje en jehanddoek stond je in de rij.' In het
Canisius-college te Nijmegen, trots bolwerk van de jezuIeten, hoefde je niet eens in de rij te staan want daar hadden sedert de jaren dertig zelfs de afzonderlijke chambrettes elk een eigen vaste wastafel!
Ook het verschijnsel douches rukte op. Zoals vaker, had de moraal moeite om de ontwikkeling van de techniek bij te benen. De
Sint Ludgerus-kweekschool te Hilversum bijvoorbeeld had in de jaren dertig de beschikking over een badzaal waarin zich zo'n 25 afgesloten badhokjes met douches bevonden. `Onvergetelijk en lachwekkend was ons zogenaamde badschortje,' aldus oud-leerling Gerard Alofs. `Daarmee moesten we onze lendenen omgorden. Een
lange, gestreepte schaamdoek, die tot over je knieen hing, met twee
brede bandjes, voorzien van knoop en knoopsgat. Buitenstaanders
die op onze baddag langs de kweekschool wandelden of fietsten, zagen op de bovenverdieping waar onze slaapcellen waren een hele
verzameling van die badschortjes voor de open ramen te drogen
hangen. De frater-surveillant op de badzaal controleerde nu en dan,
kijkend over het niet al te hoge deurtje, of je dit kuise kledingstuk
wel functioneel gebruikte.'
Ofschoon sommige oud-kostschoolgangers op dergelijke feiten
wat geprikkeld reageren (` Ik ken die verhalen wel! ') zijn ze toch niet
uit de lucht gegrepen. Ook in het Huijbergen van rond 1930 was het
dragen van de badbroek voorschrift. `Wat zou het fijn zijn, zonder
badbroek onder die warme straal te staan,' verzucht de kleine pensionair in Theo Vesseurs boek, 'mar elk ogenblik kon de broeder
binnenkomen.' Bertus Aafjes, seminarist bij de kruisheren te Uden,
moest daar 'in badpak gekleed in de badkuip' . Later verhuisde hij
naar Hageveld, het klein-seminarie van het bisdom Haarlem, waar
de vrijheid naar zijn zeggen iets groter was; 'het verplichte badpak
in bad werd vervangen door een verplichte lendendoek onder de
douche.' Op het klein-seminarie van de lazaristen in Wernhoutsburg moesten de jongens in de tijd dat Mathieu Smedts daar verbleef (1926-1933) eveneens met een zwembroekje aan onder de douche.
Een andere oud-leerling van Wernhoutsburg, die daar kort na de
oorlog als nieuweling arriveerde, herinnert zich dat je er eens in de
3 weken mocht douchen en dan ook nog vrij kort; en dat hij —
hoogstwaarschijnlijk daardoor — scabies opliep. Jean Severeijns,
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die diezelfde sobere jaren doorbracht te Rolduc, noteert dat de jongens daar een keer per veertien dagen een bad mochten nemen: Ten
weldaad, een feest, waarvan je in alfabetische volgorde in groepen
van twaalf mocht genieten, ieder voor zich natuurlijk, achter een
hermetisch gesloten deur, maximaal tien minuten lang, voor de prijs
van een gulden.'
Internaten die zelf nog niet over douches beschikten losten de
kwestie soms heel praktisch op door de jongens eenmaal per week
naar het zwembad te sturen. Maar in de jaren vijftig waren zowel de
accommodaties als de opvattingen over hygiene zo ver ontwikkeld,
dat eenmaal per week douchen regel werd. In het broederspensionaat te Bleijerheide, waar Pierre Castermans intern was, waren de
doucheruimten zelfs voorzien van deuren die je kon afsluiten. `Geen
gordijnen. Het was dus niet: even om het gordijn kijken of iemand
staat te masturberen.'
Toezicht bleef elders echter heel gebruikelijk. Bijvoorbeeld in
pensionaat Saint Louis te Weert, waar de Broeders van Maastricht
pogingen in het werk stelden jongens als Arthur Sonnen op te voeden. Ten keer in de week, op vrijdagmiddag, nam je je handdoek
en schone onderbroek mee naar de klas, en na afloop van de school,
om vier uur, wandelde je dan, twee aan twee, met de broeder voorop, met de hele klas naar de doucheruimte. Je ging zo'n hokje binnen en duwde de deur dicht. (Die deur kon je van binnenuit niet zelf
opendoen, die kon alleen van buitenaf open.) En dan kleedde je je
uit. Met hemd of zwembroekje aan onder de douche, dat was er bij
ons niet bij.
Je kon zelf niks met de kranen doen. Er was een grote centrale
kraan, en een thermometer. De broeder riep: "Staan we allemaal
klaar...? Daar komt het water! !" En dan: "Eeeeeeven wachten!"
want er kwam eerst altijd een beetje koud water; en dan "O00000nder de douche!" nou en dan gingen we eronder staan; "Inzepannn!" En even later: "En dan kom ik nu de ruggen wassen!" En
dan kwam hij je douchecel binnen, waste hij je rug, bekeek je lijf
meteen ook even van voren, riep monter: "Alles nog in orde?" "Ja
broeder!" en dan stapte hij weer naar buiten.'
In Oudenbosch had een van de broeders een ander controlesysteem: als hij drie keer met zijn knokkels op het ruitje van de douchedeur klopte, moest je meteen te voorschijn komen en die deur
openmaken. Dan keek hij of je geen `onkuise handelingen' verrichtte. realiseer je je achteraf,' vertelt Jan Post. `Toen dacht ik:
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verrek, wat heb ik nou aan mijn kar hangen! Dat die vent op dat
dingetje tikt en dat ik die deur moet opendoen terwijl ik piemelnaakt sta! Wist ik veel wat de bedoeling daarvan was!'
Inspecterende blikken: ze waren er niet alleen in die douchehokjes
maar eigenlijk overal. Voor Sonnen is dat `typisch kostschool'; het
voortdurend je bespied voelen, continu op je hoede moeten zijn.
`De merkwaardige interesse die deze mensen altijd aan de dag legden. Naderhand leg je dat erotisch en seksueel uit. Maar dat is geloof ik alleen maar achteraf.'
Een soortgelijk inspectieritueel beschrij ft Edmond Nicolas in zijn
roman Brocaat en boerenbont. In de kostschool Saint Louis te
Roermond (die later zou verhuizen naar Amersfoort), een
negentiende-eeuws internaat voor jongens uit de gegoede stand, was
het op zaterdag grote schoonmaak. 'Beurt om beurt gingen de jongens in een ondiep bad, waarin je niet kon zitten of liggen, maar alleen hurken. Dan moest je je wassen, en dan trok je een schoon
hemd aan. En dan ging je in optocht naar de dortoir, waar je een
schoon nachthemd kreeg. Maar bij het uitreiken keek Broeder Ambrosius altijd heel precies naar je, of je wel schoon was, of je een
schoon hemd aanhad. Dat noemden de jongens de hemdenkijkerij.'
Priesters en religieuzen namen de taken van moeders, vaders,
zusters en broers over, en deden dat elk op hun eigen manier. Gerard Brom merkte het aan den lijve toen hij eveneens te Roermond,
maar dan in het Bisschoppelijk College, intern werd. 'Op kostschool was ik opeens aan mezelf overgelaten wat wassen en kleden
aanging, waarvoor mijn zusters tot dusver gezorgd hadden. Een
goedige leraar stuurde me eens naar de slaapzaal, om me beter te
wassen. Toen ik terugkwam, zei hij glimlachend, dat ik het vuil nu
wel van mijn wangen afgeveegd, maar achter mijn oren neergestreken had.'
In het Sint Antonius-pensionaat te Tegelen, een van de zeldzame
jongenskostscholen die door nonnen gedreven werden, bepaalden
de eerwaarde zusters wat je aanhad. Zij legden kleren voor je klaar;
zij maakten ook uit wanneer het tijd was voor een schone onderbroek: een keer per week.
Monseigneur Diepen maande in dit verband: 'Wees bij het aan- en
uitkleeden uiterst kiesch en zedig, ook zelfs dan, wanneer gij u alleen
bevindt. Bedenk, dat gij altijd in de tegenwoordigheid zijt van God
en van uw Engelbewaarder en dat kieschheid de behoedster is der eerbaarheid, gelijk eerbaarheid de bewaakster is der kuischheid.'
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Ziekte
De enige manier om te ontsnappen aan de dagelijkse dwang van het
vroege opstaan, wassen en aankleden was: ziek zijn. Wie aannemelijk kon maken dat hij dat was (de thermometer tussen de billen
moest vaak het bewijs leveren), werd ergens apart gelegd. Als je pech
had en de enige zieke was, kon dat behoorlijk saai zijn. Je werd in
veel gevallen min of meer aan je lot overgelaten. Ziek zijn mocht
vooral niet te aantrekkelijk worden.
Een groot internaat als Rolduc had behalve een speciale ziekenboeg (de `infirmerie') ook een aparte ziekenzuster. Elke morgen liep
zij de slaapzalen of om te zien of er zieken waren. Bleef iemand in
bed, dan vroeg zij zakelijk: `Zo jong, ziek of lui?"s Avonds hield zij
spreekuur, soelaas biedend voor hoofdpijn, winterhanden en zweetvoeten.

8. Ziekenzaal van Huize Ruwenberg te Sint Michielsgestel.

Ging het om ernstiger zaken dan moest wel eens in de buitenwereld
hulp worden gezocht, bij een dokter of specialist. Was de kwaal niet
al te pijnlijk, dan kon zo'n bezoek een aantrekkelijk verzetje zijn.
Soms werd het een complete excursie. Onder geleide, dat wel. In kleinere plaatsen als Medemblik, de vestigingsplaats van pensionaat
Huize Sint Radboud, was er bijvoorbeeld geen tandarts gevestigd.
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Een keer per week kwam een tandarts uit Hoorn; die hield dan
spreekuur in 'Het Wapen van Medemblik'. Kreeg je kiespijn op een
andere dag, dan ging een frater met je mee in de trein van Medemblik
helemaal naar Hoorn (tegenwoordig als `stoomtram' een toeristische attractie). Voor de pensionairs uit de vooroorlogse tijd moet het
een soort wereldreis zijn geweest.

Eten
Maar op een doorsnee dag was je niet ziek en diende je alle vaste programmaonderdelen of to werken. Niet dat dat allemaal met tegenzin
gebeurde! Neem de dagelijkse maaltijden. Nergens werd zoveel op
gekankerd als op het eten; toch stortte de hele internaatsbevolking
zich er telkens weer gretig op. Vanuit de studiezaal of je klaslokaal
komend zocht je snel je vaste plaats in de refter op en ging je achter
je stoel staan. Na het gebed, uitgesproken door de surveillant, mocht
je gaan zitten en aanvallen. Jongens op kostschool: jongens in de
groei.
Gegeten werd er meestal vier keer per dag. Behalve het ontbijt, het
middageten (warm) en de avondboterham, had je het 'goatee (in
sommige internaten de `rnerenda' of `potus' geheten). Dit tussendoortje vond plaats 's middags na de lessen en voor de avondstudie.
Het bestond soms uit pap, meestal uit brood. In Oudenbosch was het
in de jaren dertig gebruik dat de jongens hiervoor van hun zakgeld
beleg kochten. `Aan de kop van de tafel stond een grote kist. Daar
had iedereen zijn potje appelstroop of jam of zijn busje hagelslag in
staan. Als dat op was moest je van je zakgeld broodbeleg kopen. In
een soort kantine had een van de broeders een handeltje, in een kast.'
Ook in het Eindhovense Augustinianum bestond het goilter uit
brood zonder beleg. En thee: 'Van die thee met melk; dat je niet wist
of het melk of thee was,' aldus L. van Kalmthout. Hij woonde er in
de jaren 1920-1926. 'Broeder Piet was een ontzettend aardige vent.
Hij deelde het brood uit. Als je hem nu en dan eens een sigaar gaf, en
vroeg: "Krijg ik weer eens een kapje van je?" zorgde hij dat jij de
korst kreeg. Die was dikker dan een normale snee. 's Avonds en 's
morgens lag het brood op schalen, maar 's middags om vier uur
kreeg je afgepast vier sneeen brood. Hongerig kwam je dan de eetzaal binnengestoven, de lucht van dat verse warme brood kwam je tegemoet (ze bakten daar zelf), en dan zag je op je bord die vier sneeen
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liggen, of die drie plus dat kapje. Hoe kon je nu voorkomen dat je
buurman onder het bidden stiekem het korstje verwisselde? De enige
methode was: als je binnenkwam en je zag dat je een knoetje had (zo
noemden we dat), dan moest je d'r meteen flink op spuwen. Dan lei
je 't terug. Niemand die het dan nog afpakte.'
Het gemiddelde eettempo lag hoog; als je eigen tempo te ver achter
bleef, kwam je te kort. Het snelle eten van politicus Ruud Lubbers
komt volgens een van zijn klasgenoten, Jean Penders, waarschijnlijk
door 's mans kostschoolverleden. Beiden waren in de jaren vijftig intern op het Nijmeegse Canisius-college. Waarom werd er zo haastig
gegeten? `Omdat het nauwelijks smakelijk was, en bovendien vrij afgepast,' zegt Penders. Ook op deze jezuIetenschool was het zaak ervoor te zorgen dat een ander je eten niet inpikte. Je zat met zes jongens aan een tafel en als er dan twaalf plakjes vlees lagen, moest je
uitkijken dat de anderen je niet te snel of waren. Ik wil niet zeggen dat
ze onder het bidden je vlees stalen, maar het was toch zaak vlot door
te eten, dan kon je weinig overkomen.'
De atmosfeer verschilde overigens alnaargelang het internaat. Piet
van der Bruggen, die rond 1930 in het klein-seminarie Beekvliet
woonde, vond het daar sober, somber en Spartaans. De refter had
veel weg van een soldatenkantine: 'Lange, bruin geverfde tafels-metde-banken-eraan-vast, geen tafellakens; het tafelblad overdekt met
littekens van de vorige generaties.' Het eten was navenant. Dagelijks
dezelfde lauwe thee, dezelfde roze worst-zonder-smaak, 'en toch
proef ik die soms nog.'
In huize Sint Radboud te Medemblik ging het in die jaren beschaafder aan toe. Een oud-leerling van dit jongenspensionaat beschrij ft de gang van zaken als volgt: 'Lange tafels, met banken; met
linnen gedekt; per vier personen werden dekschaaltjes neergezet; een
glazen karaf water en een glas; altijd soep vooraf; aardappelen,
groente en vlees, en altijd iets toe. Je had je eigen servet; servetringen; dat werd allemaal gedekt door de fraters. Ook in de keuken
werkten fraters.
Tijdens de maaltijd had je voor de helft gelegenheid om te praten.
Voor de andere helft gold: silence. Dan werd er voorgelezen door een
van de leerlingen. Meestal over het leven van een heilige.'
Het stilzwijgen tijdens de maaltijden of een gedeelte daarvan hield
lang stand. Zo werd nog in de jaren zestig in het klein-seminarie van
de paters oblaten te Valkenburg onder het eten voorgelezen. In zekere zin soortgelijke lectuur als in Medemblik, in een lichtere variant:
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9. Eetzaal van seminarie Hageveld.

men las de populaire romans over Don Camillo. De paters aten in
diezelfde zaal. Zij zaten bij elkaar aan een tafel en werden bediend
door een aantal jongens die de beurt hadden. Zij serveerden het eten
van de paters en moesten afwassen. Bij de Montfortanen in Schimmert ging het net zo. bedienen van die paters moest je ook leren:
rechts wegpakken en links bijzetten, en hoe je moest inschenken en
dat soort dingen,' aldus Willy van Oss. `Wat ik heel raar vond was
dat de paters altijd veel beter eten hadden dan wij . Dat ze dat zelf niet
gek hebben gevonden! We kregen echt heel karig eten.' Juist bij congregaties waar religieuzen en jongens in dezelfde ruimte aten bleef
het nog lange tijd kloosterachtig toegaan, met silentium en voorlezen.
Maar dikwijls deed de gang van zaken niet zozeer aan een klooster
denken als wel aan een kazerne. De kloof tussen het ideaal der wellevendheid en de praktijk van alledag was misschien nergens zo schrijnend als juist in de refter. Alleen al het enorme kabaal dat (als er geen
silentium gold) na het bidden losbarstte. En dan de tafelmanieren.
`Het ging er rouwdouwerig toe. Veel van die kinderen aten met de
mond open. En hoe die Brabanders soep eten! De kin op het bord, de
linkerhand onder de tafel rondom de rechterenkel geklemd '
Gelukkig stonden oesters, asperges en druiven zelden of nooit op
het menu; hoeveel kostschoolleerlingen zouden Monseigneur Die51

pens aanwijzingen over de juiste manier om deze gerechten te nuttigen uit hun blote hoofd hebben kunnen citeren? Zijn betoog over het
eten van een zacht gekookt ei (niet leegslurpen, niet met je mes erin
roeren, niet uitschudden op je bord...) stond misschien iets dichter
bij de praktijk . Maar het dagelijkse verse eitje waar Nicolas in zijn
roman van spreekt was beslist niet standaard. Eigenlijk is een vergelij king met het soldatenmenu nog te rooskleurig. Bert van der Pol,
die de jaren 1962-1967 doorbracht als intern op het Carmelcollege te
Oldenzaal en daar overigens goede herinneringen aan heeft, noemt
het kankeren op het eten terecht. 'Ook als ik er nu op terugkijk. Toen
ik als arts in militaire dienst was, kwam ik in veel kazernes; ik heb dus
heel wat ervaring met militaire keukens. Die waren echt stukken beter.
Lustte je iets niet, dan had je daar vooral jezelf mee: je kreeg dan
gewoon niets. Handiger was het om te ruilen. Fluistergesprekken onder het bidden: `Mag ik jouw gehaktbal?, krijg jij straks mijn pudding.' Op sommige internaten waar jongens vanaf de lagereschoolleeftijd werden grootgebracht, zoals Oudenbosch, moest je
alles eten. Daar werd wel eens stiekem iets onder tafel weggewerkt.
Wat de leiding vooral trachtte te bestrijden was negatief commentaar. 'Ik heb een keer vreselijk op mijn kop gehad, ben gedreigd met
wegsturen,' vertelde Gerard Alofs, oud-kwekeling van de Sint
Ludgerus-kweekschool te Hilversum. 'We zaten aan tafel. Ik lustte
geen bietjes en moest die toch eten. Toen zei ik tegen die surveillant,
frater Celestinus (Hannes noemden we hem): "Ik lust dat varkensvoer niet!". Vreselijk stom van me! Goed. Ik moest eruit, ik moest
naar "Teun" toe: de directeur, frater Athanasius Bult. Op zijn kamer. Vreselijk op mijn kop gehad. "Varkensvoer", 't is ook geen
term natuurlij k ! '
Wanneer het kankeren op het eten (`die eeuwige gekleurde muisjes') weer eens epidemische vormen aannam, grepen sommige prefecten naar het wapen der klassikale `geestelijke lezing' . Zij tilden
het onderwerp uit de laag-bij-de-grondse wereld van de arbeids- en
levensomstandigheden omhoog naar de ijle sferen van de moraal en
geselden met toornige blik het materialisme. Dat wilde wel eens helpen — even. Nooit lang. Of hier nu morele, pedagogische of economische redenen achter zaten, in elk geval bleef er op eetgebied in veel internaten een spanning tussen aanbod en behoefte. Er waren verschillende manieren daar iets aan te doen. Bijvoeding, verschaft door het
thuisfront; je `stadpermissie' op woensdagmiddag gebruiken om il52

legaal een warme worst te eten bij de HEMA; nachtelijke strooptochten in eigen huis... Ten keer hadden we 's nachts ingebroken in
de keuken en toen had een van ons een pot met haring laten vallen.
Dat waren van die grote potten. Het waren ook joekels van koelkasten natuurlijk. Het was een enorme smeertroep, we waren net aan
het opruimen en toen kwam er een pater aan, ook 's nachts, die had
ook honger, dus die kwam ook wat eten. Wij doken weg, achter
kasten, deden het licht uit... Hij pakte zich wat uit die koelkast en
riep: "Wel weer opruimen jongens!" en toen liep hij weg. Soms konden ze ontzettend soepel zijn.'
Avonturen als dit maakten echter geen deel uit van de internaatsroutine. Normaal gesproken lag je 's nachts in bed. De volgende ochtend was het weer vroeg dag: een dag die in grote trekken gelijk zou
zijn aan de vorige. Gerard Brom, die we in dit hoofdstuk al eerder tegenkwamen, klaagt over de eentonigheid en de verveling van het
kostschoolleven omstreeks 1900. En al werden de mogelijkheden om
de vrije uren te besteden vooral vanaf de jaren vijftig drastisch uitgebreid, toch bleef het internaatsleven voor de meeste jongens van een
grote voorspelbaarheid. Een seminarist van de periode 1965-1971
verzucht: 'Da is een van de dingen die me zijn bijgebleven: alle dagen waren hetzelfde.'
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10. Kapel van de Sint Ludgeruskweekschool to Hilversum.

4
Het oog van God

In de gang van alledag nam de godsdienst een belangrijke plaats in.
Volgens veel oud-leerlingen speelde het geloof zelfs een allesbeheersende rol. Of het internaat de jongens nu voorbereidde op een leven
als priester of religieus dan wel op een loopbaan in 'de wereld' ,
maakte in dat opzicht geen verschil. In een doorsnee katholieke jongenskostschool zoals Huize Sint Radboud to Medemblik begon elke
dag met morgengebed en heilige mis ('s zondags twee missen: een
`stifle' en een gezongen). Dan werd er om twaalf uur het Angelus gebeden. Om drie uur volgde een kort gebed voor de overledenen en
de stervenden. 'Da was ook vast pandoer, elke dag, in de klas,' aldus een Amsterdammer die omstreeks 1930 in Medemblik pensionair was. `Verder alle dagen om vijf uur een kort bezoek aan de kapel; vijf of tien minuten. 's Zondags om zes uur het lof, in de kapel.
En elke avond rond half negen avondgebed en rozenkrans.'
Op seminaries had je bovendien nog meerdere keren per week lof,
soms zelfs iedere dag; of vespers en completen... Achteraf menen
velen dat het wel wat minder had gekund. De eindeloze herhaling
van voorgeschreven formules holde de betekenis van de woorden
uit. Op het moment zelf werd deze overdosis aan gestandaardiseerde godsdienstigheid overigens door menigeen ondergaan als iets dat
even vanzelfsprekend was als ademhalen. Kostschoolleerlingen en
zeker seminaristen kwamen in de regel uit gezinnen waar kerkgang,
gebed en devoties van allerlei aard tot de routine van alledag behoorden. Velen waren misdienaar geweest. Min of meer regelmatig
biechten was voor hen ook niet nieuw. De overstap naar de kostschool was in dit opzicht niet zO groot: 'het sloot naadloos aan'. Bovendien konden de kerkelijke rituelen met hun eigen sfeer, hun
kaarslicht en wierookgeur, hun kleurensymboliek en gregoriaanse
zang, een speciale aantrekkingskracht hebben. Niet voor niets
maakten ze deel uit van de motieven waarom jongens zich tot het
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priesterschap geroepen voelden. Daarom accepteerden zij een grote
hoeveelheid kapelbezoek en dagelijkse rozenhoedjes als iets vanzelfsprekends dat er nu eenmaal bij hoorde, zeker in de vooroorlogse jaren.
Maar niet voor iedereen sloot het naadloos aan. Zeker niet voor
Theo Vesseur, die rond 1930 vanuit een Utrechts gezin op kostschool in Huijbergen belandde. `Mijn moeder was niet dogmatisch,
die vond de rozenkrans een afschuwelijk vervelend gezanik,' aldus
Vesseur. 'Dat was voor mij moeilijk, want dan zei zo'n broeder: "In
een goed gezin wordt iedere dag de rozenkrans gebeden" en dan
dacht ik: nou bij ons is het toch een lekker gezin — maar d'r wordt
gelukkig nooit die rozenkrans gebeden! Ik had zoiets van: och, mijn
moeder is toch wijzer dan jullie allemaal bij mekaar...'

Ad maiorem Dei gloriam
Seminaries en ook de meeste andere internaten hadden een eigen kapel. Dat was bij uitstek de plek voor de eredienst, samenzang en gebed. Daar werden de hoogtepunten van het kerkelijk jaar op soms
luisterrijke wijze gevierd. De theoloog Willem Grossouw raakte
destijds als jongen van elf in de kapel van het klein-seminarie Beek-

11. Sacramentsprocessie op het terrein van pensionaat Saint Louis to Amersfoort.
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vliet tijdens de plechtigheden van Allerheiligen op 1 november 'bedwelmd door zoveel sublieme schoonheid' . Anderen herinneren
zich de kapel vooral als een oord van verveling en gedwongen braafheid. `Als er een plaats was waar je in de gaten werd gehouden dan
was het wel de kapel,' aldus een oud-seminarist van IJpelaar. `Klieren was er uitgesloten, je kon beter proberen om een dutje te doen.'
Weer anderen brachten er de tijd nuttig door met heimelijke lectuur.
Zoals Jos de Groot, die in de oorlogsjaren intern was aan het Augustinianum te Eindhoven. `Je zat te wachten tot het afgelopen was,
daar kwam het eigenlijk op neer. Ik heb er Kamertjeszonde van
Herman Heijermans gelezen. Ze hebben het nooit gemerkt.'
Ook buiten de kapel was het leven doortrokken van het katholieke geloof. Dat begon al met de inrichting van slaapzalen en chambrettes. Behalve kruisbeeld en wijwaterbak hing vaak ergens in een
hoek nog een `Oog Gods': een stille hint dat ook je nachtelijke puberfantasieen en intieme handelingen gezien werden. In gangen,
hallen en trappenhuizen kwam je beelden tegen van heiligen als de
jonggestorven Aloysius van Gonzaga, patroon van de studerende
jeugd, met zijn lelie — symbool van de reinheid — en in de tuin had
je de Lourdes-grot, waar Maria verscheen aan Bernadette Soubirous. In de studiezaal en het klaslokaal werd je opnieuw herinnerd
aan God. Aan het begin en eind van de lessen en de studie werd altijd gebeden. Boven elke vertaling of proefwerk schreef je de letters
A.M.D.G. (Ad maiorem Dei gloriam, tot meerdere glorie van God).
In dezelfde sfeer lagen de gebeurtenissen die de dagelijkse sleur
op een prettige manier doorbraken. Als vanuit een van de Brabantse
internaten een uitstapje werd gemaakt, was het doel meestal de kathedraal van Sint Jan in Den Bosch, of een `Lievevrouwke' in een
van de talrijke bedevaartoorden. Een ander regelmatig terugkerend
evenement was het bezoek van een pater uit de missie, die spannende verhalen vertelde of een missiefilm draaide. De grootste feesten,
die hun schaduwen weken vooruit wierpen, waren religieuze
feesten. De kerstnacht werd niet zelden in het internaat doorgebracht. Behalve de jaarlijks terugkerende hoogtijdagen van het kerkelij k jaar en de naamdag van de regent vormde ook het zoveeljarig
klooster- of priesterfeest van een leraar of prefect aanleiding tot
feesten.
Veel vrije uren van jongens op kostschool werden besteed aan activiteiten die meer of minder rechtstreeks dienden 'ad maiorem Dei
gloriam' . De een was koster of hulpkoster, de ander was in de weer
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voor een missieclub of -tentoonstelling, een derde zat in het bestuur
van de Mariacongregatie, een vierde moest naar de repetitie van het
zangkoor...
Lid zijn van het koor kostte tijd, vooral als er een feest op handen
was en er bijvoorbeeld een moeilijke meerstemmige mis van Palestrina moest worden ingestudeerd. Maar aan de andere kant genoten de koorleden aanzien en privileges. Behalve het plezier van het
zingen zelf - het muzikale peil van deze koren was vaak hoog - had
je nog de lol van Cecilia-feesten en uitstapjes. Een oud-leerling van
Rolduc vertelt dat de jongens uit de lagere klassen naar het koor gelokt werden met privileges zoals verlof om te roken (wat 'de kleintjes' anders niet of zelden mochten). `Daar hing de rook zo dicht, je
kon er je naam in schrijven! ' Ook in Huijbergen was het fijn om in
het zangkoor te zitten. 'Dan was je iets, he,' aldus Theo Vesseur.
Bovendien repeteerde het zangkoor in de tijd dat de anderen
moesten voetballen. `Dus daar was je dan ook vanaf. Ik heb ongelofelijk graag op het zangkoor gezeten. Bij de kerkdienst zat je daar
boven, je was toch wat verheven boven de anderen. Het had ook iets
vrijgevochtens. Als er een meerstemmige mis doorheen moest, had
je op de dinsdag- en donderdagmiddagen waarop de anderen grote
wandeling hadden, zangrepetitie; daarna ging je met die zanggroep,

12. Zangkoor van klein-seminarie Beekvliet te Sint Michielsgestel, ongeveer 1964.
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groot en klein, het bos in.' Je hoefde niet zoals anders in de rij te lopen. Er werd een partij `vlaggetje-veroveren' op touw gezet, en een
terrein afgebakend waarbuiten je 'at" was. Zo wist je precies waar
je geen controle hoefde te vrezen. 'De broeders die het zangkoor
leidden moeten geweten hebben dat daar lekker gerotzooid werd. Er
werd eindeloos gezoend en gevrijd...'

Kleine kloosterlingen
Klooster, internaat en school waren vaak in een en hetzelfde gebouw gehuisvest. Bovendien fungeerde menig internaat als voorbereiding op latere toetreding tot een religieuze orde of congregatie.
Geen wonder dat het dagelijks leven en de omgeving van de interne
leerlingen vaak de sfeer van het klooster ademden. Soms heel letterlijk : zo sliepen de eerste internen van het Dominicus-college te Nijmegen in de cellen die oorspronkelijk waren getimmerd voor de novicen. Andere facetten van het kloosterleven zoals het silentium en
het voorlezen uit heiligenlevens in de refter tijdens de maaltijden,
kwamen al eerder ter sprake.
Alnaargelang het karakter en wat genoemd werd de eigen `spiritualiteit' (geestelijke levenshouding) van de betreffende orde of congregatie werd er gebeden voor de missie, of was er een dagelijkse
korte aanbidding, een wekelijkse kruisweg, een speciale devotie
voor Maria of het Heilig Hart of een bloeiende derde orde. Een
commissie die eind jaren vijftig onderzoek deed naar de opvoeding
in Nederlandse klein-seminaries, signaleerde gebruiken als het voorlezen van stichtelijke teksten onder het uitkleden bij het naar bed
gaan, en gezamenlijke oefeningen van voorbereiding op de dood —
kortom zaken die volgens de commissie `beslist aan kleine kloosterlingen deden denken' . In enkele seminaries mocht helemaal niet
worden gerookt, een verbod dat samenhing met de kloosterregel in
de congregatie waar de leerlingen later zouden intreden. Ook het
biljarten werd hier en daar geweerd, als `te café-achtig' . De tendens
in de jaren vijftig om kleinere groepen en hobbyclubs te vormen,
stuitte op soortgelijke bezwaren: opvoeders van de oude stempel
hielden de jongens liever bijeen in een grote recreatiezaal, `omdat zij
aan het gemeenschapsleven moeten wennen' .
De jongens alvast laten wennen aan het soort leven dat ze later
zouden leiden: dat was ook het motief waarom een verzoek om naar
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een t.v .-uitzending van een voetbalwedstrijd te mogen kijken soms
plotseling werd afgewezen. `Straks ben je pater en je zit naar een
voetbalwedstrijd te kijken en je wordt weggeroepen om een stervende het Heilig Oliesel toe te dienen. Dan kun je ook niet naar het
voetballen blijven kijken! '
Op sommige seminaries werden de jongens al aan het eind van de
zesde klas `gekleed', dat wil zeggen in novicenkledij gestoken. Het
feit dat zij als jongens van de hoogste klas op de drempel van een ander Leven stonden, werd ook op andere manieren gemarkeerd: ze
droegen bijvoorbeeld insignes, of kregen naast de gezamenlijke
godsdienstoefeningen voor de gehele seminariebevolking nog aparte predikaties op de zondagavonden. In Merkelbeek, bij de paters
carmelieten, werden ter gelegenheid van een priesterwijding in de jaren zestig ook seminaristen van lagere klassen als kleine kloosterlingen uitgedost. `Als veertien-, vijftienjarigen werden we in monnikspijtjes getooid. We zaten dan in de koorbanken en we moesten
passen bij de rest. Het was natuurlijk een rotzooitje, die pijtjes — de
een had hem zus, de ander zo, een derde struikelde erover... Enerzijds voel je je natuurlijk belachelijk, en anderzijds is het wel grappig, je hoort er al een beetje bij.'

Retraite
Kort na het begin van het schooljaar, soms daarmee samenvallend,
vond in veel internaten de jaarlijkse retraite plaats. De opzet was
een spirituele grote schoonmaak van een dag of drie. Meestal stond
deze onder leiding van paters van buiten. Specialisten bij uitstek in
retraitewerk waren de paters redemptoristen, al hadden ook de jezuIeten op dit gebied een reputatie. Gedurende de retraite waren er
geen lessen. Je kreeg in plaats daarvan een stuk of vier predikaties
per dag, naast een aantal andere godsdienstige oefeningen; verder
moest je gedurende de hele dag of tenminste een groot deel ervan het
stilzwijgen bewaren en werd je geacht de nodige tijd te besteden aan
meditatie, bezinning en passende lectuur zoals heiligenlevens. Bovendien was er gelegenheid tot biechten bij een van de retraitepriesters: een geestelijke die je de rest van het jaar niet meer tegenkwam. De gewone biechtvader was meestal tevens leraar en/of surveillant in het internaat, hetgeen de vertrouwelijkheid van het contact danig kon belemmeren. Daarom bood deze legale mogelijkheid
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om eenmaal per jaar vreemd te gaan een welkome uitlaatklep. 'Da
was voorgeschreven,' aldus een oud-seminarist van de jaren dertig.
'Ik zie het nog in het vademecum staan: dat er eens per jaar "extraordinarii" moesten komen, paters van buiten. Bij zo'n "extraordinarius" , zo'n biechtvader van buiten, kon je je zonden kwijt waar
je... nou ja, je andere zonden, bij wijze van spreken, waarmee je een
beetje stiekem was tegenover je eigen biechtvader.'
Behalve de retraite was er elk trimester nog een recollectie- of verdiepingsdag, een soort retraite in gecomprimeerde vorm, bij wijze
van tussentijdse injectie. De tegenstelling tussen de buitenwereld
met al haar verleidingen en de beslotenheid van het ascetische internaatsleven kreeg in die dagen een extra accent. Werd de retraite gehouden tijdens de carnavalsdagen, zoals in het Zuidlimburgse Merkelbeek , dan raakten die twee vijandige sferen elkaar bijna letterlijk. `Wij liepen op het laantje te bidden en heiligenlevens te lezen.
Het liefst las je het leven van een heilige die op gruwelijke wijze gefolterd was. Aan het eind van de oprit heb je daar een café. Terwijl
wij daar liepen te bidden, werd in dat café gezongen en gehost. Het
café lag op de grens. Je mocht ook maar tot die grens komen. Er was
een goot; daar mocht je niet overheen...'
Soms werden retraites buitenshuis gehouden, in speciaal daarvoor ingerichte lokaties. De kwekelingen van Venlo gingen in de jaren dertig naar huize Manresa. gedere morgen moest je erheen lopen. We gingen er vooral graag naar toe omdat we er buitengewoon
goed eten kregen. Beter dan op de kweekschool. Het was een feest
daar naar toe te gaan. En die preken namen we erbij.'
De redemptoristen hadden een eigen retraitehuis in het Westbrabantse gehucht Seppe. Voor allerlei groepen werden daar speciale
retraites georganiseerd; niet alleen voor priesterstudenten, maar in
de jaren zestig ook voor hun ouders. `Daar werd gepraat over de
beste manier om kinderen op te voeden die op het seminarie zaten.
Of ze nou wel of niet in aanraking mochten komen met meisjes, wel
of niet dansles, dat soort dingen.' In kringen van seminarie- en internaatsdirecties bestond de stellige overtuiging dat veel ouders van
opvoeden geen kaas hadden gegeten. Ze liepen tijdens vakanties de
teugels te zeer vieren, gaven hun zoons al te lichtvaardig toestemming 'met andere leerlingen (al of niet van ons Instituut) op eigen
gelegenheid te gaan kamperen', zagen ook geen kwaad in bioscoopbezoek of uitstapjes naar strand- of badplaatsen `waar het mondaine leven heerst', gaven de verkeerde boeken mee, enzovoort. Via re61

traites, ouderdagen en circulaires werd geprobeerd de ouders op een
lijn te krijgen met de internaatsleiding, en zo te voorkomen dat tijdens de vakantie de moeizaam verworven resultaten van een jaar pedagogische arbeid weer verloren gingen. Het feit dat de jaarlijkse retraite voor de jongens zelf vaak pal na de zomervakantie werd gehouden, was niet toevallig. Nieuwe voornemens dienden gemaakt,
en 'het stof van een lange, in de wereld doorgebrachte vakantie werd
afgeklopt'.

Onkuisheid en biecht
Retraitepredikanten waren soms vermaard om hun retorische gaven. Jan Post kan de inhoud van een van hun donderpreken uit zijn
Oudenbosch-tijd (1934-1937) nog moeiteloos reproduceren. Deze
retraitepreek ging over een schilder die een mooie jongeling tegenkwam. 'Die jongen was zo mooi dat die schilder zei: "Ik wil jou
schilderen!" Dat had-ie gedaan. Was een prachtig portret geworden. Jaren later komt diezelfde schilder een bedelaar tegen: helemaal aan lager wal, onder de zweren en de puisten, de kwijl liep uit
zijn mond. Hij werd erdoor getroffen en wou die man eigenlijk wel
schilderen. Hij zegt: "Ik wil je schilderen, ik geef je daar zoveel
voor." Die bedelaar komt naar het atelier en ziet daar dat schilderij
van die beeldschone jongeling. Hij zegt tegen de schilder: "Weet jij
wel wie dat is?" "Ja," zegt die schilder, "dat is een beeldschone jongeling, die ben ik een paar jaar geleden tegengekomen en heb ik geschilderd." Zegt die bedelaar: "Dat ben 1k!" — Dat waren de gevolgen van de zonde van onkuisheid...'
Met `dit soort rotverhalen' (aldus Post) werden de jongens bang
gemaakt voor zonden waarvan ze nauwelijks benul hadden. En ook
niet konden hebben. Want wat onkuisheid was werd eigenlijk nooit
verteld; men wilde de jongens niet op een idee brengen. `Wij wisten
dat het ergens met je broek te maken had, maar verder...' Ze wisten
in ieder geval dat als je zonde van onkuisheid had begaan, je niet ter
communie mocht. 'En je had natuurlijk wel eens een natte droom.
Nou dat was helemaal niet zo mooi, want dan zat je wel in zware
doodzonde! Iedere ochtend moest je naar de mis, en iedere ochtend
voor de mis werd er biecht gehoord. Speciaal voor dit soort dingen.
En daar zaten altijd jongens! Ik heb er ook wel gezeten. "Nou ja,
bid maar vijf onzevaders en vijf weesgegroeten"... Voor iets wat je
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in je slaap overkwam; wat je zelf niet had opgewekt. Maar waarvan
je wel het idee had: als ik hiermee ter communie ga, dan is het mis.
Dan moet ik uitkijken dat ik niet onder de bus kom, want dan ga ik
naar de hel.'
De ziekelijke angst voor mogelijke zonden tegen het zesde en negende gebod (onkuisheid doen, respectievelijk onkuisheid begeren)
en de geheimzinnigheid daaromheen beperkten zich niet tot de internaatswereld. Preutsheid en verdringing van het seksuele waren en
zijn evenmin typisch-katholiek. Onze hele cultuur is ermee doordrenkt. Niet voor niets is een begrip als zedelijkheid, dat oorspronkelijk het hele terrein van goed en kwaad omvatte, in de praktijk
van het taalgebruik vernauwd tot dat van de seksualiteit. Dat
spreekt op zichzelf al boekdelen.
Maar in het geval van katholieke jongenskostscholen kwam daar
iets bij. Zo'n school was een besloten leefgemeenschap van celibataire mannen en opgroeiende jongens, met haar eigen noden, prikkels en taboes. De leeftijd waarop jongens hun seksualiteit ontdekken en ermee experimenteren loopt nogal uiteen; dat was vroeger
niet anders. De een was twaalf en wist 'alles', de ander was op zijn
zestiende nog volkomen onwetend; de een had al op de lagere school
seksuele spelletjes gedaan, de ander was daar jaren later nog volkomen ontoegankelijk voor. Dat neemt niet weg dat de seksualiteit
zich in de tijd die je op kostschool doorbracht hoe dan ook aandiende; soms vooral in de vorm van angst. 'Ik wist gewoon niet wat er
gebeurde,' vertelt een kostschoolleerling van de jaren zestig.
`Schaamhaar krijgen; zaadlozing 's nachts; ik liep ermee rond met
het idee: ik ben ziek.' Was je een laatbloeier, had je nog nergens last
van, dan kon het je gebeuren dat het probleem dat je niet had, je van
buiten werd opgedrongen. Dat overkwam een leerling van een
klein-seminarie in de jaren veertig. 'Het was een hete zomer, ik
kon niet goed slapen en lag dus een beetje to woelen in bed. Echt
warm was het. Toen kwam de slaapzaalpater langs en die hoorde
mij misschien; in ieder geval, die kwam het chambretje binnen. Hoe
ik erbij lag weet ik al niet meer, maar in ieder geval keek hij in mijn
pyjamabroek. Dat was natuurlijk allemaal een beetje vochtig, van
zweet! Nou, toen begon hij daarover. En met veel meer belangstelling (heb ik achteraf gereconstrueerd) dan de situatie toeliet. Hij
vroeg wat ik gedaan had. Ik snapte er werkelijk de ballen van hoor,
echt, ik wist er niks van. Ik was werkelijk verbijsterd. Een andere
keer moest ik bij de rector komen, voor het maandelijks gesprek.
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Hij had onder andere ook vragen op dit gebied. Ik zei niks, ik wist
echt niet waar hij het over had. Toen dacht hij dat ik een leugenaar
was en een stiekemerd enzovoort. Dat werd me ook uitvoerig gezegd.'
Meisjes waren er niet; seksueel contact tussen jongens onderling
of tussen een jongen en een volwassene kwam wel voor, maar daar
stonden de strengste sancties op. De meest voor de hand liggende
`zonde' op het gebied van seks was masturbatie. 'Die zelfbevrediging was volop aanwezig,' aldus een oud-leerling van de jaren
zestig. 'Ik had die zelf "ontdekt" toen ik een paar weken in het ziekenhuis lag. Vanaf die tijd heb ik me geregeld afgevraagd: Maar die
anderen hier? De jongens, maar ook die volwassen mannen. Hoe
doen die dat? Die hebben dat toch ook? Of niet, soms? Er werd
nooit over gesproken. Maar op een of andere manier zinderde het
door het gebouw.' De enige plek waar er we! over gesproken werd,
maar meestal op een manier die je niet wijzer en zeker niet vrolijker
maakte, was de biechtstoel. Begon je er zelf niet over, dan deed je
biechtvader dat wel.
`In heel bedekte termen: "Is het gebeurd" en "Is het helemaal gebeurd" Ik wist aanvankelijk niet waar het over ging,' zegt een
priester die rond 1930 zijn eerste seminarietijd doorbracht in Beekvliet. Behalve de eigen biechtvader was er daar zoals op de meeste
seminaries een soort geestelijk raadsman: de pater spiritualis. 'Er
werd verondersteld dat je daar toch eigenlijk een keer in de maand
wel eens naar toe liep. Ook als er helemaal niks aan de hand was. Je
stond dan daar op die gang te wachten, met soms vijf, zes anderen
voor je. En dan werd je zo'n tien minuten of een kwartiertje ontvangen: "Hoe gaat het?" enzovoort. Hij had ook altijd van die geheimzinnige toespelingen (ik snapte er geen laars van destijds): "Maar
niet tussen de beentjes knellen! " Dus dat ging over je piemeltje,
denk ik, dat je niet tussen de beentjes moest knellen.'
Nog tientallen jaren later, toen ook in katholieke kring modernere ideeen over opvoeding en seksualiteit mondjesmaat meer ruimte
kregen, bleef de situatie in grote lijnen dezelfde. Je werd verondersteld elke week, of anders toch om de veertien dagen te gaan
biechten. Dat deed je in de klassieke biechtstoel of, zoals gaandeweg
in veel seminaries gebruikelijk werd, op de kamer van je biechtvader. Dit bleef de plaats waar het thema zelfbevrediging aan de orde
kwam, en het aantal keren dat het `gebeurd' was gold als maatstaf
voor — ja waarvoor? De biechtvader oordeelde meestal tamelijk
64

mild en trachtte vooral te bewerkstelligen dat het minder vaak zou
gebeuren. `Onkuisheid doen en onkuisheid begeren stond als grootste zonde in mijn biecht voorop,' aldus een Beekvlietganger van een
latere generatie (1958-1965). `Vooral het mezelf bevredigen was een
geliefd thema dat elke keer terugkwam. "Ik heb het zes keer gedaan," zei ik dan. Op den duur probeerde ik de hoeveelheid keren
wat te plannen en de aantallen wat gelijkelijk uit te smeren over elke
periode, zodat de ene periode geen ongunstiger beeld te zien gaf dan
de andere. Soms moest ik daarvoor lets eerder gaan biechten.'
De bangmakerij met ruggemergtering en andere kwalen die je
door masturbatie zou oplopen behoorde tot het verleden. Maar ook
in de jaren zestig kwam het voor dat biechtvaders je toch al ruimschoots aanwezige schuldgevoel nog danig versterkten. `Zelfbevrediging, daar kreeg je volgens hem een slap karakter van,' zegt een
oud-seminarist over zijn biechtvader. 'Met mijn studie ging het dat
jaar niet goed. Dat kwam natuurlijk daardoor; mijn karakter was
verslapt...' Er niet over praten was moeilijk: `Je had het idee dat zo
iemand dwars door je heen keek!' Tenslotte veranderde hij van
biechtvader. Dat was in principe altijd toegestaan, maar bracht
weer zijn eigen moeilijkheden met zich mee. Met de priester bij wie
je te biecht ging had je immers ook buiten de biechtstoel te maken,
je was op verschillende manieren van hem afhankelijk. Hoe zou hij
reageren als je hem de bons gaf? `Je moest dat uitleggen, je moest
hem in feite zeggen dat hij niet deugde, dat je hem niet goed vond.
Je moest tekst en uitleg geven. Die man reageerde van: nou, 't was
goed. Maar ik moest wel bedenken, — en toen pakte hij zo'n kleine
groene geplastificeerde uitgave van het Testament, en sloeg vers zoveel op uit de Handelingen. Daar wordt gesproken over "de echte
zondaars die zich leermeesters kiezen om zich de oren te laten strelen" . Daar kon je 't mee doen!'

Voorlichting
Zoveel werk als er gemaakt werd van de bestrijding van vermeende
geheime zonden (ook wel aangeduid als handschande, zelfbevlekking, schending van de tempel van de Heilige Geest...), zo weinig informatie werd er verschaft. Seksuele voorlichting was er op kostschool meestal niet bij. Thuis trouwens evenmin. Op kostschool
hoopten ze dat je ouders er vroeg of laat (maar vooral niet te vroeg)
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voor zorgden. Omgekeerd hoopten de ouders dat de kostschool er
iets aan deed. Soms informeerden ouders daar ook naar. Maar in
het algemeen was dit deel van de opvoeding tot voor kort een groot
zwart gat. Weliswaar kwamen zwangerschap en geboorte in de
meeste katholieke gezinnen regelmatig voor, maar de herkomst van
het nieuwe zusje of broertje bleef voor de oudere kinderen met sluiers omhuld. Natuurlijk smoesden ook toen jongetjes erover met
hun vriendjes, probeerden ze elkaar te imponeren met zelf nauwelijks begrepen verhalen over waar de kindjes vandaan kwamen, en
vroegen ze elkaar: 'Hoe ziet die van jou eruit?' Een enkeling lichtte
zichzelf voor door stiekem te snuffelen in een encyclopedie of andere lectuur-voor-volwassenen die hij thuis uit de kast haalde of elders
op de kop tikte.
Priesterstudenten kregen nog zeker tot in de jaren vijftig toe hun
seksuele voorlichting klassikaal in de loop van hun studie aan het
groot-seminarie. Ze waren de twintig dan al gepasseerd. Verder uitstel was niet verantwoord, want voordat ze zelf als priester anderen
de biecht gingen afnemen, moesten ze toch enige notie hebben van
soort en zwaarte der zonden die op dit terrein voorkwamen. Ook in
kweekscholen werd geprobeerd de jongens summier iets hierover
mee te geven voordat zij zelf voor de klas kwamen te staan. Zo kregen de kwekelingen te Hilversum in de jaren dertig onder vier ogen
voorlichting van de rector. Ze waren dan intussen een jaar of zeventien, achttien. `Hij vertelde wat je geacht werd nog niet te weten. Hij
leerde je een aantal termen. Er waren huwelijken waarin geen kinderen geboren konden worden. Daar had hij een term voor. Dat leerde
je; waarom, weet ik niet. Hij lichtte je voor, een half uurtje, hooguit.'
Aan de kweekschool in Venlo nam de voorlichting nog veel minder tijd in beslag. 'In de vierde klas zei de regent op zeker moment
tegen ons: "Jullie zijn op een leeftijd gekomen dat je intussen wel
mag weten waar de kinderen vandaan komen." Goh, toch es effe
opletten, dacht je dan. "Kinderen worden geboren uit de moederschoot." Punt. Uit. Dat was het. Dat was de hele voorlichting!'
Als men al iets aan voorlichting deed, werd het tere punt van het
vaderschap meestal nauwelijks of niet aangeroerd. Je kon het echter
treffen met je biechtvader. Zo werd een leerling van een Limburgs
seminarie in de jaren veertig door zijn biechtvader niet alleen voorgelicht, maar bovendien op uiterst kiese wijze opgevangen toen
bleek dat zijn voorhuid te nauw was. `Hij zei: "Eigenlijk moet je
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naar de dokter." Ik schrok daar vreselijk van: "Dat durf ik niet!"
"Ja maar dokters vinden dat heel gewoon," zei hij. Maar ik zei:
"Nee, dat durf ik niet, daar ben ik bang voor." (Natuurlijk vooral
omdat het daarover ging.) "Kunt u er niet eens een keer naar kijken?" Dat heeft hij toen gedaan. Achteraf waardeer ik hem daar
zeer voor. "Ik wil er wel naar kijken," zei hij, "maar ik weet niet of
ik je helpen kan. Als ik je daarmee help, als je niet naar een dokter
durft, kom dan maar een keer, dan zal ik ernaar kijken." Toen heeft
hij dus gekeken naar mijn penis en het vel teruggehaald; en toen
bleek dat het al aan het vastgroeien was. Toen heeft hij het losgemaakt. Verder geen enkele toenadering, niets. "Nou ben je geholpen." Ik was vreselijk blij dat hij dat deed.'
Dergelijke ervaringen waren uitzonderlijk. Regel was 'de grote
stilte' . Ook in de jaren vijftig en zestig bleven geslachtsorganen en
seksualiteit vaak onbesproken tenzij je er zelf naar vroeg, of tenzij
je ouders bij de internaatsleiding informeerden of hun zoon at was
voorgelicht. Waar wel systematisch aan voorlichting werd gedaan,
zoals in het seminarie van de carmelieten in Merkelbeek, bleef deze
`technisch' en gebrekkig. Een speciaal daartoe aangewezen pater
lichtte de jongens op rij individueel voor, tegen de tijd dat ze een
jaar of vijftien waren. "s Avonds gebeurde dat. Dan ontstond natuurlijk een soort smoezelstemming onder elkaar. "Ben jij al geweest, bij Kobus?" Zo noemden we die pater. Kobus werd altijd belachelijk gemaakt. Wij vonden het eigenlijk heel raar dat een pater
die in onze ogen "van niks wist" je seksuele voorlichting ging geven.' Ook hier gebeurde dat weer zonder man en paard te noemen,
laat staan geslachtsdelen. Het bleef bij wat vage aanduidingen.
'Maar hij wist het wel altijd zo te brengen dat je het gevoel kreeg: hij
openbaart mij een geheim dat ik alleen weet. Dus achteraf praatte je
daar toch niet over! Het bleef een geheimzinnig iets.'
Terwijl hier een speciale `voorlichtingspater' opereerde, waren in
andere internaten de biechtvaders verantwoordelijk voor de voorlichting. Meestal visten ze eerst naar wat je at wist. Wist je weinig of
niets, dan was het zaak in de leemte te voorzien. `Hij heeft me een
kwartier met een boek laten zitten, met een afbeelding van de David
van Michelangelo,' aldus een leerling van de oblaten. moest ik
maar eens goed bekijken. Toen is hij weggegaan.' En in het jongensinternaat van het (gemengde) Carmelcollege te Oldenzaal bleef de
voorlichting in de jaren zestig beperkt tot een tirade tegen niet nader
aangeduide `vunzigheid' en al even vage opmerkingen in de gods67

dienstles over `vleselijke lusten' . Als je eenmaal daaraan toegaf,
was het hek van de dam, dan kon je 'het' niet meer tegenhouden.
Een jongen die op zijn rug, met opgetrokken knieen in bed lag, werd
door de surveillerende pater gesommeerd: `13enen recht! Da's de
beste genezing! '

Een nieuwe koers?
De tien geboden bevatten meer dan enkel verboden inzake onkuisheid. Maar dat ene terrein kreeg alle nadruk, ten koste van andere.
Sommigen spreken van een obsessie. Het lichaam was de tegenpartij. Zonden op ander gebied konden nooit zo erg zijn. Het lichaam
diende te worden aangeboden aan God als offerande: Ten ander
doel heeft het lichaam niet. Derhalve behoren wij vooral in de kapel
dat lichaam in zijn neigingen te verloochenen en in al zijn vermogens te wijden aan God.' Aldus het Gebedenboekje voor de leerlingen van de St. Ludgerus-kweekschool te Hilversum uit 1934.
Deze sfeer van vroomheid, versterving en wereldverzaking heeft
zich in de katholieke internaten opmerkelijk lang kunnen handhaven. Na de Duitse bezetting en de bevrijding, ingrijpende ervaringen, zeker ook voor opgroeiende jongens, hadden veel van deze instellingen hun werk hervat alsof er niets gebeurd was. Toch kwamen
er scheurtjes in het bastion. De jezufet N. Perquin, werkzaam in het
Canisius-college, was een van degenen die ontdekten dat `verschillende godvruchtige zaken niet meer pakten' . Praktijken als die van
de Mariacongregatie (de leden kregen driemaal per week een preek)
leken niet meer adequaat. Ook het dagelijks gezamenlijk bidden van
het rozenhoedje kwam onder vuur te liggen. De commissie die zich
eind jaren vijftig over de toestanden in de seminaries boog, stelde
vast dat jongens het `een moeilijk en ouderwets gebed' vonden.
Gaandeweg raakten de dagelijkse mis en de biecht eveneens op de
helling. Het verplicht en op de rij of biechten was omstreeks 1960 al
bijna overal verdwenen. Je ging uit jezelf, maar wel regelmatig; dat
was althans de norm. Je had een vaste biechtvader; bleef je te lang
weg, dan merkte hij dat immers vanzelf. De gedachte won echter
veld dat vertrouwelijkheid zich niet liet afdwingen. Jongens die zich
zelden bij hun biechtvader vertoonden, werden niet streng aangepakt. Hooguit sprak hij hun terloops een keer vriendelijk aan in de
trant van: `Goh Jan, zie ik je nog es een keer?'
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Jan geloofde het wel. Jan was eerder te porren voor Pax Christitochten, discussies over de Derde Wereld-problematiek, en alternatieve misvieringen met glaasjes wijn en stokbrood; als hij tenminste
niet voor zichzelf al had uitgemaakt dat God niet bestond. Want het
katholicisme was binnen de muren van een internaat niet alleen onontkoombaar, maar ook bijzonder kwetsbaar. Je kon achter de
schermen kijken. Je zag eerder de kloof tussen pretentie en realiteit.
Het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) was een poging die
kloof te dichten en alles te vernieuwen, maar bracht onvermijdelijk
tweespalt tussen degenen die vonden dat het allemaal te snel — , en
degenen die vonden dat het allemaal te langzaam ging. Ook binnen
de staf van diverse internaten. Liturgische experimenten bijvoorbeeld stuitten op veel weerstand. 'De moeizaamheid waarmee wij
bepaalde dingen bevochten gaf de indruk dat het om geweldige zaken ging, maar in feite waren het belachelijk kleine veranderingetjes,' constateert een van de betrokken priesters. De leerlingen reageerden op hun eigen manier. In Bergen op Zoom, bij de priesters
van het Heilig Hart, gingen enkele ondernemende jongens aan de
haal met de heiligenbeelden die in het kader van de vernieuwing uit
de kapel waren verwijderd. Een van de beelden belandde op de WC.
`En er was ook een Mariabeeld, of was het de kleine Theresia van
Avila? — die hebben ze in het bed van de slaapzaalsurveillant gelegd.
Met het gipsen kopje boven de lakens uit...'
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5
School en studie

13. Negende klas (vergelijkbaar met derde klas mulo) van pensionaat Saint Louis to
Amersfoort.

Hoezeer het katholieke geloof het internaatsleven ook doortrok, het
was toch wel de bedoeling dat je iets leerde. Aan lessen volgen, huiswerk maken, opstellen schrijven, woordjes leren en wat dies meer
zij werden elke week vele uren besteed. Dat gold voor kostscholen
met lager onderwijs en/of ULO, zoals die in Amersfoort, Tegelen
en Medemblik, niet minder dan voor kweekscholen (Hilversum,
Venlo en andere); en het gold voor klein-seminaries als die in Zenderen, Uden en Cadier en Keer niet minder dan voor 'open' gymnasia
als het Augustinianum in Eindhoven en Katwijk de Breul in Zeist.
Op het eerste gezicht was het leven van een kostschooljongen in
dit opzicht niet zo heel anders dan dat van leeftijdgenoten op gewo70

ne scholen. Nieuwe leraren uitproberen, sidderen voor de een en
donderjagen bij de ander, bijnamen verzinnen, stopwoordjes tellen,
peentjes zweten voor de proefwerkweek, spieken, en gesnapt worden, of niet... Toch was er verschil. Een jongen die bij zijn ouders
woonde kon 's middags na het laatste lesuur zijn klasgenoten, zijn
onderwijzer, zijn leraar, het gebouw, het hele terrein met een zucht
van verlichting achter zich laten. Een intern kon dat niet. Zijn klasgenoten en docenten woonden in hetzelfde gebouw, aten straks misschien in dezelfde refter, sliepen onder hetzelfde dak als hij.
Vooral op een dag dat alles tegenzat kon dat heel vervelend zijn.
Dezelfde broeder die jou net had uitgekafferd — tijdens zijn les over
de martelaren van Gorkum had je dromerig naar buiten zitten kijken — betrapte je een paar uur later bij een uit de hand gelopen
vechtpartij in de gang. Dezelfde pater die vanmorgen jouw Liviusvertaling had gekraakt, zag jou 's avonds in de kapel met je buurman smoezen. Dezelfde populaire knaap die in het vrije kwartier zoveel succes had gehad met zijn grapjes over jouw nieuwe bril, zat
straks in de refter weer schuin tegenover je.
De lesuren waren dus nauw verweven met de andere onderdelen
van de dag. Je bleef in dezelfde gemeenschap. Je werd opgevoed
door priesters en religieuzen. Zij zagen het als hun taak de hun toevertrouwde kinderen `te vormen tot nuttige leden van Kerk en
Maatschappij', zoals het in prospectussen heette. Dat `Kerk' voorop stond was niet voor niets. Ontwikkeling en wetenschap behoorden in de eerste plaats de zaak van het geloof te dienen. Lange tijd
was het gros van de katholieke intellectuelen in Nederland priester.
Een groot aantal katholieke jongenskostscholen was opgezet, uitsluitend of tenminste gedeeltelijk, als opleiding voor priester, frater
of broeder. Zelfs bij een aantal kostscholen met lager onderwijs was
dat het geval. Zo was de Ruwenberg in Sint Michielsgestel bij de
oprichting in 1852 door mgr. Zwijsen bedoeld als een lagere school
waarop het eveneens in Sint Michielsgestel gelegen klein-seminarie
zou aansluiten.
Verscheidene andere kostscholen met LO — zoals die te Amersfoort, Bleijerheide, Huijbergen, Medemblik, Oss, Weert — vermeldden in prospectussen uitdrukkelijk dat zij een geschikte vooropleiding boden aan jongens die later naar het seminarie wilden. In sommige gevallen, zoals in Huijbergen, konden jongens bij de overgang
van de vijfde naar de zesde zelfs naar een aparte seminarieklas.
Ook in kostscholen die jongens opleidden voor (leke)onderwij71

zer, waren het onderwijs en de sfeer in veel opzichten verwant met
die in seminaries. Zo heette het in de Ludgeruskweekschool te Hilversum dat de leerlingen kwamen om er een beroep te leren, en dat
zij vertrokken met een roeping. In de kweekschool te Venlo was het
klimaat vergelijkbaar. Regent Van de Riet, die er tevens godsdienstles gaf, zag onderwijzers in de eerste plaats als helpers van de parochiegeestelijkheid. Je kon je onderwijzersexamen pas doen nadat je
eerst een afzonderlijk diploma godsdienst had behaald. Op de RK
kweekscholen belandden trouwens nogal wat jongens die hun
priesterstudie hadden afgebroken.

Niveauverschillen
Net als bij gewone scholen waren er kostscholen waar het onderwijs
voortreffelijk was en andere waar de kwaliteit te wensen overliet.
De scholen van typische onderwijscongregaties als de broeders van
Maastricht, de broeders van Oudenbosch en de fraters van Tilburg
genoten over het algemeen een goede reputatie. Bij andere religieuze
ordes en congregaties kon de kwaliteit van hun onderwijsinstellingen sterk uiteenlopen. De waardering voor intellect was ongelijk, en
dat werkte door in het intellectuele peil van hun colleges en seminaries.
Bij jezufeten, dominicanen en augustijnen stonden onderwijs en
wetenschap hoog genoteerd. In meer op zielzorg en missie geconcentreerde congregaties daarentegen waren intellectuele capaciteiten bijna verdacht. Willy van Oss, die van 1945 tot 1952 in Schimmert het klein-seminarie van de montfortanen doorliep, ervoer dat
aan den lijve. `Studie werd niet gewaardeerd. Als je goed kon leren
zat je eigenlijk fout. Veel jongens konden niet goed leren en
moesten toch missionaris worden. Dus werd er alsmaar benadrukt
dat je helemaal geen Grieks hoefde te kennen om missionaris te worden.' Dat men intellectueel minder begaafden die priester wilden
worden wel naar een missiehuis kon sturen, was dan ook een wijdverbreide opvatting. Over het belang van een zekere intellectuele
vorming voor de uitoefening van het priesterambt was iedereen het
wel eens, maar, zo redeneerden velen, moest iedere priester per se
een officieel einddiploma gymnasium op zak hebben? Wat moest
een missionaris in Afrika met Homerus en differentiaalrekening?
Behalve de niveauverschillen tussen de afzonderlijke kostscholen
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speelde ook het niveau van de daaraan voorafgaande vorming een
rol. Het eindpeil van lagere scholen, vooral in dorpen, sloot meestal
niet aan op het beginniveau van het gymnasium. Om met Latijn te
kunnen beginnen moest je iets weten van zinsontleding. Op een
doorsnee dorpsschool werd dat niet gegeven. Verder was het nuttig
om al wat Frans te kennen. Vandaar dat de onderwijzer of frater
van de lagere school de jongens die gingen `doorleren', nogal eens
bijles gaf. Bovendien hadden gymnasia en seminaries meestal een
`voorbereidende klas' ter overbrugging. Soms deden jongens deze
voorbereidende klas niet na, maar in plaats van de zesde klas van de
lagere school. Ook plaatste men er wel jongens die nog twaalf
moesten worden.

De klein seminaries
-

De studieprogramma's van de klein-seminaries leken enigszins op
die van de officiele gymnasia, maar dan wel nadrukkelijk op dat van
gymnasium alfa. Wiskunde en natuurwetenschappen golden als iets
van een lagere orde en soms kwamen ze zelfs helemaal niet op het
rooster voor. Wanneer onderwerpen als evolutie al ter sprake kwamen, dan meestal in een apologetische sfeer. 'Darwin was gek...
Einstein was helemaal een fantast,' aldus Smedts. Ook een vak als
geschiedenis stond in het teken van geloofsverdediging en de glorie
van de moederkerk. 'Over pijnlijke punten in het verleden van de
Kerk werd licht heen gegaan.' De Verlichting en de Franse Revolutie
waren de bron van alle kwaad.
De klassieke talen genoten absolute prioriteit. Daarbij was Latijn
voor de toekomstige priester belangrijker dan Grieks; Latijn was
vroeger de collegetaal op de groot-seminaries, het was de taal van de
Vulgaat (de door de RK Kerk officieel aanvaarde bijbelvertaling),
de taal van de liturgie, de taal van de pauselijke brieven enzovoort.
Van de moderne talen was Frans weer verreweg het belangrijkst.
Ten dele hing dit samen met de Franse herkomst van een aantal ordes en congregaties. Bovendien, Frankrijk mocht dan vergeven zijn
van antiklerikalen (onder wie de nodige oud-leerlingen van pensionaten!), het was toch nog altijd een katholiek land. Engeland was
dat niet. Zijn grote schrijvers en dichters ten spijt, had het Engels,
zoals Van Duinkerken het uitdrukt, `geen boodschap voor de kerk
van Rome' . Seminariedocenten grepen als het om Engels ging dan
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ook graag naar teksten die betrekking hadden op de klassieke cultuur en geschiedenis: Shakespeare's Julius Caesar bijvoorbeeld. De
rede van Marcus Antonius was een geliefd voordrachtstuk. Moest
een jongen voor straf een lap tekst van buiten leren, dan werd
meestal uit hetzelfde klassieke vaatje getapt. Bij de keuze van een
toneelstuk ter opluistering van een feest stonden Griekse tragedies
als Antigone hoog genoteerd. In deze sfeer was er ook niets vreemds
aan dat jongens met Sinterklaas `Zie de maan schijnt door de bomen' in een Griekse versie zongen.
De rapportcijfers voor Latijn en Grieks waren meestal bepalend
voor overgaan of zittenblijven. Op IJpelaar kreeg je halverwege het
trimester `tussenrapporten' met alleen cijfers voor Grieks, Latijn,
gedrag, ijver, wellevendheid.
Toch heeft deze versmelting van priesteropleiding en klassieke
vorming iets wonderlijks. Onder de Latijnse schrijvers die gelezen
werden, komen we weliswaar de kerkvader Augustinus tegen, maar
verder waren het allemaal heidenen. Een insider spreekt ironisch
van `schrijvers die in het gelukkig bezit van de erfzonde gebleven
waren, en daar tussen de regels door ook meermalen openhartig
blijk van gaven'. Dat bracht zijn eigen problemen met zich mee. Bepaalde passages lieten zich moeilijk rijmen met wat voor seminaristen passend werd geacht. Zoals het vierde boek van de Aeneis.
mochten we niet lezen, want Dido was te gevaarlijk voor jonge
seminaristen. En Catullus was er natuurlijk helemaal niet bij,' aldus
Smedts.
De grote meerderheid van de klein-seminaries was niet wettelijk
erkend. Van de 47 klein-seminaries waren er in 1956-57 nog maar 14
als gymnasium `aangewezen'. Wettelijke gelijkstelling werd lange
tijd door de seminaries zelf ook niet op prijs gesteld. Men vreesde
dat de eigen sfeer van de priesteropleiding verloren zou gaan door
gedwongen aanpassing aan rijksnormen, en dat de nadruk te zeer
op intellectuele vorming zou komen te liggen.
De meeste klein-seminaries zijn niettemin in de loop van de tijd
hun programma steeds meer gaan afstemmen op het officiele gymnasium alfa-programma. De leerlingen die daartoe in staat werden
geacht, mochten aan het eind van de zesde klas staatsexamen doen.
'Dat waren de echte bollebozen,' zegt J.W. Dijcks (Wernhoutsburg
1947-1953). Zij werden terdege voorbereid, kregen 's zondags bijlessen Latijn en Grieks. Toch was het zo dat zelfs van deze uitverkorenen de meesten zakten. Ten zegswijze bij ons was: hij kan goed
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leren, want hij is gezakt voor staatsexamen! Eens had een jongen op
staatsexamen een negen voor Engels gehaald. Die glorieerde jarenlang. Een negen voor Engels, op staatsexamen! Geweldig! Maar wel
gezakt.'
In Bergen op Zoom, bij de priesters van het Heilig Hart, was het
in de periode voor de erkenning niet beter. `De besten mochten op
voor staatsexamen, en jaren achtereen zakten ze allemaal,' aldus
een oud-leerling die in 1943 examen deed. 'Pas het jaar voor ons waren er een paar herexamens, toen kwamen er een of twee doorheen.'
Staatsexamen doen was zwaarder dan eindexamen aan je eigen
school. 'Ik kreeg voor wiskunde op het mondeling dingen die ik
nooit gehad had,' zegt W. van Oss (Schimmert 1945-1952). Hoe begaafd en toegewijd afzonderlijke docenten ook mochten zijn, het
peil van het onderwijs als geheel aan de meeste niet-erkende seminaries was destijds niet hoog genoeg om voor dit examen een degelijke
basis te leggen. De stemming was: een diploma is mooi, maar niet
noodzakelijk. Het gros van de jongens wordt toch priester. Dijcks:
`Je had het niet nodig, zeiden ze. Maar als je wegging zat je in de
boot.' Inderdaad: wie besloot dat het priesterschap toch niet zijn
roeping was, stond in de maatschappij met lege handen. Een oudseminarist die wel slaagde voor het staatsexamen en daarna klassieke letteren ging studeren — juist op dat gebied hadden diverse seminaries goede docenten — ontdekte aan de universiteit al gauw hoeveel achterstand hij had. `De jongens die op een echt gymnasium
waren geweest in den lande, die waren veel beter dan ik, komend
van het seminarie.'
Het aantal seminaristen dat de priesterstudie na verloop van tijd
vaarwel zei nam toe. Dat was een van de redenen waarom in de loop
van de jaren vijftig het streven naar erkenning onder de kleinseminaries steeds algemener werd. Men wilde ook jongens uit de hogere standen kunnen blijven aantrekken; en juist de ouders van deze
jongens stuurden hun zoon, gezien de onzekerheid van het priesterwillen-worden, liever naar een school die in elk geval voor een diploma opleidde. Bovendien bracht erkenning subsidie met zich mee.
Dat sommige scholen hun deuren zouden moeten openen voor externen, om het vereiste aantal leerlingen te kunnen bereiken, moest
men op de koop toe nemen.
Intussen stond ook de eenzijdige concentratie op de alfa-richting
ter discussie. Verschillende seminaries dachten serieus aan de vorming van een gymnasium beta-afdeling. Die zou de toekomstige
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geestelijkheid kunnen helpen bij het vinden van `aansluiting aan de
mentaliteit van de mens in de twintigste eeuw', zoals in een rapport
werd opgemerkt. Die aansluiting mocht echter niet ten koste gaan
van de alfa-traditie. De animo bij de jongens voor beta scheen hier
en daar zo groot te zijn, dat tijzondere voorzichtigheid' nodig was
`om de alfa-afdeling voor de jongens als de meest gewaardeerde
vorm te laten blijven gelden.'
Ook wilde men voorkomen dat jongens die voor het priesterschap
geschikt leken maar de capaciteiten voor een eindexamen gymnasium — hetzij alfa of beta — misten, uit de boot zouden vallen. In de
praktijk hadden veel seminaries voor hen al een apart programma,
de zogenaamde gamma-cursus. In plaats van wiskunde kregen zij in
de vijfde en zesde klas bijvoorbeeld kunstgeschiedenis of muziek.
Tot in de jaren zestig bleef er overigens een aanzienlijk aantal seminaries bestaan dat erkenning niet wenste. Sommige hielden zozeer aan hun eigen onderwijsprogramma vast dat zelfs de meest begaafden aan een staatsexamen niet toekwamen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Apostolische School Sint Brocardus van de paters carmelieten te Merkelbeek. Een lesrooster van deze school, daterend
van rond 1960, vermeldt vakken als godsdienst, Heilige Schrift,
missiologie en liturgie, maar wiskunde werd na de eerste klas niet
meer gegeven. Van gymnastiek was zelfs helemaal geen sprake. Pas
omstreeks 1965 werd hiervoor de eerste lekenleraar aangetrokken.

Politiek
Behalve wiskunde, de evolutieleer en gymnastiek was er nog een
vierde onderwerp dat in veel katholieke kostscholen ternauwernood
doordrong: politiek. Politiek bestond niet, of bereikte je uitsluitend
in een gecensureerde vorm. Voor zover grote gebeurtenissen in de
buitenwereld gespannen werden gevolgd, waren dat het overlijden
van een paus en de verkiezing van een nieuwe. Het jaar 1933 stond
niet in het teken van Hitlers Machtiibernahme, maar van de opening
op 1 april van het heilig jaar door paus Pius XI. Van Mussolini wist
je weinig meer dan dat hij de Vaticaanse kwestie had opgelost en een
concordaat met de paus had gesloten; hij genoot dan ook onder katholieken veel sympathie. Toen de Italiaanse dictator in 1935 Ethiopie bezette, waren de reacties navenant. 'De broeder had een kaart
van het hele gebied in de klas opgehangen en gaf er ook uitleg over:
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waar die oorlog plaatsvond en waarom, en dat het een goeie zaak
was dat Mussolini dat deed,' aldus J. Post (Oudenbosch 19341937). `Ze gaven je het idee dat het een heilige oorlog was.' Hetzelfde gold voor de Spaanse Burgeroorlog. Franco was de held die
priesters en nonnen beschermde tegen de moordlust der Rode Brigades. Als er al van enig politiek benul sprake was, dan tendeerde dat
naar rechts.
De Tweede Wereldoorlog en de bevrijding vormden in de geschiedenis van veel internaten een bewogen periode, maar dan vooral omdat hun gebouwen voor kortere of langere tijd in beslag werden genomen. Ze dienden tijdelijk als onderdak voor Duitse bezetters, Nederlandse gijzelaars, evacues of Amerikaanse militairen. Daar waar
de internaten geheel of gedeeltelijk over de eigen gebouwen konden
blijven beschikken of vervangende ruimte hadden gevonden, trachtte men het leven van vOOr mei 1940 zoveel mogelijk voort te zetten.
Gefeest werd er in de oorlogsjaren uiteraard minder, al boden gebeurtenissen als de geboorte van prinses Margriet een welkome aanleiding tot extra rookverlof en vrije uren. 'Jammer dat het geen prins
is,' vonden de gymnasiasten in Megen.
Het eind van de Duitse bezetting betekende voor de kostschoolbevolking geen bevrijding uit Naar geestelijk isolement. Hans Ridder,
die van 1946 tot 1949 in de Ruwenberg woonde, herinnert zich hoe
een van de fraters hem en zijn medeleerlingen een krant afpakte met
nieuws over de berechting van de oorlogsmisdadigers in Neurenberg.
Dat was geen lectuur voor kostschooljongens. Wat wel mocht was
bidden om Onze Lieve Heer 'tot een gunstige verkiezingsuitslag te
bewegen' in het door communisme bedreigde Italie. Maar verder
bleef politiek buiten de deur. Zo ook in het Canisius-college in de jaren 1950-1957, toen toekomstige politieke coryfeeen als Ruud Lubbers daar studeerden. Er werd weliswaar van de leerlingen verwacht
dat zij later de katholieke voorhoede gingen versterken (`Jullie moeten het straks doen'); maar de nadruk lag op 'later' . Het klimaat op
school was er niet naar dat je ook daar al aan politiek deed. De actualiteit bleef op afstand; het lesprogramma was heilig. `Als de Derde
Wereldoorlog was uitgebroken, zouden ze er misschien van afgeweken zijn — voor een dag,' vermoedt een oud-leerling van Rolduc
(1957-1965). Toen hier en daar seminaristen lid mochten worden van
— gemengde! — KVP-jongerenafdelingen, was dat al een hele stap.
Pas in de tweede helft van de jaren zestig kwam er meer ruimte voor
politieke discussies en activiteiten in de bredere zin van het woord.
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Studie
Kostscholen voor lager onderwijs en ULO zoals die te Medemblik en
Oudenbosch hadden geen aparte studieruimtes. Voor zover de leerlingen huiswerk opkregen, maakten zij dat in de klas, onder toezicht
van hun klassefrater of —broeder. Wie aan de daarvoor uitgetrokken
tijd niet genoeg had, nam zijn leerboek desnoods mee naar de recreatiezaal. Jongens die in de vij fde of zesde klas van de lagere school zaten en voorbestemd waren om naar de HBS of het gymnasium te
gaan, kregen soms aparte studie-uurtjes om hun alvast enige studiemethodiek bij te brengen.
Gymnasia, seminaries en kweekscholen hadden in de regel wel speciale studiezalen. Meestal studeerden alle klassen in een zaal bij elkaar. Dagelijks zaten hier dus tientallen, soms honderden jongens op
vaste tijden urenlang onder toezicht in stilte hun huiswerk te maken
en hun lessen voor de volgende dag te leren. Je had er je vaste plek,
waar je boeken lagen, je schriften, en de twee zwarte, door je moeder
gemaakte morsmouwen.

14. Studiezaal van het klein-seminarie der lazaristen te Wernhoutsburg bij Zundert.

De regeling der werkzaamheden was vaak strikt. In de ochtendstudie
bereidde je de lessen van die morgen voor. Om half twee of daaromtrent volgde weer een studie ter voorbereiding van de middaglessen.
De grote studie van vijf tot zeven 's avonds was de huiswerkstudie.
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`Dat was de ene keer Frans, Duits en Engels, de andere keer Latijn en
Grieks, het was helemaal uitgekiend,' aldus een oud-leerling van de
priesters van het Heilig Hart (jaren dertig/veertig). 'In die huiswerktijd moest je dat doen, en de paters kwamen er tussendoor lopen om
te kij ken of je dat ook deed. Als je stiekem een ander vak deed, hadden ze dat zo in de gaten.'
Deze opgelegde studiediscipline beschouwen veel oud-leerlingen
achteraf als een van de positieve kanten van hun kostschoolopvoeding, zo niet hun redding. Op het moment zelf voelden ze het eerder
als een druk. Drie a vier studie-uren per dag was zeker voor de lagere
klassen wel erg veel. 'Een eindeloze zit,' verzucht Floor Geraedts
(Helmond en Bergen op Zoom, 1962-1968). 'En je mocht niet naar
de WC tijdens de studie. Rechts voor mij zat een jongen die het zo
wist te regelen dat hij van tevoren niet naar de WC geweest was. Dus
die zat, vanaf halverwege de studie, een uur Lang zo met zijn benen te
klapperen! '
Als je klaar was met je werk, mocht je dan niet gaan lezen? Ton
Vermunt (IJpelaar 1960-1966): 'Nee hoor. Daar werd op gelet. Dat
vond ik ook lastig zat. Ik heb de bijbel nooit zo vaak gelezen als toen.
En atlassen en geschiedenisboeken. Dat was het enige wat nog een
beetje ontspannend was.' Anderen pakten stiekem toch een roman
en legden dan daarbovenop, half eroverheen, een studieboek. Weer
een ander zat te luisteren naar Radio Caroline via het radiootje dat
in zijn kast lag; de draad van het oortelefoontje zat onder zijn trui
verborgen. `Je zat zogenaamd te studeren en maakte intussen toptienen, die je weer aan elkaar doorgaf.' Pierre Castermans (Bleijerheide 1955-1958) doodde de tijd met het schrijven van opstellen voor
klasgenoten. Dat liep in de gaten; waarop hij bij wijze van uitzondering verlof kreeg om in de tweede studie te lezen. 'Ik leerde heel gemakkelijk en had bij sommige broeders een streepje voor.'
In de langdurige stilte van een avondstudie kon een onschuldig incident, een vogeltje dat verdwaald was, een jongen die een wind liet,
plotselinge onrust veroorzaken. Of het uit de hand liep, of de massale hilariteit uitgroeide tot een prettige chaos, dat king behalve van de
algemene stemming vooral of van de dienstdoende surveillant. Bij de
een kwam je niet eens op het idee; de ander vroeg er als het ware om.
De orde kon dan meestal pas worden hersteld wanneer een Hogere
Autoriteit — de directeur of prefect — op het toneel verscheen. Dat
was vaak al genoeg om de rust te doen terugkeren.
Soms werden ook leerlingen van de hoogste klas als toezichthou79

ders ingeschakeld. Bijvoorbeeld bij de montfortanen in Schimmert.
Vooraan stond een heel grote katheder en daar zat een jongen op
van de zesde klas: de "president" . Hij moest opschrijven wie er
praatte. Die jongen was natuurlijk niet zo geliefd. Er zaten er ook
nog drie tussen ons in; tamelijk achteraan. Dat waren ook jongens
van de zesde klas. Die schreven ook iedereen op die praatte. De prefect zat op zijn kamer. Als de "president" nou vond dat er te veel
mensen praatten, dat het een wanorde werd — dan was het nog
doodstil hoor! — drukte hij zonder dat wij het zagen op een knopje,
op die katheder; dan ging er een bel bij de prefect. Die kwam dan
plotseling de studiezaal binnenstuiven en betrapte natuurlijk altijd
wel iemand.'
Ondanks de strenge tucht kon de studiezaal toch het toneel worden
van complete opstanden. Zo kende het Canisius-college zijn 'papoproeren' Na een maaltijd van pap die minder in de smaak gevallen
was, gaf een groepje belhamels in de aansluitende studie het parool
`herrie trappen' . Wederom was het pater prefect die moest ingrijpen.
`De algemene straf volgde prompt. We kwamen later in bed: eerst
een uurtje "pennen" '
Ook in Beekvliet was de studiezaal bij uitstek de plaats voor dergelij ke acties. Als het weer of de stemming onder de jongens slecht was,
of zomaar, brak daar het `gotten' uit: `een met gesloten mond brommen, dat zich door die menigte jongemannen onzichtbaar voortplantte, ' aldus Grossouw (1918-1924). Met de voeten schuifelen en
inktpotten over de vloer rollen waren andere manieren om een surveillant die geen orde kon houden tot wanhoop te drijven. De collectieve straf die volgde werd voor lief genomen.

Externen
Een kostschool was in de regel een gesloten gemeenschap waarin zowel leerlingen als docenten intern waren. Dat beginsel werd soms bijzonder consequent doorgevoerd. Verschillende internaten, zoals de
Ruwenberg in Sint Michielsgestel hadden als regel dat ook leerlingen
afkomstig uit de plaats zelf volledig intern moesten zijn.
Scholen die vanouds op deze manier gefunctioneerd hadden, stapten daar niet graag van af. Het toelaten van externe, bij hun ouders
wonende leerlingen en (eveneens externe) lekendocenten gebeurde in
veel gevallen noodgedwongen. Bij de openstelling voor externen
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speelde het teruglopende aantal priesterstudenten een belangrijke
rol. Daar kwam overigens bij dat door de groeiende twijfels aan de
waarde van een seminarie-opvoeding-oude-stijl de weerstanden tegen het opnemen van externen en zelfs meisjes verminderden.
Beide groepen — lekendocenten en externe leerlingen — hadden
aanvankelijk echter een marginale positie. De eerste generaties externe leerlingen werden meestal als vanzelfsprekend opgenomen in het
ritme van het internaatsleven. Dat blijkt onder meer uit de gang van
zaken in het gymnasium van de paters carmelieten in Zenderen
(Twente). Deze school telde omstreeks 1930 meer dan honderd internen. Daarnaast waren er enkele tientallen externen: jongens die vanuit plaatsen als Borne, Zenderen, Bornerbroek 's morgens naar het
gymnasium fietsten. Ze moesten om half acht in de kerk zijn en hadden brood bij zich voor tussen de middag. Op de donderdagmiddagen werd er gewandeld; de externen wandelden dan ook mee. Omdat
zij in eerste instantie in de minderheid waren lag het voor de hand dat
zij zich aanpasten aan de bestaande dagorde.
Vooral als het om grotere aantallen ging, werd echter nogal eens
een scheiding doorgevoerd. Een goed voorbeeld van een dergelijke
ontwikkeling vormt het Augustinianum in Eindhoven. In 1920 werd
het een officieel erkend gymnasium. Van jaar tot jaar trok het steeds
meer externen aan. Het grootste deel van hen was in feite semiintern. Ze studeerden in de studiezaal samen met de internen, niet alleen door de week maar ook 's zondags; ze kwamen in het gym naar
de mis, ze ontbeten er, aten er 's middags, en gingen pas na de
avondstudie om zeven uur weer naar huis.
Aanvankelijk was vrijwel alles gemengd: internen en externen studeerden in dezelfde studiezaal, zaten door elkaar in dezelfde klassen,
speelden in dezelfde voetbalclub. De sterke groei van het aantal externen werd aanleiding tot de bouw van een nieuwe studiezaal, speciaal voor hen; er kwam een aparte externen-voetbalclub (die dan
weer tegen de internen kon spelen) en ook werden er aparte klassen
van uitsluitend internen of externen gevormd.
In andere scholen was al bij de indeling van het terrein en het ontwerp van de gebouwen rekening gehouden met twee afzonderlijke
groepen leerlingen. Zo was er bij de broedersschool annex pensionaat Sint Martinus to Wehl een aparte speelplaats voor de pensionairs. 'Met de dorpsjongens had je nauwelijks contact, in de klas zat
je ook in een hoek bij elkaar,' aldus Hans Ridder. Het Canisiuscollege in Nijmegen had vanaf de oprichting (1900) een aparte studie81

15. Speelplaats voor de pensionairs van pensionaat Sint Martinus te Wehl. De dorpsjongens die op dezelfde school zaten hadden een andere speelruimte.

zaal en speelplaats voor externen. In de klas zaten externen en internen in aparte rijen. Waren de aantallen groot genoeg, dan vormde
men ook bier aparte klassen. Zo waren er rond 1950 vier eerste klassen: een van uitsluitend internen, twee van uitsluitend externen, en
een `gemengde'. De laatste was zeer gewild bij de internen, want je
externe klasgenoten waren potentiele verbindingskanalen met de
buitenwereld. Externen namen wel eens een boterham voor je mee,
chocola of snoep. Ze konden min of meer verboden artikelen binnen
smokkelen: sigaretten, krantjes met verslagen van sportwedstrijden
of foto's van filmsterren. Ook kon een extern voor zijn interne klasgenoten brieven posten die voor de waakzame blik van pater prefect
verborgen moesten blijven. Natuurlijk waren leraren en surveillanten van deze praktijken op de hoogte. Het was dan ook niet ongewoon dat externen erop werden gecontroleerd.
Opmerkelijk is hoe Lang men vasthield aan de gedachte dat externen en internen zoveel mogelijk gescheiden dienden te blijven. De
broeders van Maastricht hadden aan de Tongerseweg in deze stad
een kweekschool, bestemd voor de opleiding tot broederonderwijzer. In 1958 stelden zij deze school open voor externen. Internen en externen kregen aanvankelijk les in aparte klaslokalen en
hadden ook tijdens de pauzes gescheiden ruimtes. `Wij kwamen de
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internen wel eens tegen in het aardrijkskundelokaal als daar gewisseld werd,' aldus een oud-extern. 'Ik geloof dat we pas in de derde
een keer gemeenschappelijke activiteiten hebben ondernomen; toen
hadden de internen al die rokken aan...'
In Rolduc werden de eerste externen pas in 1963 toegelaten. Ook
hier werd gekozen voor een tamelijk stringente scheiding van externen en internen, een eigen overblijflokaal enzovoort.
Het openstellen van kostscholen voor externe leerlingen was aanvankelijk zeker niet bedoeld als wat het in een reeks gevallen zou blijken te zijn: begin van het einde van het internaat. Werden de externen aanvankelijk geduld als minderheid, als marginalen die zich
dienden in te voegen in de traditionele patronen, al gauw overvleugelde hun getal dat van de internen. In Rolduc waren de externen binnen zes jaar in de meerderheid, en enkele jaren later, in 1971, werd
het internaat gesloten. De broederskweekschool in Maastricht had
intussen een soortgelijk proces doorgemaakt. Na de gescheiden klassen kwamen al gauw de gemengde, en niet lang daarna waren er helemaal geen internen meer.

Onderwijzers en leraren
Kostschoolleerlingen kregen les van fraters, broeders en priesters die
behoorden tot dezelfde woon- en leefgemeenschap als zij. De leerlingen van het jongenspensionaat in Tegelen leerden, speelden en sliepen onder hetzelfde dak als de zusters die hen opvoedden en les gaven: 'Het was ontzettend gehorig; als wij in bed lagen hoorden wij de
nonnen zingen.' En het handjevol lekenkrachten dat het instituut
Geubbels in Duiven runde, woonde eveneens binnen dezelfde muren
als de leerlingen. Voor G. Alofs, die hier als pas afgestudeerd onderwijzer in 1941 secondant' werd, was het — na Medemblik en Hilversum — eigenlijk zijn derde kostschoolperiode.
Ook voor volwassenen bracht het internaatsleven beperkingen en
spanningen met zich mee. Dat ervoer P. v.d. Bruggen, toen hij in de
oorlogsjaren als pas gewijd priester leraar en surveillant werd aan
hetzelfde Bisschoppelijk College te Sittard, waar hij nog niet zo lang
geleden zelf interne leerling was geweest. 'Het was een wonderlijke
ervaring collega te zijn geworden van een aantal clerici die je voorheen als leraar, prefect of surveillant gevreesd, gesard of bewonderd
had,' merkt hij op. `Je voelde je als een stroper die tot koddebeier be83

vorderd is.' Kenmerkend voor de priesterleraren van een dergelijk
college was het feit dat de meesten geen lesbevoegdheid hadden en
vrijwel niemand de functie van docent geambieerd had. Bovendien
was het verplichte samenwonen onder een dak een levensvorm waar
zij niet zelf voor gekozen hadden. Dit laatste lag bij ordes en congregaties van religieuzen anders, maar ook daar was het leraarschap zelden een kwestie van eigen keuze.
`Alle leraren wachtten op hun promotie,' aldus Anton van Duinkerken over IJpelaar in de jaren dat hij daar zat (1915-1921). ‘Ze gaven les met hun pastorie in het vooruitzicht.' De wetenschap was
voor hen een intermezzo in een pastorale loopbaan. Van Duinkerkens heeroom Dorus gaf op IJpelaar jarenlang les in alle vakken die
daar gedoceerd werden, met uitzondering van Engels en Grieks,
waar hij zo goed als niets van kende. `Dit betekent niet dat hij de leervakken die hij doceerde, zou hebben beheerst.' Hij kon niet rekenen,
maar doceerde evengoed wiskunde — met kruisjes op het schoolbord,
zoals vroeger kruideniers in hun winkel rekenden. De uitkomst van
zijn sommen klopte zelden en dan nog meestal bij geluk. Het ging
toch maar (zei hij) om de manier van rekenen.
Zoals op bisschoppelijke seminaries docenten stilletjes wachtten
op hun pastoorsbenoeming, zo hoopten hun collega's in de missiehuizen op spoedige uitzending naar West-Afrika of de Filippijnen.
Overigens vertellen oud-leerlingen dat juist die broeders of paters die
in de missie gewerkt hadden, zich als onderwijzer of leraar gunstig
onderscheidden van anderen. Ze waren soepeler, vrijer in hun denken en doen. 'Die broeder Leo was een verademing,' zegt Theo Vesseur. `Hij is ook de enige met wie ik naderhand gecorrespondeerd
heb. Met heel veel moeite is hij ook weer teruggegaan naar de missie,
want daar was hij eigenlijk alleen maar gelukkig.'
Het aannemen van lekenleraren gold als noodoplossing. Er waren
niet genoeg bevoegde priesterdocenten en religieuzen beschikbaar,
en met het oog op het peil van het onderwijs en het streven naar erkenning werd lesbevoegdheid steeds meer noodzakelijk. In een enkel
geval, zoals het Augustinianum to Eindhoven, was de lekenleraar al
in de jaren twintig een volkomen normaal verschijnsel. Andere scholen, in het bijzonder seminaries, werkten tot in de jaren zestig volledig met `eigen' mensen. Evenals de externe leerlingen nam ook de
eerste generatie lekenleraren een soort tweederangspositie in. De
vakken die ze gaven onderstreepten dat. De eerste lekendocent werd
meestal aangetrokken voor gymnastiek . Tekenen en wiskunde wa84

ren andere vakken die in het alfa-klimaat van de katholieke gymnasia niet hoog genoteerd stonden en vaak door leken werden verzorgd.
Typerend is de situatie aan het Canisius-college (geen seminarie,
maar een erkende school, met zowel externe als interne leerlingen).
Ofschoon hier al vroeg leken als docent werkzaam waren, hebben de
jezufeten die dit college leidden het vOOr 1940 nooit nodig gevonden
deze leken in hun corps te integreren. Het internaat stond voorop;
ook lekenleraren waren maar externen. Een lekenleraar die in '38
werd aangenomen vertelt dat de pater die hem aannam tegen hem
zei: `U bent hier een van onze helpers. U komt helpen lesgeven. Maar
de opvoeding hebt u aan 6ns over te laten.'
Dat onder de lekenleraren in deze omstandigheden gemakkelijk
een gevoel van lotsverbondenheid ontstond, ligt voor de hand. Aan
het Dominicus-college, eveneens in Nijmegen, vormden zij een soort
gezelligheidsvereniging. Toen in de jaren zestig vanuit deze club een
stuk papier (`Het Blauwtje') met gedachten over de toekomst van de
school omhoogdwarrelde, viel dat bij de meeste paters dominicanen
slecht. 'Die zagen er min of meer een staatsgreep in,' herinnert gymnastiekleraar Martin Niland zich. De opvatting dat de leek zijn ondergeschikte plaats moest kennen, leidde een taai leven.
Sommige rectoren trachtten de leken dan ook zo lang mogelijk
buiten de deur te houden. Erkenning nastreven, akkoord, maar
daarom hoefde men de school toch niet uit te leveren aan buitenstaanders? Zo werd een jonge priester te verstaan gegeven dat hij
`de zaak' zou dienen door het vak lichamelijke opvoeding te gaan
studeren, opdat hij later op het seminarie daarin les zou kunnen geven: 'Dan houden we alles in eigen handen.'
Dat bleek een illusie. Daar waar de scholen de opheffing van het
internaat overleefden, kwamen niet alleen lichamelijke opvoeding
maar ook alle zware' vakken en zelfs de leidinggevende functies vrijwel overal in handen van leken.
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6
De vrije uren

`Na het eten begon het verplichte spel,' schrij ft Theo Vesseur in zijn
Boek zonder liefde. 's Morgens, 's middags, en als het lang licht

bleef ook 's avonds, betekende het verplichte spel in Huijbergen
rond 1930: voetballen. 'Ik haat voetballen nu nog,' zegt Vesseur
zestig jaar later. 'Ik vond de tijd op school, in de klas, plezieriger.'
Vier 'elftallen' , die in feite vaak uit zestien of meer spelers bestonden, speelden op een veld dwars door elkaar heen; in elke goal stonden twee keepers. Wie tegen de verkeerde bal schopte was een
`soes'. Piet van der Bruggen maakte in Beekvliet hetzelfde systeem
van algemene verplichte sportbeoefening mee, zij het dat hier maar
liefst twaalfof nog meer partijen door elkaar heen werden gespeeld.
`Twaalf of meer ballen, vierentwintig keepers, ontelbare schenen,
woeste taferelen... '
Tot jaren na de Tweede Wereldoorlog kenden veel internaten
maar een sport: voetbal. Meestal vond het voetballen niet op een
grasveld plaats maar op de cour: een geasfalteerde vlakte. Als je viel
was je knie kapot. 'We rotzooiden maar een end weg,' zo vat een
oud-pensionair het voetballen samen. Duurdere kostscholen als het
Augustinianum in Eindhoven en de jezufetencolleges deden aan
hockey en cricket.
Ondanks alles was het massale en verplichte voetballen voor wie
ervan hield een manier om zich in de buitenlucht uit te leven. Bovendien zat er meer avontuur in dan in wandelen. VOOr het voetbal zijn
intrede deed, was de enige lichaamsbeweging wandelen; eveneens
verplicht, massaal, en onder toezicht. Het begrip vrije uren moet
dus niet te letterlijk worden opgevat. Bij het wandelen ging het niet
om het contact met de samenleving buiten de internaatsmuren.
Zelfs wanneer aan oudere leerlingen wat meer vrijheden werden toegestaan, waren die weer nauwkeurig begrensd. In Venlo wandelden
de twee laagste klassen, jongens van 15, 16 jaar, in een groep onder
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leiding van een van de leraren. Ze liepen dan anderhalf a twee uur
buiten de stad. Als je in de derde klas zat mocht je zonder begeleiding met drie man de stad in. 'Maar op bepaalde plaatsen mocht je
niet komen: Vleesstraat, Lomstraat, en aan de haven, aan de Maas.
Blerick, daar mochten we ook niet naar toe. Niet de brug over.' Het
vierde en laatste jaar ten slotte mocht je alleen het huis uit. 'Maar
dan weer met uitzondering van genoemde straten. Daar mocht je
nooit komen. Daar stonden we allemaal te kijken. In de Vleesstraat
had je Vroom en Dreesmann; grote winkels. Maar we durfden niet
in die straat te komen. Wel kijken wat daar te zien was.'
Soms maakten de broeders van de wandeling een complete exercitie; bijvoorbeeld in Oudenbosch, omstreeks 1934, toen broeder Urbanus daar de scepter zwaaide. 'Ik heb er goed wandelen geleerd
hoor, bij die broeders! ' , vertelt een oud-leerling. Wooral het eerste
jaar was het heel kudde-achtig. Zeer militair, in de rij, aantreden op
de cour, iedere klas, in rijen van drie; en in de maat; richten. Fluitje
van de broeder; die stond boven op het bordes. Zo stonden die klassen allemaal aangetreden! '
Hoe strak en militair de discipline tijdens de wandeling zelf bleef,
varieerde alnaargelang het internaat en de dienstdoende surveillant.
De seminaristen van Wernhoutsburg wandelden in keurige rijen van
drie en evenals bijvoorbeeld in Huijbergen werd ook bier van hogerhand bepaald naast wie je liep. Tweemaal per trimester deelde de
prefect de groepen in. Mathieu Smedts (1926-1933) kwam meestal
terecht bij twee jongens 'met wie je met de beste wil ter wereld geen
gesprek kon voeren'; dat werd expres zo geregeld want `de prefecten
waren diep overtuigd van de opvoedkundige waarde van een dergelijke kwelling.' Een lange rij van dergelijke drietallen liep onder leiding van een surveilant langs de straatweg naar Zundert of Wuustwezel, ging daar even de kerk in en keerde weer terug.
Zo werden op de meeste internaten jaar in jaar uit de lesvrije middagen doorgebracht. Ook op zondag werd gewandeld. Behalve als
het slecht weer was. 'Dan zat je in de recreatiezaal te kaarten. En ik
had helemaal geen zin om te kaarten,' zegt L. van Kalmthout (Augustinianum 1920-1926). 'Ik vond het veel interessanter om te discussieren. Maar je mOest kaarten. Dus ik zat daar meestal maar bij
en zei: "Ik zal wel geven; kaarten jullie maar..."' Kaarten was een
vreedzame, overzichtelijke bezigheid — vier man aan een tafeltje —
waaraan niet alleen 's zondags maar ook door de week tal van
recreatie-uren meer of minder vrijwillig zijn besteed. Bij de Braban87
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16. Muziekkorps van 1 -luize Ruwenberg' te Sint Michielsgestel.

17. Jongens en broeders musiceren ter opluistering van een feest. Pensionaat Sint
Maria ter Engelen in Bleijerheide, jaren vijftig.

ders was rikken favoriet. Naarmate congregaties als de fraters van
Tilburg hun werkterrein naar het noorden uitbreidden, drong dit
spel ook boven de Moerdijk door. In Huize Sint Radboud te Me88

demblik werd in de recreatiezaal gerikt, gelezen, geschaakt en gedamd. Verder had elke jongen in die zaal zijn eigen, genummerde
kastje om zijn meccano- of figuurzaagspulletjes op te bergen. Andere veel voorkomende vormen van ontspanning binnenshuis waren
biljarten, tafeltennistafels en sjoelbakken. Het was rennen geblazen
om als eerste bij het biljart of de pingpongtafel te zijn. Het bezit van
een recreatiezaal was voor internaten overigens geen vanzelfsprekendheid. In Boxtel, bij de paters assumptionisten, fungeerde de
gymnastiekzaal tevens als recreatieruimte en t.v.-zaal. In het
Carmel-internaat in Oldenzaal was het de studiezaal die na de studieuren dienst deed als recreatiezaal. En in het Antonius-pensionaat te
Tegelen speelden de jongens in dezelfde ruimte waar ze aten.
Gelegenheid tot muziekbeoefening was er vrijwel overal. Als je
stem goed genoeg was en je niet vals zong of uit de maat, kon je lid
worden van het zangkoor. Verder kon je muziekles krijgen; meestal
alleen piano, soms ook viool. Daar moesten je ouders wel een extra
bedrag voor betalen. Een rij pianohokjes hoorde bij de standaardvoorzieningen van een kostschool.
Na de Tweede Wereldoorlog en vooral in de loop van de jaren
vijftig breidden de internaten hun voorzieningen voor sport en recreatie steeds verder uit. Er kwamen meer sportvelden, soms zelfs
eigen zwembaden. Naast voetbal rukten basketball en volley op.

18. Het door zusters geleide jongenspensionaat Sint Antonius te Tegelen beschikte
over een eigen zwembad. Foto jaren vijftig.
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19. Vlaamse kermis in het klein-seminarie Rolduc, 1956.

Grote internaten als Rolduc en de Ruwenberg organiseerden op
eigen terrein voor de leerlingen complete kermissen. De zondagen,
berucht om hun saaiheid, kregen geleidelijk een andere kleur. Waren ze vroeger gevuld met religieuze zaken, studie, wellevendheidslessen (`politesse') en wandelen, nu brachten sport, muziekbeoefening, hobbyclubs en radio meer afwisseling en vertier. Traditionele vormen van verenigingsleven zoals de Mariacongregatie, de
missieclub, het kruisverbond (gericht tegen drankmisbruik) en de
soon of academie, maakten plaats voor zaken als verkennerij, fotoclub, huisomroep, aquariumclub, enzovoort.

Toneel
Veel werk werd gemaakt van toneelspelen. Beschikte een internaat
over een bekwame regisseur, dan kon de toneeluitvoering ter gelegenheid van Sint Katrien, Sinterklaas, Carnaval, Halfvasten, de ouderavond, of de jaarlijkse prijsuitdeling, een hoogtepunt in het jaar
zijn. Behalve tragedies van Sophocles en blijspelen van Moliere
werd veel aan Vondel gedaan. Het eigentijdse repertoire lag moeilijker. In sommige internaten greep men wel naar werken van de
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Fransman Henri Gheon (1875-1944), een bekeerling die tientallen
heiligenlevens voor het toneel bewerkte. Populairder waren thrillers
als Arsenicum en oude kant en Agatha Christies Tien kleine negertjes, of Godfried Bomans' jeugdwerk Bloed en liefde. Maar het was
ook niet ongewoon dat leerlingen van de hoogste klassen zelf een cabaret of revue in elkaar zetten. Op een speelse manier kon je dan
eens iets terug doen: toestanden in eigen huis hekelen, leraren of
surveillanten imiteren, hun eigenaardigheden op de hak nemen. Of
(zoals eens op Rolduc gebeurde) het internaat vergelijken met een
concentratiekamp... Wanneer de oudste leerlingen de Sinterklaasavond verzorgden en de Goedheiligman behalve leerlingen ook een
aantal paters naar voren riep en ironisch-bestraffend toesprak, gaf
dat een kick. Weken-, soms maandenlang werden zulke evenementen voorbereid. In Megen werd jaarlijks rond Katrien (25 november) de zesde klas door de vijfde gefeteerd; elke vijfde klas wilde dan
zo origineel mogelijk uit de hoek komen, zodat de voorbereidingen
volledig uit de hand liepen. In 1937 werd de vijfdeklassers uitdrukkelijk te verstaan gegeven dat zij pas nd Allerheiligen (1 november)
hieraan mochten beginnen.

20. Tijdens een 'social evening' imiteren seminaristen hun leraren (die zich onder het
publiek bevinden). Klein-seminarie van de missionarissen van Mill Hill te Tilburg,
ca 1964/65.
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Het kiezen van een bestaand toneelstuk gaf vaak problemen.
Vondels Joseph in Dothan, een veelgespeeld stuk in katholieke jongensinternaten, had uitsluitend mannenrollen; maar in de meeste
stukken die in aanmerking kwamen lag dat anders. Hoe moest het
met de vrouwenrollen? Een traditionele oplossing was: rolbezetting
en tekst aanpassen. Zo speelde Gerard Brom in Molieres Le malade
imaginaire de rol van de meid, maar dan als knecht. Een andere,
vaak gekozen oplossing was: de vrouwenrollen laten spelen door
jongens. Elke kostschool had wel wat meisjesachtige jongens van
twaalf, dertien jaar die er zelfs zonder pruik en grimeerwerk al
bloedmooi uitzagen. Weliswaar zagen sommigen in travestie op de
toneelplanken `psychologische gevaren'. De aandacht zou al to nadrukkelijk worden gevestigd op `eventueel aanwezige feminiene
trekken van de spelers' . Maar de angst voor homoseksualiteit ging
niet zo ver dat de toneelcultuur eraan werd opgeofferd.
Wel werd omstreeks 1960 in verschillende kostscholen een revolutionaire stap gezet. Een oud-intern van het Canisius-college (19561962) vertelt: 'In mijn derde jaar kwam op een avond plotseling
iemand bij ons in de studiezaal. Die kwam vertellen dat in het toneelstuk dat we zouden gaan zien, echte meisjes zouden optreden.
En hij vertelde ook hoe wij ons daarbij moesten gedragen! Dat we
geen fluitconcerten moesten gaan aanheffen en dat soort dingen...'
Voor het eerst echte meisjes op de planken. En dus ook bij de repetities. Er ging een wereld open.
Seminaries volgden schoorvoetend. Sommige van deze instellingen vonden zelfs het uitnodigen van gemengde toneelgezelschappen, of bezoek van seminaristen aan gemengde opvoeringen in de
stad, een heilloze zaak. Fel afwijzend stonden ze vooral tegenover
bezoeken aan balletvoorstellingen. Andere oordeelden positiever;
ze zagen in het kijken naar actrices en danseressen pedagogische
voordelen. Voor gemengd toneelspelen gold hetzelfde. Men schakelde `vertrouwde vrouwelijke krachten van buiten' in en zo kwamen de priesterstudenten via het toneel dan toch in aanraking met
het andere geslacht. In een officiele brief aan de ouders werd verzekerd dat het geen kwaad kon.

Tijd voor jezelf
Mee mogen doen aan een toneelstuk was, net als lid zijn van het
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koor, een uitverkiezing. Niet iedereen die wilde, mocht het. 'Ik was
al vroeg aangetrokken door het toneel,' zegt Arthur Sonnen. 'Maar
daar mocht ik nooit aan meedoen; daar was ik niet goed genoeg
voor in de klas. Dat was het criterium; anders kostte het je te veel
tijd.' Een leerling van Saint Louis in Amersfoort (1962-1964) mocht
wel meedoen; hij kreeg zelfs, als jongen van een jaar of tien, elf, een
hoofdrol. 'We werden gedrild. Het was een erezaak. De directeur
van Saint Louis benadrukte dat. Het ging om de presentatie naar
buiten, het moest hartstikke goed zijn, het moest perfect zijn. 's
Middags na school: uren oefenen, teksten uit ons hoofd leren... Op
een gegeven moment hadden we zo godsgruwelijk de balen van dat
toneelstuk...'
Het was met toneelspelen als met voetballen: iets dat leuk en ontspannend zou kunnen zijn, kon door dwang en overorganisatie onverdraaglijk worden. 'Er was geen moment van de dag dat je zelf
kon beslissen wat je zou doen,' zegt Theo Vesseur. Het was ook bijna onmogelijk om even alleen te zijn. 'Tot op de plee werd je gecontroleerd, daar konden ze over de deur heen kijken.' Het verlangen
naar iets, een plek, een activiteit waar absoluut niemand zich met je
kon bemoeien, kon een ware levensbehoefte worden. Gelukkig was
je als je zo'n plek vond. 'In mijn vrije uren heb ik mijn beste tijd gehad... Ik bracht steeds minder mijn tijd door in de recreatiezaal. Ik
zat veel alleen, achter de piano of het orgel,' zegt Gerard Donkers.
Musiceren, zelf een Ave Maria componeren, tekenen, gedichten
schrijven, je gedachten en gevoelens toevertrouwen aan een dagboek: het waren evenzovele manieren om met jezelf bezig te zijn, je
te onttrekken aan het collectief. Sommige van die manieren waren
niet zonder risico. Je kastje kon je niet afsluiten; een schrift met persoonlijke ontboezemingen kon altijd door een surveillant of prefect
worden ontdekt. Michel van der Plas (Hageveld 1940-1945) werd
betrapt op het schrijven van gedichten en kreeg van de regent op zijn
kop. Dichten, dat paste toch eigenlijk niet voor een jongen van vijftien. Poezie en nederigheid, die konden niet samen gaan. Dichten
was de hoogste vorm van hoogmoed. Later werd hij samen met enkele vrienden betrapt terwijl zij met pianobegeleiding liefdesliederen zongen van Schubert (`An Sylvia'). Tenslotte werd in zijn kastje
een poeziebundel aangetroffen waarin het gebruikelijke `vidi' (ik
heb het gezien, het is goedgekeurd) ontbrak. Het was duidelijk: Van
der Plas hoorde op het seminarie niet thuis.
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Lectuur
Van der Plas was niet de enige die in de problemen raakte door wat
hij las. Lezen gold als iets dat bij onvoldoende sturing en begeleiding desastreuze gevolgen kon hebben. Weliswaar was de kerk ooit
de draagster van de Europese cultuur geweest. Maar langzamerhand was zij diezelfde cultuur naar het woord van de historicus L.J.
Rogier steeds meer als een onverzoenlijke vijandin gaan zien. Het
katholieke onderwijs was in eerste instantie dan ook niet zozeer op
ontwikkeling gericht, als wel op afweer en isolering. Lectuur vormde in principe een gevaar. Boeken, tijdschriften en kranten waren
taboe tenzij ze uitdrukkelijk van hogerhand waren aanbevolen, of
in elk geval toegestaan. Slechts door zorgvuldige selectie en keuring
door een bevoegde instantie kon een produkt van de drukpers mogelijkerwijs het stempel `toelaatbaar' verwerven. Censuur was regel.
`Het is verboden,' aldus de oudste prospectus van het Canisiuscollege (1900/1901), 'platen, photographieen, muziekstukken en
boeken, behalve die aan de Inrichting voor de studie gebruikt worden, mede te brengen. Schoolboeken zijn voor de internen aan het
College zelf verkrijgbaar. Nuttige lectuur kunnen de leerlingen zich
verschaffen uit de bibliotheek.'
Maar het aanbod van de gemiddelde internaatsbibliotheek was in
de regel uiterst mager. Rond de eeuwwisseling hadden internaten als
Rolduc en het Bisschoppelijk College te Roermond zelfs helemaal
geen leerlingenbibliotheek. Twintig jaar later had het Augustinianum er wel een, maar wat voor een. `Wat heiligenlevens; Marie Koenen; Felix Rutten... De bibliotheek was niks, dat was volkomen
niks,' oordeelt oud-leerling Louis van Kalmthout. 'PaMeter van Felix Timmermans was helemaal uit den boze. En omdat Timmermans Pallieter geschreven had, werd de hele Felix Timmermans geboycot. Er was geen enkel boek van hem.' En dan was Timmermans
nog een katholiek schrijver. Ruim dertig jaar later was de toestand
niet wezenlijk veranderd. Een commissie die eind jaren vijftig de
leesgewoonten van klein-seminaristen onderzocht, turfde de meestgelezen titels uit het bibliotheekaanbod. Marie Koenen, Antoon
Coolen, Toon Kortooms, Godfried Bomans, Stijn Streuvels en Bertus Aafjes behoorden tot de meestgelezen auteurs. Werken van nietkatholieke schrijvers waren wel aanwezig, maar schenen pas toelaatbaar wanneer ze minstens enkele decennia geleden verschenen
waren of, liever nog, tot de klassieken uit de negentiende eeuw be94

hoorden (De negerhut van oom Tom, Oorlog en vrede, Woeste
hoogten, Max Havelaar). Louis Couperus werd niet eenmaal genoemd, om van Sartre, W.F. Hermans of Anna Blaman maar te
zwijgen. Overigens maakte de commissie zich geen zorgen over deze
eenzijdigheid, maar zoveel temeer over de geringe interesse op de seminaries voor het religieuze boek.
Werd het meebrengen van eigen boeken in een prospectus als de
geciteerde resoluut verboden, de praktijk was meestal soepeler. Tot
in de jaren vijftig toe bleef men echter uiterst gereserveerd staan tegenover meegebrachte boeken. Er waren immers zoveel 'prullaria'
onder en boeken waar de jongens 'nog niet aan toe waren'. Het meegebrachte boek moest je dan ook laten keuren door een broeder of
pater die er zijn paraaf in zette, of een stempeltje. 'Als je een boek
van thuis meenam, moest dat gestempeld worden,' aldus L. van
Kalmthout. 'En als je met je verjaardag of Sinterklaas een boek
kreeg — zodra het uitgepakt werd moest het gestempeld worden; ongestempelde boeken werden in beslag genomen.' In circulaires werd
de ouders op het hart gedrukt toch wat zorgvuldiger te zijn in wat ze
de jongens meegaven of cadeau deden. 'Het is reeds herhaaldelijk
gebleken, dat leerlingen bij de gelegenheid van het St. Nicolaasfeest,
van verjaardag of bij het einde van de vacantie lectuur meebrengen,
die voor hen totaal ongeschikt is, hetzij door de storende neutraliteit, de zinloze inhoud, hetzij door de verkeerde strekking of anderszins,' liet de directie van de Ruwenberg in een schrijven van april
1947 de ouders weten. De controle was streng. In de loop der jaren
zijn tal van boeken, meestal tot grote verbazing van de eigenaar, in
beslag genomen. Sjors van de Rebellenclub; een uit de kast van pa
meegepikt Havankje; een niet-geautoriseerde bijbeluitgave: ze behoorden kennelijk allemaal tot het rijk van de storende neutraliteit,
zinloze inhoud, verkeerde strekking 'of anderszins' . Willy van Oss
kreeg van pater rector te horen dat hij in zijn boek met kunstplaten
de bladzijden met de Adam en Eva van Diirer maar tegen elkaar
moest plakken. Jongens van de lagere klassen zouden immers dat
boek op zijn kastje in de studiezaal zien liggen en erin gaan bladeren.
Niet alleen de kastjes in de studiezaal, ook de slaapzaalkasten
werden nu en dan gecontroleerd. `Ja, d'r werd wel es ooit in de kastjes gekeken zoals dat heette,' aldus een oud-surveillant. 'Of er pornografie in zat! Als dat vermoed werd, werd er wel es naar gekeken.
Werd ook wel eens gevonden... ' Voor conscientieuze katholieke op95

voeders was iets al gauw pornografie. In de oorlogsjaren werd bij
een leerling van het Augustinianum een filmblaadje aangetroffen;
hij had het gekregen van een extern. `Daar werd ik een keer voor op
het matje geroepen: dat blaadje! Daar stonden dames in badpakken
in. Enne... wat ik daarbij vOelde. Toen zat ik toch wel raar to kijken! Ik wist daar geen antwoord op want ik voelde niks.'
Kranten werden met hetzelfde wantrouwen bejegend. Alleen de
leerlingen van de hoogste klassen mochten een landelijk katholiek
dagblad lezen. 'Ik was tussen mijn achtste en dertiende jaar beter op
de hoogte van het wereldnieuws dan in de jaren die ik later op het seminarie doorbracht,' schrij ft Smedts. Hij doelt op de toestand in
Wernhoutsburg rond 1930. Twintig jaar later was daar weinig aan
veranderd. Ook toen was er geen Nederlands dagblad. 'In de recreatiezaal lagen ouwe kranten: nummers van Le temoignage chretien.
Die moest uit Frankrijk komen en lag altijd weken achter,' aldus
J. W. Dijcks. Er werd ook wel eens geknipt: voordat de krant of het
tijdschrift de jongens onder ogen kwam, had een zorgzame hand artikelen of afbeeldingen die `schadelijk' konden zijn, met de schaar
verwijderd.
Tot in de jaren zestig bleef de controle op lectuur bestaan, niet alleen in theorie maar ook in de praktijk. Meegebrachte boeken werden nog steeds ter goedkeuring voorgelegd. 'Abonnementen op
neutrale bladen worden geweigerd,' heette het in een prospectus van
Oudenbosch. In Valkenburg doorzocht pater prefect de kastjes op
verboden tijdschriften als de Muziekexpress. 'Niemand snapte dat,
waarom dat verboden was.'
In diezelfde periode trof je elders echter boeken van Jan Wolkers
in internaatsbibliotheken aan. In Beekvliet kwamen er rond 1965,
na heftige discussies onder de leraren, voorlichtingsboeken in de bibliotheek . En in de leeszaal van het jongensinternaat in Venray lag
elke week de nieuwe Vrij Nederland.

Film, radio, televisie
Niet alleen lectuur was een hachelijk terrein. Ook de opkomst van
nieuwe media als film, radio en televisie stelden katholieke opvoeders voor problemen. De meest voorkomende strategie was: haal de
spullen in huis, maar gebruik ze zeer selectief en houd de teugels
strak in handen. Godsdienstige radioprogramma's van de KRO
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mochten beluisterd worden. De Mattheuspassie op palmzondag,
met Jo Vincent, mocht ook. Problemen rezen als de uitzending van
de passie op Hilversum 1 samenviel met Holland-Belgie op Hilversum 2. Voetbal was behalve courvermaak ook luisteramusement geworden. Bep Bakhuys en later Abe Lenstra stonden bij de meeste
jongens hoger genoteerd dan Bach.
Films werden gedraaid bij feestelijke gelegenheden. Van tevoren
werd gecontroleerd of de gehuurde film 'op peil' was. Een oudseminarist (1936-1943) herinnert zich een Noorse film. 'Daar kwamen wat liefdesscenes in voor. Dan ging de blikken doos waar de
film in zat voor de lens. De paters gingen van tevoren de film altijd
bekijken; die zagen dus alles. Ze wisten dan ook precies: op dat moment — en dan ging de blikken doos ervoor, en de liefdesscenes kwamen dus op de blikken doos terecht. En als die pater dacht: nou is
het onderhand wel voorbij, ging de trommel weer naar beneden. We
wisten wel waar het om ging; we hadden het een keer gezien toen die
man te vroeg zijn hand naar beneden deed.' Dergelijke ingrepen
werden overigens toen nog zonder enige reactie als vanzelfsprekend
aanvaard: geen geschreeuw, geen fluitconcerten.
Uit de latere jaren worden deze praktijken niet meer gemeld. Dat
betekent niet dat de vertoonde films braver of zoetsappiger werden;
integendeel. In de jaren vijftig en zestig haalden verschillende katholieke internaten behalve Don Camillo, Father Brown en Monsieur Hulot ook films in huis van spraakmakende regisseurs als Alfred Hitchcock en Ingmar Bergman. Aan het Bisschoppelijk College te Sittard vonden filmfestivals plaats. In het Canisius-college bestond een filmclub: leden bekeken films van Bergman en discussieerden daarover.
Ongetwijfeld duidt dit alles op een toenemende openheid. Niettemin bleef het kijken naar en praten over films zich nog lange tijd geheel binnen de muren van het internaat of seminarie afspelen. Men
wist dat de jongens in vakanties naar bioscopen gingen, maar toestemming voor bioscoopbezoek vanuit het internaat bleef lange tijd
buiten de orde. Hier en daar fietsten de paters door de stad om te
zien of hun jongens niet bij de cinema naar de uitgestalde foto' s
stonden te kijken.
De entree van de televisie doet in sommige opzichten denken aan
die van de radio. Enkele internaten zoals Sint Maria ter Engelen in
Bleijerheide waren er vlug bij. In 1957 of daaromtrent kregen de
broeders bij een jubileum als geschenk van de mensen uit het dorp
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een televisie, en toen mochten al gauw ook de jongens kijken. 'En
als er iets spannends was, dan was het niet om kwart over negen: zeg
mensen, naar boven! Nee, dan mochten we dat programma uitzien.'
Elders ging het geleidelijker en werd het nieuwe medium uiterst selectief benut. Bij historische gebeurtenissen mocht de televisie aan.
Het Vaticaans Concilie; de moord op Kennedy; de verloving van
prinses Margriet... Langzamerhand werden de kijkmogelijkheden
uitgebreid en kregen de leerlingen hier en daar inspraak. De programma's werden van tevoren uitgezocht. Dat gebeurde op IJpelaar
door een raad, bestaande uit de prefect en twee leerlingen uit de vij fde en zesde klas. `Dat betekende gewoon: KRO-Brandpunt; het
journaal; een toneelstuk van Shakespeare (daar is toen een hele cyclus van geweest) en meer van dat soort stukken; een voetbalwedstrijd (het was net de tijd dat Nederland een beetje mee ging tellen, met Feijenoord en zo). En voor de rest was het: t.v. af. Als je
iets wilde zien kon je het via die jongens doorspelen, maar dat had
lang niet altijd kans van slagen. Dan moesten het echt belangrijke
dingen zijn.'

Brieven en bezoek
Contact met de buitenwereld was uiterst beperkt. De groepswandeling bracht je wel buiten het internaatsterrein, maar daar was dan
ook alles mee gezegd. Verlof om op eigen houtje het dorp of de stad
in to gaan werd niet gegeven of er moest een zeer speciale reden voor
zijn (tandarts); en dan had je kans dat een frater meeging als escorte. Vooral de grotere internaten hadden veel voorzieningen in eigen
huis. Het knippen van je haren, het verwijderen van een steenpuist,
het halen van een aspirine, het kopen van een schrift, van snoep of
rookwaren, postzegels of briefpapier, voor al die dingen kon je bij
de betreffende pater, broeder of zuster terecht. De Ruwenberg beschikte zelfs over een eigen tandartsstoel.
Voor bewassing, verstelwerk en schoenreparaties kon in verschillende internaten eveneens worden gezorgd, zij het tegen bijbetaling.
De was ging echter ook vaak naar huis. Als de wasmand terugkwam
was het feest. Daar zat dan een brief bij, snoep, geld, chocola... Natuurlijk moest je zelf op gezette tijden een brief naar huis schrijven.
In sommige kostscholen gebeurde ook dit op vaste tijden, in groepsverband. 'In het begin ging dat klassikaal; de brief stond op het
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bord en die schreef je over,' vertelt een oud-leerling van het
Antonius-pensionaat in Tegelen. Werd je wat ouder, dan mocht je
je eigen verhaal schrijven, maar ook dan moest je je brief in een
open enveloppe afgeven. Zowel de uitgaande als de binnenkomende
post kon in principe worden ingezien en in veel internaten gebeurde
dat ook. Al was het slechts steekproefsgewijs, de mogelijkheid van
controle bestond; en dat was geen stimulans tot openhartigheid.
Soms liet men correspondentie tussen ouders en kinderen ongemoeid; soms niet. Bij de priesters van het Heilig Hart werden in de
jaren dertig en veertig alle brieven die voor de seminaristen bestemd
waren van tevoren gelezen. `Zelfs van je ouders, je broers en
zusters,' aldus een oud-leerling. `Je zag onder het eten dat die pater
ze aan tafel zat te lezen - waar je bij zat! Dat vind ik achteraf eigenlijk wel zeer grof. Je eigen brieven werden ook gelezen - waardoor
er dus heel weinig in stond.'
Bezoek van je ouders was vooral in de vooroorlogse jaren een
zeldzaamheid, en zelf kwam je buiten de twee of drie vakanties per
jaar ook niet thuis. De verbindingen waren ingewikkelder dan nu,
reizen kostte veel tijd en geld. Maar afgezien daarvan werd intensief
contact met de eigen familie ook niet op prijs gesteld. In een enkel
seminarie was bezoek van familie zelfs helemaal niet toegestaan, of,
zoals bij de paters van Mill Hill te Hoorn, maar eenmaal per jaar.
Was de regeling soepeler en kreeg je vaker bezoek dan anderen, dan
liep je kans voor `moederskindje' te worden uitgemaakt. Trouwens,
als je niet van het terrein of mocht en met meer families tegelijk in
een spreekkamer moest zitten was de pret van bezoek betrekkelijk.
In heel bijzondere gevallen mocht je wel eens naar huis. Bij een
bruiloft van je broer of zus kon je natuurlijk niet wegblijven, zeker
niet bij de mis. 'Maar het liefst hadden ze toch dat je nog onder het
diner wegging,' zegt oud-seminarist Van Aemstel. Wanneer een
jonger broertje of zusje de eerste communie deed mocht je daar niet
bij zijn, die feesten kwamen in kinderrijke katholieke gezinnen nu
eenmaal te vaak voor. Vooral priesterstudenten werden wat betreft
het contact met hun familie op rantsoen gezet. Maar ook andere
kostscholen zagen hun pupillen liever niet te vaak en te Lang onttrokken aan het regime van alledag. Een kweekschoolleerling in
Venlo kreeg verlof een bruiloft bij te wonen, maar werd wel gewaarschuwd: `Neem je in acht, op zo'n bruiloft zijn altijd wezens die het
hart van een kwekeling belagen!' Een seminarist te Rolduc die getuige zou zijn toen zijn broer enkele weken voor de kerkelijke huwe99

lijksinzegening voor de wet trouwde, mocht daarvoor niet naar
huis: Ten burgerlijk huwelijk, dat is toch niks!'
Een bijzondere vorm van familiebezoek bestond in Nijmegen. Interne leerlingen van het Canisius-college die zusjes hadden op het
meisjespensionaat aan de Burchtstraat elders in de stad, mochten
daar eenmaal per maand op een zondagmiddag naar toe: `zusjes kijken' . Een broeder ging mee, en de jongens kregen het uitdrukkelijke
bevel: alleen naar je eigen zusjes kijken. Frans Koppendraijer
(Canisius-college 1918-1924) werd eens bij pater prefect geroepen:
`De zusters hadden zich erover beklaagd dat ik me ook met andermans zusjes had bemoeid.'

Carnaval
De echte vrije uren braken voor veel jongens pas aan wanneer de vakantie begon. Het aantal vakanties was vroeger kleiner dan nu.
Toen Lodewijk van Deyssel op Rolduc zat, in de jaren zeventig van
de negentiende eeuw, waren er maar twee vakanties: de zomervakantie en de paasvakantie. De kerstvakantie is pas later ingevoerd.
En de kortere vakanties rond Allerheiligen, Carnaval en Pinksteren
zijn nog recenter. De kloof tussen het gewone leven en dat van de
kostschooljeugd was vooral zichtbaar tijdens de drie carnavalsdagen. In de zuidelijke provincies, waar de meeste katholieke internaten waren gevestigd, werden deze dagen met veel feestgedruis gevierd. Kostschooljongens brachten ze op verschillende manieren
door, maar meestal niet op straat of in het café. Aan de kweekschool in Venlo werden op maandagmorgen de lessen gewoon weer
hervat. Terwijl de rest van de stad op zijn kop stond tot dinsdagnacht, zaten de kwekelingen in het internaat. Elders speelden de
jongens met carnaval vaak toneel. In het Augustinianum te Eindhoven werd drie avonden achter elkaar hetzelfde stuk opgevoerd.
Eerst voor de internen zelf, op maandagavond voor de ouders, en
dinsdag voor de jongens van het naburige pensionaat Eikenburg.
`Heel vervelende dagen waren dat,' aldus L. van Kalmthout. Overdag werd er gewandeld; en omdat er verder niks te doen was, gingen
de internen drie avonden achter elkaar naar dezelfde voorstelling
kijken. Natuurlijk werd het de tweede en vooral de derde avond
nogal rumoerig in de zaal. In latere jaren werd voor degenen die het
stuk al gezien hadden en ook geen ouders op bezoek kregen, een
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film gedraaid. In Merkelbeek hadden de seminaristen van de paters
carmelieten tijdens de carnavalsdagen hun retraite. In Valkenburg
daarentegen, bij de paters oblaten, werd in de jaren zestig volop carnaval gevierd. 'Ik heb het daar leren vieren,' vertelt een oud-leerling
(1962-1968). 'Het gebeurde op het internaat, in eigen kring. Met een
eigen harmonie. Echt zoals het in Duitsland nog wel gebeurt. Alleen
eh... jongens onder elkaar, he. Later kwam de vraag: mogen we zussen uitnodigen. Uiteindelijk mocht dat dan. Het eerste jaar dat dat
zou gebeuren, was het heel spannend! Van tevoren werd een zus van
een van de jongens uitgenodigd om ons dansles te geven. Moet je je
voorstellen: zo'n heel lange zaal, en dan stond daar iedereen op een
rij! En dan ging je dus allemaal pasjes doen. Zonder partner. Allemaal: rechts naar voren... dat moet geen gezicht geweest zijn! Met
carnaval durfde natuurlijk niemand te dansen.'

21. Carnavalviering in het klein-seminarie van de oblaten te Valkenburg, 1965.

Der-

de van rechts is pater overste Hendriks.

In diezelfde jaren zestig werd op het klein-seminarie IJpelaar bij
Breda nog steeds gedaan of carnaval niet bestond. De leerlingen begrepen niet waarom zij niet net als andere middelbare scholieren vakantie kregen. Dat leidde jaarlijks tot onderdrukt gemompel en geroezemoes. Op zeker moment kwam het verzet onverwachts tot uit101

barsting toen de hele groep spontaan weigerde naar de studiezaal te
gaan voor de middagstudie. `131oednerveus, lacherig, met veel bravoure verzamelden we ons in de recreatiezaal van de hoogste klassen, ' herinnert Ton Vermunt zich. 'We jutten elkaar op en waren
vastbesloten niet naar de studiezaal te gaan. Eerst moesten wij de zekerheid krijgen dat we vrij zouden krijgen met carnaval.' Na tien
minuten ging ineens het gerucht: 'Dam - komt de Mina!' De Mina,
dat was de gevreesde regent van het seminarie, De Lepper. 'De recreatiezaal bestond uit twee delen, gescheiden door een matglazen
wand. Ineens een schim die snel op het glas afstoof, de klapdeuren
sloegen open en boksend baande "de Mina" zich een weg door onze
vastbesloten groep. We wisten niet hoe snel we de zaal uit moesten
vluchten en naar de studiezaal rennen. Zelfs de deuren naar de tuin
werden gebruikt om weg te rennen. Even later zaten we allemaal trillend in de studiezaal.'
Aan de 'staking' werd door de leiding verder geen woord vuil gemaakt. Het jaar daarop mochten de jongens tijdens de carnavalsdagen op `voorjaarsvakantie' .
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7
Orde en tucht

In de gemiddelde kostschool was het regime, naar huidige maatstaven beoordeeld, tamelijk streng. Of jongens het destijds zelf als
streng ervoeren is een andere kwestie. Dat hing voor een deel af van
wat zij thuis en op een vorige school gewend waren. Het hing ook af
van hun karakter. De een voegde zich gemakkelijker in het nieuwe
leven dan de ander. Sommigen raakten er nooit aan gewend.
`Streng, maar niet onredelijk streng', zo typeren oud-leerlingen
de kostschoolpraktijk in de vooroorlogse periode. De generaties die
pas na de oorlog aan de beurt waren oordelen echter naar verhouding negatiever. In de jaren vijftig en zestig begon immers tussen het
leven in een doorsnee katholiek gezin en dat in een traditionele katholieke jongenskostschool een steeds wijdere kloof te gapen.
Voordien was daarvan minder te merken. Doelend op de vooroorlogse periode, merkt een ex-seminarist op: 'Nu verwonder je je
erover, maar de behoefte aan "liberaal" gedrag was er niet.' Dat
neemt niet weg dat ook toen de overgang van thuis naar kostschool
juist op het punt van de ordehandhaving voor sommigen een verbijsterende ervaring was. Voor een nieuweling was het volkomen
onvoorspelbaar waar de internaatsleiding een punt van maakte. Levendig herinnert Willem Grossouw zich hoe hij in september 1918
kort na zijn aankomst in Beekvliet getuige was van een angstaanjagende donderpreek van regent Van den Heuvel. De regent toonde
zich diep gegriefd; maar waardoor, dat bleef aanvankelijk duister.
`Wat zouden ze toch met die goeie oude man gedaan hebben?' vroeg
Grossouw zich af. Later bleek dat tijdens een wandeling enkele leerlingen in een dorpssnoepwinkeltje repen chocola hadden gekocht.
En dat was ten strengste verboden. Een jaar of tien later maakte een
nieuweling van een jongere lichting een soortgelijke uitbarsting mee
van Van den Heuvels opvolger Royaards. "s Middags hadden we
een "bezoek aan het Sacrament"; dat was vrijwel de enige keer dat
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je de regent zag. Daar is hij een keer losgebarsten; wij waren knaapjes van twaalf jaar, zaten voor in de kerk, en wisten nauwelijks waar
het over ging. Iets verschrikkelijks. Een dreiging ging daarvan uit!
ledereen werd doodstil. Ik dacht: mijn god, wat is er gebeurd. Er
was gewoon gepraat op de slaapzaal... Het was "silentium altum et
altissimum", stiller dan stil moest het zijn.'
Erger was het uiteraard wanneer de toorn van het gezag zich richtte tegen jou persoonlijk. lets dergelijks overkwam Nico Perquin
toen hij in 1908 als onbevangen jongetje van elf uit een liberaal grotestadsgezin plotseling in het strakke regime van het Nijmeegse
Canisius-college belandde. 'De eerste tijd was ik radeloos. Ik wist
niet wat ik moest doen of laten... Telkens weer kreeg ik straf.' Het
duurde een poos voordat je wist hoe het werkte. Praten in de slaapzaal betekende een poos op de knieen zitten. Omkijken in de studiezaal betekende een tik op je vingers. Te laat in de kapel, dat leverde
een hele vrije middag binnenblijven en strafschrijven op.

Surveillance
Orde en tucht rustten op twee pijlers: enerzijds een permanent toezicht, anderzijds een stelsel van beloning en straf. Het toezicht heette in het internaats-Frans 'surveillance' en degene die het uit-

22. Tollende leerlingen van pensionaat huize Sint Radboud to Medemblik. Op de
achtergrond een surveillerende frater.
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oefende was de surveillant. Sommige surveillanten hadden dit als
hoofdtaak, andere deden het erbij, naast taken als onderwijzer of
leraar. Full time surveillant zijn was zwaar. 'Ik ben de laatste surveillant van de franciscanen,' aldus Piet Hendriks. 'Ik mag wel een
standbeeld krijgen! Er zijn er heel wat overspannen geworden. Dag
en nacht werken, vierentwintig uur per dag, zeven dagen per
week... '
De surveillant hield in de gaten of alle jongens zich ook werkelijk
daar bevonden waar ze verondersteld werden zich op dat tijdstip te
bevinden: de kapel, de studiezaal, de slaapzaal... Bovendien lette hij
erop of ze zich gedroegen zoals ze zich moesten gedragen. Zeker
wanneer het aantal jongens niet al te groot was, zoals in Wehl, kon
de surveillance tamelijk ver gaan. 'In de eetzaal lette een broeder op
of je wel netjes at, of je je bord goed leegmaakte... Ik lustte geen komijnekaas, dat kreeg ik haast niet door mijn keel. Maar dat moest
je opeten, geen pardon.' ledere jongen bracht van thuis zijn eigen
eetgewoonten mee. Er waren surveillanten en prefecten die er geen
been in zagen je daarmee voor schut te zetten. Dat merkte Willy van
Oss kort na zijn aankomst te Schimmert. `Wij aten thuis natuurlijk
niet met mes en vork, we kregen die boterhammen allemaal
gesmeerd... Midden onder de maaltijd drukte de prefect op de bel.
Het werd doodstil, en toen zei hij: "Van Oss, snij nou eens je boterham door! " '
Toezicht was er ook in de kapel. Niet alleen afwezigheid of te laat
komen werd gesignaleerd; ook wanneer je een keer niet te communie ging viel dat op. 'Als je een keer gekucht had, dan wist men dat.
Of als je je ogen niet gesloten had bij de consecratie. Je had altijd
het idee dat ze dat allemaal zagen. Broeder Wendel speelde orgel en
keek over de koorrand naar beneden en had je dus altijd in de gaten,' aldus Arthur Sonnen (Saint Louis Weert 1955-1958).
Toezicht was er in de recreatiezaal en in de studiezaal. Soms schakelde men bij de surveillance leerlingen van de hoogste klassen in.
Zo waren in Rolduc de filosofiestudenten vanouds belast met toezicht op de slaapzaal, in de kapel en tijdens de maaltijden. Ook bij
de douches werd gecontroleerd. `Niet dat er iemand bij je kwam
staan,' zegt Frans van Weert. 'Maar een pater liep brevierend (alles
gebeurde brevierend!) voor die douches langs. Dus je kon niet lekker wat ouwehoeren; dat moest zwijgend.' Absoluut veilig voor
controle was je zelfs op de WC niet. Behalve voor zonden tegen het
zesde gebod was deze ruimte immers ook een geschikte plek om stie105

kern te roken. Dat was niet zonder risico, want zowel aan de bovenals aan de onderkant van het toilet was meestal een flinke opening.
`Als je van de WC komt, word je soms zonder enige aanleiding in je
kraag gevat om je adem te laten controleren,' schrij ft Severeijns.
Op de slaapzalen mocht je overdag niet komen, tenzij met uitdrukkelijke toestemming. `Je moest verlof hebben: Pater mag ik
even naar boven, een schone zakdoek halen? De slaapzalen waren
op slot; dan kreeg je de sleutel mee.' Had je wat al te vaak een schone zakdoek nodig, dan liep dat vanzelf in de gaten.
De neiging om het doen en laten, het spelen en fantaseren van de
pupillen tot in alle uithoeken te controleren, nam soms merkwaardige vormen aan. Theo Vesseur trof eens in de vestiaire van het pensionaat twee broeders aan met een mand. 'Zij voelden van elke jas de
zakken na en gooiden "beuzelarijen" in de mand. Daar was dus het
bootje gebleven dat ik op een wandeling stiekem uit boomschors
had gesneden, daar was dus ook mijn lakzegel heen gegaan, die ik
in de vakantie van opa had gekregen en die nergens meer te vinden
was... Die nacht droomde ik dat ik zelf ook in de mand werd gegooid... Klein lag ik tussen denneappels, lege lucifersdoosjes, een
niet ingeleverde sigaret en proppen papier.'
Naarmate de jongens ouder werden liet men de teugels wel eens
wat vieren. Ze mochten dan bijvoorbeeld op bepaalde middagen
zonder voorafgaand verlof op eigen houtje het dorp of de stad in;
waar dan overigens ook wel weer eens een waakzame pater rondwandelde of —fietste. In de naoorlogse jaren werd in sommige internaten, zoals dat van het Bisschoppelijk College te Sittard, en
Tymard-Ville' te Stevensbeek, het klein-seminarie van de paters
van het Allerheiligst Sacrament, geexperimenteerd met manieren
om het eigen verantwoordelijkheidsgevoel van de jongens te stimuleren. Maar de meeste kostscholen hielden vast aan hun beproefde
methoden.
Al speelde zich een groot deel van je leven of in groepsverband en
onder bewaking, er waren toch enkele mogelijkheden om legaal ergens anders te zijn. Behalve de WC en de kapel was er, althans voor
degene die muziekles kreeg, het pianohokje. Je moest op gezette tijden je toonladders en etudes oefenen. Daarvoor trok je je terug in
dat kamertje of, wanneer de piano's in de klaslokalen stonden, in de
klas. Maar de mogelijkheden om van dit uur-zonder-toezicht te profiteren waren ook weer niet onbeperkt. Een oud-gymnasiast van het
Augustinianum (jaren twintig) vertelt: 'Op een lijstje stond aange106

geven wanneer het je beurt was om te oefenen. Er was een jongen die
die kinderen allemaal naar die klassen moest brengen. (Hij mocht
een uurtje extra roken omdat hij dat postje had.) Maar die nam de
sleutel mee. Want de klas ging op slot!'
Niet op slot - in elk geval niet van binnenuit - kon je chambrette,
op de slaapzaal. `Je werd geacht dat gordijn altijd open te houden,
alleen 's nachts mocht het dicht,' vertelt Tim Hinterding (Oudenbosch 1963-1965). `Voor het slapengaan werd er gebeden; dan
moest iedereen altijd op zijn knieen gaan zitten in zijn eigen chambretje. Een broeder liep rond en keek of en toe of je wel op je knieen
zat. Ik had dan wel eens het gordijn een stukje dicht en zat een reep
chocola te eten of zo - dat mocht absoluut niet. Dat kon niet.'

Beloning en straf
Om het gedrag van de jongens in de gewenste banen te leiden had elke kostschool naast de surveillance haar eigen systeem van beloning
en bestraffing. Bij alle onderlinge verschillen hadden die systemen
hetzelfde uitgangspunt. Beloning en straf droegen het karakter van
eerbewijs en vernedering. Goed gedrag en hard werken werden
gestimuleerd door de jongens met de hoogste punten ten overstaan
van de hele goegemeente in het zonnetje te zetten. Slecht gedrag
werd bestreden door boosdoeners publiekelijk aan de kaak te stellen. Vandaar de openbare prijsuitdelingen aan het eind van het jaar;
vandaar op veel schoolrapporten een extra kolom cijfers die voor
elk vak je plaats in de rangorde aangaven; vandaar ook de
quarantaine-achtige straffen, zoals op de knieen zitten voor de klas
tijdens de lesuren, of thuis moeten blijven van de wandeling.
In de praktijk pakte dit nogal eens averechts uit. Een jongen die
de klas op stelten zette en het risico nam om een uur of langer op zijn
knieen te moeten zitten, werd door zijn klasgenoten eerder bewonderd dan veracht; meer bewonderd in elk geval dan de figuren die
iedere maand een primusplaat haalden voor gedrag (primus betekent 'de eerste'). vonden wij maar saaie en flauwe kerels,' zegt
J.J.A. Aalders (Culemborg 1916-1922). Niettemin bleef een groot
aantal kostscholen lange tijd vasthouden aan een systeem van beloningen en straffen dat neerkwam op traaf zijn omdat eraan te verdienen valt' .
Zo had de Ruwenberg zijn `moniteurs': jongens die de kaarsen
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mochten aansteken of de bloemen water geven, vanwege hun hoge
punt voor gedrag. Goed gedrag was in deze kostschool onder meer
het betrappen van medescholieren op het spreken van Nederlands of
incorrect Frans. Daarmee kon je bonnen of correcties verzamelen.
Bonnen moest je betalen voor het gebruik van Nederlandse woorden, correcties voor het maken van fouten in het Frans. Deze papiertjes bezaten wisselwaarde. Wie aan het einde van de week het
grootste aantal bonnen en correcties kon overleggen, werd beloond.
Systemen als dit, gebaseerd op elkaar verlinken, stonden altijd op
gespannen voet met de natuurlijke solidariteit van de jeugd tegenover de volwassenen. Wijder verbreid waren de zogenaamde
maandkaarten, toegekend op basis van het aantal noten of punten
dat je verzamelde. Zo begonnen de leerlingen van het bisschoppelijk
instituut Sint Marie te Huijbergen elke nieuwe maand met honderd
`goede noten'. Daarvan werden dan in de loop van die maand steeds
meer `kwade noten' afgetrokken, alnaargelang het aantal keren dat
een broeder je betrapte op barbaarse tafelmanieren, een brutaal antwoord, een wanordelijk kastje of wat dies meer zij. Hield je negentig of meer goede noten (punten) over, dan kreeg je aan het eind van
de maand de witte kaart, met een gouden Maria erop en de woorden
`zeer loffelijk'. Was je saldo gedaald tot tussen de negentig en de
vijfenzeventig, dan kreeg je een rode kaart: `loffelijk'. Daaronder
kwam de groene: 'min loffelijk'. Wie een groene kaart kreeg werd
gestraft, hij moest het bijvoorbeeld de eerstvolgende twee weken
zonder snoep stellen.
Huize Sint Radboud te Medemblik was een ander pensionaat
waar snoep het verschil tussen goed en slecht gedrag markeerde.
Twee keer in de week kregen de jongens snoep. 's Woensdags en 's
zondags werd buiten op de cour (en als het regende, binnen) een tafeltje neergezet met toffees, nogablokken, zure ballen enzovoort.
Achter het tafeltje stond de frater surveillant, met een schrift waarin
van elke leerling stond genoteerd hoe zijn gedrag en vlijt in de klas
waren geweest, hoe zijn gedrag op de cour: goed, zeer goed, onvoldoende... Alnaargelang je score kreeg je meer of minder snoep.
In pensionaat Saint Louis te Weert werkten de broeders met gouden, rode en zwarte kaarten. Wie een gouden kaart haalde mocht
een extra weekend naar huis, wie een zwarte kaart haalde moest
voor straf het vrije weekend in Weert blijven. Oudenbosch kende
een soortgelijk systeem (zie afbeelding). Op een prikbord werd elke
week achter iedere naam een gekleurde punaise geprikt. Aan de
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MAANDKAART
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GEDRAG BUITEN DE KLAS
WELGEMANIERDHEID AAN TAFEL

VERKLARINQ
Elke leafing ontvangt iedere maand 2 gouden, 2 rode of 2 zwarte
kaarten, t voor in en i voor buiten de klas.
Een gouden kaart in de klas ontvangt hij, die van de 3o te behalen
punten er 24 behaald heeft, mits geen der cijfers lager is dan 6.
Een gouden kaart buiten de klas ontvangt hij, die van de 20 te behalen
punten er 16 behaald heeft, mits geen der cijfers lager is dan 6.
Een rode kaart in de klas ontvangt hij, die 18 punten behaald heeft
Een rode kaart buiten de klas ontvangt hij, die 12 punten behaald heeft.
Een zwarte kaart in de klas ontvangt hij, die minder dan 18 punten
behaald heeft.
Een zwarte kaart buiten de klas ontvangt hij, die minder dan 12 punten
behaald heeft.
Twee rode kaarten gelden voor z gouden. Elk jaar worden 20 kaarten
uitgereikt.

Wie Is gouden kaarten heeft verdiend, ontvangt daarvoor een
ERE - PRIJS

23. Maandkaart van instituut Saint Louis te Oudenbosch, 1963.

kleur kon niet alleen jijzelf maar ook ieder ander aflezen hoe je ervoor stond.
In sommige gevallen probeerde men goed gedrag te stimuleren
door er een clubcompetitie van te maken. De jongens werden in
groepen of clubs ingedeeld. De groep die zich het voorbeeldigst gedragen had kreeg aan het eind van de week het erevaandel overhandigd (zoals in het Bisschoppelijk College te Sittard) of ze mocht een
gouden ster op de eigen groepsvlag bevestigen (Saint Louis te
Weert).
Al deze stelsels hebben gemeen dat de waardering van je gedrag
en ijver een publieke zaak was. We treffen ze niet alleen aan in kostscholen voor jongens in de lagere-schoolleeftijd, maar ook in kleinseminaries en gymnasia. In Beekvliet werd maandelijks in de refter
een lijst afgelezen met kwalificaties voor ijver en gedrag: zeer goed,
goed, voldoende, onvoldoende, of berispelijk. Was je `berispelijk',
dan moest je een maand lang `herstellen'. Dat hield onder meer in
dat je niet mocht roken en elke dag na het middageten straf moest
vragen. Je kreeg dan een stuk tekst op dat je van buiten moest leren:
iets uit het Wellevendheidsboekje van monseigneur Diepen; stukken
uit Caesar of Xenophon...
Niet roken en 'par-coeur' (dat wil zeggen: een stuk van buiten leren) behoorden tot de meest voorkomende straffen; zoals extra
rookverlof een standaardbeloning was. Strafschrijven of sommen
maken kwam ook veel voor. In Oudenbosch zat de strafklas geregeld vol, zo vertelt Jan Post (1934-1937). Je had bijvoorbeeld in de
kapel gein geschopt, nou dat was het ergste wat er kon gebeuren.
Dat werd zwaar bestraft. Dan moest je naar de strafklas. Strafsommen maken. Derde machten. "Begin maar met 467." Dat moest in
de derde macht: 467 maal 467, en dat nog eens maal 467; en dan
weer delen... en die broeders hadden tabellen, ze konden zo zien wat
de uitkomst moest zijn. Als je het niet goed gedaan had was het:
kom volgende week nog maar eens terug want je hebt er niks van gebakken. Zat je weer je hele vrije middag binnen!'
Behalve dergelijke standaardstraffen waren er tal van andere manieren om een leerling te treffen. Op het matje moeten komen bij regent of directeur was op zichzelf al een straf. Alnaargelang de aard
van het beestje kreeg je een donderpreek of werd er op je gevoel gewerkt: `Je ouders moeten hier veel voor betalen — en wat doe jij?'
enzovoort. Een zeer gevoelige straf was het ontnemen van privileges. Harrie van Onna (Hoorn 1949-1953) had stiekem gepraat met
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een broeder die hem de groeten van thuis overbracht; hij werd betrapt en verloor zijn kostersbaantje, 'de fijnste baan die je kon krijgen' . Nico Perquin werd iets anders afgepakt; hij moest bij zijn eerste sinterklaasfeest in het Canisius-college het pakje van thuis missen. Voor straf was het achtergehouden. Later vond zijn moeder het
ongeopend terug in zijn koffer; `alle heerlijke gaven waren verrot of
kapot'. Anton van Duinkerken (Ruwenberg 1912-1915) moest eens
voor straf de knoppen van een elektriseermachine vasthouden. De
frater dacht dat dit geen kwaad kon en dat het maar verbeelding van
hem was dat hij daar niet tegen zou kunnen. Wekenlang ben ik daar
volstrekt ellendig van gebleven.'
Natuurlijk werd er ook geslagen. 'Broeder Isidorus zette je met je
tweeen naast mekaar en gaf je een dusdanige mep dat je met de koppen tegen elkaar sloeg,' vertelt Theo Vesseur. 'Da was heel gewoon.' Mepte deze broeder met de blote hand, anderen gebruikten
hun koord. Sommigen wisten in hun drift nauwelijks meer wat ze
deden en waar ze iemand raakten. Jongens vinden het op een bepaalde leeftijd wel eens spannend om een volwassene zo ver te drijven. De pater of broeder die het betrof was achteraf misschien meer
van de kaart dan zijn slachtoffer. Maar het was zeker niet altijd
drift die tot dergelijke afstraffingen leidde. Sommige opvoeders
schenen er een genoegen in te vinden. Echte lijfstraffen, toegediend
met het rietje, de handveger of een liniaal, kwamen hier en daar wel
voor, maar waren zeker geen regel.

Opvoeden is oorlog
De werking van elk systeem van ordehandhaving en opvoeding staat
of valt met de mensen die het uitvoeren. Het lijdt geen twijfel dat
onder de `opvoeders in toog en kap' humane, aardige en verstandige
figuren te vinden waren die iets van kinderen begrepen en hen goed
wisten op te vangen. Maar in nogal wat ordes en congregaties, en
ook bij de wereldheren, heeft jarenlang een benoemingspraktijk bestaan die meestal niet de vriendelijke, toegankelijke personen op de
leidinggevende posten bracht. Voor deze functies werden vaker de
harde, autoritaire, ongenaakbare types uitgekozen. Onder de regenten en directeuren, presidenten en prefecten van de katholieke jongensinternaten treffen we opvallend veel mannen aan die meer angst
dan respect afdwongen; die niet alleen door de jongens maar ook
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door surveillanten en docenten gevreesd werden. Opvoeden is oorlog, en een oorlog win je niet met slappe generaals: dat was de gedachte die nog lang na het eind van die andere oorlog aan menige
benoeming ten grondslag bleef liggen.
H.J. van der Miihlen, president van Rolduc in de jaren 19461957, bijgenaamd `de Bulles', was het prototype van een dergelijke
autoriteit. 'Een zwarte donderwolk in priestertoog,' noemt P. van
der Bruggen hem; 'Nikes geworden argwaan' . Anderen noemen hem
een halve nazi. Een vriendelijker typering luidt: 'Hij wist met zijn
diepere emoties niet goed raad.' Gevoel voor humor en gevoel voor
proporties, waardevolle eigenschappen voor iedere gezagsdrager,
schenen bij hem volledig te ontbreken. 'Op zes gym hebben wij ontzettende herrie gehad,' vertelt een oud-leerling. 'Het hele gedoe
rondom de CD-kwestie bijvoorbeeld. Achteraf gezien een storm in
een glas water... Iedere zesde klas had een eigen herkenningsteken.
Bij ons is op een gegeven moment de groet of het wachtwoord "CD"
ontstaan. Hoe, dat weet de historie ook niet meer, iemand zal dat
wel eens tegen een ander gezegd hebben en een van de lagere klassen
zal gevraagd hebben: wat is dat? en zo werd dat hoe langer hoe meer
bij ons een groet. Het verscheen op het bord en het verscheen op de
cour: "CD". Er begonnen lijsten te circuleren in andere klassen,
van: wat betekent dat? Cour Duivels? Corps Diplomatique? Op een
zondagmorgen zaten wij met een stel mensen huiswerk te maken in
de grote studiezaal en een van ons zei: "De Maraboe (de Latijnse leraar) heeft CD doorgestreept, onder het werk." Hij bleek het er bij
sommigen zelfs uitgesneden te hebben. Met een mesje. Uitgegumd.
Op alle mogelij ke manieren had hij dat als het ergens onder het werk
stond, weggewerkt. Nou dat was toch te gek! Ik zette met grote letters onder mijn werk (ik was Latijn aan het maken) "CD". Het was
de eerste keer dat ik het deed. Ik dacht: vent, waar maak je je druk
om!' De gewraakte letters leverden de dader niet alleen een woedende reactie op van de leraar Latijn, maar bovendien een oproep om
bij de Bulles te verschijnen. 'Die begon me ook nog eens uit te kafferen. Wat dat voor mentaliteit was! Om zo de leraren te bejegenen en
geen eerbied te hebben enzovoort. En als ik niet meteen zei wat CD
betekende, dan begon-ie met mij koster-af te maken. Nou ja, wat
begin je dan? Ik zei: "Nou mijnheer, dat betekent 'carpe diem' ."
Het was een van de afkortingen die wij in het Latijn moesten leren
in die tijd. "Wat een heidense uitspraak! Moeten jullie priester worden!? Carpe diem, pluk de dag, dat is toch een heidense levenshou112

ding...! " ' En om deze verwerpelijke mentaliteit te corrigeren, gaf
de Bulles voortaan deze hele zesde klas elke week een extra half uur
geestelijke begeleiding: 'Om onze houding in de klas, en ook als
priesterstudenten wat op te kalefateren. Dat was het gevolg van
"CD" .'
Gevreesd en gehaat was ook de jezufet pater W. Herr, in de jaren
veertig en vijftig prefect in het Nijmeegse Canisius-college. In
gesprekken met oud-internen die zijn regime aan den lijve ervaren
hebben, vallen al gauw woorden als SS-er, schrikbewind, sadist.
`Op zondagmorgen hield hij inspectie,' aldus een oud-Canisiaan.
`Daartoe moesten de scholieren aantreden en zich vendelsgewijs in
cane opstellen, keurig in rotten van vier. Stropdas recht, speld met
het schoolwapen op het revers, schoenen gepoetst, armen gestrekt
langs het lichaam, ogen met klare blik strak op de hemel gericht. De
Groot-Inquisiteur was niet mals... werd je uit het gelid geplukt, omdat je tenue geen genade kon vinden in z'n duistere ogen, dan moest
je later op de dag je penitentie komen halen op zijn kamer. Dikwijls
was dat "tien met de dikke of twintig met 't riet", met onmiddellijke
uitvoering van 't vonnis... voorovergebogen, de handen steunend
op de knieen.'
Overplaatsing of overlijden van dergelijke figuren brachten als het
ware van de ene dag op de andere een voelbare sfeerverbetering.
Toen in Rolduc Van der Miihlen werd opgevolgd door Moors, was
dat voor iedereen een verademing; `Daar kan je gewoon tegen praten.' Iets dergelijks was kort daarvoor merkbaar in het dicht bij Rolduc gevestigde jongenspensionaat te Bleijerheide, toen de gevreesde
prefect, broeder Mansuetus, plotseling stierf en opgevolgd werd
door broeder Leogardus. 'Een heel andere man. Donderpreken waren veel minder aan de orde. Het was eigenlijk meteen anders.'
Katholieke jongenskostscholen waren geen kleine republieken; ze
leken meer op autocratieen. De man aan de top drukte vaak jarenlang zijn stempel op het geheel. Van zijn regeerstijl hing het grotendeels of of de school een soort politiestaat werd dan wel een oord
waar mildheid en gevoel voor maat het leven draaglijk maakten.

Weggestuurd
Soms was er ineens iemand weg. In de refter werd een plaats aan een
van de tafels niet meer bezet. Je merkte dat een bed nachten achter
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elkaar onbeslapen bleef. 'Weggestuurd.' Er werd over gefluisterd.
Die jongen moest iets ergs hebben uitgehaald, ze hadden hem betrapt; maar waarop? Niemand wist er het fijne van. Het woord 'onzedelijkheid' viel. Maar dat kon van alles betekenen. Waren er in
zijn lessenaar misschien verboden boekjes gevonden? Foto's van
vrouwen met diepe decolletes? Had de betrokkene `slechte mopjes'
verteld? Of hadden ze hem aangetroffen in de chambrette, in het
bed van een ander? `Daar werden zelfs wij niet precies over ingelicht! ' zegt een oud-surveillant.
Er waren ook gevallen dat iedereen de reden wist, omdat de overste een voorbeeld wilde stellen. Een klasgenoot van Mathieu
Smedts, een nieuweling net als hij, werd al na een paar weken op
staande voet naar huis gestuurd omdat hij, ook na herhaalde aanmaning, bleef weigeren zijn middageten aan te roeren. 'Ongehoorzaamheid kunnen we niet hebben,' aldus overste Wamsteeker tegen
de 140 andere seminaristen. Meestal was de aanleiding zwaarder;
blij kens een rapport uit de jaren vijftig ging het vaak om kleptomanie — stelen dus — of wat genoemd werd: een ernstig zedendelict.
Jongens die bij een ander in bed werden betrapt of samen onder een
douche hadden gestaan, konden hun koffers pakken. `Soms verdwenen twee knapen geruisloos van het seminarie die je kort tevoren nog hartstochtelijk stoeiend over de grond had zien rollen,' herinnert Grossouw zich.
Illegale bezoeken aan winkels of cafés, zeker wanneer dat bij herhaling gebeurde, konden eveneens tot verwijdering leiden. Had een
hele slaapzaal een avond flunk keet getrapt, dan was er een goede
kans dat er de volgende ochtend een paar slachtoffers vielen: weggestuurd. Het kwam voor dat jongens zich bedronken; in latere jaren maakten de soft drugs hun entree in middelbare scholen en internaten. Ook zulke dingen konden uitlopen op verwijdering.
Dat religieuzen of priesters zelf van het toneel verdwenen was
evengoed mogelijk. Natuurlijk was daar vaak een heel acceptabele
reden voor: ze waren aan de beurt om pastoor te worden of naar de
missie te vertrekken. Maar niet altijd was de reden zo onschuldig.
Soms lag de betrokkene overhoop met zijn superieuren, vervulde hij
zijn taken in het internaat niet naar behoren, of was de manier waarop hij aandacht besteedde aan een of meer `vriendjes' te opvallend.
Een enkele keer kwam het voor dat een broeder of pater al te gretig
jongens op de klassieke manier afstrafte: broek omlaag en klappen
op de blote billen. 'Die werd ineens weggestuurd, van Hoorn naar
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de Filippijnen, zo ver mogelijk weg,' aldus een oud-seminarist over
een van zijn leraren.
Wegsturen was een machtig wapen; ermee dreigen was dat ook.
`Als jij zo doorgaat hoef je na de vakantie niet meer terug te komen."De deur staat altijd open.' Als het je niet zint, kun je de
eerstvolgende trein naar huis nemen.' Dergelijke zinnen, op het
juiste moment en met de goede intonatie uitgesproken, misten hun
doel zelden.
In seminaries was het regel dat een jongen die geen priester meer
wilde worden dit kenbaar maakte en uit zichzelf vertrok. Normaal
gesproken hoefde hij dan pas weg aan het eind van het trimester of
schooljaar. Was hij al dicht bij zijn eindexamen, dan mocht hij blijven, mits hij geen ruchtbaarheid gaf aan zijn besluit en geen nadelige invloed uitoefende op de sfeer. Er waren jongens die al in een lagere klas voor zichzelf uitgemaakt hadden dat het priesterschap hen
niet meer trok, maar die toch liever niet weggestuurd wilden worden
— bijvoorbeeld omdat ze niet meer naar huis terug wilden; of omdat
daarmee hun kansen op een diploma in gevaar kwamen. Zij deden
dan wat vaag over hun toekomstplannen: 'Ik weet nog niet wat ik
wil.' Vaak klopte dat trouwens ook.
Jongens die naar een andere orde of congregatie wilden overstappen, werden zo snel mogelijk weggewerkt. Een oud-seminarist van
de paters van het Goddelijk Woord (SVD, Societatis Verbi Divini)
in Soesterberg merkt op: 'Als iemand dacht dat hij, in plaats van pater van het Goddelijk Woord, bijvoorbeeld franciscaan zou willen
worden — nou, je kon eigenlijk beter mohammedaan worden of protestant; van de ene orde naar de andere, dat had iets schurftigs.'
Als de betrokkene in zo'n geval niet snel uit eigen beweging wegging, werd zijn vertrek aan het eind van het lopende trimester geforceerd. Financiele motieven speelden een rol. Men voelde er weinig
voor, geld uit te geven waar alleen de concurrentie van profiteerde.
Om het begrip `roeping' mocht dan een mysterieus waas hangen, er
zaten ook zakelijke kanten aan. Een veelbelovende priesterstudent
aan een klein-seminarie in Noord-Brabant werd in de jaren veertig
afgekeurd voor het noviciaat vanwege een maagkwaal. `De redenering van die congregatie was: wij gaan geen mensen nemen waarvan
we nu al weten dat ze een zwakke gezondheid hebben, zodat ze ons
meer kosten dan dat ze opbrengen. Later kreeg ik bericht dat ik alsnog was aangenomen. Ik was zo kwaad, ik dacht: stik de moord,
nou kunnen jullie barsten, en ik zei: "Ik ga naar de wereldheren."
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Toen zei het Provincialaat: "Maar dan ga je d'r nu ook uit!"' Een
paar maanden voor het eindexamen werd hij gedwongen naar huis
to vertrekken.
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8
Leven in de groep

Kleine internaten zoals Sint Martinus in Wehl met zijn ongeveer
dertig pensionairs hadden gemeenschappelijke voorzieningen en
ruimtes voor de hele gemeenschap. Een slaapzaal, een eetzaal, een
speelplaats. In grotere kostscholen met honderden leerlingen lag het
echter voor de hand de internaatsbevolking te splitsen. Op basis van
leeftijd en/of klas werden de jongens ingedeeld in groepen die met
elkaar weinig of geen contact hadden. Soms, zoals in het geval van
het Canisius-college, was de bouw van de kostschool zelfs helemaal
hierop afgestemd: kleine cour, middelcour en grote cour. Voor het
geval een jongen, ingedeeld in een van deze drie eenheden, een broer
had in een andere cour, moest er dan ook een speciale voorziening
worden getroffen. Op de zondagen mochten deze jongens (onder
wie de gebroeders Lubbers) 'broertjes kijken' . In de dwarsgangen
mochten ze dan brieven van thuis uitwisselen en een beetje wandelen.
Ook in andere grote kostscholen zoals die in Sint Michielsgestel (de
Ruwenberg), Amersfoort, Oudenbosch en Huijbergen werden de
verschillende groepen jongens zorgvuldig van elkaar gescheiden gehouden. De Ruwenberg had evenals Canisius drie cours; contact met
een oudere broer die een cour hoger zat was uiterst beperkt. Zeer omvangrijk was het instituut 'Saint Louis' te Oudenbosch. Dit omvatte
behalve het eigenlijke pensionaat ook nog een kweekschool en een juvenaat voor jongens die broeder-onderwijzer wilden worden. Via de
tuinen waren de kostschool en het juvenaat met elkaar verbonden,
maar alleen in uitzonderlijke gevallen mocht een kostschoolleerling
naar het juvenaat lopen; en dan niet binnendoor, maar buitenom. J.
Post had een neef in dat juvenaat en mocht die of en toe opzoeken. Je
moest over straat en als je bij het juvenaat aankwam moest je je melden. Ze wilden natuurlijk voorkomen dat de kostschoolleerlingen
door de tuinen ongecontroleerd naar het juvenaat liepen.'
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24. Gescheiden recreatiezalen. Dit is de speelzaal van de grote cour (Cour Superieure)
van de Ruwenberg in Sint Michielsgestel.

Weer anders was de situatie in het bisschoppelijk instituut Sint Marie
te Huijbergen. Tot dit instituut behoorde behalve het eigenlijke pensionaat ook nog een weeshuis voor wezen en halfwezen. 'Die wezen
zagen er onsmakelijk gekleed uit,' aldus Theo Vesseur. `Getiniformeerd, maar zeer onsmakelijk. Wij vonden dat ze stonken. Ze hadden een heel andere vleugel, waar ze ook onderwijs kregen. Daar had
je niets mee te maken, daar mocht je helemaal geen contact mee hebben. Alleen in de kapel werd je ermee geconfronteerd. Daar zaten ze
op banken achter alle pensionairen, ook de kleine weesjes. En die
banken waren lager dan die van de pensionairen, dus ik dacht: hoe
moeten die God kennen, ze zien alleen de ruggen van de pensionairen
voor zich... De wezen hadden ook een slechter voetbalveld — Mies was
minder. Als een broeder bijvoorbeeld les gaf bij de wezen, dan was
dat in onze ogen een degradatie. Alles was er net iets minder en schraler en armoediger. Ik kwam wel es een enkele keer bij die wezen omdat ik het goed kon vinden met broeder Gijsbertus, die gaf in de vierde klas van de wezen les, dus dan werd je door die wezen — ook dat nog
— met een soort respect behandeld, want je was een pensionair. Die
hadden een ingekankerde eerbied voor dat hogere wezen op aarde, de
pensionair.'
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25. Gebouwencomplex van het Bisschoppelijk Instituut Sint Marie te Huljbergen, bij
Bergen op Zoom.

Van klas naar klas
Voor een nieuweling die in de eerste klas of in een voorbereidende
klas begon, leken de mijnheren van de zesde en de vijfde ook hogere
wezens op aarde. Maar er was een verschil. Terwijl de kloof tussen
pensionair en wees nooit zou verdwijnen, kon elk eersteklassertje in
principe ooit zelf zesdeklasser worden. Dat vooruitzicht verguldde de
terugkeer na elke zomervakantie. Natuurlijk, je kwam weer in het gareel: boeken kaften, het nieuwe lesrooster in je agenda schrijven, de
retraite... Maar als je overgegaan was, bleek dat gareel niet meer helemaal hetzelfde. `Wij stegen van klas naar klas in geoefende vrijheid, telkens met het prettige besef nieuwe rechten te verwerven en
nieuwe bevoegdheden te mogen uitoefenen,' schrijft Anton van
Duinkerken over zijn verblijf in IJpelaar (1915-1921). Van jaar tot
jaar raakte de groep weliswaar uitgedund, maar de blijvers kwamen
stap voor stap dichter bij de top. Over voormalige klasgenoten die er
na de vakantie niet meer bij waren, werd meestal niet gesproken. Van
de voordelen van de nieuwe status genoot je echter volop.
Jongens die een jaar kostschool hadden doorstaan en niet waren
blijven zitten, hadden nu plotseling zelf anderen onder zich. Tegenover de nieuwe lading kleintjes voelden zij zich enorm oud en erva119

26. De klas. (Apostolische school Sainte Marie, klein-seminarie van de montfortanen
in Schimmert, ongeveer 1949.)

ren. Echte ontgroeningen bestonden vrijwel nergens, maar voor zover ze bestonden waren de net-niet-meer-kleintjes natuurlijk het fanatiekst . Willem Tiessen, de held van Van Deyssels roman De kleine
republiek, moet zich op de eerste dag dat er een flink pak sneeuw op
de cour ligt een grondige `wasbeure laten welgevallen. Nadat hem
eerst een soort toestemming is afgeperst (`Kom, je wil toch geen sufferd worden') bedelven ze hem onder de sneeuw. Als hij bijna geen
adem meer kan halen, mag hij opstaan; Stelhuis geeft hem een klap
op zijn schouder en zegt: `Ziezo, nou ben je ontgroend.'
Een van de meest tastbare voordelen van het ouder worden was dat
je van jaar tot jaar vaker mocht roken. Van alle slechte gewoonten
was roken de enige die niet alleen getolereerd werd maar zelfs aangemoedigd. En omdat sigaretten lange tijd als vulgair en verslavend
golden — ze waren vaak uitdrukkelijk verboden — betekende roken
automatisch: pijp of sigaar. Het was dus absoluut niet ongewoon om
jongetjes van elf, twaalf jaar aan de sigaar to zien. Of aan de pijp.
'Da was het eerste wat je daar deed op school,' zegt Jos de Groot
over het Augustinianum, `een pijp kopen en tabak.'
De overgang naar een andere klas betekende niet alleen dat het toegestane aantal sigaren hoger werd; ook de ruimte waarin je je vrij
mocht bewegen dijde van jaar tot jaar uit. Omgekeerd zagen de j on120

gens van een hogere klas er nauwlettend op toe dat die van de lagere
klassen binnen hun grenzen bleven. Die grenzen waren vaak onzichtbaar, maar daarom nog niet minder reeel. Als je ze negeerde kreeg je
gedonder. Dan klonk het dreigend: `Wat doe jij bier?' In het
Dominicus-college hadden de twee hoogste klassen in de recreatiezaal hun eigen terrein, de zogenaamde soos, die zij soms hardhandig
tegen het 'plebs' verdedigden. Zij lieten zich bovendien door de jongeren met `mijnheer' en `te aanspreken; ze verlangden van hen slavendiensten zoals het rechtzetten van de kegels op de kegelbaan, en
als ze het nuttig vonden gaven ze een van de kleintjes ook wel eens een
pak slaag (`brits' , in de collegetaal). Datzelfde college kende ook sinterklaasvieringen die soms ontaardden in terreur van ouderen tegen
j ongeren.
Zelfs in een tamelijk klein internaat zonder traditie, zoals het
Carmel-internaat in Oldenzaal, waren de klassengrenzen tamelijk
scherp. 'In het begin was er een duidelijke scheiding tussen onder- en
bovenbouw,' vertelt Bert van der Pol (1962-1967). De studie- annex
recreatiezaal had de vorm van een L; in de liggende poot van de L zat
de onderbouw en in de staande poot de bovenbouw. 'En het was niet
de bedoeling dat je als onderbouwjongetje in de achterkant van die
zaal kwam. Dat wilden de ouderen niet.'
Van alle groepsverbanden waartoe je kon behoren — de grote cour,
het basketballteam, het zangkoor, de schoolkrantredactie, de radioclub, de misdienaars, de Friezen — was de klas het meest vanzelfsprekende. En het werd in de loop der jaren vanzelfsprekender en hechter.. Je klasgenoten waren in de regel leeftijdgenoten. Automatisch
bracht je vele uren in elkaars nabijheid door; niet alleen in het klaslokaal, maar ook in de studiezaal, in de kapel, en buiten, tijdens de pauzes. Daar kwam bij dat nauwe contacten met jongens die een eind
`boven' of `onder' jou zaten — contacten tussen een vijfdeklasser en
een knaapje uit de tweede bijvoorbeeld — minder gewenst en soms
zonder meer verboden waren. Een vriendschap met iemand uit je
eigen klas gaf minder aanstoot. Je klasgenoten vormden de vertrouwde omgeving. `Dat ging vanzelf,' zegt Frans van Weert. 'Ails je
in de vijfde zat mocht je biljarten. En als je in de derde zat, mocht je
daarnaar kij ken. '
Al breidden territorium en privileges zich van jaar tot jaar uit, toch
was van een opvoeden tot zelfstandigheid in de moderne zin van het
woord geen sprake. Lekenleraren op seminaries, die konden vergelijken met gewone scholen, constateerden 'dat dit soort jongens Langer
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kind blijven dan hun leeftijdgenoten op de lycea en dat hun puberteit
langer schijnt te duren.' De stap van het besloten internaatsleven
naar de maatschappij werd nogal eens een struikelpartij .
Een voor zijn tijd moderne aanpak had pater Ter Haar, in de jaren
twintig rector van het Augustinianum. Onder zijn bewind kregen de
zesdeklassers hun eigen societeit. Daar mochten ze altijd roken en
kregen ze 's zondagsavonds chocolademelk. Wie jarig was mocht er
trakteren op gebak en limonade. 'Er waren in het begin nog geen gordijnen, herinnert Louis van Kalmthout zich. 'Ter Haar had gezegd:
"Daar zullen we maar mee wachten totdat die jongens komen. Ze
mogen ze zelf uitkiezen." '
De gedachte dat jongens van achttien een andere benadering verdienen dan die van twaalf, sijpelde langzaam maar zeker door. In de
jaren vijftig pleitte de katholieke psycholoog P. Calon voor eigen kamertjes, die de jongens zelf moesten kunnen inrichten en waar ze zich
konden onttrekken aan de blikken van anderen, ook aan een incidenteel surveillerende blik' . Steeds meer internaten gingen er inderdaad toe over dergelijke kamertjes voor de jongens van de hoogste
klassen in te richten. Daar sliepen ze, ze studeerden er, hadden hun
eigen wastafel; een deur in plaats van een gordijntje, een eigen
raam...
In het Canisius-college kregen de hoogste klassen, vijf HBS en zes
gym, omstreeks 1960 zelfs de 'Villa' tot hun beschikking: een verbouwde villa, gelegen naast het hoofdgebouw aan de Berg en Dalseweg. `Ze hebben er een recreatie/studieruimte van gemaakt,' vertelt
een Canisiaan. Slapen deden we nog in het grote gebouw, zeg maar
op het college zelf; daar hadden we onze slaapzalen nog; maar voor
de rest, als we niet in de klas waren, zaten we op de villa en daar hadden we onze eigen recreatieruimtes, zitkamers, en onze eigen studeerruimte. Dat was vrij royaal. Er was ook een eigen keuken waar we
koffie konden zetten. En we waren 's ochtends vroeg voordat de lessen begonnen op tijd op die villa, we hadden genoeg tijd om al die
meisjes die de Berg en Dalseweg op moesten fietsen, naar Mater Dei,
om ze voorbij te zien komen. Wij zaten op tijd aan de ramen om dat
allemaal langs te zien paraderen. Kijken, fluiten, puberaal gedrag,
zeg maar... De Villa was een mooie uitvinding. Het was een overgangssituatie van het internaat naar de maatschappij
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Baantjes en voorrechten
Elke kostschool kende een aantal baantjes. Meestal waren ze voorbehouden aan jongens van de hoogste klassen. Alleen al de Latijnse namen van sommige functies gaven de bekleder een aureool van gewichtigheid. Verschillende colleges kenden de figuur van de censor. In het
Dominicus-college was hij degene die voorbad, het woord voerde bij
officiele gelegenheden, en het in de studiezaal gemaakte huiswerk onmiddellij k naar de kamers van de leraren transporteerde, zodat die
het meteen konden nakij ken. Als er een vrije middag of een extra
rookverlof moest worden losgepeuterd, was de censor degene die dat
moest gaan vragen. Hij was een soort klasvertegenwoordiger, maar
dan voor de hele school. Een lange Goudse pijp was het teken van zijn
waardigheid. De censor mocht evenals bekleders van andere ambten
al na het ontbijt roken. Zo waren er meer taken die de uitvoerder aanzien en voordelen verschaften. De jongen die voor de kachel moest
zorgen, heette de kachelarius' Een ander beheerde de bibliotheek .
Weer een ander vervoerde op gezette tijden de vuile was van de leerlingen met een handkar naar het postkantoor van Neerbosch.
Koster zijn of organist was ook bijzonder aantrekkelijk. Op IJpelaar heeft lange tijd het gebruik bestaan dat de kosters eens in de
maand sigaren kregen en een fles wijn, die ze tijdens de avondrecreatie achter in de studiezaal mochten opdrinken. In Medemblik nam je
een speciale positie in wanneer je in het bestuur van de Mariacongregatie zat. Dit bestuur bestond uit vier jongens, die van tijd tot tijd een
bespreking hadden met de directeur op diens kamer, waar ze dan ook
altijd iets te drinken kregen. Zo nu en dan werden zij door de andere
jongens opgejut om een vrije dag te vragen. Ten soort ondernemingsraad in het klein, ' aldus een oud-pensionair (1928-1931).
Weer andere mogelijkheden om je te onderscheiden bood het
Antonius-pensionaat in Tegelen. Hier werd alleen lager onderwijs
gegeven; een twaalfjarige hoorde dus al bij de oudsten. Iedere jongen
hoopte door de nonnen te worden uitverkoren wanneer er pages nodig waren. De pages traden op bij kerkelijke feesten. Je kreeg een
rood, blauw of geel pakje aan, witte kousen, en je droeg een baret.
`Die pages haalden allerlei exercitiestuntjes uit in de kapel,' vertelt
een oud-leerling. Ze kwamen op een bepaalde manier binnen, gingen ergens op een bepaalde manier zitten, kwamen op een bepaalde
manier weer naar het altaar toe... Ze begeleidden de jongens die de
plechtige communie deden en traden ook op Sacramentsdag op; dan
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moesten ze in de processie meelopen. Wat we heel boeiend vonden:
wij hadden altijd geleerd dat we met ontbloot hoofd in de kerk kwamen — maar als je page was dan had je iets op je kop staan en zelfs in
de kerk hield je dat op je kop! Dat mocht! Dat vonden we heel intrigerend. Er was nog iets speciaals met die pages (je kunt het op de foto
zien): je moest je hand in je zij houden, en daar moest je op oefenen.
Als we wisten dat er zo'n feestdag aan zat te komen, dan gingen wij
expres langs die zusters paraderen, met onze handen in onze zij, om
maar uitverkozen te worden! '

27. Een groep pages van het door zusters geleide jongenspensionaat St.Antonius in
Tegelen, jaren vijftig. De pages luisterden kerkehjke feestdagen op.

De sterren en de anderen
Sommige groepsgrenzen liepen dwars door de klassen heen. Van elke
lichting nieuwkomers werd al heel snel duidelijk wie de studiekoppen
waren en wie de sporters. Een enkeling was goed op beide gebieden,
maar dat was iets uitzonderlijks. Sportprestaties spraken meer tot de
verbeelding dan hoge rapportcijfers. Tegen de tijd dat het eindexamen in zicht kwam, wilde dat nog wel eens veranderen. Maar in het
algemeen was de sport bij uitstek het terrein waarop je je kon onderscheiden. In de periode dat voetballen het monopolie had, behoorden
124

degenen die daarin uitblonken tot de kostschoolelite. Een plaats in
het team dat de eer van de school moest verdedigen, betekende veel.
Toen andere sporten opkwamen, werden de mogelijkheden navenant groter. 'Ik kon goed sporten, dus bij elke wedstrijd, tussen klassen, groepen of tegen andere scholen werd ik opgesteld in bijna alle
sporten,' vertelt een seminarist van IJpelaar (1960-1966). Was je
niet goed en vond je sporten toch leuk, wat overigens niet vaak voorkwam, dan kwam je niet aan je trekken.'

28. Voetbalteam van het seminarie met geestelijk adviseur en spandoek: "Gewis en
zeker, Beekvliet krijgt de beker". Klein-seminarie Beekvliet, Sint Michielsgestel,
1962.

In een internaat als het Canisius-college betekende een plaats in het
cricketteam dat je voor uitwedstrijden het hele land bereisde. 'Weg
van het Canisius, daar ging het ons natuurlijk om,' aldus Jean Penders. 'Het waren enorme uitjes. Je ging op zondag 's morgens vroeg
weg en kwam 's avonds pas weer terug; een cricketwedstrijd duurt
eindeloos lang, minstens een uur of zes. Er werd natuurlijk wel een
extra ochtendmis voor het cricketteam ingelast, want zonder mis de
dag beginnen was een doodzonde.'
Ook in ander opzicht kon de sport een venster op de buitenwereld
vormen. Het Augustinianum had in de jaren veertig een voortreffe125

lijk hockeyteam, dat regelmatig speelde tegen de ongeveer even sterke ploeg van het Lorentz-lyceum, eveneens te Eindhoven. 'Da was
het niet-katholieke lyceum. Daar voelden wij ons verwant mee,' vertelt Jos de Groot. `Zelfde soort opleiding, zelfde soort jongens, maar
dan niet katholiek. Om en om waren zij of wij de besten op sportgebied. Zij waren een keer op een zondag bij ons te gast, om te sporten.
Dat werd besloten met een avond in de aula. Toen hield de captain
van hun elftal, Drijver (hij is later een beroemd hockey-international
geworden) een afscheidsspeechje, waarin hij bedankte voor de ontvangst, enzovoort. En ik hoor nog altijd een van de surveillancepaters zeggen (toen we later wat na stonden te praten): "Wat jammer
dat zulke jongens niet katholiek zijn!" Dat ontbrak er. Verder waren
ze z6!'
Sportbeoefening bood verder evenals het toneel en het zangkoor
de mogelijkheid tot contact met iemand uit een andere klas zonder
dat daarover de wenkbrauwen werden opgetrokken. Tijdrovende
bezigheden als het spelen van een grote rol in een avondvullend toneelstuk of het redacteurschap van een schoolkrant waren overigens
voorbehouden aan jongens die met hun studieresultaten niet in de
gevarenzone zaten. Op zichzelf begrijpelijke regels als deze werkten
uiteraard in de hand dat er een elite kon ontstaan van jongens die alles mochten en overal in zaten.
Was je geen ster in sport en evenmin op studiegebied, blonk je
kortom nergens in uit, dan ging je onder in de massa. Vooral de jongens die na zes jaar lagere school weer opnieuw onderaan' moesten
beginnen, in de onderste klassen van een groot internaat, voelden
dat sterk. Om te voorkomen dat jongens uit de boot vielen of zich
te zeer afzonderden, hanteerden kostscholen verschillende methoden. Sommige trachtten met meer of minder aandrang te bereiken
dat iedere jongen `ergens bij ging', zich aansloot bij een club, zich
aanmeldde voor toneel, zang of sportbeoefening. Elders bestond
een systeem van kleine groepen: iedereen was lid van een `compagnie' (Rolduc) of een `partij' (Canisius-college). De partijen waren
groepjes van vier die door de leiding werden geformeerd. De cornpagnies of compagnieen daarentegen konden enkele tientallen jongens omvatten en kwamen min of meer via coOptatie tot stand, hadden dus meer het karakter van vriendengroepen; al werd er ook hier
op toegezien dat iedereen ergens bij hoorde, desnoods ondergeschoven. Soms bestond zo'n compagnie uit jongens van een bepaalde
streek of stad, zoals de Teelhazen'
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De vorming van kleinere eenheden en groepen werd in de jaren
vijftig en zestig in steeds meer instellingen op de agenda gezet. In
plaats van klooster of kazerne, moest het internaat een echt tehuis
worden. Financiele consequenties (verbouwingen, het aantrekken
van meer personeel) belemmerden de uitvoering. Toch is er heel wat
gesplitst en vertimmerd.
Alle reorganisaties en goede bedoelingen ten spijt, bleven er natuurlijk altijd jongens aan de kant staan. Ze werden voorbijgelopen,
of, erger, het mikpunt. Aan de onderkant van de hierarchie, ver onder de elite, nog een trapje lager dan het voetvolk, incasseerden zij de
onverschilligheid of de agressie van de anderen. Pispaaltje.
Hoe iemand dat werd? Er was eigenlijk niet veel voor nodig. Een
eigenaardige voor- of achternaam; een wat afwijkend stemgeluid;
typische kleren; gestuntel in de gymles... `Toen hij twee weken op
het seminarie was, kreeg hij de bijnaam Paardebil. Niemand wist,
waaraan hij die verdiend had, maar iedereen noemde hem zo,'
schrij ft Crone in zijn novelle Gymnasium en liefde.
Met een bijnaam was te leven, maar vaak bleef het daar niet bij.
Wanneer de verantwoordelijke volwassenen niet ingrepen — en te
vaak lieten die de zaak op zijn beloop — kon het gebeuren dat een enkeling door de groep op de grofste manieren onderuit werd gehaald.
`Het was een keiharde samenleving,' zegt een oud-leerling over Bolduc. `Als kind leerde je meteen: direct lik op stuk geven, anders ben
je de klos.'
In plaats van in te grijpen, hadden sommige opvoeders de neiging
jongens die om welke reden dan ook buiten de gemeenschap vielen,
in die rol te bevestigen. Dat verdubbelde hun isolement. Bertus Aafjes, seminarist bij de kruisheren in Uden, had een klasgenoot, een
zekere Nielsen, die symptomen van godsdienstwaanzin begon te
vertonen. Een van de kruisheren, bijgenaamd 'de Beul', meende dat
dit aanstellerij was. `Toen Nielsen op zekere dag begon te huppelen
— wij liepen in een grote cirkel in groepen over de cour — gebood de
Beul dat wij in een aaneengesloten rij achter hem aan moesten huppelen, de woorden scanderend die ook Nielsen, al huppelend, voortbracht: "Nielsen is gek, Nielsen is gek, Nielsen is hartstikke
hartstikke gek." In een orgie van uitbundigheid werd aan het bevel
van de Beul gevolg gegeven.' Niet alleen onder de kruisheren, ook
onder de jongens waren er die zich met walging van dit schouwspel
afkeerden.
Nielsen kwam na de eerstvolgende vakantie niet meer terug. In
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zijn geval was dat hoe dan ook het beste. Maar hoeveel jongens zijn
er met stilzwijgende of openlijke instemming van prefecten en surveillanten in de mangel genomen? Natuurlijk ging dat dan meestal
niet op de schrille manier die Aafjes schetst. Het zat hem vaak in
schijnbaar onnozele dingen. `Je had van die blauwe blazers, van die
jasjes met blinkende knopen, en daar werden wij mee naar kostschool gestuurd,' vertelt Theo Vesseur. 'Ik vond het vreselijk. De
opmerkingen die je daar aanhoudend over hoorde. Ook van die
broeders... Globaal moet ik zeggen dat hun pedagogische manier
van met je omgaan barbaars stompzinnig was. Ook dat eeuwige gezeur, omdat mijn vader banketbakker was: "bakkertje" — dat haatte je als kind natuurlijk.' Weliswaar was de pedagogische benadering van kinderen beslist niet in alle kostscholen zo. En sommige
jongens waren er beter of dan thuis. Toch is er te veel gebeurd dat
niet te verdedigen valt; ook niet met het al te gemakkelijke excuus
dat het nu eenmaal 'een heel andere tijd' was. De jezufet J. Schroteler betoogde in zijn brochure Religieuzen als opvoeders? (1938) dat
opvoeden voor de religieus 'een der hoogste vormen van naastenliefde' is, 'een werk van geestelijke barmhartigheid van het allerbeste soort' . Ook in dit geval was de kloof tussen ideaal en werkelijkheid soms schrikbarend wijd.

Het kosthuizensysteem
Het `moderne' pedagogische principe van kleine, autonome leefeenheden was tot op zekere hoogte verwezenlijkt in het uit de zeventiende eeuw daterende gymnasium van de paters franciscanen in het
Noordbrabantse Megen. Dit was geen gevolg van vooruitstrevendheid, maar van vasthouden aan tradities. In Megen bestond een
voor Nederland uniek systeem van kosthuizen. Uniek, niet in de zin
dat het nergens anders bestaan heeft; wel in de zin dat het nergens
zo lang stand hield. Tot de sluiting in de jaren zestig toe is het gymnasium in Megen nooit een internaat geweest in de strikte zin van het
woord. De jongens werden er niet zoals elders in een centraal gebouw gehuisvest waar ze aten, sliepen en studeerden. Ze woonden in
kosthuizen, die elk hun eigen voorzieningen en atmosfeer hadden en
waar niet religieuzen maar leken het huishouden bestierden. Oorspronkelijk waren het allemaal particulieren, dorpelingen, die voor
hun broodwinning een aantal studenten' in huis en in de kost na128

men. Later werd het stelsel enigszins gecentraliseerd. Naast de bestaande prive-kosthuizen kwamen er zogenaamde gymnasiumkosthuizen. Een viertal van deze huizen werd speciaal voor dit doel gebouwd op terrein van het gymnasium. Maar de verzorging door leken en ook de andere kenmerken van het kosthuizensysteem bleven
bestaan. Groepen van tien a zestien jongens, verticaal opgebouwd
(dat wil zeggen: van jong tot oud, samengesteld uit alle zes klassen),
leefden hier bij elkaar onder een soort zelfbestuur. Een van de
oudsten was de `kostbaas'; hij handhaafde de orde, zorgde dat er op
tijd opgestaan, gestudeerd en geslapen werd. Voor het eten zorgde
de kostjuffrouw. Soms was de verzorging in handen van een echtpaar, of, zoals in het kosthuis waar Piet Hendriks in 1949 terechtkwam, een broer en een zus. `Wij hadden een klein kosthuis van tien
mensen, het huis aan de dijk. Op de zolder hadden ze met schotten
kamers gemaakt, en ik sliep het eerste jaar met nog iemand op een
kamer; dan had je nog een kamer van zes en nog een andere kamer
van twee. Heimwee kan ik me niet herinneren. Ik heb het altijd heel
leuk gevonden. Omdat het ook heel huiselijk was. 's Avonds koffiedrinken, of als er iets bijzonders op de radio was nog even luisteren;
een heel vertrouwde sfeer. Die mensen vonden het prachtig. Ze waren midden vijftig; toen ze zestig werden zijn ze opgehouden, ik heb
er vier jaar gezeten. De kostdame had het ook wel een beetje door
als er iets aan de hand was, dan kwam ze en dan was het "kom es effe 'n kop koffie drinken" ...
Het was hun trots om er goed voor te zorgen. Om de jongens goed
eten voor te zetten. Het was een arme tijd, er waren nog dingen op
de bon. Het kosthuis was ook een soort eigen terrein, tegenover de
surveillanten. "Ze komen er niet in, wij zijn hier de baas. Als er iets
misgaat dan zeggen wij dat wel!" Poorten barricaderen; dat speelden die mensen ook mee. Was echt leuk.'
Het eigenlijke gymnasium omvatte behalve klaslokalen een aula,
een kapel en een studiezaal. Een groot deel van het leven inclusief de
studie- en recreatie-uren speelde zich echter of in de kosthuizen. Een
belangrijk middel voor de paters om greep te houden op de gang van
zaken in deze huizen was de overplaatsing. Maar in de privekosthuizen ging dat niet zonder slag of stoot. Elk jaar na de zomervakantie waren er verschuivingen. `Je ging altijd eerst naar het bord
kijken om te zien of je nog wel in hetzelfde kosthuis zat. Die broer
en zus waar ik bij zat, wilden niet hebben dat er buiten hun om
iemand geplaatst werd. Ze stonden er ook op dat ze "hun eigen jon129

gens" (want zo zagen ze het) behielden. "D'r gaat er geen ene weg
hier!" De bewoning daar was vrij constant. Er zijn jongens die er
zes jaar hebben gezeten. Zodat er ook altijd een heel nauwe band
met die mensen is geweest. Iedereen bleef ze nog heel lang opzoeken.
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9
Waar vriendschap en liefde is

`Ubi caritas et amor, Deus ibi est.' Waar vriendschap en liefde is,
daar is God. 'Dat vind ik nog steeds een van de mooiste liederen die
ik ken,' aldus een oud-seminarist, die verder met God niet veel meer
ophad. Veel leerlingen van katholieke internaten hebben ervaren
dat hun opvoeders deze formulering omkeerden. Waar liefde en
vriendschap is, ligt de duivel op de loer.
Liefde heeft te maken met gevoel. Dat ligt in een mannengemeenschap per definitie al moeilijk . Zoveel temeer wanneer die gemeenschap een katholiek jongensinternaat is en de opvoeders geobsedeerd zijn door angst voor zonden tegen het zesde en negende gebod. Liefhebben, adoreren, dwepen, het was allemaal toegestaan
zolang het zich richtte op God of een van zijn heiligen. Wanneer het
om aardse doelen ging, lag het anders. Niets was gevaarlijker voor
de mens dan zich over te geven aan zijn gevoel, zo leerde Aafjes van
de paters jezufeten. Geen wonder dat er in veel internaten een gevoelsarmoede heerste. Dat is niet alleen de ervaring van pupillen;
het was ook de opvatting van een katholiek pedagoog als N. Perquin, die de internaatswereld en in het bijzonder die van de jezufeten
van binnenuit kende. Hij sprak ronduit van een tekort aan affectiviteit.
Vriendschappen kunnen voor een opgroeiende jongen veel betekenen; zeker wanneer hij van het ene op het andere moment ver van
huis in een nieuwe, vreemde omgeving is gedropt. Vriendschappen
boden ook bescherming tegen aanvallen van andere jongens. Maar
de mogelijkheden om ze aan te knopen en in stand te houden, waren
in kostscholen meestal beperkt, soms zelfs helemaal afwezig. `Je
had buiten de vakanties nauwelijks tijd om met een vriend apart te
zijn,' zegt een oud-leerling van het Canisius-college, `je was altijd
met een grote groep bij elkaar.' Een seminarist van Wernhoutsburg
had dezelfde ervaring: je al eens alleen was met een vriend, was
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het meestal op een verboden plaats. In de recreatietijd mocht je niet
in een klas komen. Als ze je daar aantroffen was het: "He, wat doen
jullie hier? Maak eens gauw dat je wegkomt! " ' Twee jongens die
opvallend veel met elkaar optrokken, plaatsten zich daardoor `buiten de club'; je moest vriend met iedereen zijn. Dat was de ene kant
van de medaille.
Zo'n vriendschap-van-twee kon uit de hand lopen. Dat was de andere kant. Wie garandeerde dat twee boezemvrienden niet ook lijfelijk intiem met elkaar omgingen? Misschien nu nog niet, maar later?
Weliswaar hadden de meeste jongens van die mogelijkheid nauwelijks benul; maar hun opvoeders, zelf celibatair en preuts opgevoed,
zagen hier een groot gevaar. Pensionairs, kinderen nog, werden bij
de broeder geroepen en vermanend toegesproken — maar man en
paard noemen was er nooit bij. `Je dacht: "Wat zOeken ze er toch
allemaal achter...?" Ze dachten meteen dat je aan mekaars lijf zat
to friemelen of zo. Die behoefte was niet zo geweldig groot,' aldus
Theo Vesseur.
In het bijzonder wanneer het ging om twee jongens uit verschillende leeftijdsgroepen, zagen surveillanten al gauw vrijages in het
verschiet. Een puber van zestien en een speels jongetje van twaalf,
dertien jaar, met een aantrekkelijk smoeltje; stoeipartijen; en voor
je het wist werd de kleinste van de twee voor de ander een soort
knuffelobject. Een surrogaat, 'Ersatz', voor het niet-beschikbare
meisje. En dat was uit den boze. 'Er was ons geleerd: je moet er
gauw bij zijn, dan gaat het wel over,' aldus een surveillant. In het
beste geval had men er wel begrip voor — zoiets kon gebeuren in een
mannengemeenschap — maar verkeerd bleef het. Lichamelijke intimiteit in het algemeen, en seksualiteit in het bijzonder, was immers
alleen acceptabel tussen twee volwassenen van verschillend geslacht
die met elkaar getrouwd waren. En dan nog enkel als een noodzakelijk kwaad, dat nu eenmaal onmisbaar was voor de aanwas van het
katholieke volksdeel. Voor seksualiteit buiten het huwelijk was absoluut geen ruimte, laat staan als het ging om twee personen van hetzelfde geslacht. Ook een nauwe band tussen een jongen en een leraar
of surveillant kon al gauw onder verdenking komen.
Intieme relaties binnen een klooster- of kostschoolgemeenschap
werden vaak aangeduid met de term `bijzondere vriendschappen':
een letterlijke vertaling van amicitia particularis, amitie particuliere. Het zijn verhullende termen. De opvoeder die ze gebruikt denkt
automatisch aan de mogelijke homo-erotische kanten van zo'n
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vriendschap. De pupil daarentegen werd wel tegen amitie particuliere gewaarschuwd, maar wist niet waarom; het was net zoiets vaags
als onkuisheid en scheen daar ook mee samen te hangen.
Ondanks de genoemde belemmeringen kwamen in kostscholen
allerlei soorten vriendschappen voor; varierend van hechte kameraadschappen zonder meer, tot homoseksuele relaties, en alles daartussenin. Dat veel hiervan op gespannen voet stond met de katholieke moraal zal duidelijk zijn. Wie in een onschuldige nachtelijke
zaadlozing al een mogelijke doodzonde ontwaart, zal voor alles wat
naar homoseksualiteit zweemt een panische huiver hebben. Pas in
de jaren vijftig begon zich een verandering in het denken of te tekenen. Terwijl de officiele kerkelijke leer op dit punt even afwijzend
bleef als tevoren, sloegen pastores en katholieke deskundigen als dr
C. Trimbos nieuwe wegen in. Hun positievere benadering van homofilie vond aanhang, onder meer bij de jonge generatie priesters
en surveillanten die in de jaren zestig in verschillende internaten
voor een aflossing van de wacht zorgde.

Regels en sancties
`Bijzondere vriendschappen' werden in verschillende internaats- en
seminariereglementen expliciet verdoemd. 'Op straffe van wegzending verboden,' heette het in het Augustinianum. En het reglement
van Beekvliet sloeg twee vliegen in een klap, waar het sprak van `de
geest van kritiek, een pest schier even verderfelijk als de bijzondere
vriendschap' . De geest van kritiek, dat wil zeggen: zelf nadenken en
tegenwerpingen verzinnen, was dus een pest. Maar erger nog dan
pest was een particuliere vriendschap.
Dergelijke formules waren beslist geen dode letter. Surveillanten
hielden een oogje in het zeil en grepen zo nodig in; de een wat sneller
dan de ander. In sommige internaten gebeurde dat min of meer stilzwijgend, zonder er veel ophef om te maken. Elders volgde men een
andere lijn. `Je werd er uitentreuren voor gewaarschuwd om geen
bijzondere vriendschap te hebben,' herinnert een oud-pensionair
van Medemblik zich. 'Maar het ontging je waarom eigenlijk.' Dezelfde ervaring heeft een oud-leerling van Beekvliet. 'Te pas en te
onpas werd daarover gesproken. Het heeft jaren geduurd voordat ik
begreep waar het over ging. Want ik dacht: als je vriendje bent met
een ander en het is een betere vriend dan de rest, wat is daar verkeerd
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in? Dat heb ik jarenlang niet begrepen. Dus je had al een soort angst
om met de een of de ander vaker te lopen, op een wandeling bijvoorbeeld; of er alleen mee te lopen, met zijn tweeen.'
In veel internaten gold de regel dat je tijdens wandelingen en andere activiteiten met minimaal drie jongens optrok. Dergelijke
voorschriften handhaafden zich tot in de jaren zestig toe. 'Numquam solus, raro duo, semper tres': nooit alleen, zelden met zijn
tweeen, altijd met zijn drieen. 'On est a deux, le diable est au milieu' , als je met zijn tweeen bent, is de duivel in het midden. Drie was
een heilig getal; twee zeker niet.

29. Leerlingen van pensionaat Saint Louis te Amersfoort. Op vrije middagen mochten ze met groepjes van drie of vier het bos in. Van tevoren moesten ze even opgeven
met wie ze weggingen. Foto voorjaar 1964.

Behalve wandelregels waren er slaapzaalregels (niet overdag op de
slaapzaal; nooit in andermans chambrette) en zelfs vakantieregels.
Zowel gewone kostscholen als seminaries probeerden de jongens tot
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in de vakantieperiodes toe tegen het veronderstelde kwaad te beschermen met voorschriften en verboden. In een circulaire aan de
ouders, gedateerd april 1947, keurde de Ruwenberg het op eigen gelegenheid kamperen van jongens zonder meer af; de directie adviseerde de ouders bovendien, hun zoon `niet te spoedig toestemming
te verlenen gedurende de vacantie enige tijd bij de familie van een
leerling van ons Instituut te logeren.' De meeste klein-seminaries
gingen zelfs zo ver dergelijke logeerpartijen ronduit te verbieden,
tenzij van tevoren uitdrukkelijk verlof was gegeven. Het voornaamste motief was `een zekere bescherming van de puber': een formule die duidt op vrees voor bijzondere vriendschappen.
Bij voorkeur werden dergelijke indirecte formuleringen gebruikt,
vooral tegen de jongens die op het rechte pad moesten worden gehouden. Bruyn van Aemstel kreeg van zijn rector te horen dat het
goed voor hem was vooral om te gaan met jongens die hij niet graag
mocht (dat heette de `moeilijke' omgang). Tegen anderen werd gezegd dat ze 'hun verhoudingen wat meer open moesten houden' .
Werd iemand vaak gesignaleerd met een josh uit een lagere klas,
dan luidde de vermaning dat hij het toch wat meer bij zijn leeftijdgenoten moest zoeken.
Vermaningen hielpen niet altijd. Niet elke vriendschap bleef beperkt tot met zijn tweeen `couren' (om de cour heen wandelen), samen studeren en dergelijke. Als jongens zich met zijn tweeen afzonderden en elkaar briefjes schreven, kwamen ze in de gevarenzone.
Als ze met elkaar experimenteerden, elkaars lijf betastten en elkaar
bevredigden, dan waren de grenzen ruimschoots overschreden.
Werd zoiets ontdekt, dan trad de leiding streng op. Soms werden
beide jongens onmiddellijk met stille trom afgevoerd; soms probeerde men eerst uit te vissen hoe lang 'het' al aan de gang was en
wie van de twee de `hoofdschuldige' was. Die kreeg dan 'de raad om
weg te gaan' (eufemisme voor: hij moest weg). De ander mocht blijven.
Ton Vermunt (IJpelaar 1960-1966) beschrijft hoe zoiets in zijn
werk ging. Hij werd een paar keer betrapt met een andere jongen in
bed. 'Ad en toe voel je je aangetrokken tot dat spannende bobbeltje
in het sportbroekje van je klasgenoot; je gaat wat stoeien... Voor
mij ging het ook niet verder dan dat. Op een gegeven moment kreeg
ik uitnodigingen: "Mag ik bij jou in bed komen liggen." Ik zei:
"Kom maar". Ergens vind je het natuurlijk wel spannend. Die komen dan bij je liggen en gaan aan je zitten friemelen, enne, d'r ge135

beurt van alles; en op een gegeven moment moet je bij hen ook zitten
friemelen, en ik heb dat dus consequent geweigerd, want ik vond dat
niks! Als ze eenmaal bij mij in bed lagen dan wist ik bij g6d niet wat
ik moest en ik wist echt niet wat zij aan mij moesten frunniken; en
wat ik aan hen moest frunniken wist ik ook niet en ik deed ook niet
mee! '
Een paar dagen later moest hij bij de prefect komen. Die probeerde al vragend erachter te komen wat er precies gebeurd was. `Dat
ging op zo'n manier van: "Ton, hoe staat het met jouw seksualiteit,
voel je wel eens wat, voel je wel eens wat bij jongens" — en al vragende ging hij naar de betreffende nacht toe! Ik kon daar echt in alle
eerlijkheid op antwoorden: "Ik snap hier helemaal niets van wat er
gebeurt". Hij kende mij; hij heeft mij geloofd, en terecht, want ik
heb geen woord gelogen. Ik wist echt niet wat er op dat moment in
dat bed gebeurde.'
Ton mocht blijven; twee andere jongens werden van school
gestuurd. De jaren zestig mochten dan een wat toleranter klimaat
brengen, het was beslist niet zo dat nu ineens alles mocht. Dat ervoeren ook de leerlingen van het klein-seminarie Rolduc. In 1963/64
speelde daar een van de leraren, J.M. Gijsen, de latere bisschop van
Roermond, een opmerkelijke rol. Er was sprake van seksuele contacten tussen jongens; een deel van de leiding was op de hoogte,
maar had van ingrijpen afgezien. Toen de feiten ook buiten deze
kring doordrongen, werd er echter meteen groot alarm geslagen. De
ene jongen na de ander moest op het matje komen. De seminaristen
spraken al gauw van een `razzia'. Gijsen, exponent van het conservatieve deel van het lerarencorps, trad persoonlijk op als inquisiteur. Hij voelde een reeks jongens stevig aan de tand en zette ze onder druk om niet alleen zelf schuld te bekennen, maar ook anderen
erbij te lappen. Afspraken met elkaar maken over wat je tijdens het
verhoor zou zeggen, daar was nauwelijks gelegenheid voor. 'Het
ging vrij snel,' vertelt een betrokkene. 'In een paar dagen tijd had
hij al een heleboel lui uitgeknepen. Hij had altijd al zitten afgeven,
ook tijdens de lessen, op het veel te liberale beleid dat op Rolduc gevoerd werd. Een aantal collega's vond hij slapjanussen, die de zaak
lieten verloederen en verwateren. En hij had medestanders gevonden en de leiding ervan kunnen overtuigen dat hier met harde hand
opgetreden moest worden.'
Dat de `razzia' geen voorbeeld van delicaat optreden was, erkent
ook het gedenkboek Het vierde Rolduc; al hebben de auteurs de rol
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van de latere bisschop met de mantel der liefde bedekt. Een groot
aantal jongens werd verwijderd; er is sprake van tientallen. (Een
nauwkeurig cijfer is niet te noemen, omdat na elke grote vakantie
jongens wegbleven zonder dat de reden bekend was.) De zuivering
trof niet alleen jongens, maar maakte ook slachtoffers onder de
voorstanders van versoepeling binnen het lerarencorps. Een onderprefect, die 'het zo ver had laten komen' en zich van de razzia nadrukkelijk had gedistantieerd, moest het veld ruimen.

Kazen, klemen en klubben
Het waren beslist niet alleen leraren, prefecten en surveillanten die
op exclusieve vriendschappen letten en ze meer of minder rechtstreeks bestreden. Ook de jongens onderling hielden elkaar op dat
punt in het oog. Elke internaatstaal had er haar eigen termen voor.
In het Canisius-college sprak men van `klemen', misschien afgeleid
van het Engels (to claim); klemen was, volgens een oud-leerling, een
vaag erotisch dwepen. Nico Perquin, eveneens oud-leerling van dit
college, vertelt hoe hij in zijn eerste jaar na een verloren kaartspelletje een andere, oudere jongen spontaan een zoen gaf. Zo was hij
dat thuis gewend. Maar zo ging het niet op kostschool! 'Grote verontwaardiging, dat was "kazen", een soort beginnend seksueel misdrijf. Met groot misbaar werd ik de groep uitgestoten.' Hij snapte
er natuurlijk niets van.
In Hageveld heette het te veel optrekken met een en dezelfde jongen 'clubben' (of kluppen). De jongen om wie het ging werd je
`club' genoemd. Eveneens Hagevelds taaleigen was `pupillerij'. Het
waren de jongens zelf die er zich het felst tegen keerden. Nico Greitemann (Hageveld 1916-1922) schrijft in zijn memoires: `Tijdens de
recreatie waren de klassen zowel in de zaal als op het Plein streng
van elkaar gescheiden om de omgang van oudere met jongere studenten (het z.g. "pupilleren") tegen te gaan. Een heel enkele keer
kreeg een student de raad om het seminarie te verlaten, meestal omdat hij te ver was gegaan in "particuliere vriendschap". De overheid
behoefde maar zelden direct in te grijpen, omdat de gemeenschap
zelf daartegen repressief optrad. Zodra zich een stelletje begon of te
zonderen, werd het als paartje te kijk gezet.'
Ook wanneer van lichamelijke intimiteit geen sprake was, voelden jongens toch intuItief aan dat ze hun vriendschap beter zo onop137

vallend mogelijk konden houden. 'Ik was er uiterst voorzichtig mee.
Ik hield dat helemaal tussen ons tweeen,' zegt Harrie van Onna over
een vriendschap in zijn kostschooljaren. 'Naar buiten waren we als
het ware zoals met de andere jongens. We vonden het niet goed als
die te zeer merkten dat wij zo bevriend waren. En eigenlijk verstevigde dat de vriendschap weer.' Omdat de werkelijkheid van het
kostschoolleven zo weinig ruimte bood, fantaseerde hij over de vakantie. `Je fantaseerde erover dat je dan samen ging fietsen, dat je
samen ging zwemmen, dat hij kwam helpen op de boerderij, dat we
allerlei dingen samen zouden doen, echt wat je met een vriend zou
willen doen! Echt helemaal samen optrekken!'
Als het samen optrekken binnen de kostschoolmuren al te exclusief en te innig werd, kon de reactie van de gemeenschap hard zijn.
Dat bleef ook later zo, toen de opvattingen over homofilie in de katholieke wereld begonnen te verschuiven. Het taboe verdween, de
afwijzing niet. Twee jongens mochten van alles met elkaar doen zolang er maar een gezamenlijke activiteit was: sporten, trainen, studie, muziek. Maar zonder zo'n aanleiding of excuus ging het eigenlijk niet. Gewoon maar samen niksen, of samen een uur lang wandelen, dat kon je niet maken — ook voor je eigen gevoel niet. Dol zijn
op iemand en dat laten zien was gevaarlijk, het maakte je kwetsbaar. Dat geldt natuurlijk ook voor twee jongens in een `gewone'
school, maar altijd toch weer met dit verschil dat in een kostschool
de mogelijkheid je van de grote groep af te zonderen, veel kleiner is.
Werden vriendschappen in de ogen van anderen te 'close', dan
werden de betrokkenen een gemakkelijk doelwit voor pesterijen en
soms zelfs mishandeling. Het gedwongen groepsleven werd dan een
kwelling. Uitgescholden worden voor homo of flikker was akelig,
vooral wanneer je bij jezelf dacht: misschien ben ik dat ook wel, en
is dat niet heel slecht? Moet ik daar niet van af zien te komen? Een
fragment uit een dagboek van een 15-jarige seminarist (1968):
'Ik had zin om de trein te pakken en naar huis te gaan, maar ik
had niet genoeg geld bij mij en ook geen jas aan, en dat zou een beetje opvallen op het station en zo. Ik voelde me ellendig. Ik haat T.
vreselijk en ik kan er niks tegen doen. (...) Ik ga niet graag naar de
rekreatie als er geen TV is, want ik weet, T. of iemand anders zal 't
weer zeggen. Op de slaapzaal loop ik een beetje bang langs 't bed
van T., ik ben bang dat hij 't weer zal zeggen. Op de waszaal zorg
ik ervoor zo ver mogelijk van T. en die anderen weg te blijven, want
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ik weet dat ze 't zullen zeggen. (...) In de refter hoop ik altijd dat T.
en die anderen niet aan onze tafel komen zitten, want ik weet, ze zullen 't zeggen. Eerlijk gezegd, 't liefst zit ik in de studie. Niemand zal
't daar zeggen. Ik blijf 't liefst buiten de groep, zoals vanavond,
want ze zeggen 't, overal waar ik ben en waar zij ook zijn, en wat
moet je doen? Niks zeggen en net doen of je ze niet hoort. Goed, een
keer lukt 't, een week lukt 't, maar geen half jaar! ! !'
Soms leek er maar een oplossing: de vriendschap verbreken of op
een laag pitje zetten. Groepsleiders die het goed bedoelden, gaven
adviezen in die richting: niet meer zo opvallend met elkaar optrekken! Maar dat leidde tot gewetensconflicten en eindeloos gepieker.
Het was ingewikkeld expres afstand te moeten houden van een jongen om wie je veel gaf.

Poepies en hummen
Kwetsbaar was ook degene die al te zichtbaar de speciale belangstelling genoot van een volwassene. Niet alleen oudere leerlingen hadden hun pupillen, hun jongere vriendjes; ook sommige surveillanten
en leraren hadden ze. In Wernhoutsburg heetten die vriendjes `poepies% het woord is waarschijnlijk afgeleid van het Franse poupee
(pop). In Huijbergen heette het speciale vriendje van een broeder
diens 'hum' . `Je kon het woord elk moment kwasi-kuchend lanceren,' aldus Theo Vesseur.
Het had voordelen om vriendje te zijn. Nablijven na de les, de
klas helpen opruimen, de planten water geven, het bord uitvegen,
krijtjes aanvullen... Vaak hadden die contacten echter lets eenzijdigs. Terwijl je voor de andere jongens het lievelingetje van broeder
zus of zo was, onderging je zelf diens attenties niet altijd met genoegen. Hinderlijk kon het zijn als zo'n man steeds aan je zat.
overhoorde je de katechismus, dan moest je dicht bij hem komen
staan, en dan zat hij met zijn hand in je broek. In de klas; maar op
zo'n manier dat de anderen het niet konden zien,' vertelt een oudleerling (jaren zestig) over een van zijn opvoeders. 'We hadden het
daar onderling wel eens over en ik zei: "Ik wil dat niet!" Dat zei ik
ook gewoon tegen hem, ik ging ook altijd een eindje van hem of
staan. We tilden er niet zo zwaar aan, maar vonden het toch een
beetje raar.' Het begrip `ongewenste intimiteiten' was nog niet uit139

gevonden, maar het verschijnsel bestond. Traumatische gevolgen
had het in gevallen als deze meestal niet. Normaal gesproken bleef
het bij handtastelijkheden. Een priester of religieus die verder ging
nam een groot risico. Het was immers altijd mogelijk dat de jongen
om wie het ging het aan zijn ouders of aan anderen binnen het internaat vertelde. Ook een volwassene kon worden weggestuurd of
overgeplaatst.
Maar dat gebeurde niet vaak. En zo lang hij in functie was, moest
je hem gehoorzamen en met respect bejegenen. Als zo iemand dan
zijn genegenheid of wat het mocht wezen tastbaar aan je opdrong,
kon dat letterlijk en figuurlijk benauwend zijn. Je kon er ook een
grap van maken. Een oud-seminarist vertelt over de vrolijke kanten
van het bezoek aan zijn biechtvader:
`Op het einde van zo'n gesprek ging hij altijd op een punt van de
tafel zitten en dan pakte hij je bij de armen en haalde je dan eens
heel vaderlijk naar zich toe, waarbij je dan duidelijk voelde: he, dat
vindt-ie prettig in het kruis. Je dacht altijd: hij wil je zo meteen omhelzen, maar dat durft hij niet. Maar hij vindt het wel lekker om je
zo tegen zich aan te trekken. En mijn vriendjes wisten dat; we wisten
ook van elkaar wanneer we bij hem op bezoek waren. Hij had een
kamer aan de courzijde en daar stonden van die hoge kastanjebomen. Dus dan wist je zeker, bij mooi weer, als de gordijnen open
waren, dan zitten mijn vriendjes in de boom te kijken. Dan was het
natuurlijk altijd de kunst: eventjes kijken of ik ze zie! Zonder dat hij
het zag natuurlijk; zonder in lachen uit te barsten... Hij heeft dat
waarschijnlijk nooit geweten. Ik vond dat ook nooit vervelend of
zo, hoor. Alleen: die man rookte, dus wat dat betreft... zo dichtbij
hoefde ook weer niet van mij. Voor de rest vond ik hem wel aardig.'
Behalve een man die aan je zat, kon een surveillant of leraar echter ook een vertrouwensman zijn; een steun en toeverlaat. Iemand
die je serieus nam en stimuleerde; iemand bij wie je je nood kon klagen; die je op zijn kamer een sigaar aanbood en een glas wijn; die je
een boek leende; die je een van zijn grammofoonplaten liet beluisteren... Alleen al het feit dat er in dat klooster of die school een pater
of broeder rondliep die uit jouw dorp of streek kwam, die jouw
ouders kende, betekende vaak een heleboel. Hans Ridder trof het in
de Ruwenberg met frater Edwinus, de pianoleraar, die zijn familie
van vaderskant bleek te kennen. `Daar had ik aardig contact mee.
Hij had een paar kaarten voor de Matthauspassion in Den Bosch, en
hij had mij voorgedragen dat ik op zondagavond met een groepje
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van een man of tien samen met hem daarheen mocht. Met de bus ernaartoe, dat was al een hele belevenis. We kwamen pas heel laat terug; alle jongens sliepen al tang, je moest heel zachtjes doen. Dat
was heel apart, he, als je zoiets meemaakte.'
Terwijl in de kostschooljaren zelf de werelden van de volwassenen en die van de jongens twee volstrekt gescheiden kampen schenen (Grossouw spreekt in dit verband zelfs van een `klassenstrijd'),
blijken dergelijke banden tussen een leerling en een leraar, prefect
of surveillant achteraf duurzamer dan de banden met andere jongens. Louis van Kalmthout hield aan zijn kostschooljaren in Eindhoven een levenslange vriendschap over met de augustijn Ter Haar,
rector van het gymnasium waar hij in de jaren twintig studeerde.
Floor Wibaut, die van zijn tiende tot zijn veertiende jaar op Rolduc
vertoefde, later de kerk verliet en als socialist in het vijandelijke
kamp carriere maakte, koesterde tot zijn dood een diepe genegenheid voor een van zijn Rolducse leraren, Ernst Moubis. In zijn memoires nam hij zelfs een foto van hem op. `Sommige jongens troffen het,' aldus Wibaut, 'dat een der leraren zich met hen bijzonder
bemoeide. Ik heb dat voorrecht genoten. Dan had je wel omgang,
die tot tederheid naderde. Die had ik met Professor Moubis...'

Het andere geslacht
Jongens en mannen waren voortdurend om je heen. Meisjes, vrouwen, zag je zelden of nooit. Je moeder, je zus, op een bezoekdag; de
`Sientjes' die de gang dweilden (maar daar wisselde je eigenlijk
nooit een woord mee); de ziekenzuster... Dat was het. Verder
bestonden ze eigenlijk niet. Of ze bestonden alleen als een gevaar:
iets waarvoor je gewaarschuwd werd. Leerlingen van kleinseminaries werden geacht zich voor te bereiden op een toekomst als
priester en daarin pasten nu eenmaal geen innige betrekkingen met
leden van het andere geslacht (net zomin als met het eigen geslacht).
Maar op de meeste andere katholieke jongenskostscholen — pensionaten, kweekscholen — was de houding tegenover vrouwen en meisjes niet anders.
`Onze rector ging van het standpunt uit: UBI AMATUR, NON
LABORATUR. Je bent hier om te studeren en niet om aan meisjes
te denken,' vertelt L. van Kalmthout (Augustinianum 1920-1926).
`Sommige paters waren zelf op dat gebied een beetje gefrustreerd,
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zagen meisjes als de oorzaak van alle zonde. "Je moet niet naar die
meisjes kijken!" We hadden een paar keer per jaar een toneeluitvoering en dan kwamen de externen met hun ouders en hun zusters ook.
Dan was 't natuurlijk altijd: "Goh, breng jij je zuster mee?" In de
pauze liep je dan met zo'n extern die toevallig ook zijn zuster, of
zijn zusjes, bij zich had — da's logisch. De meeste paters lieten je dan
gewoon op die speelplaats rondwandelen. Maar er waren er ook die
naderhand zeiden: Wat moest dat? Kon dat nou niet anders?'
De fraters die de kweekschool in Hilversum leidden, bewaakten
hun leerlingen op dit punt al even angstvallig. 'Als we op de kweekschool een damesfiets zagen staan dan bloosden we al,' zegt een
oud-leerling. Contact met meisjes was vrijwel onmogelijk. Wanneer
een enkeling de scheiding van de seksen toch een keer doorbrak, was
dat een gebeurtenis. 'Het was de tijd van de lekespelen,' aldus G.
Alofs (Sint Ludgeruskweekschool 1935-1939). 'Ook in Hilversum
werd er door de jeugd massaal een lekespel opgevoerd. Verschillende scholen en verenigingen deden mee, en ook een klas van onze
kweekschool. Er moest geoefend worden; studenten van de kweek
kwamen dus in contact met groepen van meisjesverenigingen. En
Wim Geurtsen, een hele vrolijke vent, kreeg daar contact, zo pratend, met een meisje. "Ja, hoe heet je dan," vraagt Wim. "Ik heet
Wolke," had dat meisje gezegd. "Nou," zegt Wim, "ik heet Wolkenkrabber! " Flauw he, flauw, maar daar heb ik toen vreselijk om
gelachen.'
Niet alleen het toneel bracht jongens en meisjes soms met elkaar
in contact, maar ook de kerk. Harrie van Onna (Medemblik 19461949) herinnert zich de vastenmeditaties in de grote parochiekerk
van Medemblik. 'Ik denk dat ik pas in de vijfde klas zat. Het was
een kruiskerk. Aan de ene kant zaten de meisjes; en wij zaten aan de
andere kant. Ik zat hier op de hoek, en daar ergens, op de derde of
vierde plaats zat een meisje. En we hadden contact met elkaar tijdens de vastenmeditaties. Naast de kostschool was een snoepwinkeltje. En ook via dat snoepwinkeltje hadden we contact. Zij
schreef een briefje met een fotootje van haar erbij, en dat gaf ze aan
de vrouw van het snoepwinkeltje. Wij trapten de bal expres over de
hoge omheining heen; dan moesten we naar buiten. En dan ging ik
gauw naar dat snoepwinkeltje en kreeg ik dat briefje van haar met
dat fotootje. 1k had zelf geen fotootje, maar wel briefjes schrijven,
he. Het is uitgeraakt omdat een andere jongen (zo'n heilig boontje)
in de gaten had gekregen dat ik dat fotootje van d'r had; dat droeg
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ik altijd bij me. Hij zegt tegen mij: "Wat heb jij daar?" "Ach," zeg
ik, "een fotootje..." "Mag ik die foto eens zien?" Toen liet ik die
zien en toen verscheurde hij die foto!' Later kwam Harrie van Onna
terecht in de seminaries van de paters van Mill Hill in Hoorn en
Haelen (1949-1955); daar waren de mogelijkheden om meisjes te
ontmoeten uiteraard niet groter. In de vakanties had je nog de
meeste kansen. Weliswaar was het seminaristen verboden gemengd
te zwemmen. Maar het was nu eenmaal niet goed mogelijk dat elke
jongen een prive-surveillant mee naar huis kreeg. Als je ouders dus
niet al te streng in de leer waren, kon je in vakanties je gang gaan.
De jezufeten van het Canisius-college stelden omgang van leerlingen met meisjes evenmin op prijs. Een intern, Carl Puylaert (19351941), werd na de tweede klas verliefd op een plaatsgenote (met wie
hij later ook getrouwd is) 'en dat had ik in een dagboek geschreven
dat "Amor iuventutis" heette en dat hebben ze op een gegeven moment gevonden en toen heb ik hele dagen moeten strafpennen. Verliefdheid zelfs tijdens je vakantie kwam niet te pas.' Hoezeer deze
opvoeding jongens van de werkelijkheid vervreemdde, blijkt uit een
ander voorval dat hem in het geheugen gebrand staat. Toen hij achttien was en in de zesde zat, vloog er op zeker moment van buitenaf,
van de straatkant, een bal over de heg. 'Die bal viel op het sportveld,
waar wij met z'n allen aan het sporten waren. Die bal was geslagen
door een meisje dat daar woonde en ik weet haar naam ook nog
steeds: ze heette Rietje Kaal. Dat meisje is toen door de poort het
veld opgelopen om die bal te halen en het werd doodstil. Honderdtwintig jongens van zestien, zeventien, achttien jaar volgden met
hun ogen doodstil dat meisje; het was gewoon krankzinnig, net een
Italiaanse film. Dat meisje begon er zelf ook raar van te doen, maar
ze pakte die bal op en wandelde weer weg. En terwijl ze wegwandelde, volgden wij haar weer met onze tweehonderdveertig ogen,
volslagen gebiologeerd.'
Een andere oud-intern uit diezelfde periode herinnert zich soortgelijke voorvallen tijdens de verplichte wandelingen. De door de
surveillanten benoemde wandelleiders maakten er een sport van om
de route zo uit te stippelen, dat de jongens onderweg `toevallig'
stuitten op een groep meisjes van de kostschool Mater Dei. `Natuurlijk van die meisjeskant een enorm gegiechel en van de jongens het
roepen van brutale opmerkingen en dat soort dingen meer. De paters waren dan altijd heel erg zenuwachtig en "Doorlopen, jongens", hoorde je om de haverklap. Er waren surveillanten die dan
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altijd een geweldig rood hoofd kregen en met de schutterigste beleefdheid hun hoed afnamen.'
Ook in de jaren na de oorlog bleef omgang met meisjes absoluut
verboden. Zeker in de vier laagste klassen. 'Maar op woensdag- of
zaterdagmiddag mocht je wel eens alleen de stad in,' vertelt een intern van de jaren 1956-1962. 'Dal waren bij uitstek gelegenheden
dat je wel eens een meisje ontmoette. Ik ben ook wel eens gruwelijk
gesnaaid: dat ik net met een meisje stond te kussen — komt hij Tangs
fietsen: pater Herr. Nou ja, dat heb ik 's avonds ook wel geweten,
want toen ik kreeg ongenadig op mijn sodemieter. Met de liniaal op
mijn blote billen. Verliefdheid werd afgestraft. Op het moment dat
je een brief zou krijgen van een meisje — die brief werd apart behandeld met je, die moest je openmaken waar de prefect bij stond en
dan kreeg je op je kop dat het een brief van een meisje was.'
Intussen begon deze brievencontrole hier en daar al in onbruik te
raken. Weldra ging het om heel andere dingen. In de jaren zestig
woedde in menig seminarie de dansles-discussie; bijvoorbeeld bij de
paters van Mill Hill in Tilburg. 'We hebben toen we in de vierde klas
zaten enorme ruzie gehad met de leiding, want we mochten niet naar
dansles,' aldus een oud-leerling. 'Op een gegeven moment brulde de
directeur woedend door de zaal: "Akkoord! Dansles! Maar niet in
een straal van dertig kilometer! " Met andere woorden: alleen degenen die in het weekend naar huis gingen, die in Den Bosch woonden
of zo, konden zich dat permitteren... '
Zelfs toen door reorganisaties en fusies kostschooljongens in gemengde scholen en klassen terechtkwamen, poogden hun opvoeders
aan het apartheidssysteem vast te houden. Toen in de jaren zestig bij
het terrein van de Ruwenberg een nieuwe ULO gereed kwam en er
meisjes op school verschenen, wezen de fraters aan de jongens en
meisjes een eigen deel van de speelplaats toe. John van Zuijlen (Ruwenberg 1965-1969) herinnert zich de dikke witte scheidslijn die de
tweedeling markeerde.
Zones van dertig kilometer, dikke witte scheidslijnen, straffen
met de liniaal: niets van dat alles kon het tij meer keren. Toneeluitvoeringen met echte meisjes, gemengd zwemmen, danslessen met levende partners van het andere geslacht, het zouden binnen weinige
jaren doodnormale verschijnselen worden. De toekomst was aan de
gemengde school, onder leiding van leken. Van beiderlei kunne.
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10
Achteraf

Katholieke internaten-oude-stijl kenmerkten zich door een rigoureus doorgevoerde ordening van het dagelijks leven. De katholieke
kostschool was daarmee een model in zakformaat van de wereldkerk; of in elk geval van de kerk in Nederland ten tijde van de verzuiling. Die school was een sterk hierarchisch gelede orde; ze eiste
gehoorzaamheid en geloof op gezag, schreef gedetailleerde gedragsregels voor die het soortelijk gewicht van dogma's benaderden, en
oefende een stringente controle uit op de naleving daarvan. Bij de
massa van gewone gelovigen was iets dergelijks door gebrek aan
menskracht niet volledig te realiseren; op de kleinere schaal van het
internaat was het makkelijker door te voeren. Gelukkig haperde er
in de praktijk meestal het nodige aan de werking van het apparaat;
gelukkig waren er vluchtwegen. Toch benaderden sommige internaten het ideaal tamelijk dicht. Daarmee vormden ze een uniek verschijnsel. Waar elders ter wereld vind je een systeem dat niet alleen
je doen en laten dag en nacht reguleert en bewaakt, maar dat tegelijk
in staat is een kind, een jongen die de orde schendt, via de biecht en
andere vormen van persoonlijke beinvloeding schuldgevoelens en
gewetensconflicten te bezorgen?
Nieuwe generaties opvoeders verlichtten in de jaren vijftig en
zestig het regime van hun voorgangers. Zowel klein-seminaries als
andere jongensinternaten worstelden echter met zo fundamentele
problemen, dat aan liquidatie vaak niet meer te ontkomen viel.
Denk alleen maar aan de talrijke uittredingen van priesters en religieuzen, het dalende aantal wijdingen, groeiende personeelskosten,
toenemende concurrentie van gewone scholen, verouderde accommodatie enzovoort. Een van de eerste internaten die sneuvelden, en
wel in 1962, was dat van het Bisschoppelijk College te Sittard. Zoals
gewoonlijk speelden verschillende oorzaken een rol. De beslissende
stoot werd gegeven door de zusters van Sint Jozef, die steeds het
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huishoudelijke werk in het internaat hadden opgeknapt en daar nu
een punt achter zetten. Vele seminaries en kostscholen volgden.
Katwijk, Megen, Cadier en Keer, Bergen op Zoom, Rolduc, Wernhoutsburg, Haelen... De sluitingen gingen gepaard met een kleine
volksverhuizing van restgroepen internen die bij verwante instellingen werden ondergebracht.
In de internaten die de jaren zestig overleefden, traden in korte
tijd zulke drastische veranderingen op, dat het dagelijks leven een
totaal ander aanzien kreeg. Je ging 's morgens niet meer naar de
mis, evenmin naar de studiezaal, begon maar meteen met ontbijten
en koos in de eetzaal je eigen plaats. Of misschien sloeg je het ontbijt gewoon over (je groepsleider zou wel mopperen, maar achy; je
dronk in de huiskamer van je eigen groep haastig een kop thee of
oploskoffie en sprintte dan naar school, uit de verte al zwaaiend
naar dat blonde meisje dat bij je in de klas zat en waar je gisteravond
nog zo gezellig mee had zitten babbelen op een verjaardagspartijtje.
Het woord surveillant was verdwenen, de pater heette nou
groepsleider, je sprak hem aan met Piet of Frits, en soms was de
groepsleider trouwens een vrouw. Pijen en habijten waren opgeborgen. Je discussieerde niet meer over films van Ingmar Bergman,
maar over de vraag of jongens die drugs gebruikten wel of niet 'in
de groep pasten' . Je leven was heel anders dan het thuis zou zijn; in
elk geval vrijer. Naar huis wilde je in ieder geval niet meer terug.
Daar moest je gevechten leveren over de kleren die je aantrok; hier
hoefde dat niet. Hier mocht je in de hoogste klassen je vriendinnetje
op je eigen kamer ontvangen. Piet Hendriks (groepsleider jongensinternaat Venray 1967-1977) vertelt: bijvoorbeeld een bepaalde
klas het eerste uur geen les had, kwam zo'n meisje vragen: "Is
Heintje al wakker?" Ik zeg: "Ja dat weet ik niet, ga maar kijken! En
anders maak je hem maar wakker!" We hadden als groepsleiders
met elkaar afgesproken: we gaan niet kamers binnenvallen, ook als
we weten dat er een vriendin is; we kloppen. We gaan niet zitten controleren of zo. Dat heeft altijd heel erg goed gewerkt. Nooit enige
last mee gehad. Een van de jongens is getrouwd met het vriendinnetje dat hij daar heeft leren kennen. Wij zeiden tegen elkaar: Goh,
wij verzorgen eigenlijk de hele opvoeding tot en met het huwelijk!
Ze zijn inderdaad in de kapel daar getrouwd.'
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De wereld in
Voor de oudere generaties internaatsleerlingen was de overstap naar
de wereld buiten de kostschoolmuren niet altijd eenvoudig. Al in het
begin van deze eeuw waarschuwde de schrijver van de brochure
Voor- en nadeelen van pensionaatsopvoeding voor wat er allemaal
mis kon gaan wanneer men jongelui na jaren van afzondering plotseling uit de cbeschuttende omheining der pensionaatswallen'
losliet. Ten jongen tot zijn 18de jaar op internaten houden, om
hem met zijn 19de of 20ste jaar naar een universiteitsstad te zenden,
naar Indio te laten gaan, den handel te laten leeren te Londen of te
Berlijn, — dit staat m.i. vrijwel gelijk met een kind te water te zetten,
dat nooit zwemmen geleerd heeft.'
Het beeld is niet slecht gekozen. Ook wanneer je het niet in Berlijn, Londen of Indio zocht, maar gewoon in Amsterdam bij je eerste baas ging werken, ontdekte je dat het er in de wereld heel anders
aan toeging dan op de cour. Jan Post kwam na drie jaar Oudenbosch meteen in de volle maatschappij terecht; op zijn vijftiende
kon hij beginners als jongste bediende in een damesconfectiefabriek.
Een katholieke baas, dat wel; maar toch een grote overgang. Altijd
had hij alleen met jongens op school gezeten. 'En dan kom je bij een
baas en daar lopen mannen en vrouwen door elkaar. Dat heb je
nooit meegemaakt. Mijn volgende baas (een farmaceutisch bedrijf)
was niet katholiek, daar kwam je vogels van allerlei pluimage tegen,
communisten, socialisten, katholieken, hervormden, daar sta je in
het begin heel vreemd tegenover. Dan wordt er natuurlijk ook over
de kerk gepraat en over pastoors en kapelaans, nou, dan rijzen je
haren je te berge want dat vind je allemaal ergerlijke godslasteringen die daar verkondigd worden.' Een andere oud-pensionair (Medemblik 1928-1931) kreeg na zijn kostschooltijd werk in het abattoir in Amsterdam. 'Dat waren van die jongens van godver-hier-endaar, rauwer, he. Een harde leerschool.'
De jongens die van een klein-seminarie doorgingen naar het
groot-seminarie bleven in dezelfde groep en dezelfde sfeer; soms
zelfs gedurende de eerste jaren in hetzelfde gebouw. Degenen echter
die van een internaat naar een hogeschool of universiteit gingen,
kregen plotseling een ongekende vrijheid. Dat geldt natuurlijk ook
voor degenen die van een gewone school kwamen, maar voor de
oud-internen was de tegenstelling tussen wat ze gewend waren en het
nieuwe leven nog groter. Met alle gevolgen van dien. 'De sprong van
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kostschool naar universiteit leek soms het losbreken van matrozen
die gaan passagieren,' schrij ft Gerard Brom. 'Ik ben absoluut losgeslagen,' aldus een oud-leerling van het Canisius-college. 'Die vrijheid is als een orkaan over me heen gewaaid,' zegt een seminarist.
`Ik heb ervan genoten met volle teugen en ik heb het idee dat ik dat
doe tot op de dag van vandaag.' Zijn studie mislukte finaal; daarop
moest hij in militaire dienst. Nieuwe onvrijheid; maar toch was voor
hem de diensttijd 'een oase vergeleken met het seminarie. War ben
je 24 uur per dag onder controle, en in dienst alleen tussen het
ochtend- en het avondappel.'
Sommigen hadden moeite met alleen op kamers wonen, in je eentje de weekends doorkomen. Anderen namen de sprong naar het
nieuwe leven probleemloos. Moeilijk was de overgang vaak voor
degenen die een priesterstudie afbraken. Soms had zo'n jongen er al
jaren tegenaan gehikt. Je wilde weg; maar hoe kon je dat maken?
Hoe vertelde je het aan je ouders? En bovendien: hoe dan verder?
Je zou in militaire dienst moeten. 'Dat was echt een doodsangst: in
dienst gaan,' zegt een oud-seminarist. En wat na de diensttijd? Intussen zou er druk over je gekletst worden. 'Of ik het al wist, al gehoord had, van je weet wel. Ik had het al tien keer gehoord. Erg he,
erg voor de familie, ik snap niet hoe iemand zijn ouders zoiets kan
aandoen' (Jean Severeijns). Mensen in het dorp die vroeger letterlijk de pet voor je afnamen, zagen je nu even letterlijk niet meer
staan. 'In de familie werd er schande van gesproken,' vertelt Gerard
Donkers. 'Het was de moeilijkste tijd van mijn leven. Er was nooit
een probleem geweest. Ik — ophouden?? Ik wilde het toch zelf. En
ze hadden er krom voor gelegen om het to kunnen betalen — want ze
hadden weinig geld. Dat ze die opleiding mogelijk hebben gemaakt
— daar waren ze zo ape-, apetrots op; dat was zó belangrijk! Dat is
de grootste teleurstelling geweest die mijn ouders hebben moeten
doorstaan.'

Kostschool en emancipatie
Oud-leerlingen van katholieke jongenskostscholen en seminaries
kwamen in uiteenlopende sectoren van de maatschappij terecht.
Sommigen zetten het familiebedrijf van hun ouders voort of belandden elders in het zakenleven; anderen werden priester of religieus,
onderwijzer of leraar, arts, psycholoog... Sectoren als de gezond148

heidszorg en het maatschappelijk werk tellen nogal wat oudkostschoolleerlingen, maar je treft ze ook aan in de politiek, het leger, de kunstwereld. Fabrieksarbeider of boer zullen er weinig zijn
geworden.
Voor de meesten was de kostschoolopleiding een belangrijke
bouwsteen die mede de basis legde voor een beroep. Soms een beroep dat min of meer de keuze van de ouders was; maar toch in elk
geval een beroep. Hier stuiten we op een belangrijk verschil met de
katholieke meisjespensionaten. Weliswaar dienden beide soorten
kostscholen, zowel voor jongens als voor meisjes, katholiek Nederland jaarlijks te voorzien van een verse lichting degelijk gevormde
jong-volwassenen. Maar ze deden dat op heel verschillende manieren. De meisjespensionaten bereidden hun pupillen in de eerste
plaats voor op een leven als echtgenote, huisvrouw en moeder. Jongenskostscholen en klein-seminaries daarentegen waren erop gericht het katholieke kader te vormen voor de toekomst.
Wellicht verklaart dit waarom over het algemeen oud-leerlingen
van jongensinternaten minder negatief op hun kostschooljaren terugblikken dan oud-leerlingen van meisjespensionaten. Jongens zaten op kostschool met de bedoeling dat ze iets leerden dat voor een
latere studie of beroepsuitoefening onmisbaar was. Zelfs seminaristen, die in de regel de minst `praktische' opleiding kregen die er
was — gymnasium alfa — en bovendien nog vaak van niet-bevoegde
docenten op niet-erkende scholen, spreken veelal met waardering
over de opleiding die ze daar hebben genoten. In het bijzonder voor
jongens uit gezinnen van boeren, arbeiders en kleine middenstanders die naar het seminarie gingen, uiteraard met de bedoeling
priester te worden, blijkt dit achteraf op een paradoxale manier een
onmisbaar traject in hun weg naar emancipatie te zijn geweest. 'Het
was de kans om meer scholing te krijgen dan in mijn milieu gebruikelijk was,' aldus Frans van Weert. `Ondanks het isolement ging
toch een andere wereld voor me open.' Of, zoals een ander het uitdrukt: 'Het seminarie heeft me heel erg geholpen te ontsnappen aan
het gezin, het milieu, het dorp. In die zin heeft het me veel ruimte en
keuzevrijheid gegeven.' leder maakte van die ruimte gebruik op zijn
eigen manier; manieren die nogal eens sterk afweken van de idealen
die hun opvoeders voor ogen zweefden. Maar dat doet aan het resultaat niet af. Zo bezien, hebben de seminaries onbedoeld een grote
betekenis gehad voor de emancipatie van de Nederlandse katholieken.
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Wat er bleef hangen
Behalve een opleiding en eventueel een diploma kon je aan je kostschooltijd nog heel wat meer overhouden. Sommigen noemen werkdiscipline, regelmaat, stiptheid. 'Ik denk dat ik de middelbare
school gehaald heb gewoon door die regelmaat,' aldus Bert van der
Pol (Carmel-internaat Oldenzaal 1962-1967). Anderen wijzen op
zaken als algemene ontwikkeling, muzikale vorming, culturele bagage. Weer anderen leggen verband tussen hun kostschoolopvoeding en hun aanpassingsvermogen, hun neiging tot soberheid, hun
betrekkelijke onverschilligheid voor lekker eten...
Speculeren over de invloed die het internaatsleven op je ontwikkeling heeft uitgeoefend, is per definitie niet alleen heel persoonlijk,
maar ook hachelijk. Je weet niet hoe je zou zijn geworden als je die
jaren gewoon thuis had doorgebracht. Toch is het de moeite waard
te horen hoe een aantal oud-leerlingen die in de loop van dit boek
aan het woord zijn gekomen, hierover denken.
Voor veel jongens die het huis uit moesten om op kostschool te
gaan, was een van de eerste dingen die veranderden de verhouding
met thuis. Dat was al te merken bij de eerste vakantie en het bleef
ook jaren later zo. Bij sommigen werd de verknochtheid aan thuis
als het ware dubbel zo sterk. Bij anderen was er sprake van vervreemding. `Dat is wat er met je gebeurt als je naar kostschool
gaat,' aldus Arthur Sonnen (Saint Louis Weert 1955-1958). `Je
hoort er niet meer bij... Je bent thuis op bezoek; je bent niet thuis,
thuis! Je bent thuis op bezoek, en op school ben je thuis. Een heel
naar proces is dat.' Dat speelde niet alleen in het geZin, maar ook in
de straat, in het dorp. Lex van de Ven (Saint Louis Amersfoort,
1962-1964): `Je band met je vriendjes en vriendinnetjes in de straat
was je voor een belangrijk deel kwijt; die zag je alleen nog maar in
de zomervakanties. Het 's avonds op straat spelen in de zomer, het
bij mekaar over de vloer komen, dat was weg. Je pakte het voor een
deel wel weer op wanneer je weer thuis was, maar je hoorde er niet
meer zo bij als de anderen. En binnen het gezin niet dat ze niet blij
waren als ik weer thuis was, maar ik was er dan toch een soort vakantieganger.'
Ook wanneer een jongen na een aantal jaren weer thuis kwam wonen, was het niet meer hetzelfde als vroeger. Jan Post (Oudenbosch
1934-1937): `Je bent weer thuis, en je bent een beetje vervreemd.
Van je familie. Je mist drie jaar, in de ontwikkeling van het gezin.
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Er zijn baby's, kinderen bijgekomen die je nog nauwelijks gezien
hebt. Behalve dan die drie keer per jaar dat je op vakantie bent.' Je
plek in het gezin werd anders dan die van de anderen. 'Da hebben
mijn zusjes ook nog gezegd. Ik heb een stuk gemist. En eigenlijk nog
voortdurend. Ook daarna.' Niet alleen had jij een stuk van de ontwikkeling in het gezin gemist, maar ook andersom. Tim Hinterding
(Oudenbosch 1963-1965): 'Ik miste bij terugkomst in het gezin de
aansluiting. Ik voelde me er niet meer echt bij horen en dat is zo gebleven. Thuis gebeurde er heel veel, ik hoorde dat dan achteraf... Ik
denk dat ik een ontwikkeling doormaakte waar ze thuis niks van
wisten en dat ze thuis een ontwikkeling doormaakten waar ik niks
van wist.' De vervreemding was in zekere zin de prijs die voor die
ontwikkeling betaald moest worden. Ton Vermunt (IJpelaar 19601966): 'Ik heb het idee dat het nooit meer goed gekomen is. Mijn
ouders; het dorp; de mensen in de straat; vrienden, kennissen (die ik
al had voor ik er heen ging). Ik ben in die zes jaar zó veranderd, dat
ik echt met de meeste mensen met wie ik van tevoren omging (en die
ik naderhand ook wel eens ontmoet heb) binnen een paar minuten
het idee had: wij hebben elkaar niets meer te zeggen. Je leefde in een
heel andere wereld. Daar kwam bij dat ik ging studeren, dat is wel
statusverhogend maar het is toch geen werken en werken was in die
omgeving nog altijd het hoogste goed.'
Een van de Bingen die in die zes jaar (of vier, of acht jaar) sterk
konden veranderen, was je geloof en je houding tegenover de kerk.
De manier waarop het katholicisme zich op kostschool of in het seminarie manifesteerde, wekte niet zelden een aversie tegen alles wat
met godsdienst en kerk te maken had. `Zes jaar heb ik het neurotisch toegediend gekregen, een overdosis hebben ze me gegeven — de
groeten! Nou is het welletjes,' zegt een oud-leerling van het
Canisius-college (1956-1962). 'Als er een plaats is waar ze mij de
kerk uitgejaagd hebben, is het daar geweest,' stelt een ander vast.
Degenen die aan hun geloof vasthielden, ontleenden aan hun internaatsopvoeding meer routine dan diepgang. Mathieu Smedts
(Wernhoutsburg 1926-1933): 'Als het erom ging om je godsdienst
tegen andersdenkenden te verdedigen, was je nergens. Wij hadden
geleerd versleten argumenten na te kauwen, zelf denken was er niet
bij.' Van degenen die doorgingen naar het groot-seminarie om
priester te worden, kregen velen in een later stadium, soms tientallen jaren later alsnog met een geloofscrisis te kampen.
Nogal wat oud-leerlingen die het katholicisme en in het bijzonder
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de kerk als autoritair, reglementerend machtsapparaat gingen verafschuwen, behielden echter een binding met religie in de bredere
zin van het woord. Sommigen spreken van hun liefde voor de liturgie, de rituelen, de Gregoriaanse kerkmuziek, de sfeer van oude abdijen; ze herinneren zich internaatsreiinies waar gelovigen en afvalligen broederlijk uit voile borst de kerkelijke gezangen zongen. Anderen, zoals Gerard Donkers (Beekvliet 1958-1965), niet meer gelovig in de gebruikelijke zin van het woord, zien voor zichzelf toch een
grote continuIteit: geloof in de mens, in menselijke waarden; aandacht voor de dingen in het leven die verder gaan dan geld verdienen, status najagen, consumeren.

30. Een reiinie: terug naar af. De foto toont reiinisten van het Canisius-college, bijeen in de oude kapel van dit internaat.

Wat er nog meer bleef hangen
Allergie voor een bepaald soort autoriteiten, soms zelfs voor welke
autoriteit ook, is een andere erfenis die menigeen overhield aan een
internaatsverleden. In een gesprek met Michel van der Plas (oudseminarist van Hageveld) vroeg Godfried Bomans eens of hij niet
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soms verschrikkelijk heimwee had naar de geborgenheid van de internaatsjaren. Van der Plas antwoordde ontkennend. En voegde eraan toe: 'Is het heimwee, als je op je veertigste soms nog droomt dat
je tegenover de regent van het seminarie staat en, opeens moed vattend, hem een kiap geeft midden in zijn gezicht?' Theo Vesseur verlangt evenmin terug naar Huijbergen. Ik vond het een afschuwelijke troep. En nog. Ik denk dat ik dat nog steeds meen: dat ik liever
drie maanden van de oorlog overdoe, dan weer zo weerloos die
depersonalisatie-molen in te gaan. Ik vind het misdadig. Ik blijf het
misdadig, mensvernietigend vinden. Dat er niets eigens mocht bestaan. Dat is toch een misdaad tegen het kind? Tegen de mensheid?
Zo kijk ik wel op die kostschool terug, ja.' Nog tientallen jaren later
overheerst soms de verbijstering: ik het toen allemaal gepikt
heb,' aldus Harrie van Onna (Medemblik 1946-1949, Hoorn/Haelen 1949-1955). `Je zou niet darven vragen: waarom niet? of: waarom gaat het zo? Dat verschil, daar verbaas ik me nu heel erg over.
Dat je het toen zo normaal vond. Het was op een bepaalde manier
een keiharde tijd. Je nam dingen voor vanzelfsprekend aan... Inwendig ben ik eraan kapotgegaan.' Lex van de Ven (Saint Louis
Amersfoort 1962-1964), opgegroeid in een minder harde tijd, hield
er niettemin een afkeer van massaliteit, van dwingend opgelegde
normen en waarden aan over. Verschillende oud-leerlingen van internaten sloegen zelf in hun beroepspraktijk als opvoeder of leraar
bewust heel andere wegen in.
Het klimaat op kostschool was niet alleen autoritair, het was volgens getuigenissen van betrokkenen bovendien gevoelsarm en intellectualistisch. Dergelijke kwalificaties zeggen natuurlijk evenveel
over onze huidige normen als over het verleden, maar zijn daarom
nog niet onwaar. Je was voortdurend in groepsverband, maar leerde
tegelijk al snel dat je nooit ergens op kon rekenen; je moest het zelf
opknappen. Je leerde onbewust de technieken die je in staat stelden
om mee te doen zonder jezelf al te zeer bloot te geven. Zoals een seminarist constateert: `Mijn neiging om me of te zonderen; wel lekker in
de massa mee te kletsen over van alles en nog wat, praten praten praten, maar als het erop aankomt heel weinig van jezelf zeggen - en er
ook Been behoefte aan hebben - die is door het seminarie absoluut
versterkt. In de grote massa kon je zo lekker alleen zijn. Heerlijk! en
vooral als je niet gesloten bent, als je goed kunt praten en meedoen,
kun je zeer alleen zijn. Want je kunt het kletsapparaat op de robot
zetten en een heel gesprek voeren en tegelijk aan iets anders denken.'
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Van vrouwen kreeg je of helemaal geen beeld of een heel vertekend beeld. Zodra je weer in de maatschappij terugkeerde, ontdekte
je dat je tegenover het andere geslacht met twee linkerhanden stond.
De een kwam van het internaat behept met preutsheid en angst voor
alles wat met seksualiteit te maken had, de ander hield er een neiging
aan over vrouwen te idealiseren en op een torenhoog voetstuk te
plaatsen. Voor sommigen was de kostschool de plek waar ze hun
homoseksualiteit ontdekten, met alle complicaties van dien. Maar
voor vrijwel alle oud-leerlingen waren de jaren daar op een of andere manier richtinggevend voor de wijze waarop zij zich in hun verdere leven zouden ontplooien.

Besluit
Veel van de kritiek die men op de katholieke kostschoolopvoeding
in de periode 1920-1970 kan hebben, geldt eigenlijk ook voor andere
scholen. Het internaatsleven, hoe besloten ook, werd natuurlijk mede bepaald door wat gangbaar was in de buitenwereld. Verschil in
waardering zal er altijd blijven. Aan het eind van dit boek daarom
een viertal getuigenissen die de verschillende houdingen illustreren.
De voor huidige maatstaven bizarre aspecten van het kostschoolregime relativerend, zegt Harry Tindemans (Venlo 1927-1930):
`Ach, het klinkt een beetje cru voor mensen van tegenwoordig,
maar we hebben daar niks van geleden.' Erik Jurgens (oud-leerling
van Katwijk de Breul) meent zelfs: `Zo'n kostschool is geen last die
je de rest van je leven met je meedraagt. Je laat weg wat je niet meer
wilt hebben en je houdt de dingen die je goed vindt.' Jan Post concludeert: 'Ik heb er geen spijt van dat ik drie jaar op kostschool ben
geweest. Ik ben mijn ouders dankbaar, dat ze me de gelegenheid
hebben gegeven "wat te leren". Maar toen mijn vrouw en ik ons eerste kind kregen heb ik gezegd: DIE GAAT NIET NAAR EEN
KOSTSCHOOL.' En ten slotte Hans Ridder, sprekend over zijn
eigen kostschooljeugd en die van zijn broers en zussen: 'Als ik ze er
alle tien naar zou vragen hoe het op die kostschool was, zou het
denk ik een heel negatief verhaal worden. Trouwens mijn moeder
heeft zelf eens gezegd: als ik het over moest doen, zou ik mijn kinderen nooit meer naar kostschool sturen. Ik zou me wel tien keer bedenken voor ik dat weer deed.'
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Wat hebben Ruud Lubbers, Jeroen Brouwers, Hans
van Mierlo en de schrijver van dit boek gemeen?
Elk van hen bracht, evenals duizenden leeftijdgenoten, een deel van zijn jongensjaren door
binnen de muren van een rooms-katholieke kostschool. Dergelijke scholen waren in de jaren 19201965, de periode van het 'Hike roomse leven',
talrijk. Er waren instellingen bij met een lange en
eerbiedwaardige historie, die jongens klaarstoomden voor een carriere in de maatschappelijke en
politieke elite. Maar er waren ook tientallen
scholen (colleges, missiehuizen, klein-seminaries)
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Hebben oud-kostschoolleerlingen het gevoel dat
de opvoeding door priesters en religieuzen een
stempel op hun latere leven heeft gezet?
In Jongens op kostschool goat Jos Perry (1950),
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zelf oud-leerling van twee kostscholen, op zoek
naar de antwoorden. Hij Iaat oud-leerlingen en
oud-opvoeders aan het woord. Zo rijst een
beeld van de nu eens komische, dan weer tragische lotgevallen van generaties jongens, die
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