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INLEIDING

Wie de geschiedenis der Vereniging van Leraren bij het Chr.
V.H.M.O. wil beschrijven, moet eerst een en ander mededelen
over het Chr. V.H.M.0. 1 )
De eerste, die voor de oprichting van Christelijke „middelbare
scholen" pleitte, was Mr. J. W. GEFKEN. Deze schreef in een in
1841 verschenen brochure „Over Christelijke Volksopvoeding en
Vrijheid van Onderwijs in Nederland" o.m.: „Een behoefte van
geheel andere aard (dan een Chr. kweekschool) wordt reeds nu
gevoeld. Wij bedoelen die aan een Christelijk gymnasium, waar het
Christendom als de hoogste philosophie geplaatst worde tegenover
de wijsheid van het beschaafde heidendom".
De stichting van een door belanghebbenden betaald Christelijk
gymnasium behoorde ongetwijfeld tot de mogelijkheden; dit
schooltype immers betrok de leerlingen uit de kringen der gegoeden.
Veel bezwaarlijker was de oprichting van een Chr. middelbare
school, die zijn leerlingen ontving uit de groep der middenstanders.
GEFKEN zag in, dat geen Christen-onderwijzer financieel in staat
geacht kon worden zulk een school te openen en daarom brak hij
in zijn geschrift een lans voor het stichten dier scholen door de
overheid.
Gefken's brochure trok in die dagen weinig aandacht. Een
decennium later publiceerde Mr. M. BICHON VAN IJSSELMONDE in
de „Nederlander" van 25 januari 185i een artikel „De Wenschelijkheid der Oprigting van een Christelijk Gymnasium". De schrijver
vestigde de aandacht van zijn lezers op de mogelijkheid zo'n school,
in tegenstelling met de bestaande instituten, die door één particulier
werden beheerd, te doen oprichten door een vereniging van belangstellenden. Deze poging leverde evenmin tastbare resultaten op.
GROEN VAN PRINSTERER schreef na een verwijzing naar dit artikel
en de brochure van Gefken ironisch: „Wordt gelijke veerkracht
1) Zie hiervoor o.m. de artikelen „Grepen uit de geschiedenis van het gymnasiaal
en middelbaar onderwijs" van Dr. D. Langedijk in de 26e jaargang van het Orgaan
„Christelijk Gymnasiaal en Middelbaar Onderwijs".
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(als in de afgelopen tien jaren) betoond, dan zal, na tien jaren, in
1861, de zaak ten derde male worden vermeld."
Het artikel in de „Nederlander" had wel bij tegenstanders de
spotlust opgewekt. Zo schreef de Oude Heer SMITS (M. P. LIND0)
in de „Arnhemsche Courant" : „Toen ik het (artikel) had uitgelezen,
bleef geen de minste twijfel meer over, het moest door een krankzinnig oud wijf geschreven zijn". Achter deze wrange opmerkingen
gaat de afkeer van het „denkende deel der natie" tegen de orthodoxie
ternauwernood schuil.
Groen's voorspelling werd niet bewaarheid. De regeling van het
lager onderwijs eiste wel aller aandacht op, maar dit betekende niet,
dat de kwestie van het Christelijk gymnasium geheel naar de achtergrond was gedrongen. Met regelmatige tussenpozen werd het
probleem, hetzij in de vorm van brochures, hetzij in die van persartikelen, onder de aandacht van het publiek gebracht.
De roep om Christelijk gymnasiaal onderwijs vond ten slotte
weerklank bij Ds F. P. L. C. VAN LINGEN, die in 1862 het op hem
uitgebrachte beroep naar Zetten en Andelst had aangenomen
en daar een Christelijke school hielp oprichten. Het begin was
bescheiden en men dient groot ontzag te hebben voor Dr. C.
H. W. LAMERS, die een vaste betrekking bij het openbaar onderwijs opgaf om de wankele positie van rector aan de nieuwe
school te Zetten te aanvaarden. Moeite, zorg en strijd berokkenden
de pioniers grote moeilijkheden, maar zoals Ds VAN LINGEN in
zijn eerste jaarverslag schreef: „Door kennelijke zegen Gods is
onze opleidingsschool geworden". De leraren van dit gymnasium
hebben voor het vrije Christelijke onderwijs voor de rijpere jeugd
baanbrekend werk verricht. Uitbreiding van het aantal Christelijke
gymnasia vond vooreerst niet plaats, maar bij de eeuwwisseling
waren door belanghebbende ouders in Amsterdam, Kampen en
Utrecht dergelijke scholen opgericht. Subsidie kregen deze onderwijsinrichtingen niet, waardoor de financiële zorgen der besturen groot
waren. De leraren, die aan deze inrichtingen werkzaam waren,
moesten zich met een zeer bescheiden salaris tevreden stellen. Een
bezwaar voor de leerlingen was, dat zij, in tegenstelling met die
der openbare scholen, niet konden deelnemen aan een schoolexamen,
maar zich moesten onderwerpen aan een staatsexamen. In 1901
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kwam hierin verandering, want in dat jaar kregen de Christelijke
gymnasia het recht volwaardige schoolexamens af te nemen.
De eersteling was inmiddels tengevolge van het teruglopen van
het leerlingenaantal bloedarm geworden en in 1908 werd deze
school van Zetten naar Arnhem verplaatst.
In 1814 was de term „middelbaar onderwijs" in onze grondwet
verschenen. Hoewel verschillende commissies zich hadden bezig
gehouden met het zoeken naar een taakomschrijving van deze tak
van onderwijs was tot 1863 onzekerheid blijven bestaan over het
antwoord op de vraag wat men onder middelbaar onderwijs moest
verstaan. In genoemd jaar bracht THORBECKE zijn M.O.-wet in het
staatsblad. Groen's amendement, dat de wet betrekking moest
hebben op „scholen, van overheidswege opgericht of gesubsidieerd"
wees er op, dat de a.r. staatsman reeds dacht aan de mogelijkheid
van oprichting van Christelijke h.b.s.-sen.
De opbloei der natuurwetenschappen ging aan het nieuwe schooltype niet ongemerkt voorbij. Meer en meer kwam het zwaartepunt
van het onderwijs bij de wis- en natuurkunde-vakken te liggen,
een ontwikkeling, die velen - ook van liberalen huize - ernstig
betreurden.
Van orthodox-protestantse zijde was Dr. A. W. BRONSVELD degene,
die op de gevaren van die evolutie wees. In 17 artikelen, welke
in „De Standaard" van 1872 verschenen, trok hij, behalve tegen het
eenzijdig technische karakter der h.b.s., van leer tegen de geest,
die op die school heerste. Z.i. zou in de naaste toekomst in verband
met de daaraan verbonden hoge kosten, geen sprake kunnen zijn
van oprichting van Christelijke h.b.s.-sen, maar het zou wel doenlijk
zijn, dat er Christelijke leraren kwamen. Hij schreef in dit verband
o. m.: „Zijn er onder onze hoofd- en hulp-onderwijzers, die de
gelegenheid en de gaven hebben zich voor te bereiden voor een
examen in een of meer vakken van middelbaar onderwijs, dat zij
zich oefenen, dat zij niet rusten, voordat zij zulk een examen hebben
afgelegd . . . . Verrijst phalanx van degelijke Christelijke leeraars
en neemt de plaats in van zoo menigeen, die aan geen wonderen
gelooft en eeuwig leven, en laat uw optreden een andere atmosfeer
brengen in de lokalen, waar zooveel jonge menschen worden gevormd, voor wie gij tot zegen kunt zijn".
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In tegenstelling met Dr. BRONSVELD meende Dr. A. KUYPER,
dat stichting van een Christelijke h.b.s. in de grote steden wel degelijk
mogelijk was. In mei 1872 zei hij in de redevoering, die hij hield
in de vergadering van de Vereeniging van Christelijke Onderwijzers
o.a. : „Kome de dag, dat wij eens hier samenkomen niet enkel met
U als leraren der lagere school, maar dat een brede zoom van leraren
van Christelijke middelbare scholen U omringe". Toen in 1873
ten noorden van de Moerdijk een Rooms-Katholieke h.b.s. werd
geopend sloeg KUYPER in „De Standaard" alarm en wekte hij het
protestantse gedeelte van ons volk op dit voorbeeld te volgen.
Noch Kuyper's, noch Bronsveld's wensen werden in de daarop
volgende jaren verwezenlijkt. Onder de leidende figuren, die hun
klassieke opleiding waardeerden, bestond een zekere tegenzin tegen
de h.b.s.-sen, waaraan de geest, waarin het onderwijs in de natuurwetenschappen werd gegeven, niet vreemd was. In 1894 zei
H. BIJLEVELD van dit schooltype : „Een Christen, tenminste een
Gereformeerd Christen, zal er zijn kinderen niet heen zenden . . . .
wij kunnen buiten die scholen", een uitlating, die onmiddellijk
werd bestreden door de onderwijsdeskundige, Prof. J. WOLTJER,
die van oordeel was, dat ook het Christelijk volksdeel niet buiten
deze school kon. Deze opvatting werd ook naar voren gebracht
in het voorlopig verslag van hoofdstuk V van de staatsbegroting
1898, waarin wij lezen : „Nu meer en meer het einddiploma van een
hoogere burgerschool voorwaarde wordt van toelating tot andere
onderwijsinrichtingen en van benoembaarheid tot betrekkingen,
(moeten) op eenigerlei wijze geholpen worden degenen, die met
den geest van het onderwijs aan de hoogere burgerscholen zich
voor hun kinderen niet kunnen vereenigen. Anders toch worden
voor dezen verschillende betrekkingen of hoogere onderwijsinrichtingen feitelijk gesloten." Dit had een sterke prikkel moeten
zijn om eigen scholen, waar het onderwijs niet was doortrokken
van de materialistische, monistische geest der 19de eeuw, op te
richten. Dit geschiedde evenwel niet, omdat velen tot de conclusie
waren gekomen, dat een Chr. h.b.s. een contradictio in terminis
was.
In Rotterdam was men sinds 1898 bezig met het maken van
plannen voor de opening van een Christelijke h.b.s., maar men schreef
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reeds 1901 toen met een eerste klas van die school werd gestart,
en het duurde tot 1910 voor een tweede school in ons vaderland
werd geopend.
Het stichten van een middelbare school was geen sinecure, maar
dit was misschien nog kinderwerk, wanneer deze daad werd vergeleken met die van het instandhouden van de onderwijsinrichting.
De financiële vooruitzichten voor de bijzondere h.b.s. waren slechter
dan die van het bijzondere gymnasium, dat door de zorg van minister
KUYPER in bezit van subsidie was gesteld. De uitslag der verkiezingen
van 1905 deed alle hoop op toekenning van staatssubsidie voor het
bijzondere m.o. in rook opgaan. Pas onder minister HEEMSKERK
kwam een subsidieregeling tot stand (wet van 14 juni 1909, die op
1 januari 1910 van kracht werd). 1 ) Het subsidiebedrag was niet van
dien aard, dat men er maar op los kon leven, maar de opening van
nieuwe scholen werd er door mogelijk gemaakt.
Het lerarenvraagstuk vormde een moeilijk punt, want niet alleen
waren er weinig leraren met middelbare bevoegdheid, die instemden
met de grondslag van de Christelijke school, maar degenen, die
dit deden, werden niet geanimeerd een betrekking tegen de aangeboden voorwaarden te aanvaarden. De besturen konden immers
slechts een pover salaris aanbieden en durfden niet de minste garantie
voor de toekomst op zich te nemen. Dit verklaart het feit, dat het
kleine aantal Christelijke leraren, dat werkzaam was bij het openbaar
onderwijs het niet verantwoord achtte de goed gesalarieerde betrekking te verwisselen voor een riskant en armzalig bestaan aan
een Christelijke school. De besturen zagen zich derhalve bij de vervulling van leraarsbetrekkingen aangewezen op jonge mensen met
universitaire opleiding, die nog geen onderwijservaring hadden,
of op onderwijzers met middelbare bevoegdheid, die bij overgang
van het lager- naar het middelbaar onderwijs niet zoveel op het
spel zetten.
Ter illustratie van het peil, waarop de salarissen in die dagen
1) Het subsidiebedrag bedroeg voor een h.b.s. met s j. c. fso,— per wekelijks
gegeven lesuur van 6o minuten tot een maximum van 3o lessen per week. Voor het
directeurssalaris werdf Loop,— toegekend. Een h.b.s. mets klassen ontving f 8.5oo, .
De klassen mochten niet meer dan 25 leerlingen tellen. Jaarlijks moest de rooster
ter inzage aan de minister van binnenlandse zaken worden gezonden.
—
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stonden, diene het volgende aan de Rotterdamse h.b.s. ontleende
voorbeeld, waar met ingang van 1 januari 1910 ten gevolge van
de subsidieregeling de salarissen der leraren van de h.b.s. werden
verhoogd tot het peil, waarop die hunner collega's aan het Marnixgymnasium stonden. Een candidaat of bezitter van een A-acte
ontving f70,—, een doctorandus of bezitter van een B acte f 85,—
en een doctor f wo,— per wekelijks lesuur. Hierbij moet in het oog
worden gehouden, dat dienstjaren niet meetelden en er geen sprake
was van kindertoeslagen. De grootte deze salarissen was zelfs voor
die tijd gering.
Men moet dan ook grote eerbied hebben voor die leraren, die
niet schroomden om tegen een karige bezoldiging hun toekomst
aan een Christelijke school, waarnaar hun liefde uitging, te verbinden.
-
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II
OPRICHTING VAN DE
„VEREENIGING VAN LEERAREN BIJ HET
CHRISTELIJK MIDDELBAAR ONDERWIJS"
De leraren, werkzaam aan Christelijke gymnasia, waren, voorzover georganiseerd, lid van het Genootschap, terwijl hun collega's,
die hun arbeid verrichtten op de Christelijke h.b.s.-sen waren ingelijfd bij Algemene Vereniging van leraren bij het Middelbaar
Onderwijs. Beide algemene organisaties hadden ongetwijfeld belangstelling voor die leden, die werkzaam waren bij het bijzonder
onderwijs, maar zij behartigden de bijzondere belangen dier groep
niet zodanig als die leden dit wensten. In de kringen van het openbaar
m.o. was men, om het zacht uit te drukken, niet erg enthousiast over
de oprichting der Christelijke scholen, want slechts weinigen waren
in die tijd in staat zich op te werken tot de hoogte, waarop Dr. Bos
stond, die het toejuichte, dat door de stichting dier scholen het
middelbaar onderwijs sterker en breder zou gaan wortelen in het
Nederlandse volk.
Het verlangen naar een afzonderlijke organisatie van leraren, die
het bijzonder onderwijs dienden, was alleszins begrijpelijk. Prof. Dr.
J. WOLTJER zei in zijn openingsrede van het eerste Nationaal Christelijk Schoolcongres op 9 oktober 1913 o.m.: „Christelijke gymnasia
zijn er tot dusver 8, die nog niet door een band ener vereniging
samen verbonden zijn ... Ene vereniging die de bestaande Christelijke gymnasia zou vertegenwoordigen kon derhalve niet worden

uitgenodigd. Hetzelfde geldt van de drie Christelijke middelbare
scholen (hogere burgerscholen), die wij bezitten."
Het uitbreken van de eerste wereldoorlog voorkwam de uitvoering van het plan tot oprichting van een eigen organisatie, maar
juist in die oorlogsjaren werd het gemis van een groep, die op de
bres stond voor de belangen der leraren aan Christelijke scholen en
die bovendien naar buiten kon optreden, ernstig gevoeld. Wij behoeven hierbij niet alleen aan salariskwesties te denken, al waren
deze in verband met het stijgende indexcijfer in de oorlogsjaren
buitengewoon belangrijk, maar er bestonden ook vraagstukken van
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andere aard, die een eigen actie noodzakelijk maakten. Wij moeten
hier aandacht schenken aan het werk, dat de op 31 december 1913
gestarte bevredigingscommissie, die op II maart 1916 haar eindrapport aan H.M. de koningin aanbood, had verricht. In dit rapport
stond o.m., dat de subsidiebedragen voor de bijzondere scholen verbeterd moesten worden, iets, dat ook binnen de muren van de vergaderzalen der staten-generaal herhaaldelijk was beweerd. Wilde dit
werkelijkheid worden dan moest bij de toekomstige grondwetswijziging het artikel 192 daarmede in overeenstemming worden gebracht. Het zou dan zeker aanbeveling verdienen, wanneer een eigen
organisatie, zowel in de pers, als in gesprekken met kamerleden,
uiting kon geven aan de in de gelederen der leraren van Christelijke
scholen levende gedachten.
Een kleine verkenning schonk enkelen de overtuiging, dat aan
de bestaande vijf scholen de wens leefde om zich te organiseren.
Onder de bezielende leiding van Dr. J. F. REITSMA kwamen nog
negen andere vertegenwoordigers der bestaande instituten bijeen.
Behalve de reeds genoemde Dr. REITSMA waren dit CHR. STAPELKAMP,
die beiden Rotterdam, W. J. KOLKERT JR en Dr. J. BRUIN, die Amsterdam, Ir. W. VAN DORP en E. JANZEN, die Leeuwarden, J. VAN ANDEL,
Dr. Z. W. SNELLER, die 's-Gravenhage en J. FOKKENS, die met
L. J. DE JONGH Dordrecht vertegenwoordigden. In december 1916
zonden zij een circulaire aan alle leraren en leraressen der Christelijke
Hogere Burgerscholen, waarin zij allen, die instemden met de
grondslag : „Het onvoorwaardelijk gezag van de gansche Heilige
Schrift als Gods Woord" uitnodigden tot bijwoning van een vergadering, die zou worden gehouden op vrijdag, 29 december,
's middags te half twee in het Boazhuis aan de Prinsegracht s 1 te
's-Gravenhage teneinde tot de oprichting van een eigen vereniging
te geraken. In de oproep werden diegenen, die wel met het voorstel
instemden, maar verhinderd waren de samenkomst bij te wonen,
verzocht schriftelijk daarvan blijk te geven aan de heer J. VAN ANDEL,
Malakkastraat 67 in Den Haag.
Het aantal binnengekomen sympathiebetuigingen was gering,
„velen" trokken naar de hofstad om de samenkomst, die werd geleid
door Dr. J. F. REITSMA bij te wonen. Nadat de twee en twintig
aanwezigen waren ingelicht over de bestaande plannen en zij hun
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instemming met de grondslag hadden betuigd, werd overgegaan tot
de oprichting van de „Vereeniging van Leeraren bij het Christelijk
Middelbaar Onderwijs", waarvan de statuten werden vastgesteld. 1 )
Blijkens deze statuten stelden de oprichters zich onder de Heilige
Schrift en daarom hadden zij in art. 2 geschreven: „De grondslag
der vereeniging is het onvoorwaardelijk gezag van de Heilige Schrift
als Gods Woord." Waardig en eerlijk sloot hierbij aan het derde
artikel: „Het doel der Vereeniging is de behartiging van het Christelijk
Middelbaar Onderwijs en van de leeraren daaraan verbonden."
Waarschijnlijk op voorstel van Dr. Z. W. SNELLER kwam men
overeen jaarvergaderingen in de paasvacantie uit te schrijven en
deze te beleggen in gemeenten waar een Christelijke h.b.s. stond,
waarbij de collega's dier school of scholen als gastheren zouden optreden. Tenslotte werd het bestuur gekozen, dat terecht uit vertegenwoordigers van de vijf scholen werd samengesteld. Het eerste.bestuur
bestond uit de volgende heren : voorzitter Dr. J. F. REITSMA (Rotterdam), secretaris Dr. Z. W. SNELLER ('s-Gravenhage), penningmeester
Ir. W. VAN DORP (Leeuwarden) en gewone leden Dr. J. BRUIN
(Amsterdam) en W. P. WILSCHUT (Dordrecht). 2 )
Teneinde te voorkomen, dat de verhouding tot de A.V.M.O.
zou worden vertroebeld, werd aan deze organisatie mededeling
gedaan van de oprichting der nieuwe vereniging. In deze brief
schreef men, dat het bestuur er naar wilde streven een hartelijke samenwerking met de grote vereniging te onderhouden, een doelstelling,
waarmede, blijkens het antwoord van i s januari 1917, het bestuur
der A.V.M.O. volkomen instemde.
Men had op die gedenkwaardige 29e december ook gesproken
over aansluiting van leraren, die werkzaam waren bij de Christelijke
gymnasia, maar in verband met het verschil in belangen, achtte men
het juister het lidmaatschap der nieuwe vereniging te beperken tot
hen, die hun taak bij het Christelijk middelbaar onderwijs hadden.
Men was het er wel over eens geworden om, wanneer in de toekomst
een vereniging van gymnasiale leraren voor het voetlicht zou ver1) De statuten verwierven op 4 juni 1917 de koninklijke goedkeuring.
2) Een lijst van alle bestuursleden, van plaatsen en tijden waar de verschillende
jaarvergaderingen zijn gehouden en van de onderwerpen welke daar zijn behandeld, is te vinden in een drietal bijlagen.

13

schijnen, het aanbeveling zou verdienen te ijveren voor een federatief
verband. Zo ver kwam het echter niet, want de op 5 januari 192o
opgerichte „Vereeniging van Leeraren aan Christelijke Gymnasia en
Lycea, tevens Groep van het Genootschap" bleef, zoals uit de naam
blijkt, bestaan als onderdeel van de moederorganisatie.
Het voorbeeld der protestanten werd gevolgd door de roomskatholieken, die voor alle leraren, werkzaam bij het roomskatholiek
gymnasiaal- en middelbaar onderwijs op 23 juni 1918 de vereniging
„Sint Bonaventura" in het leven riepen.

III
DE EERSTE JAREN
Het tijdstip, waarop de vereniging was opgericht, was moeilijk.
In die dagen hadden de centralen Roemenië onder de voet gelopen
en dit feit scheen de positie dier mogendheden zo zeer te hebben
versterkt, dat zij, zonder zich bloot te stellen aan de verdenking
dat zij twijfelden aan een voor hen gunstige afloop van de oorlog,
vredesonderhandelingen konden aanbieden (12 december 1916). Het
voorwaardelijk gestelde antwoord der entente was koren op de
molen van de Duitser Von Ludendorff en deze wist door te zetten,
dat de Duitse regering op 31 januari 1917 de onbeperkte duikbotenoorlog afkondigde, waarvan het partijkiezen van de U.S.A. het
gevolg was, een feit, dat na verloop van tijd van beslissende betekenis
voor de oorlogvoering bleek te zijn.
Nederland, dat niet tot de oorlogvoerenden behoorde, was evenwel
niet onberoerd gebleven. De zeeoorlog had ook ons veel schade
veroorzaakt en in de dagen waarop de jonge vereniging met haar
werkzaamheden begon, bereikten onze verliezen hoogtepunten.
Wij zaten tussen hamer en aambeeld, want Duitsland sloot de zee
af en de Engelsen en Amerikanen hielden onze schepen vast. Daarenboven kwamen wij in die koude winter niet op hete kolen te zitten,
want er was brandstofgebrek, waardoor niet alleen onze industrie,
maar het gehele openbare leven een kenmerk van kilte en versterving
kreeg. De voedselpositie was ernstig en plaatselijk ontstonden relletjes. De zwarte handel tierde welig. Het jaar 1918 werd kritiek,
oproer en muiterij bedreigden ons land. Het einde van de volkerenstrijd voorkwam het uitbreken van een uitslaande brand.

De vereniging kon niet veel doen ter leniging van de moeilijke
positie, waarin scholen en personeel zich bevonden. Haar bestuur
smaakte slechts het genoegen, dat er contact werd verkregen met
de regering en a.r. en c.h. kamerleden, waardoor de belangen
der Christelijke h.b.s.-sen meer en meer in de kamers der statengeneraal en in de pers werden verdedigd. Behoudens een subsidieverhoging (voor de h.b.s. met s j. c. totho,— per wekelijks lesuur)
werd niet veel bereikt. Deze regeling van 26 april 1918 kreeg terug15

werkende kracht tot i januari 1917, waardoor de toestand voor de
bijzondere scholen iets gunstiger kon worden. Zouden de leraren
hiervan profiteren ? Het bestuur beraadde zich over de vraag of het
een taak dienaangaande had. De toestanden in de leraarsgezinnen
waren erbarmelijk en vooral gedurende het laatste oorlogsjaar was
het armoe troef, maar in de bestuursvergadering van 28 maart 1918
kwam men toch overeen, voorlopig van actie af te zien, omdat men
voldoende vertrouwen had in de goedwillendheid der schoolbesturen.
Toen op i i november 1918 het signaal „staakt het vuren" langs
de fronten klonk en een einde aan het oorlogsgeweld kwam, bleef
de mensheid in een ontredderde wereld achter. Zij ging gebukt
onder ernstige tekorten aan voedingsmiddelen en grondstoffen;
vele fabrieken, mijnen en verkeersmiddelen waren verwoest; de
staatsbudgetten vertoonden grote tekorten en meer dan io miljoen
doden waren te betreuren. Desniettemin verkeerden de mensen
in een feestroes, want er was een einde gekomen aan de volkeren-.
strijd. Velen zetten zich optimistisch aan het werk om een betere
samenleving op te bouwen, maar zij werden door anderen beschouwd
als utopisten, die geen rekening hielden met het feit dat „the tragedy
of war is that peace is made by the survivors". De laatsten schenen
gelijk te krijgen, want de vredesverdragen van 1919 en 1920 brachten
niet de rust, waarnaar de mensheid zo zeer had gesnakt.
Mede tengevolge van de waardedaling van het geld ontstond
in de feestvierende wereld een grote economische zinsbegoocheling,
waarvan allen in de eerste jaren na de oorlog de dupe werden. De
gewone staatsontvangsten liepen van ƒ304.000.000,
in 1917 op
tot ƒ604.000.000,
in 192o en de gewone uitgaven vertoonden
in diezelfde periode een stijging vanf 267.000.000,— tot f 6i 1.000.000.
—

—

Tegen het einde van 1920 begon de sterk opgeblazen ballon van het
economische leven zichtbare scheuren te vertonen. Men kwam
tot het inzicht, dat de hoogconjunctuur op onsoliede fundamenten
was opgetrokken en dat de grote verteringen van particulieren
en regering, welke op hun beurt weer hadden bijgedragen tot de
schijnwelvaart, uit weinig anders hadden bestaan dan uit een voortzetting van het tijdens de oorlog begonnen opteren van het nationale
vermogen der volkeren. Onze rijksmiddelen bleven nog geruime
tijd ruim vloeien, hetgeen mede het gevolg was van de omstandigheid,
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dat de inkomstenbelasting naar de inkomens, die in het verleden waren
genoten, werd geheven, maar de naoorlogse depressie kondigde zich
reeds aan en bij de verkiezingen in de zomer van 1922 was bij nagenoeg
alle partijen het wachtwoord : flinke bezuiniging over de gehele linie.
Het bestuur der nieuwe organisatie had in de periode van hoogconjunctuur bij zijn pogingen de positie der leraren te verbeteren
het getij mee. Men vond bovendien in minister DE VISSER, die in
1918 de portefeuille van onderwijs kreeg — de eerste minister van
onderwijs na 1824 — een man, die doelbewust de behartiging der
onderwijsbelangen voorstond. Hij vroeg ook regelmatig inlichtingen
aan de besturen van onderwijsorganisaties en ter vergemakkelijking
van dit contact werd door hem op 23 juni 1919 de bij de wet van
21 februari 1919 ingestelde onderwijsraad geinstalleerd.
In het licht van de wens, deskundigen te raadplegen, dienen wij
ook te zien de audiëntie, die deze minister op 18 oktober 1918 aan
Dr. REITSMA verleende. Tijdens dit bezoek legde deze laatste een
uitvoerige nota over betreffende het subsidievraagstuk en het probleem
der lerarensalarissen bij het Christelijk middelbaar onderwijs. Deze
bezoldiging week sterk af van die bij het openbaar onderwijs. Een
leraar met 16 dienstjaren, die 20 lesuren gaf, zag bij overgang van
een Christelijke h.b.s. naar een rijks h.b.s. zijn salaris stijgen van
f 2.000,- tot j 4.500,-. Dit feit had het bestuur de volgende zinsnede
in de pen gegeven : „Wij kunnen er niet genoeg op aandringen,
dat reeds thans bij deze voorlopige regeling (de in uitzicht gestelde
verruiming van het subsidie) een einde gemaakt wordt aan de
schreeuwende ongelijkheid in salariëring bij openbaar en bijzonder
middelbaar onderwijs." Het verwezenlijken van dit voorstel was
slechts mogelijk, wanneer de overheid tot een andere regeling der
subsidiëring zou overgaan en daarom werd voorgesteld het subsidie
niet langer naar een bepaald aantal uren onderwijs per klas, maar
op het salaris der leraren te baseren. Een subsidie van 8o% achtte
men in dat geval redelijk, maar, wanneer de regering deze overgang
te ingrijpend achtte, diende zij er toch zorg voor te dragen dat de
beschamende ongelijkheid in salarissen kon wegvallen. Men krijgt
de indruk, dat het bestuur zich indertijd had vergist in de houding
der schoolbesturen, want thans vroeg men een regeling, waarbij „de
besturen der bijzondere scholen (werden verplicht) en in staat
"
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(gesteld) de salarissen hunner leeraren te brengen op het peil van de
leeraren der rijks hoogere burgerscholen".
In maart 1919 werd een subsidie-wetsontwerp bij de tweede kamer
der staten-generaal ingediend. Op 27 maart schreef Dr. REITSMA
hierover : „Wat ziet het wetsontwerp m.o. er kostelijk uit. Ik heb
het gister pas in origineel doorgelezen, dan is de indruk nog gunstiger
dan uit een krantenverslag kan blijken. Als het zoo wet wordt,
zijn de besturen uit den brand en kunnen wij er uit zijn".
Er kwam voor het verenigingsbestuur werk aan de winkel, want
de volgende dag reeds ontving het van het ministerie het verzoek
eventuele wijzigingsvoorstellen daar ter plaatse in te dienen en
mogelijke wensen ten aanzien van de bijbehorende algemene maatregelen van bestuur bij de inspecteurs in te dienen. De voorzitter
was enthousiast over deze geste zoals moge blijken uit de volgende
aanhaling uit een zijner brieven : „In één woord een prachtaanbieding.
Er waait een frissche wind op onderwijs".
Wat hield dit ontwerp in? Het subsidie zou voor driejarige scholen
van j" 60,— op f wo,— en voor de vier- of vijfjarige onderwijsinrichtingen voor m.o. van ƒ70,— op f 125,— per wekelijks lesuur
worden gebracht (men had dus niet het plan der organisatie overgenomen). Het rijk zou in de onderhoudskosten van terreinen,
gebouwen en hun installatie, verwarming, verlichting, schoonmaak
en waterverbruik, alsmede in de kosten van leer- en hulpmiddelen,
met 75% tegemoetkomen. Verder zou het een jaarlijkse tegemoetkoming van 75% van de annuiteit, nodig voor rente en aflossing
der geldlening die was gesloten ter bestrijding der stichtingskosten,
geven. In verband met de voorgestelde subsidieverhoging moesten

de maxima der schoolgelden worden verlaagd, van de driejarige
instellingen van f 75,— tot f6o,— en voor de overige van f 150,—
tot f ioo,—. Verder stond in de memorie van toelichting : „Rekent
men daarbij de opbrengst der schoolgelden (bij het subsidiebedrag),
dan zullen de salarissen van het personeel zoo goed als steeds gedekt
en in sommige gevallen zelfs eenigszins worden overschreden,
zoodat de afzonderlijke toelage voor de directeur kan vervallen".
Deze regeling had grote verdiensten, want voor de toekomst
werd voorkomen, dat van de ouders abnormaal hoge offers werden
gevraagd, terwijl de mogelijkheid werd geschapen goede school18
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gebouwen te stichten en deze van de nodige leermiddelen te voorzien.
Werden de leraren nu ook gevrijwaard tegen het brengen van offers ?
Het wetsontwerp bevatte dienaangaande geen enkele garantie en
het bestuur diende op 19 september 1919 bij de minister een verzoek
voor het opnemen van een dergelijke bepaling in. Het zal het bestuur
goed gedaan hebben toen het in de memorie van antwoord las:
„Door den ondergeteekende is overwogen, op welke wijze kan
worden tegemoetgekomen aan het bezwaar, dat het wetsontwerp
geen waarborgen gaf voor eene voldoende salariëring der leeraren.
Naar het hem voorkomt, kan deze leemte het best worden aangevuld
door te bepalen, dat de regeling der salarissen onderworpen is aan
de goedkeuring van den minister".
De subsidieregeling, die tijdens de behandeling nog was verbeterd (voor driejarige scholen al naar gelang van de gemeenteklasse f i30,—, f 120,-, f 110,- en voor de vijfjarige f 16o,—,
f i so,— en f 40,—), uitgebreid met de salarisgarantie, werd van
kracht door de wet van 1 maart 192o, waarbij was vastgelegd, dat
de nieuwe subsidieberekening werd geacht in werking te zijn getreden op 1 januari 1919.
De materiële positie der leraren werd daardoor aanzienlijk verbeterd, want de rijksregeling gold nu ook voor de docenten bij
het Christelijk m.o. 1 ).
1 ) Salarissen voor een vijfjarige h.b.s.:
Directeur: f 5.500,— met vier tweejaarlijkse verhogingen van f 250,—. Bij tien
of meer klassen een toelage van f soo,—.
Leraren (uitgezonderd die in lichamelijke oefening - welke naam met ingang van
1 maart 1920 die van gymnastiek verving - en in schoonschrijven):
19 tot en met 24 uur : f3.500,—, met acht tweejaarlijkse verhogingen
van f 250,---;
10 tot en met 18 uur: f 850,— + f 140,— per lesuur, met acht tweejaarlijkse verhogingen van f 1o,—;
minder dan Ic) uur : f I40,— per lesuur met acht tweejaarlijkse verhogingen
van f 1o,—;
uren boven 24 : .f 140,— per lesuur.
Dr.-titel na 18 en 20 dienstjaren verhoging van ƒ250,—.
Leraren lichamelijke oefening:
19 tot en met 24 uur: ƒ3.0oo,— met zeven tweejaarlijkse verhogingen
van f 200,- en één van f ioo,—;
Io tot en met 18 uur : f 700,— H-f- 120,- per lesuur met acht tweejaarlijkse verhogingen van ƒIo,—;
minder dan io uur:f 120,- per lesuur met acht tweejaarlijkse verhogingen
van f 10,—;
uren boven 24 :f 120,- per lesuur.
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In de loop van dat jaar wilde de overheid, dat pensioenpremie
en kindertoeslag voor rekening der besturen werden genomen. De
desbetreffende bemoeienissen gingen niet over het bestuur der
lerarenorganisatie, want deze soort kwesties werd voortaan hoofdzakelijk behartigd door de op initiatief van het Haagse schoolbestuur
opgerichte Bond van Vereenigingen (s juli 1918). Vermeld kan
worden, dat een wettelijke regeling tot stand kwam op 20 mei 1922,
waardoor de positie der leraren wederom werd verbeterd.
Er is in de reeks subsidieregelingen na 1909 tweeërlei richtingslijn
te onderscheiden. Vooreerst werden de bijdragen uit de publieke
kas in de kosten van het bijzonder middelbaar onderwijs groter en
werd in de wet van 20 mei 1922 zelfs de mogelijkheid van subsidiëring door gemeente en provincie geopend, maar daarnaast
loopt aan andere richtlijn, nl. het inperken van de vrijheid van het
bijzonder gesubsidieerd middelbaar onderwijs. De besturen dienden
zich te regelen naar de overheid inzake leerplan, schoolgeld, toelatings- en eindexamen en commissies van beroep voor leraren.
Het waren deze punten waarover het verenigingsbestuur werd
geraadpleegd.
De opstelling van het onderwijsprogramma was aanvankelijk
bij het m.o. volkomen vrij, al was er een zekere uniformiteit tengevolge van de staatseindexamens. Zonder dat leraren of inspecteurs
waren gehoord was echter in juni 1916 een ministeriële missive
verschenen, waarbij een normaalprogramma werd ingevoerd. Uit
protest trad zelfs een der inspecteurs de heer K. TEN BRUGGENCATE af.
De minister had de wens te kennen gegeven, dat dit programma ook
bij de bijzondere scholen zou worden ingevoerd, maar het bestuur
van C.M.O. verzette zich hiertegen, omdat niet alleen het lesurenaantal zo groot was (3o lesuren), waardoor er voor godsdienstonderwijs weinig tijd kon overblijven, maar ook omdat men zich
verzette tegen de uniformiteit, waardoor de vrijheid aan banden
werd gelegd. Met deze wensen werd in de wet van i maart 1920
geen rekening gehouden, want het bijzonder gesubsidieerde middelbaar onderwijs kreeg het programma voorgeschreven. Ook werden
de lesuren bepaald op een duur van vijftig minuten.
Ten aanzien van de heffing van schoolgeld werd bepaald, dat
dit niet lager mocht zijn dan dat van de openbare scholen ter plaatse.
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Tot 1920 werden van overheidswege commissies uit de leraren
benoemd, die het eindexamen moesten afnemen. Een verandering,
die noch door de kamerleden, noch door de leraren enthousiast
werd ontvangen, was, dat in 192o het schoolexamen werd ingesteld,
dat zou worden afgenomen door de leraren onder toezicht van een
aantal deskundigen (k.b. 26 juni en 26 juli 192o).
In de kringen van het bijzonder onderwijs werd de nieuw ontworpen regeling toegejuicht, want de inhoud stemde geheel overeen
met de conclusies waartoe Prof. GOSLINGA in zijn rede op de jaarvergadering was gekomen en die in grote meerderheid door de
aanwezigen waren goedgekeurd. Het enige waartegen men verzet aantekende was het voor het gehele land opgegeven schriftelijk staatswerk. Daarom meldde het bestuur aan de inspecteurs:
„Ons bestuur wil volstaan met te verklaren, dat het meent, dat
bij een ideaal schoolexamen elke school haar eigen schriftelijke
opgaven ontwerpt. Om praktische redenen zal het evenwel goed
zijn gemeenschappelijk schriftelijk werk te hebben voor alle scholen
in het land". Uit deze laatste zinsnede blijkt, dat men geen ogenblik
dacht aan blijvende oppositie tegen de regeringsvoorstellen.
Het verdient aanbeveling ook iets te zeggen over de vorming
van parallelklassen. Deze konden worden gevormd, wanneer het
aantal leerlingen per afdeling groter dan 24 werd, maar zij werden
voorgeschreven zodra het aantal leerlingen meer dan 26 per klas
bedroeg. Deze regeling was zo soepel, dat men tegen de uitvoering
ervan geen enkel bezwaar te berde kon brengen.
Bij k.b. van 13 augustus 1873 was bepaald, dat een leerling slechts
kon worden toegelaten tot een rijksschool na het afleggen van een
examen voor een commissie bestaande uit de directeur en de leraren.
Bij k.b. van 23 januari 1902 was bekendgemaakt, dat toelating
ook mogelijk was op verklaring van het hoofd van de school.
Minister DE VISSER wenste het reglement weer te wijzigen, waarbij
de belangrijkste vraag was of Frans op het toelatingsexamen zou
worden gehandhaafd. Het bestuur meldde dienaangaande aan de
minister: „De meerderheid van ons bestuur meent tot behoud van
Fransch te moeten adviseeren, terwijl de minderheid oordeelt, dat
de nadeelen niet opwegen tegen de voordeelen bij schrapping".
In het k.b. van 25 juni 192o werd ook voor de gesubsidieerde scholen
2
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het Frans als verplicht vak voor het toelatingsexamen geschrapt.
Op de jaarvergadering, die op 16 april 1917 was gehouden had de
heer VAN DORP een inleiding gehouden over de regeling van de
rechtspositie der leraren en de vergadering had het bestuur verzocht
een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden van de oprichting
van een commissie van beroep, die in werking kon treden, wanneer
aan een leraar ongevraagd ontslag was verleend. Na de oprichting
van de Bond van Vereenigingen werd de opdracht aan deze gedelegeerd. De Bond zorgde hiervoor en stelde bovendien een modelaanstelling voor de leraren samen.
De positie van de leraren bij het Christelijk middelbaar onderwijs
was dus wel sterk verbeterd, waarbij het bestuur hunner organisatie
een belangrijke rol had gespeeld. Het getal der leden steeg dan ook
voortdurend, hetgeen ook het gevolg was van het grotere aantal
Christelijke h.b.s.-sen in den lande.
Aangezien na 1920 verschillende nieuwe scholen waren geopend,
ontstond er een lerarentekort. Dit beperkte zich niet tot het bijzonder
onderwijs, want ook het openbaar m.o. leed onder dit euvel. Dit
werd vooral veroorzaakt door het feit, dat steeds meer mensen
een middelbare opleiding voor hun kinderen noodzakelijk achtten.
Minister DE VISSER koesterde de hoop, dat hij het middelbaar
en gymnasiaal onderwijs in het bezit kon stellen van een nieuwe
wettelijke regeling en op 16 oktober 1919 vroeg hij advies aan de
onderwijsraad. Wat had Z.Exc. aangetroffen? De wet-Thorbecke
van 1863 was ondanks de bijna jaarlijks geuite wensen slechts op

ondergeschikte punten gewijzigd. Minister KUYPER had de gehele
onderwijswetgeving op de helling willen zetten en ter voorbereiding
was bij k.b. van 21 maart 1903 de Ineenschakelingscommissie ingesteld. Deze bracht met ambtelijke voortvarendheid reeds op 25
april 1910 zijn eindrapport uit. Dit lijvige boekwerk - het telde
1834 pagina's - bevatte o.m. een ontwerp-middelbaar onderwijswet.
In dit ontwerp werd onderscheid gemaakt tussen middelbaar onderwijs, dat werd gegeven aan de middelbare school met 3-jarige cursus
en de middelbare school voor meisjes met 3- en 5-jarige cursus,
en voorbereidend hoger onderwijs, dat werd gegeven aan het lyceum.
Het 6-jarige lyceum bezat een tweejarige onderbouw, waar ook
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Latijn moest worden gegeven en een vierjarige bovenbouw, die in
drie afdelingen werd gesplitst. De afdeling-A kwam overeen met
het gymnasium a, de afdeling-B, waar naast Latijn de nadruk werd
gelegd op de natuurwetenschappen was een nieuw type school,
terwijl de afdeling-C overeenkwam met de h.b.s. Krachtens dit
rapport moest het economisch onderwijs, het zogenaamde handelsonderwijs, worden ondergebracht in de rubriek „vakonderwijs".
Tegen de hier vermelde regeling, die geen rekening hield met
het historisch gegroeide, rees veel verzet, o.a. uit de kringen der
leraren.
Dit voorkwam niet, dat minister HEEMSKERK op 23 juni 1913
voorstellen in de geest van dit rapport aanhangig maakte. Het heengaan van deze bewindsman verhinderde de behandeling der ingediende voorstellen. Wel is waar werden zij door minister CORT
VAN DER LINDEN overgenomen, maar tijdens de moeilijke oorlogsjaren bleef een behandeling achterwege.
Op 21 mei 1915 werd bij koninklijke boodschap aan de tweede
kamer der staten-generaal een ontwerp van wet tot regeling van het
vakonderwijs toegezonden, waarin ook de handelsscholen waren
opgenomen. Dit type school was in verschillende vormen gegoten.
Het meest begeerd was de hogere handelsschool, ni. een tweejarige
school op een onderbouw van een driejarige h.b.s. De inschakeling
van dit schooltype bij het vakonderwijs was de knuppel in het
hoenderhok. Toen de mening was ontstaan, dat deze gedachte
onjuist was, streed men jarenlang over de vraag of deze tak van
onderwijs geregeld moest worden in een wet op middelbaar onderwijs
of bij een afzonderlijke wet op het handelsonderwijs. Een staatscommissie, die bij k. b. van 16 mei 1918 was ingesteld moest de

oplossing brengen. Reeds twee jaren later (31 december 1920) werd
het eindrapport ingediend en daarin werd vermeld, dat handelsonderwijs geen vakonderwijs was en in een afzonderlijke wet moest
worden geregeld.
Van betekenis was ook de grondwetswijziging van 1917. Hierbij
immers werd het korte onderwijsartikel van 1887 veranderd in
een langademig artikel, waarin een wettelijk-ongekend woord
„voorbereidend honger onderwijs" opdook. Men kende dit begrip
in de onderwijs-omgangstaal, maar waar was de wettelijke om23

schrijving ? De wet kende slechts lager-, middelbaar- en hoger
onderwijs. Een andere moeilijkheid was, dat de wet voor de onderwijzer bij het middelbaar onderwijs een onderzoek naar de bekwaamheid eiste, iets, dat voor het hoger onderwijs niet was voorgeschreven.
Hoe zou het nu bij dat voorbereidend hoger onderwijs gaan? Tevergeefs had de A.V.M.O. op deze moeilijkheden gewezen, maar in de
do ut des atmosfeer van de grondwetsherziening van 1917 werd
voor een dergelijke technische waarschuwing geen gehoor gevonden.
De formulering van art. 195 van de grondwet maakte het bijna
vanzelfsprekend, dat bij een nieuwe wet een aanzienlijk deel van
het onderwijs werd geregeld en daardoor zou een einde komen aan
verschillende eigenaardigheden. Het gymnasiaal onderwijs was
geregeld bij de hoger-onderwijswet van 1876; de h.b.s. had inhoud
gekregen door de wet van 1863. In deze wet werd het meisjesonderwijs terloops vermeld, maar het was niet uitgewerkt. De
handelsscholen vonden hun rechtsgrond in art. 21 dier wet als h.b.s.
met gewijzigd leerplan, maar de inrichting was evenmin verder
tot ontwikkeling gebracht. Het lyceum moest haar bestaansrecht
ontlenen aan beide genoemde wetten, maar dit schooltype ontbeerde
elke verdere rechtsgrond.
Het in antwoord op Dr. DE VISSER S verzoek op 8 juni 1920
opgestelde rapport van de tweede afdeling van de onderwijsraad
werd ter beoordeling aan de besturen gezonden. In dit stuk werd
voorgesteld alle inrichtingen, die toegang gaven tot de universiteit
zesjarig te maken. Het lyceum met een onderbouw van twee jaren
'

zonder Latijn moest in de bovenbouw in drie afdelingen worden

gesplitst; de A-afdeling, weer onderverdeeld in Ai en A2, kwam
overeen met het gymnasium, de B-afdeling met Latijn werd eveneens
in twee delen gesplitst, nl. Bi met de nadruk op de historisch-taalkundige vakken en B2, natuurwetenschappelijk opgebouwd, de
C-afdeling was te vergelijken met de h.b.s. met dien verstande,
dat ook deze uit twee afdelingen bestond, nl. een taalkundigeconomische en een wiskundige. Al deze afdelingen zouden toegang
geven tot het hoger onderwijs, hetgeen niet het geval was met de
scholen met driejarige cursus en de middelbare meisjesschool met
vijfjarige cursus.
Het advies, dat het bestuur van C.M.O. uitbracht was niet zo
24

waarderend, want wij lezen : „Van het voorgestelde lyceum met al
zijn differentiatie wordt weinig goeds verwacht. Speciaal de afdeeling
B, waarin Latijn wordt behandeld en Grieksch afgeschaft, schijnt
althans naast de afdeeling A2 zeer velen overbodig toe".
Er verstreek een jaar voor een ontwerp van wet „tot regeling
van het middelbaar onderwijs" werd ingediend (6 oktober 1921).
Dit week in zoverre van het voorstel van de onderwijsraad af, dat
het gymnasium naast het lyceum bleef bestaan, de afdeling-C in
plaats van vier-, driejarig werd en voor eindonderwijs werden
genoemd h.b.s.-sen met verschillende cursusduur.
Het bestuur van C.M.O., dat niet was geraadpleegd, besloot
een enquête onder de leden te houden, opdat men eventueel zou
kunnen requestreren tijdens de openbare behandeling van het ingediende wetsontwerp. Van de bezwaren, die men had en die door
het bestuur werden overgenomen noem ik o.m. die tegen een lyceumB. Zeer belangrijk was een totaal andere zijde, nl. de te grote regeringsinvloed. In het onderhavige ontwerp werd immers teveel opgenoemd,
waarvan de regeling bij algemene maatregel van bestuur zou geschieden. Het waren deze grieven, die ook in het eindverslag van
de commissie van rapporteurs werden vermeld (12 oktober 1922).
Velen achtten het ontwerp strijdig met art. 195 der grondwet,
waar niet alleen van middelbaar-, maar ook van voorbereidend
hoger onderwijs werd gesproken. Een en ander was voor de minister
aanleiding het ontwerp terug te nemen. Hij bracht enkele minder
ingrijpende wijzigingen aan en diende het op 17 februari 1923
opnieuw in onder de naam : „Ontwerp van wet tot regeling van
het algemeen vormend middelbaar en voorbereidend hooger onderwijs". Onder de eerste titel vielen de onderbouw, de h.b.s. afdelingen
van de lycea, de h.b.s.-sen en de middelbare scholen voor meisjes,
onder de tweede ressorteerden de klassieke afdelingen der lycea
en de gymnasia.
Veel verder kwam men niet, want bij de opening van de nieuwe
zitting van dat jaar werd meegedeeld, dat het wetsontwerp in verband
met de bezuinigingsplannen voorlopig ter zijde was gelegd. Deze
verklaring gaf de heer J. BRUIN de volgende uitlating in de pen :
„Afgedacht van de qualiteiten van het ontwerp, waarover intusschen
lang niet elk gelijk dacht, is het droevig lot, dat het thans treft, ons
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een oorzaak van bijzondere weemoed, als we staren op den berg
van werk, die nu sinds jaren door ons, vereeniging en bestuur is
gedaan". Hoe vaak zou deze zinsnede met betrekking tot regelingen
betreffende het V.H.M.O. nog worden herhaald!
De oorzaak van het terugnemen van het ingediende ontwerp
van wet lag dus bij financiën, hetgeen begrijpelijk wordt, wanneer
wij ons in herinnering brengen, dat de zon der schijnwelvaart in
die dagen ter kimme neigde. Er was een nieuwe periode, nl. die der
bezuiniging, aangebroken.
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IV

DE TIJD VAN BEZUINIGING
Het was na het sluiten van de vredesverdragen niet gelukt alle
onrust uit de wereld te bannen. Er heersten onzekerheid en spanning,
vooral tengevolge van de bezetting van het Ruhrgebied. De financiële
ontreddering luidde een crisisperiode in en ook Nederland werd
in de draaikolk meegesleurd. Ons land bevond zich in 1923 midden
in de na-oorlogse depressie. De prijzen bereikten een zeer laag
niveau en ter voorkoming van verdere daling werd de produktie
beperkt, waardoor de werkloosheid toenam, hetgeen wederom
een vermindering der koopkracht meebracht. De Nederlandse
staatsbegroting vertoonde belangrijke tekorten en tot dekking
hiervan werd in 1923 een lening van f i so.000.000,— uitgegeven.
De overheid kon hiermede niet volstaan, maar streefde ook naar
bezuiniging.
De geringe kans op het krijgen van een plaats in het maatschappelijk
leven, gepaard aan de steeds zwaardere eisen die de werkgevers
konden stellen, deed vele ouders er toe besluiten de kinderen naar
de middelbare scholen te sturen, waardoor een stijging der onderwijsuitgaven kon worden voorspeld. De toestroming naar het V.H.M.O.
moest worden beperkt. Bij de wet van 20 mei 1922 was uit bezuinigingsoverwegingen het verlenen van subsidie aan nieuw op
te richten hogere burgerscholen en gymnasia voor de tijd van twee
jaar, te rekenen vanaf de datum van indiening dier wet - 6 oktober
1921 - stopgezet. Aangezien de toestand van 's rijks financiën in
1923 niet verbeterd was, diende de regering op 28 januari 1924 een
wetsontwerp in, waarbij de termijn van de stopzetting voor onbepaalde tijd werd verlengd. Dit wetsontwerp werd op 24 juli 1924
van kracht.
Vanaf dit ogenblik was een natuurlijke ontwikkeling van het
gesubsidieerde middelbaar onderwijs onmogelijk. De oprichting
van nieuwe onderwijsinrichtingen werd wel aan banden gelegd,
maar dit betekende niet, dat de stroom van nieuwe leerlingen naar
bestaande scholen zou worden belemmerd. Met het doel dit te
bereiken ontwierp minister DE VISSER een aantal bezuinigingsplannen.
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Op 17 mei 1922 meldde Z.Exc. aan de schoolbesturen, dat „de zeer
ongustige toestand van 's lands middelen, die naar gevreesd moe(s)t
worden, nog (zou) verergeren" het noodzakelijk maakte in de
cursus 1922/1923 klassesplitsing, behoudens goedkeuring door de
minister, slechts te doen plaatsvinden, wanneer het getal leerlingen
van één klasse groter dan 3o was. Deze mededeling luidde een grote
verandering in, want de norm voor klassesplitsing werd niet langer
bij de wet geregeld, maar bij algemene maatregel van bestuur,
hetgeen velen onjuist achtten.
Op 1 juli d.a.v. verscheen een rondschrijven, waarin werd geadviseerd leraren, die meer dan 18 lesuren gaven zoveel mogelijk
te belasten met 24 lesuren. Toen in september het gerucht liep,
dat de lesuren van so minuten zouden worden omgezet in die van
6o, werden de leraren, voor wie een verlies van werktaak met 1/6
dreigde, gealarmeerd. Het bestuur van C.M.O. achtte protest tegen
deze maatregel op zijn plaats en op 17 oktober 1922 zond het een
bezwaarschrift tegen dit plan bij het ministerie in. De soep werd
niet zo heet gegeten als deze werd opgediend, want omzetting
van lestijden werd niet doorgevoerd. Bovendien werd bij k.b. van
28 december bepaald, dat klassesplitsing bij de laagste drie klassen
zou geschieden, wanneer het aantal leerlingen in één afdeling groter
zou zijn dan 28 en in de hogere een getal van 26 zou overschrijden.
Er school echter een addertje onder het gras, want in genoemd k.b.
stond, dat de minister deze getallen kon verhogen tot 3o. De verwachting, dat het aantal lesuren van een leraar eveneens tot 3o zou
worden opgevoerd ontketende een actie tegen deze 3o-3o politiek.
A.V.M.O. en Genootschap belegden op 13 januari 1923 in Utrecht
een protestvergadering. Het bestuur van C.M.O. was ook uitgenodigd, maar dit wilde niet deelnemen aan een dergelijke protestmeeting. Men wilde niet samenwerken met een organisatie „in
welks officieel orgaan het Chr. onderwijs zoo beleedigend besproken
pleeg(de) te worden". Voor de meesten kwam hierbij nog een
belangrijke overweging. De enige band immers met het openbaar
onderwijs was, dat men dezelfde salarisregeling kende, maar overigens
stond men niet naast elkaar, want er gaapte een brede kloof tussen
het openbaar onderwijs, dat van de staat en het bijzonder onderwijs,
dat van de ouders uitging. Al was de pacificatie tot stand gebracht
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dan betekende dit nog niet, dat beide schooltypen principieel gelijkgeschakeld waren.
Het afzonderlijk blijven staan betekende niet, dat men lijdelijk
toezag. Integendeel, het bestuur liet in een nota aan de minister
duidelijk een afkeurend geluid horen tegen de regeling 30-30,
waardoor wel geld zou worden bezuinigd, maar waardoor grote
schade werd berokkend aan het onderwijs en de gezondheid van
de leraar. Succes was aan deze acties niet beschoren, want, hetgeen
men had gevreesd werd werkelijkheid toen op 30 april 1923 werd
bepaald, dat de grens voor klassesplitsing der laagste drie klassen
lag bij meer dan 3o en voor de hoogsten bij meer dan 26 leerlingen.
Bovendien werd bij de nieuwe salarisregeling niet alleen het snoeimes
gehanteerd, maar werd ook uitgegaan van de 30-urige weektaak
Ten aanzien van deze laatste regeling lezen wij in de notulen van de
bestuursvergadering van 3 maart 1923 : „Wij zijn verslagen over de
verslechtering. Wij zullen ons diep leedwezen uitspreken en onze
diepe teleurstelling niet verheelen en onze verontwaardiging uiten".
De centrale commissie voor georganiseerd overleg in ambtenarenzaken gaf uiting aan zijn afkeer van deze maatregelen, die zonder
overleg met een der lerarenorganisaties een bepaalde groep uit de
samenleving trof. Hoewel een speciale commissie nog vertrouwelijke
besprekingen met de minister voerde, werd niet voorkomen dat
de salarisregeling, een zogenaamde technische herziening, waarvan
het resultaat was dat een leraar meer lessen moest geven wanneer
hij zijn salaris wilde behouden, met ingang van i september 1923
van kracht werd. Ondanks de garantiebepalingen betekende dit voor

de meeste leraren een behoorlijke aderlating. 1 )
De salarisherziening verwekte terecht een gevoel van ontevredenheid. Een leraar zonder dienstjaren met 12 lesuren genoot volgens
de oude regeling een salaris van f 2.530,—, maar bij de nieuwe
regeling daalde dit totf i.soo,—, hegeen bij ministeriële goedkeuring
1) Bezoldiging directeur bleef ongewijzigd.
Leraren (behalve die in lichamelijke oefening) per lesuur : f 125,—, met vijf tweejaarlijkse verhogingen van f io,— en vijf tweejaarlijkse van f 5,--;
Leraren in lich. oef. per lesuur: f 'os,— met vier tweejaarlijkse verhogingen van
f io,— en vier tweejaarlijkse verh. van ƒ5,—.
Het aantal lesuren voor de eerste groep leraren werd gefixeerd op 3o, dat voor de
tweede groep op 36.
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kon worden verhoogd tot l'2.100,—, maar dit betekende een salariskorting van 16 tot 40% ; het aanvangssalaris voor 25 lessen zakte
van f 3.500,— tot ƒ3.125,—, d.i. met bijna ii%.
Een andere salariskorting sproot voort uit de wijziging van de
pensioenwet, krachtens welke de pensioenbijdrage kon worden
verhaald op de ambtenaren. Deze regeling kwam overeen met
een salarisverlaging van 8,1%.
Men achtte deze bezuinigingen onbillijk, maar wat kon men
als Christelijke organisatie hiertegen doen ? Onder Dr. REITSMA S
presidium was men nooit overgegaan tot het opensperren van een
grote mond, maar was deze houding juist ? De voorzitter schreef:
„'t Lijkt er veel op, dat het niet kan schelen, wat belanghebbenden
bij deze zaak denken of zeggen. Gaan ze heel hard te keer, dan
laat men ze schreeuwen, omdat zij voor reden niet vatbaar zijn,
geven ze rustiger hun oordeel, dan gaat men ook door, omdat daar
uit allicht geconcludeerd wordt, dat de betrokkenen 't nog niet
zoo heel' erg vinden". Tenslotte zag deze voorzitter als moeilijke
taak voor het bestuur „om te overwegen welke plichten het landsbelang en het onderwijsbelang (daarbij dat der leeraren ingesloten)
onze organisatie opleggen. Niet wat we hebben, maar wat we
zijn, is voor ons hoofdzaak, doch om te kunnen zijn, wat we moeten
zijn, is een zekere stoffelijke welstand onontbeerlijk" en dan geldt
„dat we als leeraren aan Christelijke scholen eenige medezeggenschap zullen hebben bij dergelijke beslissingen, dat men althans
onze bezwaren onder de oogen ziet".
'

Nauwelijks was de inkt, waarmee dit was geschreven, opgedroogd

of nieuwe onrust werd teweeggebracht door de mededeling van
minister COLIJN, die in zijn millioenennota aankondigde, dat met
ingang van 1 januari 1924 alle salarissen van hoog tot laag met
io% zouden worden verlaagd, waarna een algemene herziening
van het bezoldigingsbesluit zou volgen, opdat met ingang van
1 januari 1925 de totale salarislast met 20% zou zijn verlaagd.
Zou dit voor de leraren betekenen, dat zij een nieuwe salarisvermindering tegemoet konden zien, waardoor de reeds begane
onbillijkheden zouden worden vergroot ? Deze vraag gaf het bestuur
de moed de minister van financiën te verzoeken de bezuinigingen
van september 1923 ongedaan te maken en de leraren, die reeds
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waren benadeeld door de op deze groep toegepaste bezuinigingen,
verder te behandelen als de overige ambtenaren. Het spreekt vanzelf
dat ook de andere lerarenorganisaties protesteerden. Men had enigszins succes, want toen het k.b. van 23 april 1924 bekend werd, bleek,
dat met ingang van 1 mei 1924 de salarissen van rijksambtenaren

zouden worden verlaagd met 5% voor gehuwde mannen en kostwinners en met To% voor de overigen. De korting van 5°//,, zou
met ingang van T oktober 1924 ook worden verhoogd tot io%,
maar voor de leraren was er een clausule aan toegevoegd, dat het
salaris voor gehuwde mannen en kostwinners niet mocht dalen
onder 95% en voor de overigen onder 90% van de wedde zoals
deze bestond onder de oude salarisregeling.
De in uitzicht gestelde herziening van het bezoldigingsbesluit
verscheen in november 1924. De daarin vervatte salarisregeling
werd op 1 januari 1925 van kracht. 1 )
Bij de samenstelling van dit bezoldigingsbesluit was geen rekening
gehouden met de door het bestuur van C.M.O. op een audiëntie
bij minister DE VISSER op 24 september 1924 geuite wensen. Deze
hadden omvat : een gecombineerde betrekking als één betrekking
te beschouwen, een andere bezoldiging voor leraren, die hun hoofdbetrekking buiten het onderwijs vonden en tegemoetkoming aan
die leraren, die werkzaam waren aan een kleine school in die vorm,
dat wanneer „een volledig bevoegd leraar in Fransch, Duitsch of

Engelsch, die als eenig leeraar in die taal aan een school werkzaam
(was), en in zijn vak, (of vakken, waarin hij bevoegd mocht zijn)
minder dan 18 lessen te geven (had), terwijl het onmogelijk (was)

een bijbetrekking aan een andere dagschool te vinden, (zou worden)
betaald naar 18 lessen".
1 ) Het maximum salaris van directeuren wordt verminderd met f 200,-. Leraren,
behalve die in tekenen en lichamelijke oefening ontvangen voor de eerste 20 lesuren
per uur f 125,—, met tien tweejaarlijkse verhogingen van f 12,50. Uren boven 20
worden bezoldigd met f 5o,— en tien tweejaarlijkse verhogingen van f 5,—. Voor
leraren in het tekenen worden deze cijfers resp. f 5,— met tien tweejaarlijkse verhogingen van f 12,50 en f5o,— met tien tweejaarlijkse verhogingen van f 5,—. Voor
leraren in de lichamelijke oefening worden de cijfers : f io,—, opklimmend tot
f 165,— en f 50,— opklimmend tot f 95,—.
Voor de doctor-titel werd na 22 dienstjaren nog één verhoging toegekend.
De kindertoelage werd bepaald op 3% van de werkelijke bezoldiging.
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Hoe werkte de nieuwe regeling ? Van 25 leraren aan de Christelijke
h.b.s. te 's-Gravenhage bleef voor acht het salaris ongewijzigd,
acht gingen vooruit (van f 5o,— tot j 450,—, in totaal f 1.88o,— per
jaar), negen, waaronder vijf gehuwden, gingen achteruit (van f250,—
tot j" 480,—, in totaal f 3.350,— per jaar). Op deze school was dus
een daling der salarissen van ƒ1.470,— tot stand gebracht.
Achteruitgang was evenwel in strijd met de verklaring der
regering, dat geen gehuwde ambtenaar op i januari 1925 minder
zou verdienen dan op i oktober 1924. In de staten-generaal werd
de minister geinterpelleerd. Minister DE VISSER antwoordde, dat de
kwestie in onderzoek was, maar het heengaan van het kabinet veroorzaakte, dat een definitief antwoord achterwege bleef.
Het aftreden van minister DE VISSER deed bij velen hogere verwachtingen ten aanzien van de toekomst opkomen, want deze
bewindsman, die gedurende de eerste jaren van zijn bewind krachtig
werkzaam was geweest tot het verheffen van het peil van het onderwijs had zich tijdens de laatste bezuinigingsjaren niet van zo'n goede
zijde laten kennen. Niet alleen, dat hij tal van maatregelen had
voorgesteld, die het onderwijspeil verlaagden, maar hij had ook bij
herhaling blijk gegeven van een volstrekt gemis aan beleid. Verschillende malen had hij voorstellen gedaan, die zo ondoordacht
waren, dat zij voor de daarop uitgeoefende kritiek bezweken en door
andere proposities moesten worden gevolgd. De minister had in die
laatste jaren de indruk gemaakt van een bewindsman, die zelf niet
meer wist wat hij wilde en zich dan eens door zijn collega's, dan weer
.

door zijn ambtenaren of door invloedrijke kamerleden in de een
of andere richting liet sturen.
Ondanks dit gebrek aan zelfstandigheid openbaarde zich aan

het departement de zucht om het gehele onderwijs van boven af
te regelen. Alle vrijheid van beweging werd aan de leiders der
onderwijsinstellingen ontnomen. Ministeriële beschikkingen bepaalden tot in de kleinste bijzonderheden hoe men zich had te gedragen. Het spreekt vanzelf, dat het bestuur der vereniging zich
hiertegen met hand en tand verzette. Men kan in dit verband denken
aan de aanschrijvingen betreffende de vakantieregeling, terzake
waarvan het bestuur adviseerde : „'t Beste lijkt ons het schrijven
van den minister maar ter zijde te leggen. Laten we toch voor vrijheid
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vechten" (bestuursvergadering van 7 april 1923). Hiertegen kon
men zich verzetten, maar dit kon niet altijd, omdat men het subsidie
in gevaar kon brengen. Men was door zilveren koorden aan het
departement verbonden. In kringen van kamerleden werd zelfs
gezegd, dat de minister 8o% subsidie aan de bijzondere scholen had
gegeven om 99% aan vrijheidsrechten terug te nemen. Fataal was,
dat gedachtewisseling over deze aangelegenheden met de minister
feitelijk onmogelijk was, omdat hij het bestaan ervan ontkende.
Dit was zelfs zo sterk, dat hij, wanneer hij uit bezuinigingsnoodzaak
voor het onderwijs slechte maatregelen moest verdedigen, zich
gedroeg alsof hij een onderwerp verdedigde, dat tot een aanzienlijke
verbetering van het onderwijs moest leiden.
Zijn heengaan werd dan ook niet betreurd en men kreeg de
indruk, dat het optreden van minister V. H. RUTGERS als lid van
het kabinet Colijn een verandering ten goede zou brengen. De
nieuwe bewindsman kreeg het getij mee, want er kwam. een economische opleving. Hoopgevend was de uitspraak in de troonrede
van september 1925: „Blijft de financiële toestand zich gunstig ontwikkelen, dan zal, naast verlichting der aan de burgerij opgelegde
lasten, ook verzachting van enkele der in de laatste jaren genomen
maatregelen in overweging kunnen worden genomen". In de
miljoenennota werd reeds duidelijker taal gebezigd, want daarin
werd o.m. meegedeeld, dat salarissen van directeuren en rectoren
niet langer zouden worden gekort en dat de lerarensalarissen zouden
worden herzien.
Het eerste bewijs van een kentering was het k.b. van 3 oktober
1925, waarbij werd bepaald, dat aan leraren, die vóór 1 januari 1925
waren gehuwd of kostwinner waren, over het jaar 1925 een toelage
zouden ontvangen ter grootte van het nadelige verschil tussen de
wedde volgens het besluit van 1925 en die, welke zij op 31 december
1924 ontvingen. Aan de overigen zou worden uitgekeerd het verschil
tussen de bezoldiging van 1925 en 9o% van hetgeen zij op 31 decem-

ber 1924 verdienden.
De bezuinigingspolitiek scheen voorbij en met gepast optimisme
zag men de toekomst tegemoet. De economische toestand moest
gunstig worden genoemd. Had het rijk in 1924 nog f 130.000.000,—
geleend, in 1925 kwam een einde aan de tekorten. De inkomsten
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uit buitenlandse en koloniale beleggingen namen toe en niet in de
laatste plaats door de „boom" op de rubbermarkt, die in 1925 haar
toppunt bereikte. De economische gevolgen van de oorlog schenen
overwonnen te zijn.
Ook de politieke hemel klaarde op. De uit de oorlogstijd daterende
tegenstellingen verloren haar scherpe kanten. In die sfeer ontstonden
de verdragen van Locarno, die in tegenstelling tot het verdrag van
Versailles niet eenzijdig waren opgelegd, maar door wederzijds
overleg tot stand waren gebracht. Het binnentreden van Duitsland
in de Volkenbond in 1926 wettigde de verwachting van herstel van
een Europese volkerengemeenschap.
Alvorens ons bezig te houden met die nieuwe periode, moet
nog het een en ander worden meegedeeld over de wetgevende
arbeid.
Tijdens de behandeling van het hierboven besproken wetsontwerp
van 1922 was fel gestreden over het literair-economisch onderwijs
en daarmede in verband over de wettige plaats en het karakter
van het handelsonderwijs. Toen bleek, dat het wetsontwerp niet
zou worden behandeld, kwam de minister tegemoet aan de op hem
uitgeoefende drang om de mogelijkheid te scheppen rijkssubsidie
te verlenen aan literair-economische afdelingen. Hiervoor werd
een rechtsgrond gevonden in art. 21 van de m.o.-wet. In de koninklijke besluiten van is maart, 13 november en 21 december 1923
werden de eisen voor het eindexamen en de rechten van bezitters
van het einddiploma aangegeven. Deze h.b.s. met gewijzigd leerplan
kreeg weldra de naam van h.b.s.-A. Over dit soepel geregelde
schooltype schreef Dr. REITSMA in het orgaan, dat sedert september
192o op de eerste en vijftiende van elke maand verscheen, o.m.:
„De afdeeling moet geen afvoerkanaal worden voor domme jongens,
maar eene school, waar de niet-wiskundig aangelegde leerlingen
met dezelfde energie werken als de leerlingen der bestaande h.b.s.,
maar in andere richting". Deze visie verklaart de strijd, die het bestuur
voerde ten gunste van de verlening van studierechten voor bezitters
van het einddiploma van een dergelijke school.
Op 15 december 1924 werd een nieuw „ontwerp van wet tot
regeling van het voorbereidend hoger- en algemeen vormend
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onderwijs" ingediend. Opmerkelijk was, dat het lyceum-B was
verdwenen. Onder het v.h.o. ressorteerden de lycea, gymnasia,
h.b.s.-sen met 5-j. c. en de h.b.s. voor meisjes met 6-j. c., terwijl
tot het m. o. werden gerekend de h.b.s.-sen met 3- of 4-j. c. en de
middelbare school voor meisjes. Toe te juichen was, dat voor verschillende zaken was voorgeschreven, dat deze slechts geregeld
mochten worden nadat het advies van de tweede afdeling van de
onderwijsraad was ingewonnen. Van grote betekenis was ook, dat
er meer vrijheid van beweging kwam, waardoor men kon spreken
van een reactie op het centraliserend, uniformiserend karakter, dat
de departementale voorschriften tevoren had gekenmerkt. Er zou
immers binnen bepaalde perken vrijheid komen bij de toelating tot
de school, de samenstelling van het leerplan, de splitsing van klassen
en het recht tot daltoniseren. Onder goedkeuring van de minister
konden zelfs naast verplichte vakken extra-vakken in de lesrooster
worden opgenomen en verplichte vakken worden weggelaten of
samengevoegd. Het bij algemene maatregel van bestuur voor alle
schooltypen in te voeren leerplan zou derhalve sterk afwijken van
van het opgedrongen normaal-programma. Ik heb niet kunnen
nagaan in hoeverre het bestuur van C.M.O. de hand in deze regeling
heeft gehad, maar een feit is, dat dit ontwerp aan de voorstanders
van de „vrije school" na een tijd van desillusie bevrediging schonk.
Tegen het wetsontwerp rees veel verzet, o.m. tegen de bepaling,
dat bezitters van een einddiploma der literair-economische afdeling,
na het afleggen van een aanvullend examen Latijn, toegang zouden
krijgen tot de studie in de juridische faculteit.
Het ontwerp is wel in de afdelingen behandeld, maar er is nooit
een voorlopig verslag verschenen en op 17 september 1927 werd
het zonder meer ingetrokken. Het werd bij zijn voorgangers in de
archieven opgeborgen.
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V
OPLEVING?
Onder invloed van een vergrote Nederlandse uitvoer, o.a. naar
het herwonnen Duitse afzetgebied en de hogere inkomsten uit de
overzeese gebiedsdelen, herstelde de bedrijvigheid zich na 1925.
De werkloosheid bereikte in 1929 het peil van 6% , hetgeen vrij
gunstig was. Tengevolge van de toegenomen welvaart en de groeiende
inkomens namen de inkomsten van het rijk toe. De staatsbegroting
vertoonde zelfs, ondanks verlaging der belasting op het inkomen,
belangrijke overschotten.
Locarno had de weg gebaand naar verdere samenwerking. Men
kreeg de illusie, dat eventuele moeilijkheden door overleg uit de
weg geruimd zouden kunnen worden. Men herkreeg de optimistische
kijk op het wereldgebeuren. De vraagstukken der oorlogsschulden
en herstelbetalingen werden besproken en op 7 juni 1929 werd het
plan-Young ingediend. Men sprak over vervroegde ontruiming van
het Rijnland, onderzocht ontwapeningsmogelijkheden en de economische wereldconferentie van 1927 poogde een einde te maken aan
het optrekken van scheiding brengende tolmuren.
Ook door de Nieuwe Wereld ging een golf van optimisme. De
candidaat voor het presidentschap HERBERT HOOVER verklaarde o.m.:
„Wij zijn in Amerika dichter bij de triomf over de armoede dan
enig land in de loop zijner historie is geweest. Het armenhuis verdwijnt bij ons. Wij hebben het doel nog niet bereikt, maar als men
ons de kans geeft, dan zullen wij met Gods hulp weldra de dag
zien, waarop de armoede uit ons volk zal zijn weggetrokken".
Zijn verkiezing tot president in november 1928 werd dan ook door
een hausse gevolgd.
Heeft het Christelijk middelbaar onderwijs van die tijd van hoogconjunctuur geprofiteerd?
Ondanks het feit dat, als gevolg van de motie-Kersten tegen het
handhaven van het gezantschap bij de pauselijke stoel, het kabinet
Colijn demissionair was geworden, bracht minister RUTGERS nog
enkele verbeteringen op het bezoldigingsbesluit 1925 aan. Zo werd
bepaald, dat met ingang van 1 januari 1926 de bepaling, dat het
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salaris van directeuren en rectoren niet mocht stijgen boven 90%
van dat van 31 december 1924, werd ingetrokken. Voor de leraren
werd een zeer ingewikkelde berekening voor het aantal dienstjaren
uitgedacht. Krachtens het bezoldigingsbesluit was er een lange
periode nodig vóór men op zijn maximum stond. Men zou nu de
diensttijd berekenen aan de hand van de volgende formule:
X = D/A x B + C, waarin D de totale werkelijke diensttijd in
maanden, A het aantal maanden, dat volgens de salarisbesluiten van
1920 nodig was om het maximum te bereiken, B het aantal maanden
om ditzelfde resultaat volgens de regeling 1925 te bereiken en C
twaalf maanden aangaf. Wat zullen de administrateurs blij zijn
geweest met deze eenvoudige diensttijdberekening ! In de praktijk
bleek, dat zij inderdaad een compensatie voor de achteruitgang
opleverde. Na deze verbetering bleef het geruime tijd : „Van het
salarisfront geen nieuws". Minister WASZINK stond zo onder invloed
van zijn ambtgenoot van financiën, die zelfs een door de kamer
aangenomen motie-Bulten tot salarisverbetering weigerde uit te
voeren, dat hij angstvallig zweeg over elke vorm van wijziging der
bezoldiging. Niet alleen veranderden de salarissen niet, maar de
overige bezuinigingsmaatregelen, zoals de verhoogde norm voor
klassesplitsing, het vergrote aantal lesuren en de stopwet bleven
gehandhaafd, ondanks de betere toestand der staatsfinanciën. Te lang
hebben de besturen der lerarenorganisaties gezwegen en zich tevredengesteld met de belastingverlagingen, waardoor echter geen
einde kwam aan de achterstelling der leraren.

Zoals we reeds constateerden, had het bestuur van C.M.O. zich
verzet tegen samenwerking met de besturen der zusterorganisaties.
Wel was men blijkens een besluit, dat was genomen op de bestuursvergadering van 3 maart 1923, bereid aan het bestuur van de
A.V.M.O. inzage te geven van te verzenden nota's, waarbij wederkerig werd verwacht, dat ook dat bestuur een soortgelijke houding
tegenover dat van C.M.O. zou aannemen. Verder wilde men niet
gaan, want nadrukkelijk was bepaald, dat men in ieder geval
er voor zou zorgdragen zelfstandig te blijven. Deze opvatting bepaalde in de komende jaren de houding van het bestuur. Op alle
verzoeken tot gemeenschappelijke adressen tegen de bezuinigings3
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maatregelen werd dan ook afwijzend geantwoord. In de loop der
volgende jaren bleek, dat niet alle bestuursleden deze politiek van
„splendid isolation" toejuichten. Toen dan ook op 29 september
1926 van de A.V.M.O. bericht binnenkwam, dat deze organisatie,
ter uitvoering van een door de algemene vergadering genomen
besluit om een onderzoek in te stellen naar de kwestie van het eindexamen h.b.s.-A en het handelsonderwijs, in samenwerking met
andere besturen een desbetreffende studiecommissie wilde vormen,
besloten, na ampele overwegingen, alle bestuursleden hieraan mee
te doen. De A.V.M.O., die de eerste samenkomst met de drie overige
organisaties op een zondag had belegd, verschoof ter wille van
C.M.O. de vergadering naar een werkdag. Tengevolge van deze
samenwerking werd het contact tussen de zusterorganisaties hechter
en C.M.O., dat aanvankelijk nog had geweigerd deel te nemen
aan gezamenlijke audiënties, kwam ook hierop terug. Op 31 januari
1927 ging ook een harer vertegenwoordigers mee ter audiëntie
bij de minister, die kort tevoren had verklaard, dat hij bijzondere
prijs stelde op adviezen der bestaande organisaties ten aanzien van
een nieuwe wettelijke regeling van het onderwijs.
Tijdens dit onderhoud spraken de vertegenwoordigers de wenselijkheid uit, dat naast de h.b.s. een maatschappijschool zou worden
opgericht. Men ging voldaan uiteen, want de minister had niet
alleen gezegd, dat hij de adviezen op hoge prijs had gesteld, maar
hij had ook gesproken over de mogelijkheid, dat het ontwerp van
wet ter inzage aan de besturen der verenigingen zou worden gegeven.
Dit laatste gaf hoop op de toekomst, maar men werd teleurgesteld,
want na verloop van een jaar waren de hoofdbesturen nog even
wijs. Men scheen met een kluitje in het riet te zijn gestuurd. Nu was
dit niets bijzonders, want in het voorlopig verslag over de onderwijsbegroting 1929 van de tweede kamer der staten-generaal lezen
wij o.m.: „Het beleid van den minister vond bij vele leden scherpe
afkeuring. Geklaagd werd over 's ministers geringe voortvarendheid
en over zijn gebrek aan initiatief. Verder dan het maken van plannen
komt het bij dezen bewindsman meestal niet. Een aantal leden verklaarde dan ook niet te verwachten, dat er zoolang deze minister
hoofd van het departement is, iets van beteekenis op onderwijsgebied
zou gebeuren".
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In die dagen — november 1928 — wachtte men op de verschijning
van het voorlopig verslag over het op 16 maart 1928 ingediende
ontwerp van wet, regelende het v.h.o. en m.o. Hierin werden tot
de scholen van v.h.o. gerekend : gymnasium, h.b.s. en lyceum en
tot de inrichtingen van algemeen vormend m.o.: middelbare
handelsschool, middelbare school voor meisjes en de handelscursussen.
Eigenaardig was, dat de h.b.s. met 3-jarige cursus, die door
THORBECKE was beschouwd als de school van de toekomst, was
verdwenen onder het motto, dat de laagste drie klassen van de h.b.s.
met 5 jarige cursus daarvoor zonder bezwaar in de plaats konden
treden. Typisch was ook, dat wederom in tegenstelling tot de wetgever uit 1863, die de middelbare school beslist niet als handelsdagschool had geprojecteerd, krachtens dit voorstel het algemeen
vormend middelbaar onderwijs juist tot dit schooltype was beperkt.
Behalve de driejarige h.b.s. was ook de vijfjarige handelsschool
uit de rij der onderwijsinrichtingen geschrapt.
Het bijzonder onderwijs werd door dit ontwerp-Waszink ernstig
bedreigd, want zijn bestaansmogelijkheid werd verkleind door de
bepaling, dat verlies van subsidie tengevolge van vermindering van
het aantal leerlingen eerder zou plaats vinden. Het minimum aantal
leerlingen, waarbij tot op dat ogenblik een h.b.s., lyceum of
gymnasium voor subsidie in aanmerking kwam, bedroeg resp.
4o, 68 en 36 en deze getallen werden verhoogd tot 55, wo en 55.
Over dit ontwerp behoeft verder weinig te worden gezegd, want
toen de minister een jaar later heen ging was er nog geen voorlopig
verslag verschenen. Ten overvloede kan worden meegedeeld, dat
dit stuk nimmer verschenen is.
Tot het weinige, dat tijdens deze minister tot stand is gebracht
kan worden gerekend het k.b. van 3 mei 1928, waarbij de urentabel
voor de h.b.s.-A werd vastgesteld. De vrijheid werd, der traditie
getrouw, beperkt, want gaf in 1923 de urentabel 125 verplichte
uren aan, die van 1928 wees er 139 aan. Bovendien viel op, dat
de A-afdeling meer en meer werd gedrongen in de handelsrichting
ten koste van de literaire.
Op 8 juni 1929, toen de dagen van het ministerie DE GEER reeds
geteld waren, verscheen nog een oekase over het eindexamen h.b.s.,
waarin het cijfer 5 als bijna voldoende werd gekwalificeerd en
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aan de deskundigen, volkomen in tegenstelling met hetgeen minister
DE VISSER op 15 mei 1922 nadrukkelijk had bepaald, het vraagrecht
werd toegestaan, zij het na overleg met de examinator. In de bestuursvergadering van C.M.O., die op 17 juli d.a.v. plaatsvond,
werd de nodige kritiek op deze regeling uitgeoefend. Dr. REITSMA
maakte van zijn hart geen moordkuil toen hij in de inleiding, die
hij op 23 december 1929 in de vergadering van de Bond hield, o.a.
deze kwestie onder de loupe nam. WASZINK'S opvolger, Mr.
J. TERPSTRA, kwam aan de geuite grieven tegemoet door bij k.b.
van n januari 193o vast te leggen, dat het cijfer 51 moest worden
afgerond tot 6 en dat bij het mondeling examen de examinator op
voorstel van de deskundige bepaalde onderwerpen kon vragen.
In het ontwerp-Waszink was nog een punt opgevallen nl. lid
van art. 25, dat bepaalde : „Wij regelen bij algemeenen maatregel
van bestuur de jaarwedden en de wachtgelden van de rectoren, de
directeuren, de conrectoren, de onderdirecteuren en de leeraren der
scholen".
Wachtgeld voor leraren bij het bijzonder onderwijs kon aanvankelijk worden uitgekeerd op grond van de pensioenwet 1922, nl.
in de vorm van wachtgeldvervangend pensioen, welke regeling
echter nadeliger was dan die, welke op grond van de wachtgeldregeling voor de rijksleraren gold. Dit wachtgeldvervangend
pensioen was bij de wet van 28 mei 1925 vervallen, waaruit voortvloeide, dat het de taak der besturen zou worden een wachtgeldregeling voor de in hun dienst staande leraren te ontwerpen. Na
enige correspondentie tussen het bestuur van C.M.O. en het
ministerie werd bereikt, dat uitgaven i.z. de wachtgeldregeling
onder het subsidie mochten vallen, mits de mogelijkheid tot
detachering was opgenomen. Moeilijker was de wachtgeldregeling,
wanneer de school zou worden opgeheven, want in dat geval was
er geen bestuur meer, dat subsidie ontving. De Bond had op 9
december 1925 aan de minister gevraagd of het rijk in dat geval
de wachtgelduitbetaling voor zijn rekening wilde nemen, maar
hierop was op 31 december 1925 een weigerend antwoord gekomen.
Aangezien dit probleem het gehele gesubsidieerde middelbaar
onderwijs betrof requestreerden de besturen van C.M.O. en St.
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Bonaventura in juni 1926 bij de minister. Zij vroegen een wachtgeldregeling voor het personeel van die scholen, die bona fide zouden
worden opgeheven. De besturen boekten echter geen enkel succes.
Men zou dit vraagstuk dus over een andere boeg moeten gooien,
maar het probleem was niet urgent en de desbetreffende stukken
werden ad acta gelegd.
Een tweede punt, dat door het ontwerp-Waszink weer in het
middelpunt der belangstelling was geplaatst was dat der lerarenopleiding. In de memorie van toelichting stond, dat om tot leraar
te worden benoemd men in het bezit moest zijn van een getuigschrift
van goed zedelijk gedrag en van een bewijs van bekwaamheid.
Niet vereist was het getuigschrift, waaruit bleek, dat de leraar
paedagogisch was voorbereid tot het geven van onderwijs, een
voorwaarde die indertijd wel in het ontwerp-De Visser had gestaan.
Het laten vallen van deze eis was in de periode van hoogconjunctuur
en het sterk toegenomen leerlingenaantal der scholen voor V.H.M.O.,
die hun leerkrachten moesten recruteren uit o.m. juristen, accountants,
oud-officieren, enz. alleszins verklaarbaar, maar was het juist ?
Het vraagstuk van de praktische leraarsopleiding had de lerarenorganisaties reeds geruime tijd beziggehouden. De zogenaamde
bevoegdheidscommissie, die in 1900 door minister GOEMAN BORGESIUS
was geinstalleerd teneinde een herziening voor te bereiden van die
artikelen uit de wetten op het m.o. en h.o., die betrekking hadden
op de akten van bekwaamheid, had in zijn rapport van 2 januari
1902 als haar oordeel uitgesproken, dat het niet langer mocht worden
geduld, „dat aan de leeraren bij het middelbaar en gymnasiaal
onderwijs de voorbereiding voor de uitoefening van hun ambt
ten eenenmale ontbreekt". In het bij dit rapport gevoegde ontwerp
van wet was een en ander nader uitgewerkt en was als eis gesteld,
dat een te benoemen leraar ook moest overleggen een getuigschrift
„waaruit (bleek), dat (hij) tot het geven van schoolonderwijs, ook
uit paedagogisch oogpunt theoretisch en praktisch voldoende (was)
voorbereid". Dit rapport bleef de grondslag vormen bij de herhaalde
pogingen tot herziening van titel VI van de wet op het m.o., want
zowel in de lyceumontwerpen als in het ontwerp De Visser werd
deze bepaling overgenomen. Tijdens de behandeling van het laatste
-
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ontwerp was gebleken, dat de voorstanders van bijzonder onderwijs
geen genoegen wilden nemen met een regeling dezer materie door
middel van algemene maatregelen van bestuur. Zowel van R.K.
als van Prot. Christelijke zijde was hiertegen geprotesteerd en men
had het genoegen gesmaakt, dat, na benadering van de commissie
van rapporteurs, de naar voren gebrachte wensen in het voorlopig
verslag weerklank hadden gevonden. Dit was voor de minister,
die in maart 1923 was bezocht, aanleiding geweest om in het gewijzigd
ontwerp de zinsnede op te nemen, dat de voorwaarden, waarop
het getuigschrift zou worden afgegegeven voor bijzondere scholen
door de schoolbesturen zou worden geregeld.
Het eerste protest tegen het ontbreken van een dergelijk artikel
in het wetsontwerp-Waszink kwam van de vereniging van leraren
in de levende talen (adres aan de leden der tweede kamer der statengeneraal van 15 juni 1928), maar spoedig volgden vele organisaties
en groepen dit voorbeeld. In de algemene vergadering van de
A.V.M.O. te Groningen werd het besluit genomen een commissie
in te stellen, die het probleem van de opleiding van de leraar tot
zijn ambt moest onderzoeken. Deze commissie, die onder voorzitterschap van Prof. Dr. B. SIJMONS stond, kreeg als leden vertegenwoordigers der verschillende organisaties (voor C.M.O. namen
zitting de heren Prof. Dr. J. WATERINK, J. VAN ANDEL en Dr.
S. ERINGA). In december 1929 werd het eindrapport uitgebracht,
waarin werd betoogd, dat zowel een theoretische als een praktische
opleiding voor de toekomstige leraar noodzakelijk was. De theoretische voorbereiding wilde men doen plaatsvinden tijdens een eenjarige cursus van hoogstens twee uren per week, waarin de student
op beknopte wijze een oriëntering op het gebied der theoretische
paedagogiek en der psychologie zou ontvangen. De commissie
stond op het standpunt, dat deze cursus niet moest worden bekroond
met een examen of tentamen. Men wilde volstaan met het afgeven
van een getuigschrift, waaruit bleek, dat de adspirant-leraar de cursus
geregeld had bijgewoond. Wat het tweede gedeelte der opleiding
betrof, deze wilde men opdragen aan assistenten of lectoren (leraren),
waarbij de commissie voorstelde de candidaat te verplichten gedurende een periode van drie tot zes maanden lessen bij te wonen,
correctiewerk te verrichten en onder leiding les te geven, hetzij
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in tegenwoordigheid, hetzij in afwezigheid van de leraar-mentor,
Praktische resultaten leverde het rapport niet op, want het bleef
ongebruikt liggen.
Wij zagen hierboven, dat in september 1926 een nauwere samenwerking met de zusterorganisaties tot stand was gebracht. Een half
jaartje later ging van de A.V.M.O. een verzoek uit om ook de
materiële zijde van het leraarsbestaan gezamenlijk te bespreken. Aarzelend besloot het bestuur van C.M.O. hierop in te gaan. De samensprekingen verliepen echter in zo'n goede harmonie, dat de samenwerkende verenigingen op 1 mei 1927 een adres in zake de salariëring
aan het ministerie konden doen uitgaan. Hierin verzochten zij de
salarissen van directeuren en rectoren te verhogen, de wedden van
leraren lichamelijke oefening en tekenen op te voeren tot de hoogte
van die der overige leraren, de beginsalarissen bij 20 uur te verhogen
tot f 3.000,— de maxima der jaarwedden in kortere tijd te doen
bereiken en bij combinatie van betrekkingen de salarisberekening
zodanig te doen plaats vinden, alsof het ging om één betrekking,
met dien verstande dat, wanneer de combinatie bestond uit betrekkingen aan scholen binnen één gemeente, het totale salaris
werd verhoogd met 5% en voor het geval de scholen in verschillende
gemeenten lagen die tegemoetkoming werd vastgesteld op io%
van genoemd salaris.
De minister, die bij de toelichting, welke een deputatie bij dit
voorstel hem gaf, had gezegd, dat hij deze voorstellen in welwillende
overweging wilde nemen, borg de nota echter zo goed op, dat zij
onvindbaar werd. Ditzelfde geschiedde blijkbaar met het gezamenlijke adres van 23 december 1927, waarin werd verzocht de vorming
van parallelklassen voor de laagste drie klassen mogelijk te maken
bij 25 en voor de hogere bij 21 leerlingen.
Dit stuk was voorlopig het laatste, dat van de samenwerkende
organisaties uitging, want tijdens de besprekingen over het opstellen
van een salarisadres kwam men niet tot overeenstemming. Het
bestuur van C.M.O. onthield zich van ondertekening van de door de
overigen verzonden missive.
Na in het orgaan aan de leden te hebben gevraagd eventuele
grieven over de salariëring aan het bestuur kenbaar te willen maken,
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werd in februari 1928 een afzonderlijk adres verzonden, waarin
naast de eisen welke op i mei 1927 waren vermeld, nog de wens
tot vastlegging van de normale leraarstaak op 20 tot 25 uur werd
kenbaar gemaakt. Bovendien wilde het bestuur, dat het aanvaarden
van een nevenbetrekking tijdens daguren afhankelijk zou worden
gesteld van ministeriele goedkeuring en dat het maximum aantal
uren, dat een leraar mocht geven zou worden gefixeerd op 32.
Met spanning werd naar het resultaat van het overleg uitgezien,
maar het bleef stil, hetgeen niet zo verwonderlijk is voor wie weet,
dat de herziening geen geld mocht kosten. Meer en meer kreeg
men de indruk, dat in feite de minister van financiën het departement
van onderwijs beheerde. Dit was ook de reden, dat het bestuur van
C.M.O. in januari 1929 het adres, waarin het de instelling van de
volledige betrekking van 20 tot 26 uur verzocht, zowel aan de
minister van onderwijs als aan diens ambtgenoot van financiën zond.
Eindelijk, in maart 1929, werd de herziening bekendgemaakt.
De nieuwe salarissen zouden uitbetaald worden met terugwerkende
kracht vanaf 1 november 1928. 1 )
De herziening bracht, tengevolge van de gestelde beperkende
voorwaarden, geen bevrediging. Het programma van actie, waarmee
de R.K. Staatspartij de verkiezingen van 1929 inging bevatte o.m.
de volgende zinsnede : „Verbetering van het bezoldigingsbesluit".
Het bestuur van C.M.O. zag, dat met zijn wensen geen rekening
was gehouden. Een leraar, die na 20 dienstjaren een salaris van
ƒ6.000, wilde beuren, moest een weektaak van 3o lesuren hebben.
—

Dit betekende, dat de docent vergeleken met een ambtenaar met
wie hij in 192o had gelijkgestaan, relatief was achteruitgegaan. Het
was de overdenking van die relatieve achteruitgang, die de samenwerking tussen de organisaties weer op gang bracht. Korte tijd na

de uitvaardiging van het nieuwe bezoldigingsbesluit verzochten
de vier verenigingen aan de regering een commissie te vormen, die
tot taak zou krijgen een onderzoek in te stellen naar „de omvang
Max. salaris directeuren wordt verhoogd met ,f 200,- per jaar.
Salarissen leraren tekenen worden gelijk aan die der overige leraren, behalve
lichamelijke oefening : z tot zo uurf oplopende na 20 jaar tot ƒ300,— per uur;
van zz tot 20 uur : f zoo,— tot f 200,-; uren boven 20 : f 50,- tot f 100,-; voor cie
leraren lichamelijke oefening zijn die getallen resp.: f z30,— tot f 230,-; f po,— tot
so,— en 1" so,— tot fzoo,—.
1)

.

.
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van de normale taak van den leeraar" (13 april 1929). Minister
ten stelligste ontkende, dat men bij de bepaling van
de bezoldiging was uitgegaan van een weektaak van 3o uren, was
niet bereid op deze suggestie in te gaan. Dit was het laatste, dat
men van deze bewindsman bemerkte, want korte tijd daarna was het
ministerie demissionair. In het nieuwe kabinet kreeg Mr. J. TERPSTRA
directeur van de Bond van Vereenigingen de portefeuille van onderwijs, kunsten en wetenschappen.
Tegen de verwachting in bleek, dat ook deze bewindvoerder
het onderwijsvraagstuk uitsluitend vanuit financieel standpunt
beschouwde. Iedere hervorming, die geld kostte werd door hem
afgewezen. Waarschijnlijk kon hij niet anders, want de minister
van financiën DE GEER stelde zich op het standpunt, dat voor herzieningen, die geld kostten, o.a. terzake van de salarissen geen reden
was, omdat de wedden sedert het jaar 192o minder waren verlaagd
dan het index-cijfer der kosten van levensonderhoud na die datum
was gedaald. Het onderwijs profiteerde dus niet van de bijzonder
gunstige financiële jaren en dit is dan ook de reden, waarom ik achter
de titel van dit hoofdstuk een vraagteken plaatste. Dit was niet nodig
geweest, wanneer men gevolg had gegeven aan de voortdurend
gevraagde maatregelen. Maar de overheid gebruikte de grote overschotten, die ondanks belangrijke belastingverlagingen aanwezig
bleken te zijn, voor het doen van buitengewone uitgaven. De periode
tot in het najaar 1931 was tengevolge van deze politiek een tijd van
stilstand. Ondanks alle pogingen, ook vanuit de kamers der statengeneraal, tot verbetering van het onderwijs kwam men niet verder
dan een verlaging van het aantal leerlingen, dat nodig was voor de
klassesplitsing voor de drie lagere tot 26 en voor de hogere tot 24.
WASZINK, die

Ernstig was inmiddels het conflict tussen de zusterorganisaties.
De juist benoemde minister TERPSTRA had op 9 september de voorzitter en secretaris van C.M.O. in audiëntie ontvangen. Dit persoonlijke contact had bij het bestuur van St. Bonaventura wrevel gewekt.
Maar dit geschil was van geringe betekenis vergeleken bij het tussen
A.V.M.O. en Genootschap gerezen conflict. Deze beide organisaties
konden het er niet over eens worden wie bij een audiëntie het woord
zou voeren, want de A.V.M.O. eiste op grond van het grootste
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aantal leden dit recht voor zich op, terwijl het Genootschap, zich
beroepend op zijn hoge ouderdom, het vanzelfsprekend achtte,
dat zijn bestuurders de leiding tijdens een bezoek op het ministerie
namen. De heren waren na een volkomen mislukte audiëntie bij
minister TERPSTRA boos uiteen gegaan (7 oktober 1929). Dit was
zeer betreurenswaardig, want tegen het einde van dat jaar had de
minister inlichtingen omtrent de salariswensen verzocht. Het Genootschap had tevergeefs een vergadering uitgeschreven, de kloof bleek
breder te zijn dan men eerst had vermoed. De secretaris van C.M.O.
had daarop de voorzitter van de A.V.M.O. bezocht en beiden waren
het er over eens geworden, dat het het beste zou zijn, wanneer een
uitnodiging tot het bijwonen van een gemeenschappelijke vergadering
zou uitgaan van St. Bonaventura. Dit geschiedde en op 11 januari
193o kwamen de verschillende vertegenwoordigers weer bijeen.
Men geraakte echter niet uit de impasse, want de voorzitter van de
A.V.M.O. achtte zich niet gerechtigd in te gaan op het voorstel
van C.M.O. om het presidium jaarlijks te laten rouleren. Op 26
februari kwam men weer bijeen, tenminste als men het zo mag
noemen, want de A.V.M.O. vergaderde in een benedenzaal en de
drie overigen in een bovenzaal. Contact tussen beide groepen kon
slechts schriftelijk worden onderhouden. Van samenwerking was
geen sprake en het zou tot 27 september 193o duren voor men tot
overeenstemming was gekomen. Op die dag werd men het er over
eens, dat de organisaties geregeld zouden samenwerken teneinde
alles te bespreken, dat met de arbeidsvoorwaarden der leraren samenhing. De leiding en voorbereiding der samenkomsten zou telkenjare
wisselen in de volgorde St. Bonaventura, C.M.O., A.V.M.O.,
Genootschap. Bij dit systeem zou men zich houden aan een schooljaar,
dus van i september tot 31 augustus. In geval van een audiëntie
zou tevoren worden uitgemaakt wie het woord zou voeren en
tenslotte werd bepaald, dat de kosten zouden worden omgeslagen
volgens bovengenoemde volgorde der organisaties in de verhouding

Nu de eendracht was hersteld kon men op 13 oktober 193o op
audiëntie gaan. Tijdens deze samenkomst werd de instelling bepleit
van een volledige betrekking van 21 tot 26 uur. Toen gesproken
werd over een salaris voor die betrekking van j" 6.000,— vernam
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men, dat daaraan niet kon worden gedacht in verband met de toestand van 's lands financiën. De verrassing zal wel niet groot zijn
geweest, want in de onderwijsbegroting voor het dienstjaar 1931
stond te lezen, dat men zich moest voorbereiden op versobering.
De crisis, die elders reeds geruime tijd woedde stond ook voor
onze deur.
Alvorens over te gaan tot de beschrijving van die periode, dient
nog iets te worden gezegd over de vereniging. In 1916 was deze
opgericht ten bate van de leraren bij het Christelijk Middelbaar
Onderwijs. Langzamerhand was de mening doorgedrongen, dat
deze organisatie zijn poorten ook moest openen voor leraren, die
werkzaam waren aan Christelijke Gymnasia en Lycea. In 1927
was een desbetreffende statutenwijziging in de jaarvergadering
aanhangig gemaakt, maar na langdurige discussie was besloten de
kwestie in de volgende jaarvergadering weer ter tafel te brengen.
In die jaarvergadering van 1928 kon men niet verder komen dan de
uitspraak, dat de bestaande statuten zich niet verzetten tegen het
lidmaatschap van leraren der Christelijke Lycea. In die samenkomst
werd ook het besluit genomen leraren van het Christelijk Middelbaar
Onderwijs in Nederlandsch-Indië als lid toe te laten.
Geweldige invloed had dit besluit niet, maar toch was het aantal
leden geregeld gestegen en het bestuur meende op de ledenvergadering van 16 april 193o gerechtigd te zijn voor te stellen
het orgaan wekelijks te doen verschijnen, welk voorstel door de
aanwezige leden werd goedgekeurd. 1 )
1)

Gegevens over het aantal leden zijn in een bijlage te vinden.
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VI
CRISISJAREN
De effectenspeculatie in de U.S.A. steeg in de jaren na 1926 tot
een ongekende hoogte. Dit kon niet ongestraft doorgaan. In 1929
volgde de krach en de situatie werd verscherpt door de sterke daling
van de prijzen der landbouwprodukten. De overal toegepaste
produktiebeperking veroorzaakte een geweldige stijging van het
aantal werklozen, waardoor de koopkracht sterk verminderde.
De wereldtoestand werd nog chaotischer toen de crisis in 1931 ook
in midden-Europa zijn intrede deed. De val van het Engelse pond
luidde een algemene verlaging der valuta in. De hieraan niet deelnemende staten, o.a. Nederland, trachtten hun goudreserves vast
te houden en poogden dit te bereiken door grotere uit- en geringere
invoer.
De crisis gaf aanleiding tot een enorme overheidsbemoeiing
met het bedrijfsleven. Daarnaast kwamen opnieuw bezuinigingsmaatregelen op de voorgrond te staan. Het zag er in de jaren na 1931
niet rooskleurig uit en het reeds naar de achtergrond gedrongen
onderwijs zou de gevolgen aan den lijve ondervinden.
Alvorens op salariskwesties in te gaan, moet iets worden meegedeeld over de ambtenarenwet. Regeling van de rechtstoestand
der ambtenaren was een zeer oud desideratum. Reeds ten tijde der
grondwetsherziening van 1848 was de wenselijkheid hiervan naar
voren gebracht en jarenlang werd actie gevoerd voor het totstandbrengen van een deugdelijke regeling van die materie. In 1906 was
een ontwerp gereedgekomen, maar het was nimmer publiek gemaakt.
In 1928 was eindelijk bij de staten-generaal een ontwerp-regeling
aanhangig gemaakt. Hierin was vooral het formele recht en slechts
gedeeltelijk het materiële recht omschreven. Dit ontwerp was in
1931 tot wet verheven en daardoor waren voor de leraren bij het
bijzonder onderwijs bepaalde moeilijkheden ontstaan. Het ging om
de commissie van georganiseerd overleg, het lichaam, dat was
aangewezen om namens het personeel in overheidsdienst aan de
regering bepaalde voorstellen in zake salarissen, pensioenen en
rechtspositie te doen. In verband met de rijksregeling der salarissen
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verdiende het zeker aanbeveling, dat daarin ook de stem van het
V.H.M.O. werd gehoord. Men zou in dit georganiseerd overleg
kunnen doordringen via de centrale van hogere rijksambtenaren,
welke organisatie ongeveer veertig verenigingen omvatte. Het bestuur dier centrale was bereid de statuten zodanig te wijzigen, dat
ook de vier lerarenorganisaties konden worden opgenomen. Was
deze oplossing voldoende?
Er bestond in het voorjaar van 1931 nog een mogelijkheid, nl.
oprichting van een departementale commissie voor georganiseerd
overleg voor het gymnasiaal- en middelbaar onderwijs. Dit feit
had zelfs tengevolge gehad, dat de zo zeer gewenste samenwerking
tussen de organisaties weer inniger was geworden. Op 9 maart 1931
ging men tezamen ter audiëntie teneinde de samenstelling van zo'n
commissie, die in geen geval een conglomeraat van het gehele
onderwijs mocht zijn, te bepleiten. Men had in eerste aanleg succes,
want het eerste lid van art. 76 van het Reglement onderwijzend
personeel rijks hogereburgerscholen (k.b. 27 augustus 1931) luidde:
„Voor de ambtenaren, op wie dit besluit van toepassing is, kan onze
minister eene commissie voor georganiseerd overleg instellen.
Hij kan bevorderen, dat daarin ook het onderwijzend personeel
der van rijkswege gesubsidieerde gemeentelijke en bijzondere
gymnasia, hoogere burgerscholen, lycea, middelbare scholen voor
meisjes en handelsdagscholen vertegenwoordigd is". Herhaaldelijk
werd de zaak op het departement besproken, waarbij vooral een
bezwaar van de A.V.M.O., die geen afzonderlijke vertegenwoordigiging van de rijksleraren vereniging, die een onderafdeling van deze
grote organisatie was, in dit overleg wilde opnemen, aller aandacht
opeiste. In de zomervacantie van het jaar 1932 werd overeenstemming
bereikt en werd de samenstelling zo, dat A.V.M.O. en R.L.V. elk
één en de overige drie verenigingen elk twee vertegenwoordigers
zouden aanwijzen, die met enkele rijksgedelegeerden aangelegenheden van algemeen belang voor de rechtstoestand van het onderwijzend personeel van scholen van V.H.M.O. zouden bespreken.
Hun advies zou, wanneer het ging over belangen, die ook andere
ambtenaren raakten worden uitgebracht aan de centrale commissie
van georganiseerd overleg, doch wanneer het om zuivere onderwijsbelangen ging, zouden zij, die in de commissie zaten zich rechtstreeks
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tot de minister richten. Teneinde te voorkomen, dat de regering
deze commissie op dood spoor zou rangeren, werd in het reglement
ook vastgelegd dat, wanneer de organisaties dit noodzakelijk achtten,
zij een vergadering konden laten uitschrijven, waarvan de datum
uiterlijk een maand nadat die wens was kenbaar gemaakt, moest
plaatsvinden. Voor C.M.O. namen de heren A. DE GRAAF en Mr.
H. D. M. KNOL zitting, terwijl als plaatsvervangende leden werden
aangewezen de heren W. M. HEYL en Mr. M. J. VAN STEENES.
De verwachtingen van de minister van financiën, dat voor het
dienstjaar 1931 met een tekort van j 6.000.00o,— moest worden
gerekend, bleken te gunstig te zijn geweest. Men mag dit de minister
niet verwijten, want ten dage dat zijn begroting werd ingediend,
bevroedde niemand, dat de economische depressie een zo ongekende
omvang zou krijgen. Toen de begroting voor 1932 werd ingediend,
kwam de minister met andere cijfers, want in zijn nota merkte hij
op, dat het dienstjaar 1931 tengevolge van de lagere opbrengsten
der rijksmiddelen een tekort van omstreeks j 26.000.cm,— had
opgeleverd en voor het komende jaar schatte hij het tekort op
f 75.000.000,—. Hij deed het voorstel de ambtenarensalarissen met
f 7.000.000,— te verlagen en wel zodanig, dat gedurende drie jaar
de wedden zouden worden gekort voor de ongehuwden met 21%
van de eerste f L000,— en 5% van de rest en voor gehuwden met
22% van de eerste ƒ 2.000,- en 5% van het overige deel.
Deze voorstellen brachten de nodige deining teweeg, ook binnen
C.M.O. De heer ORNÉE had deze maatregel min of meer goedgepraat als een „noodoffer", waarop hij een felle aanval kreeg te
verduren vanuit Leiden, o.m. van de heren W. M. HEYL, de secretaris
van C.M.O., en A. LA FLEUR, die van het bestuur een fellere reactie
meenden te mogen verwachten. Zij wezen er in hun geschrift op,
dat de leraren tijdens de vette jaren niet hadden geprofiteerd, „maar
zoodra er weer magere jaren komen, mogen de ambtenaren weer
bijpassen. Nog zoo'n paar malaise tijden en we moeten nog geld
toegeven om leeraar te mogen zijn" (28 september 1931). Een week
later schreef de heer HEYL aan de heer ORNÉE, dat het bestuur moest
protesteren tegen deze maatregel, want anders „gaat het er toch
verdacht veel op lijken, of we maar met ons laten sollen".
-

-
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Het bleek, dat het bestuur van C.M.O., ondanks deze correspondentie, in deze crisistijd niet wilde optreden en zich distancieerde
van de overige organisaties, die op krachtige toon uiting aan hun
verontwaardiging gaven. Wel ging een afgevaardigde naar de
minister, maar tijdens dit onderhoud werden geen harde dingen
gezegd. C.M.O. wees de minister in gematigde termen op de
leraarsbelangen. Wanneer de leden in die dagen hadden geweten
van deze houding, zouden velen zich wel teleurgesteld hebben
gevoeld.
In de tweede kamer der staten-generaal werd wel fel tegen deze
maatregel geageerd, waarbij men zich er op beriep, dat de kortingen
uit de tijd van COLIJN nog niet waren goedgemaakt, waardoor de
ambtenaren wel in sterke mate waren gedupeerd. Nadat de regering
de concessie had gedaan de korting in plaats van op 1 januari 1932
op 1 maart van dat jaar te doen ingaan, werd de motie-Marchant,
die uitsprak, „dat korting op de salarissen van het personeel in rijksdienst en van de onderwijzers onder de gegeven omstandigheden
niet (was) gerechtvaardigd" met 58 tegen 34 stemmen verworpen.
Een maatregel, die speciaal de leraren trof was die, waarbij met
ingang van de cursus 1932/1933 de klassesplitsingsnormen werden
herzien, voor de lagere drie klassen werden zij bepaald bij meer dan
3o en voor de hogere bij meer dan 26 leerlingen. Dit betekende
voor velen een behoorlijke aderlating, voor sommigen zelfs ontslag.
In de millioenennota raamde minister DE GEER de daaruit voortvloeiende bezuiniging op f 73.600,—!!
Tot overmaat van ramp verscheen in diezelfde tijd het bezuinigingsrapport-Welter, waarin o.m. werd voorgesteld de salarissen blijvend
te verlagen met een totaal bedrag van f 24.000.00o,—. In dit totaal
bedrag werden de tijdelijke korting van i maart 1932 (ƒ7.000.000,—)
en de sinds enkele jaren bestaande aftrek met 3% voor ongehuwden
( j 2.500.00o,—) opgenomen. Aan het resterende bedrag van
ƒ14.500.000,— wilde de regering niet laten tornen. Zij wilde nieuwe
kortingen toepassen, nl. een verhoging van de aftrek voor ongehuwden tot 5% en opvoering van de op de ambtenaren te verhalen
premie voor eigen pensioen van 3 tot 8%. De minister trachtte deze
-

pil te vergulden door er op te wijzen, dat tengevolge van deze
kortingen de pensioengrondslag onaangetast zou blijven.
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Het vraagstuk der kortingen werd in de centrale commissie van
georganiseerd overleg voor ambtenarenzaken besproken. Daar had
men zich in 1931 op het standpunt gesteld, dat iedere salarisverlaging
moest worden afgewezen, in 1932 echter werd met de grootst
mogelijke meerderheid besloten de aangelegenheid te overdenken.
Men opende onderhandelingen met de regering, maar het voorstel
om in plaats van J 14.500.000,— met een bedrag van f 7.000.000,—
te bezuinigen werd zonder meer afgewezen.
Tegen die achtergrond moeten wij de besprekingen in de statengeneraal zien. De regering toonde de oppositie enige tegemoetkoming door aan de korting een tijdelijk karakter te verlenen,
nl. tot 1 maart 1935. Bovendien was zij bereid in plaats van de door
haar voorgestelde kortingen genoegen te nemen met een verhoging
van de korting van maart 1932 voor ongehuwden met 5% en voor
gehuwden met 4%, een en ander met ingang van 1 januari 1933.
Door deze concessie werd het bezuinigingsbedrag, dat de ambtenaren
moesten opbrengen van j 14.500.00o,— teruggebracht tot ruim
elf miljoen.
De besturen der lerarenorganisaties waren zeer teleurgesteld,
want opnieuw werden hun leden getroffen door salariskorting. Zij
zagen kans een bespreking in de tweede kamer der staten-generaal
te beinvloeden, maar men boekte weinig succes, Minister
TERPSTRA gaf toe, dat door de verhoogde norm bij klassesplitsing
„voor sommige leraren de achteruitgang groter (was) dan de korting
voor de gewone rijksambtenaren". Ondanks deze opmerking werd
echter geen woord gerept over het gladstrijken der plooien.
.

-

In het daarop volgende jaar werd alles herhaald en kwam de
regering met nieuwe bezuinigingsmaatregelen. Met ingang van

1 januari 1934 verviel de zogenaamde crisiskorting om plaats te
maken voor een korting voor alle ambtenarensalarissen met io%,
terwijl voor de ongehuwden werd vastgelegd, dat hun salaris nimmer
meer dan 90% van de maximum wedde mocht bedragen. Daarenboven werd de eigen pensioenbijdrage met verhoogd en hoewel
het minimum bedrag der kinderbijslag bleef gehandhaafd op
f60,—, werd het maximum van f 240,— teruggebracht op f 216,—.
Er dreigde echter nog een gevaar, want op 22 juni 1933 deelde de
minister aan de schoolbesturen mee, dat de norm van klassesplitsing
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wederom zou veranderen en dat in afwachting van een regeling
bij k.b. werd bepaald, „dat gedurende den cursus 1933-1934 parallelafdeelingen van de stamklassen, ongeacht of zij thans al dan niet
bestaan, slechts dan voor rijkssubsidie in aanmerking (zouden)
komen, indien ik erin heb toegestemd, dat zij worden gevormd".
De minister schakelde niet slechts een k.b. uit, maar zette een wetsartikel, waarin een regeling bij k.b. was voorgeschreven, opzij.
Er kwam weinig verzet, want de verzoeken der scholen ter goedkeuring der klassesplitsingen werden niet al te onvriendelijk behandeld. Op i september 1933 wachtte men nog steeds op het in
uitzicht gesteld k.b. Dit verscheen eindelijk op 8 februari 1934.
De voorwaarden voor het vormen van parallel-afdelingen werden
aanzienlijk verzwaard, want de splitsing hing niet langer af van de
grootte der betreffende klassen, maar stond ook in verband met de
grootte der overige klassen. Tegen dit besluit, waarin de norm voor
de lagere klassen lag bij 32 en voor de hogere bij 3o, maar waarbij
ook afdelingen van 36 leerlingen konden ontstaan, rees veel oppositie.
Senator VAN DER HOEVEN hield een interpellatie, waarin hij o.m.
vroeg : „Acht de minister het geven van vruchtdragend onderwijs
in eindexamen-klassen mogelijk, als deze op zijn last zullen moeten
worden opgevoerd tot 3o leerlingen en met zijn gedoogen zelfs
kunnen worden opgevoerd tot boven de 36 ?" Verbijsterend was
het antwoord van minister MARCHANT, want daarin zei hij o.a. :
„Het geven van vruchtdragend onderwijs in eindexamen-klassen
van ongeveer 3o acht de ondergeteekende mogelijk. Hij heeft
overigens geen reden om aan anderen, die meenen verder te kunnen
gaan een andere grens te stellen dan een zoodanige, die wel algemeen
als maximum zal worden aanvaard. Als zoodanig is het getal 36
gekozen. Dat in klassen met nog meer leerlingen het onderwijs
nooit vruchtdragend zou kunnen zijn, zou hij niet gaarne beweren.
Men bedenke, dat de jonge menschen, voor wie men klassen van
3o à 36 leerlingen te groot acht, enkele maanden later op de collegebanken zullen plaatsnemen en alsdan zelf hebben te zorgen, dat
onderwijs, gegeven aan groepen, die vaak een veelvoud van 36
sterk zijn, voor hen vrucht draagt". Maak de vijfde klassen dan maar
zo groot mogelijk, want dan worden de leerlingen vast voorbereid
voor h.o., waar zij misschien met wo in één collegezaal zullen zitten.
4
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Waartoe diende die argumentatie ? Waarom volstond de minister
niet met zijn aansluitende woorden: „De toestand van 's lands
middelen gedoogt niet de oude norm te handhaven" ? Dit was
verstaanbaar geweest.
De moeilijkheid was, dat een klas hoogstens 36 leerlingen mocht
tellen, maar splitsing was slechts toegestaan als de twee afdelingen
5o leerlingen hadden. Wat moest er gebeuren, wanneer men
bijvoorbeeld 44 leerlingen had? Verwijdering der overtolligen
zou niet zo eenvoudig zijn. Gelukkig wijzigde de minister op 17 mei
het k.b. zodanig, dat hij het vereiste minimum gemiddelde kon
verlagen, wanneer daardoor werd voorkomen, dat geschikte leerlingen op de voor hen bestemde school geen plaats konden krijgen.
De mogelijkheid was derhalve verkregen, maar dispensatie schiep
geen zekerheid. In de praktijk viel het wel mee, maar 36 werd
wel het splitsingsgetal.
Deze nieuwe maatregel was voor velen een nieuwe salariskorting.
Blijkens gegevens uit de memorie van antwoord op de rijksbegroting,
die in december 1934 verscheen, bleek dat er 120 klassen minder
waren gevormd. Men trekke uit deze gegevens de conclusie.
De financiële toestand des lands werd steeds zorgwekkender
en met ingang van 1 januari 1936 werden de bezoldigingen weer
„tijdelijk" met 5% gekort. Voor de zoveelste maal, het wordt
eentonig, werd geen rekening gehouden met de speciale lerarenbelangen.
Er waren sedert 1933, het jaar van Hitler's benoeming tot rijkskanselier waardoor het oorlogsgevaar groter was geworden, op
onderwijsgebied nog andere bezuinigingen toegepast, die de waarde
van het onderwijs aantastten, nl. verlaging van het aantal deskundigen
bij het eindexamen h.b.s. van vijf op drie, verlaging van het aantal
inspecteurs van zeven op zes, waarbij men ter bezuiniging de indeling
der taken niet naar schooltype, maar naar rayon regelde, een maatregel, die in april 1937 weer ongedaan werd gemaakt.
Fataler was, dat van achter de regeringstafel werd gesproken over
opheffing van kleine scholen en omzetting van scholen met vijfjarige cursus in inrichtingen niet driejarige. Hield hiermee soms
verband de ministeriële aanschrijving van augustus 1934, waarin
werd gemeld, dat aan leerlingen, die uit klasse III waren bevorderd
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naar IV desgewenst een getuigschrift kon worden uitgereikt ? Deze
mededelingen hadden de nodige onrust teweeggebracht en in vele
lerarengezinnen had men de toekomst met angst en beven tegemoetgezien. Gelukkig werd in juli 1935 meegedeeld, dat men zou afzien
van opheffing van scholen en dat men alleen de maatregel tot onthoofding zou toepassen voor rijksscholen, hetgeen op zichzelf
reeds erg genoeg was.
Het dreigement van opheffing van scholen had de wachtgeldregeling weer voor het voetlicht gebracht. De samenwerking tussen
de vier organisaties was in die dagen van strijd zeer hecht en tezamen
bepleitten zij in een audiëntie bij minister MARCHANT de noodzakelijkheid van een wachtgeldregeling voor het bijzonder v.h.m.o.
De minister wilde geen garantie voor zo'n regeling geven, maar hij
gaf wel een tip, nl.: vorm een centrale organisatie, waarbij zich
zoveel mogelijk scholen aansluiten. Bij opheffing van een school
zouden de wachtgeldlasten kunnen worden omgeslagen over de
meewerkenden. Deze op 8 maart 1934 gegeven suggestie was voor
de Bond van Vereenigingen de spoorslag om in haar vergadering
van 24 november 1934 te Utrecht een uiteenzetting van zo'n
cooperatie te geven. Dit nam niet weg, dat het kalenderblad reeds
februari 1938 aangaf voor de concept-statuten van de Wachtgeldorganisatie van Vereenigingen voor Christelijk Middelbaar- en
Voorbereidend Hoger Onderwijs aan de minister werden gezonden.
Het wachten was, na de goedkeuring, op de aansluiting van minstens
25 scholen. Nadat dit had plaatsgevonden kon de wachtgeldregeling
in werking treden.
Het bestuur van C.M.O. meende ook iets te moeten doen voor
leden, die door bijzondere omstandigheden financieel aan de
grond waren geraakt. Tijdens de jaarvergadering van 1935 werd
in beginsel besloten tot de oprichting van een steunfonds ten bate
der gewone leden. Op 8 april 1936 werd een desbetreffend reglement
goedgekeurd en kon dit fonds zijn heilzaam werk beginnen.
Na deze bespreking van bezuinigingen kan thans worden overgegaan tot behandeling van een hoopgevender(?) onderwerp. In de
eerste dagen van april 1934 had het bestuur van C.M.O., evenals
die der zusterorganisaties, een brief van minister MARCHANT ont55

vangen, waarin deze vroeg om de opstelling van een ontwerpsalarisregeling, „waaraan een systeem ten grondslag. (zou liggen),
hetwelk minder dan het vigeerende stelsel tot gegronde critiek
aanleiding (zou geven)". Dit belangrijke verzoek deed de hoop
herleven. Weliswaar had zijne excellentie enkele beperkende
voorwaarden gesteld, o.m., dat de kosten niet hoger dan die der
bestaande regeling mochten zijn, dat zij geen kostbare overgangsbepalingen mochten bevatten en dat aan de beginnende leraren bij
een klein aantal lessen niet onmiddellijk een behoorlijk bestaan
behoefde te worden gegarandeerd. Verblijdend was, dat in dit stuk
werd gesproken over een vast salaris voor de leraar in vaste betrekking
onafhankelijk van het door hem gegeven aantal lessen. Daardoor
zou eindelijk een einde komen aan de verfoeide betaling per lesuur,
een regeling, die sinds haar van kracht worden in 1923 reeds herhaaldelijk was becritiseerd.
Op 14 april 1934 vergaderde het bestuur in Utrecht en na
telefonisch contact met de besturen der zusterverenigingen, die ter
zelfdertijd in 's-Gravenhage samen waren, kwam men bij C.M.O.
tot de navolgende richtlijnen:
a) Het maximum aantal lesuren voor een leraar bedraagt 26,
maar dit kan na verkregen dispensatie, die telkenjare moet
worden aangevraagd, worden verhoogd tot 29;
b) De volledige betrekking omvat 20 tot 26 uur, waarbij er naar
gestreefd moet worden de leraren zoveel mogelijk op te voeren
tot 26 wekelijkse lesuren;
c) De bezoldiging voor de volledige betrekking zal bedragen
f 2.700, met tien tweejaarlijkse verhogingen van j 270,—.
—

-

Overuren worden betaald met f so,— met tien tweejaarlijkse
verhogingen van ƒ 5,—;
d) Leraren, die minder dan 20 wekelijkse lesuren geven, ontvangen
een uurloon van f 125,— met tien tweejaarlijkse verhogingen
van f 12,50;
e) Leraren, die het leraarsambt als bijbetrekking hebben, ontvangen
een uurloon van f wo,— met tien tweejaarlijkse verhogingen
van f 5, ;
j) Betrekkingen aan meer dan één school worden beschouwd
als één geheel en beloond met een verhoging van 2% , wanneer
—
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de scholen binnen één gemeente en met 5% wanneer zij in
verschillende gemeenten zijn gelegen;
g) Iemand, die vier jaar achtereen een volledige betrekking
bekleedt, blijft gedurende een bepaald aantal jaren in het bezit
van de daaraan verbonden bezoldiging;
h) Voor de leraren met minder dan 20 lesuren blijft de bestaande
garantieregeling van kracht;
i) Persoonlijke toelagen en kinderbijslagen blijven onveranderd.
Na langdurige besprekingen - St. Bonaventura wilde de volledige
betrekking vastleggen tussen 22 en 28 uren en ter wille van ouderen
een aflopende schaal van lesuren instellen - zonden de samenwerkende
verenigingen in december 1935 hun voorstellen in. Waarschijnlijk
omvatten deze de volgende punten : voor leraren met minder dan
20 lesuren de bestaande regeling, een vaste betrekking van 20 tot
26 uur met een salaris van ƒ2.160,—, welk bedrag in de tijd van
20 jaar zou stijgen tot f 5.400,—, welke som door doctores nog kon
worden overschreden met een bedrag van ƒ270,—. De 2de april
1936 kregen de organisaties bericht, dat hun voorstellen in verband
met de hoge kosten onaanvaardbaar waren, maar het ministerie
verzocht nieuwe plannen voor een salarisregeling.
De vraag was of de besturen eigenmachtig een salarisregeling
mochten ontwerpen. Door die van de A.V.M.O. en Genootschap
werd een bijzondere ledenvergadering samengeroepen, maar het
bestuur van C.M.O. besloot de nieuwe voorstellen aan de correspondenten te zenden met het verzoek deze met de leden te
bespreken. Vanuit Leiden werd tegen zo'n handelwijze bezwaar

gemaakt en de leden dier afdeling verzochten de bijeenroeping van
een spoedvergadering. Het bestuur gaf gevolg aan deze wens en op
28 november 1936 werd een bijzondere ledenvergadering gehouden. Bijzonderheden zijn mij onbekend, want óf er zijn geen
notulen bijgehouden, óf deze zijn verloren gegaan. In ieder geval
bevindt zich in het archief der vereniging geen enkel stuk, dat iets
over deze samenkomst meedeelt. De leden opperden vooral bezwaren
tegen de huns inziens onvoordelige overgangsbepalingen. Het bestuur
stelde wijzigingen in het vooruitzicht en voldaan ging men uiteen.
Het bestuur stond echter niet alleen, want het moest ook rekening
houden met de andere besturen en het moest blijkbaar nog al water
57

in de wijn doen, want van de geuite wensen werd zeer weinig in
de gewijzigde voostellen teruggevonden. De daaruit voortkomende
onvoldaanheid bleek tijdens de bespreking der nieuwe voorstellen,
die aan de verschillende correspondenten waren toegezonden. Het
daarop gehouden referendum (maart 1937), een novum in de
geschiedenis van C.M.O., leverde 153 uitgebrachte stemmen op,
waarvan 3 ongeldig, 104 voor en 46 tegen waren. Het bestuur
achtte zich daarop gemachtigd de voorstellen als aangenomen te
kwalificeren.
Nadat de gewijzigde voorstellen door de samenwerkende verenigingen opnieuw onder de loupe waren genomen, meldde men op
30 april aan de voorzitter van het georganiseerd overleg, dat men
nieuwe salarisvoorstellen had en deze gaarne in een vergadering
ter tafel wilde brengen, maar . . . . deze vergadering werd niet
uitgeschreven en zou nooit worden gehouden.
Waarschijnlijk volgde men toen het advies van de A.V.M.O.
om de ontwerp-salarisregeling rechtstreeks naar het departement
te zenden — een oplossing waartegen C.M.O. aanvankelijk grote
bezwaren had gehad —, want op 11 september 1937 vroeg minister
SLOTEMAKER DE BRUINE, de opvolger van Marchant, nadere inlichtingen over de volledige betrekking, die wel naar boven op 26 uur
was gefixeerd, maar geen duidelijk omschreven ondergrens had,
iets, dat de organisaties opzettelijk hadden gedaan, opdat de toepassing zo soepel mogelijk zou zijn. In januari 1938 ontving
men het verpletterende bericht, dat de regering ook deze salarisvoorstellen in verband met de hoge kosten moest afwijzen.
Men wist, dat er een ministerieel bezoldigingsbesluit gereed
lag, maar over de inhoud tastte men in het duister, men had er geen
grote verwachtingen van. Men voelde zich opgelucht toen op
27 juli 1938 werd bekend gemaakt, dat dit voorstel was teruggenomen. In de memorie van antwoord op de begrotingswetten,
die in het laatst van november 1938 verscheen lezen wij o.m.:
„Invoering van een nieuwe salarisregeling voor de leeraren bij het
v.h. en m.o., die verbetering in den toestand brengt is, naar de
meening van ondergeteekende, zelfs indien ze na volledige doorwerking dezelfde uitgaven vordert, zonder een tijdelijke vermeerdering der kosten tijdens den overgang niet mogelijk. Van het
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bevorderen van een zoodanige regeling moet hij dan ook tot zijn
leedwezen, gelet op den financieelen toestand des rijks, voorshands
afzien. A fortiori geldt hetzelfde voor de bezoldiging van een enkele
groep van leeraren, i.c. die in lichamelijke oefening".
Men wist nu waar men aan toe was. Voor de leraar zou een vaste
positie niet zijn weggelegd. Hij zou „los werkman" zijn, waardoor
het aanzien van het leraarsambt zeer zeker schade ondervond. Het
vele werk, dat de besturen hadden verricht, had wederom geen
tastbaar resultaat opgeleverd.
Gedurende deze besprekingen was een principieel vraagstuk
aan de orde gesteld, nl. of het tot de taak van het bestuur behoorde
salarisontwerpen op te stellen. Het was in de kring van docenten
aan de Chr. h.b.s. te Leiden, dat deze vraag was gesteld en ontkennend was beantwoord. Het doorpraten van dit probleem had
tengevolge gehad, dat op 8 maart 1937 elf leraren een adres aan het
bestuur ter voorlezing in de algemene ledenvergadering zonden.
Deze collega's schreven o.m.: „dat de vereniging met het doen
van salarisvoorstellen aan de regering op de verkeerde weg (was).
Dit (kon) nooit de taak van de vereniging zijn. Wat ook de gronden
(waren) en hoe goed bedoeld ook, het (was) dwaasheid om zelf een
salarisregeling te ontwerpen. Men (ontving) een ontwerp-salarisregeling en (gaf) daarover advies". De volgende dag schreef het
oud-bestuurslid de heer HEYL nog, dat deze handelwijze van het
bestuur onverantwoord was, omdat de regering later altijd kon
zeggen: » De heeren hebben dit zelf gewild".
Het bestuur zat er mee. Op de jaarvergadering, die op 24 maart
werd gehouden, verklaarde de voorzitter, Dr. REITSMA, dat hij bij
de ingekomen stukken een brief uit Leiden had, maar dat hij deze
wilde behandelen tijdens de rondvraag. Toen de heer F. LANDMETER
de kwestie aanhangig maakte, gaf de voorzitter hem in principe
gelijk, maar hij verborg zich achter de aanvraag van minister
MARCHANT van april 1934 en zonder de brief voor te lezen sloot
hij het salarisdebat. De Leidenaren waren hierover verontwaardigd.
Zij wensten niet, dat de zaak zo maar in de doofpot werd gestopt.
In het orgaan van 7 mei kwamen zij, vooral nadat inspecteur VAN
ANDEL had verklaard, dat het georganiseerd overleg een instelling
was om regeringsvoorstellen te bestuderen, op de zaak terug.
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Zij vroegen naar de oorzaak van het niet beantwoorden van de
gestelde vragen.
In een brief aan de leden, opgesteld door de heer REITSMA, werd
het bestuursbeleid uiteengezet en verdedigd, o.a. door de stelling,
dat er op het ministerie een salarisontwerp van een organisatie van
werkzoekende leraren (waarover beneden meer) lag, dat fatale
gevolgen had kunnen hebben en dat men had willen doorkruisen.
Ondanks deze uiteenzetting waren de Leidenaren niet voldaan.
Het bestuurslid, de heer J. PLEITER, deed het voorstel een samenspreking met enkele Leidenaren te houden. Dit plan werd aanvaard
en op 9 oktober 1937 verschenen de heren A. LA FLEUR en
F. LANDMETER in de bestuursvergadering. Beiden uitten hun kritiek
op het beleid van het bestuur en poneerden daarop de volgende
stelling : „dat het bestuur niet actief aan enige salarisactie mag
deelnemen, indien ook maar één lid benadeeld wordt". Men kon
niet tot overeenstemming komen en op voorstel van het bestuurslid
Dr. P. DOORNENBAL kwam men overeen de principiële vraag op
de komende jaarvergadering op de agenda te plaatsen en wel in
de navolgende formulering of „het bestuur, indien de minister
dat vraagt een salarisregeling mag ontwerpen".
Aan de vooravond van de algemene ledenvergadering, op 31
maart 1938, kwam LANDMETER in het orgaan terug op de brandende
kwestie. Hij schreef dat, wanneer een minister aan een bestuur
vroeg salarisvoorstellen op te stellen, dit hiertoe slechts mocht
overgaan, wanneer „deze regeling een ideaal regeling mag zijn,
d.w.z. als geen der leden door deze regeling direct of in de toekomst

schade zal lijden". Dit was in een crisistijd nimmer het geval, want
als van regeringszijde werd gezegd, dat de kosten niet hoger mochten
worden, zou bij een wijziging een bepaalde groep altijd ten koste van
anderen moeten lijden en „ieder bestuur, dat voorstellen indient
waardoor bepaalde groepen van leraren direct of in de toekomst
benadeeld worden, is in strijd met art. 3 van de statuten".
Op de agenda van de vergadering van 13 april stond als punt :
„a) of het op de weg van het bestuur ligt om, indien de minister
dit vraagt, een salarisregeling te ontwerpen : b) of het bestuur gerechtigd is een referendum uit te schrijven".
Men zal nu verwachten, dat daarover breedvoerig werd gesproken,
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maar dan heeft men het bij het verkeerde eind, want in verband met
het late uur werd dit punt van de agenda afgevoerd onder het motto,
dat men hierover maar in het orgaan moest schrijven, maar ook
dit bleef achterwege. Het had op dat ogenblik weinig zin, want
alle voorstellen waren immers afgewezen. Het is echter de vraag
of het juist is geweest, want „gouverner c'est prévoir".
In de crisisjaren was het aantal werklozen schrikbarend toegenomen
en onder hen waren ook vele werkzoekende leraren. In oktober
1933 richtten deze laatsten zelfs een organisatie, de Wemo, op, die
zich o.a. ten doel stelde te ageren tegen cumulatie van inkomsten
en functies en te ijveren voor splitsing van vacerende betrekkingen.
Na verloop van een jaar verzocht de Wemo aan de overige organisaties de status van lerarenvereniging en toelating tot die vergaderingen, waar belangen der werkzoekenden aan de orde waren. De
samenwerkende verenigingen voelden voor dit voorstel, maar zij
beperkten de toegang tot die samenkomsten, waar onderwerpen
werden besproken, die niet in het georganiseerd overleg thuishoorden, waardoor een realisatie praktisch werd afgewezen. Een
jaar nadien verloor de Wemo de sympathie der leraren, omdat
zij een ontwerp-salarisregeling bij het departement instuurde.
Deze hield o.m. in, dat het maximum aantal lesuren zou bedragen 24 met een uniforme uurbetaling van f ioo,—, opklimmend tot f 200,—, waarbij moet worden aangetekend, dat
deze getallen voor de leraren lichamelijke oefening waren bepaald
op f 8o,— tot J 16o,—. De zinsnede : „Het is echter onvermijdelijk,
dat een bepaalde kategorie van personen een financieel offer brengt"
klonk de docenten, om het zacht te zeggen, onaangenaam in de
oren. Verdacht was, dat de Wemo deze plannen in de pers kon
bespreken, een recht, dat de lerarenorganisaties, die in het G.O.
zaten, misten. In lerarenkringen ontstond de vrees, dat de regering
zich achter deze voorstellen plaatste. De besturen voelden zich enigszins gerustgesteld toen de regering korte tijd nadien (april 1936)
nieuwe salarisvoorstellen aan de besturen vroeg. Het zo juist genoemde
salarisvoorstel is waarschijnlijk het laatste levensteken van de Wemo
geweest.
De regering zocht wel een weg naar werkverruiming en had
-
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de commissie-Limburg opdracht gegeven een onderzoek in te stellen
naar de werkgelegenheid voor academisch gevormden. In zijn
eindrapport, dat in februari 1936 verscheen werd o.m. gepleit voor
vervroegde pensionering, verbod om gepensioneerden aan te stellen
bij het V.H.M.O., verbod voor het geven van meer dan 30 lessen
per week, herstel van de volledige betrekking van 20 tot 26 uur
met een salarisschaal gelijk aan die van ingenieurs in rijksdienst.
Zeer partijdig waren de voorstellen om aan de m.o.-acte behoudens
die van staathuishoudkunde, staatsinrichting, tekenen, boekhouden
en lichamelijke oefening, geen onderwijsbevoegdheid te verbinden
voor gymnasium en h.b.s. met 5-j. cursus.
Al deze plannen werden in de tijd, waarin men grote aandacht
besteedde aan het schrijven van „zoo" of „zo", in archiefladen
opgeborgen, waarvoor als stereotiep excuus gold : niet toelaatbaar
in verband met 's lands financiën.
In november 1931 hadden, blijkens het voorlopig verslag over
de onderwijsbegroting, vele tweedekamerleden de wens geuit, dat
de minister voorstellen betreffende de regeling van het middelbaar
onderwijs zou indienen. In de memorie van antwoord schreef
Z.Exc., dat hij „zijn belofte om de indiening van een gewijzigd
wetsontwerp tot regeling van v.h. en m.o. te bevorderen hoopt(e) .. .
gestand te doen".
In de ledenvergadering van C.M.O. van 24 maart 1932 werd
een commissie ter bestudering van de a.s. m.o.-wet ingesteld, waarin
werden benoemd de heren Dr. J. F. REITSMA, C. DE BRUYN en
W. M. HEYL. Deze heren zouden „spoedig" aan het werk kunnen
gaan, want op 3o november 1932 diende de minister bij de tweede
kamer der staten-generaal een nota van wijzigingen op het ontwerpWaszink in. Onder de vele wijzigingen was een viertal van min ot
meer principiële aard. In het oorspronkelijke ontwerp werd gezwegen
over de onderwijsraad, maar minister TERPSTRA achtte het juister
als in bepaalde gevallen in de wet werd voorgeschreven, dat dit
lichaam moest worden geraadpleegd. Naast het voorbereidend
hoger (gymnasium) en het algemeen vormend middelbaar- (middelbaar handelsdag- en handelsavondscholen en middelbare scholen
voor meisjes) werd een derde vorm van onderwijs geplaatst, nl.
62

scholen voor voorbereidend hoger en algemeen vormend middelbaar
onderwijs (lyceum, h.b.s.-A en h.b.s.-B). In dit nieuwe voorstel
was ook plaats ingeruimd voor handelsavondscholen, waarvan de
regeling in het eerste ontwerp geheel was overgelaten aan die in
algemene maatregelen van bestuur. Tenslotte stond er in, dat te
benoemen leraren in het bezit moesten zijn van een bewijs van
voldoende pedagogische voorbereiding.
De commissie van voorbereiding der tweede kamer stond op het
standpunt, dat de aangebrachte wijzigingen zo ingrijpend waren,
dat een nieuw onderzoek in de afdelingen noodzakelijk was. Verder
kwam men evenwel niet, want een voorlopig verslag is nimmer
gepubliceerd.
Minister MARCHANT deelde op 3 december 1933 aan de tweede
kamer der staten-generaal mee, dat hij zich wilde losmaken van
de wetsontwerpen, die zijn voorgangers hadden ingediend en dat
hij binnen enkele maanden een wetsontwerp, waarin het gehele
onderwijs zou worden geregeld aanhangig zou maken. Doch deze
bewindsman deed zijn belofte niet gestand. Wel verraste hij tegen
het einde van zijn ministeriële loopbaan onderwijzend Nederland
met een wetsontwerp voor het economisch onderwijs, maar dit
kwam evenmin in het staatsblad.
In het wetsontwerp-Waszink was het economische onderwijs
vermeld en toen hadden de besturen van A.V.M.O., St. Bonaventura
en C.M.O. het juist geoordeeld een studiecommissie, die die tak van
onderwijs onder de loupe zou nemen, samen te stellen. Hierin werd
C.M.O. vertegenwoordigd door de heren W. SLEUMER en Mr.
G. WESTERINK, die echter na de eerste vergadering werd vervangen
door Dr. P. KEEGSTRA. In het eindrapport, dat in 1934 werd uitgebracht, gaf zij uiting aan de wens tot stichting van een zelfstandige
h.b.s.-A, die gelijkwaardig aan de h.b.s.-B moest zijn. Zij maakte
bezwaar tegen de driejarige onderbouw, zoals die in het wetsontwerp-Waszink was voorgeschreven, en bepleitte een tweejarige
onderbouw.
Het was dit rapport, dat minister SLOTEMAKER DE BRUINE ten
grondslag had gelegd aan zijn op 6 juli 1936 ingediende wetsontwerp,
behoudens dan, dat hij vasthield aan een driejarige onderbouw.
Verder had hij in zijn voorstel opgenomen de opheffing van de
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driejarige h.b.s. en had hij voor alle scholen voor m.o. en de gymnasia
godsdienstonderwijs voorgeschreven.
Getrouw aan de eindconclusie van het rapport had de A.V.M.O.
in een adres aan de tweede kamer der staten-generaal een lans
gebroken voor de tweejarige onderbouw, maar de minister toonde
zich onverzettelijk tegenover deze wens, die C.M.O. op 3 december
1936 ook naar voren had gebracht. Op ander terrein was de minister
tegemoetkomender, want met betrekking tot de opheffing van
driejarige scholen was hij bereid bij wijze van overgang bestaande
scholen te handhaven, maar stichting van nieuwe scholen te verbieden. Dit wetsontwerp bereikte op 22 april 1937 het staatsblad,
hetgeen bijna als een bijzonderheid moet worden beschouwd.
In verschillende maatregelen van bestuur werden nog diverse
kwesties, zoals eindexameneisen (ook voor de h.b.s.-B) en programma's voor de verschillende leerjaren, geregeld.
Op 4 maart 1939 werd bij de tweede kamer der staten-generaal
een wetsontwerp tot regeling van het voorbereidend hoger en het
algemeen vormend middelbaar onderwijs ingediend, dat sterk
aan dat van TERPSTRA herinnerde. In dit nieuwe ontwerp werden
gymnasium, h.b.s. en lyceum tot het voorbereidend hoger en de
overige typen, o.a. de vijfjarige handelsdagschool en de driejarige
h.b.s. die dus plotseling weer verscheen, tot het algemeen vormend
middelbaar onderwijs gerekend.
De kwestie van het onderbrengen van de h.b.s. had reeds vele
pennen in beweging gebracht. De oorzaak lag in de tweeslachtigheid
van die school, die gedeeltelijk eindonderwijs, gedeeltelijk voorbereidend hoger onderwijs gaf. Dit laatste was immers gekomen
na de wet-Limburg van 1917 en door de wet van 22 april 1937,
krachtens welke ook aan bezitters van het einddiploma A de toegang
tot zekere universitaire examens werd mogelijk gemaakt.
Het zo juist vermelde wetsontwerp bracht het weer niet ver, want
het aftreden van het ministerie voorkwam de behandeling.
-

Een vraagstuk, dat in die dagen eveneens de belangstelling opeiste
was dat der toelating tot de middelbare school. Dit is een probleem,
waarmee de onderwijswereld nimmer klaar komt, omdat een
afdoende oplossing niet te vinden is.
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Oorspronkelijk was de toelating alleen bij rijksscholen geregeld,
want die tot gemeentescholen werd door de gemeentebesturen
en die tot bijzondere scholen door de schoolbesturen naar eigen
inzicht geregeld. Een principiële verandering kwam door de wet
van 1 maart 1920, waarbij voor de openbare h.b.s. een algemeen
leerplan werd voorgeschreven, waarvan de bijzondere gesubsidieerde
school slechts in zeer beperkte mate kon afwijken.
Minister DE VISSER oordeelde het, blijkens zijn memorie van
toelichting, op grond van uniformiteit noodzakelijk, dat de toelatingseisen gelijk waren. Daarom voegde hij een nieuw artikel 21 bis in,
luidende : „De eischen van toelating tot de hoogere burgerscholen
met vijfjarige cursus worden bij algemeenen maatregel van bestuur
vastgesteld". Bij k.b. van 25 juni 1920 verscheen dit aangekondigde
stuk, waarin niet alleen alle scholen ten aanzien van de examenvakken en examenstof werden gelijkgeschakeld, maar waarin ook
de eisen voor de samenstelling der examencommissie, de wijze
van afneming, ja zelfs de cijfergeving werd geregeld.
Op 14 mei 1934 gaf de commissie-Bolkestein haar rapport over
de toelating in het licht. Hierin werd een pleidooi gehouden voor
een tweetal examens. Het eerste onderzoek moest gebeuren door
een in januari te benoemen commissie van leraren en onderwijzers.
Dit schriftelijk examen zou worden afgenomen in de periode van
15 april tot 15 mei en gedurende vier schooltijden zou een onderzoek
worden ingesteld naar : a) de mate, waarin de verstandelijke aanleg
ontwikkeld en gevormd was en b) de vertrouwdheid met de voor
het volgen van m.o. vereiste begrippen op het gebied der Nederlandse
taal, rekenen, aardrijkskunde en geschiedenis. Tussen 25 juni en
15 juli zou een nader onderzoek naar de vaardigheid in het gebruiken
van de kennis in de bovengenoemde leervakken volgen, waaraan
twee schooltijden zouden worden besteed.
In C.M.O. kringen had men grote bezwaren tegen deze te ver
doorgevoerde regeling, die moeilijk kon worden beschouwd als
uitwerking van art. 21 bis, dat de „eisen van toelating" bij algemene
maatregel van bestuur zouden worden vastgesteld. Maar afgezien
daarvan achtte men een beoordeling van toekomstige leerlingen
aan de hand van schriftelijk werk, dat zo nodig kon worden aangevuld met een mondeling examen moeilijk. In lerarenkringen werd
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het rapport veroordeeld, maar desniettemin gaf het een stoot in een
bepaalde richting, want in het k.b. van 19 maart 1938, waarin een
nieuwe regeling van het toelatingsexamen was vervat, werd de
geschiktheid om middelbaar onderwijs te volgen meer op de voorgrond geplaatst.
Tijdens de moeilijke crisisjaren was de heer A. DE GRAAF voorzitter van C.M.O. Deze werd geroemd om zijn kwaliteiten, met name
bij zijn werkzaamheden in het georganiseerd overleg. Was het
verstandig deze kenner van aller aandacht opeisende aangelegenheden
in april 1936 te laten heengaan? Zijn aanblijven zou slechts mogelijk
zijn na wijziging van art. io der statuten, dat luidde : „Jaarlijks
treedt ter algemeene vergadering een lid van het bestuur volgens
rooster af en is niet terstond herkiesbaar". Het bestuur stelde daarom
voor het artikel zodanig te veranderen, dat uit de laatste zinsnede
het woord „niet" zou worden geschrapt. Vele leden achtten deze
wijziging te ingrijpend en op 5 maart stelde de heer ORNLE voor de
laatste zinsnede te lezen als : „en is, behalve de voorzitter, niet terstond
herkiesbaar". Dr. VELDKAMP had een andere oplossing en stelde de
volgende tekst voor : „dat van deze regel in buitengewone omstandigheden kan worden afgeweken, een en ander te beoordelen
door de algemene vergadering". Algemeen achtte men deze oplossing
het meest elegant en „het meest overeenkomstig de verdiensten van
de heer DE GRAAF .
Op 8 april 1936 moest hierover worden beslist, maar niet allen
juichten een wijziging der statuten, waardoor herkiezing van bestuursleden mogelijk werd, toe. Toen de stembus werd geopend
bleek, dat het voorstel om de statuten ongewijzigd te laten was
aanvaard met 45 tegen 24 stemmen. Conform deze uitslag trad de
heer DE GRAAF af om te worden opgevolgd door de heer Dr. REITSMA,
die, na verloop van één jaar, waarin Dr. KEEGSTRA met de leiding
der vereniging belast was, voor de tweede maal de voorzittershamer in handen kreeg.
"

In februari 1937 diende een groep leraren onder leiding van de heer
G. P. J. VAN ALKEMADE, waarschijnlijk op instigatie van het bestuur,
een motie in, waarin aan het bestuur werd verzocht in de
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komende ledenvergadering het voorstel te doen de organisatie
open te stellen voor leraren, die werkzaam waren aan Christelijke
gymnasia en lycea.
Men had deze kwestie wel eens eerder besproken, maar de fusie
was afgewimpeld, omdat de meerderheid wilde, dat C.M.O. zich
zou blijven beperken tot de leraren bij het middelbaar onderwijs.
In 1927 hadden de leden goedgevonden, dat de statuten zo zouden
worden gewijzigd, dat gymnasiumleraren lid van de vereniging
konden worden, maar de uitwerking daarvan was uitgesteld teneinde
animositeit met de Groep uit het Genootschap te voorkomen.
Wel had men in die dagen het lidmaatschap mogelijk gemaakt
voor die leraren, die werkzaam waren aan lycea. Nadien had het
bestuur blijkbaar genoegen genomen met de bestaande regeling,
want slechts zo is het te verklaren, dat het in 1932 een gecombineerd
lidmaatschap met het Genootschap instelde en in 1936 besloot tot
reciprociteit van het steunfonds met dat van het Genootschap.
In de jaarvergadering 1937 werd niet gedebatteerd over de motieVan Alkemade c.s., maar de indiening ervan had de stoot gegeven
tot het zoeken van contact met het bestuur van de Groep. De desbetreffende samenspreking was niet bevredigend, want niet alleen
hadden de vertegenwoordigers van de Groep er op gewezen, dat
deze fusie als een onvriendelijke geste tegenover het Genootschap
zou worden beschouwd, maar zij hadden ook in het midden gebracht,
dat zij in de nieuw te vormen vereniging de zozeer begeerde gymnasiale sfeer node zouden missen. De fusiepogingen, waarover
in de jaarvergadering van 1938 nader zou worden gesproken, werden
ernstig aangevallen in een artikel van de hand van Dr. W. J. A.
SCHOUTEN in „De Nederlander" van 28 maart 1938, waarin o.m.
stond : „Wij betreuren het zeer, dat het C.M.O. bestuur dit voorstel
aan zijn ledenvergadering voorlegt. Laat men ons echter goed
begrijpen het gaat er ons niet om of het Genootschap misschien
een paar tientallen leden zal verliezen. We leven in een vrij land.
Maar we betwijfelen, of de oprichting van deze nieuwe vereniging
in het belang is van het gymnasiaal onderwijs en dat van de leraren .. .
Het zal ons daarom veel genoegen doen, wanneer de jaarvergadering
van C.M.O. op 13 april het voorstel van het bestuur verwerpt".
Ook in het orgaan van C.M.O. had men pro en contra stemmen
-
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gehoord, maar in de jaarvergadering kwamen de tongen eerst goed
los. Bij de daarop volgende stemming werd het bestuursvoorstel
tot fusie met 49 stemmen voor, 35 tegen en 5 blanco aangenomen.
Nadat de bestuursleden zich hadden beraden, stelde de voorzitter
voor om in verband met de geringe meerderheid de oude vereniging
te laten voortbestaan. Hierover ontstond weer een levendige gedachtenwisseling, maar het bestuursvoorstel werd tenslotte aanvaard
met 40 tegen 12 stemmen.
Het spreekt vanzelf, dat tijdens deze bespreking ook licht was
gevallen op de principiële zijde van de kwestie. In het orgaan had
een lid reeds geschreven : „Het doel van ons voorstel is niet om op
verovering uit te gaan om nieuwe leden te winnen, neen ons allereerste doel is voor alle leraren, die het Christelijk M. en V.H.O.
dienen, de mogelijkheid te openen zich in één vereniging met als
grondslag het onvoorwaardelijk gezag van de Heilige Schrift als
Gods Woord (art. 2 der statuten) te organiseren". De heer G. P. J. VAN
ALKEMADE had in een artikel erop gewezen, dat : „vast staat, dat het
Genootschap, met waardering voor al het goede, dat het presteerde,
op zuiver humanistische grondslag staat. En moeten we juist niet,
ook in onze organisatie, een positief Christelijk geluid doen horen ?"
Het in het geding brengen van deze zijde van het vraagstuk had
iemand in „De Nederlander" doen schrijven : „Zal de Christelijke
leraar, die het oude Genootschap trouw blijft, nu niet als een „water
en melk"man te boek komen staan".
De eenheid der leraren, die op positief Christelijk standpunt
stonden, lag ten grondslag aan de oproep, die een aantal leraren
in maart 1939 deden uitgaan aan de leraren bij Christelijke gymnasia

en lycea, waarin zij oprichting van een eigen organisatie bepleitten.
Deze oproep vond bijval en op 13 april werd in Amersfoort opgericht
de „Vereeniging van Docenten bij het Christelijk Gymnasiaal
Onderwijs". Aan de oprichting en alles, wat naar de propaganda
voor leden zweemde, werd in het orgaan van C.M.O. de nodige
aandacht geschonken. Een en ander had de belangstelling getrokken
en men vermoedde zelfs, dat de oprichting der nieuwe vereniging een
verstrekkend doel had. Zij, die zulks vermoedden, hadden gelijk,
zoals blijkt uit de volgende aanhalingen uit de brief, die de eerste
secretaris van de jonge organisatie aan het bestuur van C.M.O.
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Chr. H.B.S. voor Walcheren, Middelburg
1 september 1953

schreef: „Het zal u bekend zijn, dat een en ander niet los staat van
wat zich in 1938 binnen C.M.O. heeft afgespeeld. Daarom laten
wij u terstond weten, dat de nieuwe organisatie zich niet beschouwt
als een definitief aparte groep, maar het voorloopige van haar zelfstandig bestaan gaarne accentueert, juist ook omdat we meenden,
dat beiderzijds nadere besprekingen moeten volgen en de discussie
van vroeger voortzetting behoeft". In de bestuursvergadering
van C.M.O. van 3 juni 1939 verschenen ook drie vertegenwoordigers
der nieuwe vereniging. Na ampele besprekingen werd hun voorstel
om een commissie uit beide organisaties te belasten met het bestuderen van een mogelijke samenwerking aanvaard.
In de Genootschapskringen werd die sympathie voor de nieuwe
organisatie argwanend gadegeslagen en was men beducht voor een
komende Anschluss. De voorzitter van die vereniging besloot de
koe bij de horens te vatten en op 17 mei 1939 legde hij in een vergadering der samenwerkende verenigingen de volgende verklaring
af: „Namens het bestuur van het Genootschap deel ik hier mede,
dat dit op het standpunt staat, dat medewerking, zoals hier door
(C.M.O.) aan de nieuwe vereniging wordt verleend, onverenigbaar
is met de geest van hartelijke samenwerking, gelijk die de laatste
jaren steeds heeft geheerst". Op 7 juni diende het bestuur van C.M.O.
van repliek, bij monde van zijn vertegenwoordiger wees het er op,
dat het gerechtigd was datgene te doen, dat uit zijn beginselen
voortvloeide en derhalve niets kon terugnemen van hetgeen was
geschreven of gezegd. Dit standpunt vond waardering, maar daarmee
was de goede verstandhouding tussen de samenwerkenden nog niet
hersteld. Het scheen of ook boven de samenwerkende verenigingen
zich donkere wolken samenpakten, maar zouden zij zo onheilszwanger zijn als die, welke in diezelfde tijd boven Europa verschenen?
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VII
DE OORLOGSJAREN

De eerste september 1939 overschreden de Duitse legers de grenzen
van Polen. Vanaf het eerste ogenblik liepen alle Poolse verdedigingsplannen als gevolg van de intensieve Duitse luchtaanvallen in de war.
Door de Russische dolkstoot in de rug (17 september 1939) zakte de
Poolse verdediging volkomen ineen en op 2 oktober was de veldtocht
in dat deel van Europa ten einde.
Na deze overwinning bood HITLER een Duitse vrede aan, maar dit
aanbod werd door Groot-Brittannië en Frankrijk, met welke wereldrijken Duitsland sedert 3 september in oorlog was, afgewezen. Tot
militaire operaties van enige betekenis was het in het westen niet gekomen. De strijd was daar beperkt gebleven tot schermutselingen
in het Niemandsland, dat de twee betonnen stellingen — Maginot- en
Siegfriedlinie — scheidde.
In het voorjaar van 1940 veranderde de toestand geheel. Op 9 april
bezetten de Duitsers, zonder tegenstand te ontmoeten, Denemarken
en maakten zij een begin met de aanval op Noorwegen, dat zich na
krachtige tegenstand op 9 juni gewonnen moest geven aan de zoveel
sterkere overweldiger.
Op Ic) mei van dat jaar kwam het westelijk front in beweging. Na
vijf dagen was de worsteling in ons land beslist, waarna de Blitzkrieg
in België en Frankrijk met ongekende kracht werd voortgezet. In de
nacht van 27 op 28 mei nam koning LEOPOLD III de Duitse eis tot
onvoorwaardelijke capitulatie aan en op 22 juni legde de Derde
Republiek de wapens neer, een feit, dat mede was veroorzaakt door
de Italiaanse aanval in Zuid-Frankrijk. Nog geen twee maanden later
begon de „Battle of Britain", die echter op 31 oktober met een Britse
overwinning eindigde. Hierdoor was de kans op een Duitse invasie in
Engeland op korte termijn verkeken, maar het betekende ook, dat men
niet op een spoedig einde van de volkerenstrijd mocht rekenen.
Op 27 juli 1939 was het slechts drie dagen oude, vijfde kabinetdemissionnair geworden. Op Ic) augustus had Jhr. Mr.
D. J. DE GEER een nieuwe regering gevormd, waarin, voor de eerste
COLIJN
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maal in onze geschiedenis, sociaal-democraten zitting hadden. De
portefeuille van onderwijs werd beheerd door de heer G. BOLKESTEIN,
oud-inspecteur van het gymnasiaal en middelbaar onderwijs.
Dit ministerie stond onmiddellijk voor de problemen, welke verband hielden met de oorlogsomstandigheden. Reeds op 24 augustus
werd de zogenaamde voormobilisatie afgekondigd en vier dagen later
volgde de algemene mobilisatie, waardoor een aantal leraren aan het
onderwijs werd onttrokken. De rechtspositie der vast aangestelden was
behoorlijk geregeld, maar dit was niet het geval met degenen, die een
tijdelijke aanstelling hadden. Het was deze kwestie, die de samenwerkende verenigingen in studie namen, en waarvoor tenslotte een
bevredigende oplossing werd gevonden.
Hoewel de belangrijkste taak van het kabinet-DE GEER op ander
terrein lag, werden de onderwijsvraagstukken niet naar de achtergrond
gedrongen, hetgeen van minister BOLKESTEIN ook niet verwacht kon
worden. Het was echter bijna vanzelfsprekend, dat voorlopig een
streep werd gezet onder alle onderwijsverbeteringen, die geld kostten.
De nieuwbenoemde minister verklaarde tijdens een audiëntie, die
hij op 2 november 1939 aan vertegenwoordigers van de samenwerkende verenigingen verleende, dat hij de plannen van zijn voorganger in enigszins gewijzigde vorm wilde overnemen. In dit gesprek
was hij ook nader ingegaan op het probleem van het eindexamen der
h.b.s.-A, speciaal op dat in de handelswetenschappen, dat ingrijpend
zou worden gewijzigd, o.m. door het mondelinge examen in bedt-gshuishoudkunde, boekhouden en organisatie en techniek van de handel
en handelsrekenen te laten vervallen, ten gevolge waarvan het cijfer
voor het schriftelijk werk in genoemde vakken niet zou kunnen
worden opgehaald. De vertegenwoordiger van C.M.O. wees op het
ongewenste van deze wijziging en bepleitte invoering van drie cijfers
voor de handelswetenschappen. Bovendien brak hij een lans voor de
verlenging van de mondelinge examens in het recht van het maatschappelijk verkeer. De minister, die deze uiteenzetting met zichtbaar
welgevallen had beluisterd, verzocht de heren een en ander schriftelijk
vast te leggen. Aan dit verzoek werd gevolg gegeven en op 3o
november werd een desbetreffende nota naar 's Gravenhage gezonden.
Het koninklijk besluit van 13 december 1939 voldeed echter niet
aan de gekoesterde verlangens, want al zouden voor de onderdelen
-
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der handelswetenschappen drie in plaats van twee cijfers worden toegekend en de mondelinge examens in het recht van het maatschappelijk
verkeer en de staathuishoudkunde met vijf minuten worden verlengd,
dit kon toch dat enorme verlies van het schrappen van de mondelinge
examens in de twee andere onderdelen niet goedmaken.
Onbevredigend was ook, dat het lyceum nog steeds op een wettelijke
regeling wachtte. Dit vraagstuk diende nader te worden bezien. Op
22 december 1939 installeerde Dr. J. F. REITSMA, die met de leiding
van de samenwerkende verenigingen was belast, de zogenaamde
lyceum-commissie, die onder voorzitterschap van de heer Th. A.
VERDENIUS het gehele vraagstuk nader zou bestuderen. In deze commissie zaten namens C.M.O. de heren Dr. P. DOORNENBAL en Dr.
J. SMIT.

Hoewel de minister slechts enkele dagen van rustige arbeid waren
gegund, diende hij in april 1940 een nota van wijzigingen op het door
zijn voorganger ingediende wetsontwerp voor het voorbereidend
hoger en algemeen vormend middelbaar onderwijs in. Deze voorstellen waren van zo ingrijpende aard, dat feitelijk van een nieuw
wetsontwerp moest worden gesproken. De minister stelde een absolute
scheiding tussen beide takken van onderwijs voor. Het voorbereidend
hoger onderwijs zou worden gegeven in zesjarige lycea, t.w. in een
lyceum-A, het typisch klassieke onderwijs, in een lyceum-B, met als
onderwijskern de wis- en natuurkundige vakken, waarbij Latijn was
voorgeschreven als roostervak en in een lyceum C, een zesjarige
h.b.s. A. De minister liet de mogelijkheid open voor een gemeen-

-

schappelijke onderbouw voor twee of drie der onderscheidene lycea.
Met het doel een betere aansluiting tussen lager- en voorbereidend
hoger onderwijs te krijgen zouden alle eerste klassen der genoemde
typen van scholen het karakter van brugklassen krijgen.
Als school, die de handelsdagschool zou moeten vervangen wilde
minister BOLKESTEIN een vierjarige algemene middelbare school
stichten, waar de voorbereiding voor de praktijk van het maatschappelijke leven op de voorgrond zou staan. Tenslotte sprak hij zijn mening
uit, dat de vijfjarige middelbare school voor meisjes de school moest
zijn, waar alle meisjes, die zich wilden ontwikkelen, maar die nimmer
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verder zouden studeren, haar plaats moesten vinden. Evenals de lycea
zouden ook deze scholen in het bezit van een determineerklasse moeten
komen.
De principiële scheiding tussen het V.H.O. en het M.O. was een
element in het nieuwe wetsontwerp, dat velen ervan weerhield er
aanstonds mee te sympatiseren. Dit kwam echter niet zo sterk tot
uiting, want korte tijd na de indiening was de regering genoodzaakt
ons land te verlaten.
De oorlogsdagen maakten een geweldige indruk. Terecht werd het
verlies onzer zelfstandigheid en vrijheid als een grote rampspoed ondervonden en velen waren zeer gedeprimeerd. Op io juni 1940 schreef
de heer HEIDINGA aan de heer DOORNENBAL 0.111. „Gelukkig kunnen
we weer werken aan onze dagelijkse arbeid, als is ons gemoed voller
dan we uiten". Het oorlogsgeweld ging echter na de capitulatie onverminderd door en typerend zijn de volgende zinsneden uit een brief,
die Dr. REITSMA op s juni 1940 aan Dr. DOORNENBAL schreef: „R'dam
maakt moeilijke tijden door. De bezoeken der Engelse vliegtuigen,
elke nacht weer, zijn moordend voor het zenuwleven van veel mensen.
Persoonlijk maken wij het best, maar alles werkt zo deprimerend, dat
er geen lust is tot enige arbeid, die niet noodzakelijk is".
Het was echter niet alleen het oorlogsgebeuren, dat velen verontrustte. Ook de binnenlandse aangelegenheden eisten veler aandacht
op. In mei 1940 ging ons volk met één stap over van de rechtsstaat
naar het rechteloze autoritaire regime. De door HITLER aangestelde
rijkscommissaris was het die, uit hoofde van zijn ambt, maatregelen
van wetgevende aard kon nemen. Welk een schrille tegenstelling,
wanneer men bedenkt, dat tot dusverre in Nederland wetten alleen
tot stand konden komen „met gemeen overleg" van de regering en
de door het volk gekozen staten-generaal!
Het oppermachtige Duitse bewind maakte vanzelfsprekend gebruik
van de diensten der verschillende departementsambtenaren. Op het
departement van onderwijs, kunsten en wetenschappen oefende Prof.
Dr. G. A. VAN POELJE het ambt van secretaris-generaal uit. In het laatst
van augustus 1940 richtte hij aan zijn afdelingschefs een nota, waarbij
de mogelijkheid werd geopend aan gehuwde ambtenaren met kinderen
toestemming te verlenen op 31 augustus thuis te blijven teneinde toezicht op hun spruiten te houden. Dit snaakse stuk leidde er toe, dat
:
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het gehele personeel op koninginnedag vrijaf nam, hetgeen door de
Duitsers als een demonstratie werd beschouwd. De arrestatie van Prof.
VAN POELJE volgde dan ook prompt.
Gedurende korte tijd nam Mr. H. J. REININK zijn taak over, maar
toen op 22 november 1940 het departement werd gesplitst in een
departement van opvoeding, wetenschap en cultuurbescherming en
een van volksvoorlichting en kunsten werd hij opgevolgd door de
secretarissen-generaal Prof. Dr. J. VAN DAM en Dr. T. GOEDEWAAGEN,
niet wie de eerste functionarissen met uitgesproken Duitse sympathieën
hun intrede deden. Nu zouden de bezetters gelegenheid krijgen het
onderwijsbeleid, voor zover dat door de centrale instantie werd bepaald, meer en meer te stuwen in de hun welgevallige richting. In
dat verband moet ook worden gezien de benoeming van Dr. D. G.
NOORDIJK tot inspecteur van het onderwijs in algemene dienst.
Krachtens het besluit van 2 september 1941 kreeg deze „het toezicht
op de opvoeding tot een juist besef van orde en tucht aan alle onderwijsinstellingen, behalve de universiteiten en hogescholen, alsmede het
toezicht op de handhaving van de orde en rust aan deze scholen".
Zakelijk niet belangrijk, maar in dit verband symptomatisch van
betekenis, was de vervanging op 1 januari 1942 van de „Mededelingen"
van het departement door het tijdschrift „Opvoeding, wetenschap en
kultuurbescherming". Het eerstgenoemde geschrift verscheen sedert
1934 en had ten doel alle stukken van algemene betekenis beschikbaar
te stellen voor een ieder, die dat wenste. Men wilde de openbare
mening niet beïnvloeden, maar dit veranderde met de verschijning
van de nieuwe periodiek. In het voorwoord van het eerste nummer
schreef Prof. VAN DAM 0.M. : „De veelheid van bladen en tijdschriften,
die thans om redenen van economische aard moeten verdwijnen, is
een duidelijke weerspiegeling van de rijkdom en de veelsoortigheid,
maar tegelijkertijd van de gespletenheid van ons onderwijs. Zonder
aan de verdiensten van ons onderwijs- en opvoedingssysteem tekort
te doen, mag ik vaststellen, dat daarbij in vele opzichten het volkseigene heeft moeten achterstaan bij het groepseigene. Ons tijdschrift
wil, als drager van de politiek van het departement, dit volkseigene,
het gemeenschappelijke in de verscheidenheid, het algemeenNederlandsche in de veelvuldigheid van aspecten, de opvoeding tot
Nederlander, bewust trachten te stimuleren".
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Het optreden van Prof. VAN DAM mar keerde het ogenblik, waarop
de anti-Joodse maatregelen bij het onderwijs stelselmatig werden doorgevoerd. Tegen deze uitzonderingsregelingen werd ook door vertegenwoordigers van het Christelijk onderwijs geageerd, maar het
mocht niet baten.
Hoewel Prof. VAN DAM vaak te inschikkelijk tegenover de Duitsers
was, wist hij wel te voorkomen dat met ingang van 6 februari 1941
de bijzondere scholen in openbare zouden worden omgezet. Waarschijnlijk moeten wij als koopprijs hiervan zien de verordeningen van
19 en 21 februari 1941, waarbij werd bepaald dat ongehuwde leerkrachten bij het voorbereidend hoger-, middelbaar-, lager- en nijverheidsonderwijs, die in communauteit leefden, voortaan zestig procent
van hun wettelijke bezoldiging zouden ontvangen en geestelijken en
kloosterlingen niet benoembaar zouden zijn tot rector, directeur of
hoofd van een onderwijsinstelling „in de meest uitgebreide zin des
woords". Deze ingrijpende aantasting van de rechten van het bijzonder
onderwijs werd voortgezet met de verordening van 8 april 1941, waarin
werd bepaald, dat gemeente- en schoolbesturen bij het ontstaan van
een vacature voor een vaste betrekking zo mogelijk drie maanden
tevoren een oproep moesten plaatsen in een door de secretaris-generaal
aan te wijzen periodiek. De opgemaakte voordracht diende te worden
voorgelegd aan „de secretaris-generaal of de door dezen aangewezen
instanties", die het recht hadden het voorstel geheel of gedeeltelijk
af te wijzen. Wanneer binnen een termijn van zes weken geen antwoord was binnengekomen, kon een bestuur tot benoeming overgaan.
Tenslotte was nog vastgelegd, dat ongevraagd ontslag van onderwijzend personeel door de secretaris-generaal moest worden goed-

gekeurd.
De besturen der organisaties protesteerden tegen deze maatregel,
maar zij werden met een kluitje in het riet gestuurd, want Prof.
VAN DAM verklaarde, dat er in feite niets zou veranderen en op 3 mei
1941 schreef hij aan de schoolbesturen : „Het besluit heeft ten doel er
voor te zorgen, dat slechts zij, die zich loyaal ten aanzien van de
bezettende macht zullen gedragen, de school zullen betreden".
De Bond van Verenigingen voor Christelijk Middelbaar en Voorbereidend Hoger Onderwijs, wilde op voorstel van zijn voorzitter
adviseren deze verordening niet na te leven, maar de overige organi75

saties wilden die weg niet opgaan en zo besloot ook de Bond een
afwachtende houding aan te nemen.
Op 9 januari 1942 volgde een nieuwe verordening, waarbij werd
bepaald dat, wanneer bij herhaalde aanbeveling van de zijde van het
departement geen sollicitanten, die de goedkeuring der overheid wegdroegen voor benoeming werden voorgedragen, de secretaris-generaal
het benoemingsrecht aan zich kon trekken.
Deze verordening hing nauw samen met die van de rijkscommissaris
op diezelfde dag, waarin o.m. stond : „Leerkrachten en hoofden van
onderwijsinrichtingen van elke soort, met uitzondering van universiteiten en hogescholen, kunnen, wanneer zij op de hun toevertrouwde
leerlingen een invloed uitoefenen, welke in strijd is met het belang
van een voorspoedige ontwikkeling van het Nederlandsche schoolwezen, worden ontslagen . . . In minder ernstige gevallen kunnen (zij)
. . . voor bepaalde tijd worden geschorst . . . Gelijktijdig met ontslag
wordt . . . beslist of de ontslagene financieele verzorging genieten zal
en, zo ja, welke. Gelijktijdig met de schorsing wordt beslist, of de
wedde geheel of gedeeltelijk zal worden ingehouden . . . Leerkrachten
of schoolhoofden, die . . . zijn ontslagen of geschorst mogen het
beroep van leraar aan een andere school binnen het bezette Nederlandsche gebied niet uitoefenen".
Het fundamentele recht van benoeming en ontslag werd dus aan de
schoolbesturen ontnomen. Deze stonden in een voorkomend geval
voor een keuze, nl. dtegen hun geweten in een benoeming of ontslag
te erkennen, M' deze beslissing naast zich neer te leggen. De Bond van
Verenigingen besloot de knoop door te hakken en in een brief van
S februari 1942 meldde het bestuur aan de secretaris-generaal, dat de
benoemingsverordeningen niet langer zouden worden nageleefd : „De
overheid kan niet overnemen de verantwoordelijkheid, die God
Almachtig in hun conscientie aan die verantwoordelijkheid heeft gebonden". De Bond stond toen niet alleen, want in de daarop volgende
weken stroomden de mededelingen van niet-naleving der verordeningen ten departemente binnen.
De schoolbesturen hernamen dus hun oude rechten en zegden het
gentleman's agreement op. Deze overeenkomst had o.m. betrekking
op het plaatsen van oproepen van sollicitanten in het departementale
tijdschrift en het insturen van de opgestelde voordrachten. Zij speelden
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hoog spel, want op grond van de verordening van de rijkscommissaris
van 25 juli 1941 kon deze een schoolbestuur van een onderwijsinrichting, waar de „orde of rust op niet voldoende wijze" werd
gewaarborgd of dat „aanwijzingen niet of niet genoegzaam opvolg (de)"
op zij zetten en vervangen door een gemachtigde, ja zelfs de school
voor bepaalde of onbepaalde tijd sluiten.
In die gevaarlijke situatie riep het bestuur van onze vereniging de
correspondenten aan de verschillende scholen in vergadering te Utrecht
bijeen. Het was de tweede maal, dat tot deze maatregel voor onderling
beraad de toevlucht werd genomen. De eerste keer was men bijeengekomen in december 1940 ter bespreking van de houding, die de
leden hadden aan te nemen tegenover allerlei eisen, welke de bezetter
hen stelde. Vooral de loyaliteitsverklaring had toen nogal in het
centrum van de belangstelling gestaan, en de vergadering was gekenmerkt door een enigszins aarzelende houding, waaruit bleek dat
men zich in de gewijzigde situatie nog wat onwennig voelde, niet
het minst als gevolg van het feit, dat de oogmerken van de vijand
nog niet door allen duidelijk werden onderkend.
In de vergadering in het voorjaar van 1942 werden echter forsere
geluiden vernomen. Men was het er wel algemeen over eens, dat de
intrede van een gemachtigde van de bezetter in een van onze Christelijke V.H.M.O.-scholen een algemene exodus van alle aan die school
werkende leraren ten gevolge zou moeten hebben. Met jeugdig vuur
betoogde de heer J. W. MARMELSTEIN, dat onze leerlingen ons terecht
zouden verachten, als die consequentie niet werd getrokken uit het
eventuele ingrijpen van de handlanger VAN DAM in onze vrije scholen.

Om het stelling nemen te vergemakkelijken en degenen die het spits
zouden moeten afbijten het gevoel te geven dat zij niet alleen stonden,
lag er een voorstel tot fondsvorming en steunverlening ter tafel, ontsproten aan het brein van collega G. A. JANSSEN, op dat moment
leraar aan de Christelijke h.b.s. te Leiden. Dit plan was tevoren met
voorzitter RODENBURG besproken, die er gaarne instemming mee had
betuigd. De bedoeling was, dat een ieder maandelijks 2% van zijn
inkomen ter zijde zou leggen, zodat er een kapitaal van een zekere
omvang zou ontstaan, waaruit — in geval van nood — steun zou kunnen
worden verleend aan collega's, die als gevolg van hun optreden brodeloos zouden worden.
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Het plan-JANSSEN vond een goed onthaal. Maar er moest worden
nagegaan op hoeveel geld men zou kunnen rekenen. Dat betekende dat de scholen zouden moeten worden bezocht, een bezigheid
die in die dagen zo weinig mogelijk in het oog moest lopen.
Twee gepensioneerde mensen werden bereid gevonden deze taak op
zich te nemen; hun namen zijn waard bij dezen aan de vergetelheid
te worden ontrukt : het waren de heren N. HEERTJES en R. A. DEN
OUDEN, beiden wonende te Oegstgeest. Zij hebben hun werk nauwgezet gedaan, zodat na verloop van korte tijd bekend was wie er aan
de actie wensten mee te doen, en over hoeveel geld zou kunnen worden
beschikt. In dit verband is het interessant te weten, dat de bovengenoemde heren niet in alle gevallen zo maar in de school tot de
rector of directeur werden toegelaten. Ondanks hun mogelijkheid
zich te kunnen legitimeren, werden zij hier en daar met wantrouwen
tegemoet getreden, omdat men bang was met spionnen te maken te
hebben. Met meer of minder moeite moest dan eerst het ijs worden
gebroken. Daarna was het succes wel verzekerd. Het overgrote deel
der leraren aan onze scholen was bereid voor de verdediging van het
Christelijk onderwijs de noodzakelijke offers te brengen. Voor het
overige behoefde men geen geld te storten vóór er ergens iets zou
gebeuren; verwacht werd alleen dat men het ter zijde zou leggen.
Het zou trouwens om meer dan een reden niet raadzaam geweest
zijn op een centraal punt gelden te verzamelen.
Gelukkig zijn wij er voor bewaard gebleven, dat de organisatie
van het fonds in werking moest worden gesteld. Het is een sluimerend bestaan blijven leiden. Het krachtig en vastberaden positie
kiezen van de schoolbesturen heeft zeker tot dat resultaat niet
weinig bijgedragen. God heeft ons Christelijk V.H.M.O. in die bange

tijden bewaard voor beproevingen die aanvankelijk onvermijdelijk
schenen.
De ontworpen regelingen, die het mogelijk hadden gemaakt het
Nederlandse onderwijs van boven af te beheren, werden nimmer
krachtig ten uitvoer gebracht. De pogingen tot nazificering van het
onderwijs waren door de Duitsers te laat ondernomen. De eerste inzinking van na de capitulatie was voorbij. Er was geen sprake meer
van een gelaten aanvaarden van een Duitse overwinning.
Nadat was gebleken, dat de invasie in Engeland onuitvoerbaar was
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en de Italianen er niet in waren geslaagd de Britten uit de Middellandse
Zee te verdrijven, had men nieuwe hoop gekregen.
HITLER had in de winter van 1940 op 1941 de grote aanval op het
oostelijk bekken van de Oude Wereldzee voorbereid. Op 6 april 1941
begon de strijd tegen Joego-Slavië, dat na twaalf dagen op de knieën
was gebracht. Enkele weken daarna zakte het verzet van Griekenland
in elkaar. Nadat het Balkanschiereiland onder invloed van het Derde
Rijk was geraakt, begon de Fhrer zijn kruistocht tegen SowjetRusland. Op de 22ste juni 1941, één dag vóór de datum waarop
Napoleon in 1812 met de eerste troepen van zijn Grande Armée over
de Njemen was getrokken, gingen de Duitsers tot de aanval over.
Een nieuwe Blitzkrieg scheen te zijn begonnen. Nederland ging met
een gevoel van moedeloosheid het jaar 1942 tegemoet en in de
„Oranjekrant" las men: „De stemming onder de Nederlandsche
bevolking is de laatste tijd uitgesproken down. Men is zeer terneergeslagen en het heeft alle schijn, dat daartoe reden te over is. Immers
aan de meeste oorlogsfronten gaat onze zaak bepaald slecht. Het zou
dwaasheid zijn dit niet te willen erkennen". Maar juist in die dagen
verscheen een lichtstraal, want het Duitse legercommuniqué van
18 december 1941 bevatte de mededeling dat HITLER'S troepen
„volgens plan en om het front te verkorten" waren teruggetrokken.
De overwinnaars was een halt toegeroepen.
In het Verre Oosten was intussen een nieuw strijdtoneel ontstaan.
Op 7 december 1941 deed Japan een onverhoedse aanval op Pearl
Harbour, waardoor ook de Verenigde Staten officieel in de volkerenstrijd werden betrokken. Het Land van de Rijzende Zon begon zijn
bliksemoorlog en nadat op 7 april 1942 de worsteling op Sumatra was
geëindigd, was zuid-oost-Azië in Nippon's handen. Ook daar liep het
echter vast, want een offensief tegen Australië kon niet ten uitvoer
worden gebracht.
De Duitsers kregen door een en ander wel andere zaken dan
onderwijsproblemen op te lossen, maar alvorens van dit onderwerp af
te stappen, zullen nog enkele vraagstukken moeten worden besproken.
Reeds op 23 augustus 1940 had Dr. F. WIMMER, commissarisgeneraal van bestuur en justitie, aan het departement gemeld, dat de leerboeken gezuiverd moesten worden van „toespelingen, opmerkingen,
beweringen en verdachtmakingen . . . die het Grootduitse Rijk, zijn
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volk, zijn leiding, zijn politieke ontwikkeling en zijn houding ten opzichte van wereldbeschouwing en sociale en economische problemen
in discrediet zouden brengen".
Een door het ministerie ingestelde commissie wist de machthebbers
er van te overtuigen, dat het ondoenlijk was, alle boeken en leermiddelen ter controle te doen inleveren. Zij voerde toen verbeterblaadjes in, waarvan de uitwerking niet altijd zodanig was als de heer
Dr. WIMMER en de zijnen hadden gehoopt.
Ingrijpend was het voorschrift van is januari 1943, waarbij het
gebruik van het boekje van Prof. Dr. J. DE VRIES „Onze Voorouders"
verplicht werd gesteld. Dit werkje was zodanig geschreven, dat „hierin
van het leven der Germanen een zeer objectief en duidelijk beeld
(werd) gegeven, dat in menig opzicht volkomen afwijkt van de tot
dusver vaak op dit stuk gegeven onjuiste voorlichting". Dit ingrijpen
in de vrijheid van onderwijs werd onrechtmatig geacht en op 27 maart
1943 verzocht de Raad van Leraren (over deze instelling wordt hieronder meer meegedeeld) aan de secretaris-generaal intrekking van
deze beschikking, die zou kunnen leiden „tot starre, doodse eenvormigheid van ons onderwijs". Succes werd echter niet geboekt.
De secretaris-generaal koesterde hervormingsplannen betreffende
het V.H.M.O. In een radiorede, die Prof. VAN DAM op 23 februari
1941 had gehouden, had hij reeds gesproken over herziening van het
onderwijs in de Nederlandse taal, o.m. door uitbreiding van het verplichte aantal lesuren. De nieuwe urentabel, waarin deze plannen waren
uitgewerkt, werd in juli d.a.v. afgekondigd. Deze gaf naast uitbreiding
van het aantal uren Nederlands een vermeerdering van dat in de Duitse
taal en letterkunde, een en ander ten koste van het aantal lesuren Frans.
Ook het eindexamen was op de helling geplaatst en op 17 december
1941 maakte Prof. VAN DAM de nieuwe regeling bekend, krachtens
welke de examenstof aanzienlijk werd beperkt.
De organisaties, bevreesd voor een ingrijpende wijziging van het
V.H.M.O., stelden alles in het werk dit te voorkomen en in dat licht
moeten wij ook zien de opheffing van de lyceumcommissie in april 1941.
Aan de materiële positie der leraren werd eveneens aandacht geschonken. De eerste aanranding der salarisregeling kwam toen de
secretaris-generaal op 20 juli 1940 aan het G.O. voor het V.H.M.O.
bekend maakte, dat hij de garantiebepalingen wilde wijzigen door
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instelling van een glijdende garantie. Bij daling van het aantal lesuren
zou een aantal garantie-uren worden toegekend, dat na een, twee, drie
en vier jaren zou worden verminderd met resp. 25, 5o, 75 en zoo % .
In de vergadering van het G.O. van 25 juli werden deze voorstellen
onaanvaardbaar genoemd, o.m. omdat in een overgangstijd geen principiële wijzigingen in de rechtspositie der leraren mochten worden
aangebracht, maar ook omdat door het wegvallen van de garantie de
laatste herinnering aan de volledige betrekking zou verdwijnen. Men
zag van deze tegenstand de gunstige gevolgen, want in september 1940
werd de regeling niet van kracht en in april 1941 kon in de vergadering
van de Raad van Leraren worden meegedeeld, dat het garantievoorstel
„voorshands" bleef rusten.
Uiteraard werd dit in die dagen niet gezien, maar achteraf kan
worden gezegd, dat de principiële strijd bij het onderwijs, speciaal bij
het bijzonder, reeds vóór 1943 was gestreden en gewonnen. Het geboden verzet droeg er in niet onbelangrijke mate toe bij dat het
Christelijk onderwijs, wat betreft organisatie en strekking, vrijwel
ongerept door de bezettingstijd kon worden geloodst.

Hoe stond het met de lerarenverenigingen ? De Duitse bezetter
wilde het gehele maatschappelijke leven van boven af regelen. Hij was
afkerig van de democratische opbouw der bestaande vak- en standsorganisaties en wenste deze te vervangen door groeperingen, waarin
het leidersbeginsel duidelijk naar voren kwam. Op 3 augustus 1940
was in 's-Gravenhage een bijeenkomst belegd, waar werd gesproken
over de oprichting van een Nederlandse Onderwijs Federatie. De heer
G. M. MEURS zei daar o.a. : „Het is onze diep gewortelde overtuiging,
dat allen, die ons Nederlandse onderwijs dienen, vandaag zich los
moeten weten te maken van het oude en zich aaneen hebben te sluiten
om gezamenlijk het werk aan te vangen, dat nu van ons wordt gevraagd. Dit zal velen van ons moeilijk vallen, maar verantwoordelijkheid is immer zwaar te dragen". Het plan werd echter niet gerealiseerd,
hetgeen, gezien de heersende opvattingen, niet verwonderlijk was. De
houding van het bestuur van C.M.O. dat gaarne schitterde door afwezigheid, was typerend voor de houding van het Protestant Christelijk
onderwijs in ons land.
Toch gaf deze concentratiegedachte stof tot nadenken en zij gaf de
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stoot tot een hechtere samenwerking tussen de lerarenverenigingen.
Men besloot over te gaan tot de oprichting van de Raad van Leraren
bij het V.H. en M.O. Deze instelling stelde zich ten doel „de belangen
van het voorbereidend hogere en middelbaar onderwijs in het algemeen te behartigen, alsmede de gemeenschappelijke belangen van
de Nederlandse leraren" te verdedigen. De eerste vergadering van het
in oprichting zijnde lichaam vond plaats op i i december 1940. Onze
vereniging werd daar vertegenwoordigd door Dr. J. F. REITSMA en
Dr. P. DOORNENBAL. Spoedig was men het eens over de statuten en
deze konden in de verschillende weekbladen van januari 1941 worden
afgedrukt.
De handelingen van ons bestuur werden, wanneer het om algemene
belangen ging, meer en meer gecoordineerd binnen deze raad.
Op 8 maart 1941 werd in een raadsvergadering de aansluiting van
de Raad van Leraren bij het Verbond van Hogere Ambtenaren ter tafel
gebracht. Dit Verbond was in oktober 1940 ontstaan uit de fusie van de
Centrale van Hogere Rijksambtenaren en de Centrale van Hogere
Gemeenteambtenaren. Het bestuur van C.M.O. verzette zich met alle
macht tegen de uitvoering van het gedane voorstel, maar het stond
in die bewuste raadsvergadering alleen. Toch wist het te bereiken, dat
de beslissing zou worden uitgesteld. Achteraf beschouwd kan men
dankbaar zijn, dat ons bestuur deze houding heeft aangenomen, want
aansluiting was de eerste stap geweest op de weg naar het Duitse ideaal
van één ambtenarenorganisatie. De Duitsers stelden bij monde van
Dr. KAUTE zelfs een ultimatum aan de Raad, waarin werd geëist dat
deze vóór z september een voorstel zou doen voor de oprichting van
een grote organisatie, die evenwel niet de vorm van een fusie mocht
aannemen, maar een „Zusammenschmelzung" moest zijn. De besturen
van A.V.M.O. en St. Bonaventura wilden toen evenmin ingaan op
de gedane suggestie om toe te treden tot het Verbond van Hogere
Ambtenaren. Tenslotte werd in een raadsvergadering het besluit genomen zich niet aan te sluiten. Deze beslissing betekende ook, dat men
negatief op het Duitse voorstel antwoordde.
Van de vraagstukken, die in de Raad werden besproken, noem ik
o.m. het handhaven van de rust in de scholen, de arbeidsinzet van
leerlingen, de tewerkstelling van leraren, het wegvoeren van leraren
in krijgsgevangenschap, evacuatie, vordering van schoolgebouwen en
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brandstoffentoewijzing voor studeerkamers. De Raad besteedde aan
de behandeling dezer vraagstukken veel tijd, maar de resultaten waren
daarmede niet in overeenstemming, want alle desbetreffende vertogen
werden negatief beantwoord door de toonaangevende instanties.
In de tijd der bezetting stegen de kosten van levensonderhoud aanzienlijk en reeds in maart 1941 was een salarisverhoging van 5% voor
alle ambtenaren met handhaving van de toegestane vermeerdering
met 6% van salarissen tot f 1.800,— gevraagd. Het antwoord was, dat
ook de ambtenaren moesten aansturen op een lager levenspeil. Daarbij
kwam, dat zolang de ambtenaren hun bonnen konden omzetten in
gedistribueerde waren, er volgens de overheid geen enkele aanleiding
bestond voor salarisverbetering.
De Raad van Leraren onderzocht aan de hand van gegevens, die
waren verstrekt door het Centraal Bureau voor de Statistiek de
werkelijke toestand. Hij calculeerde, dat op 1 januari 1941 degenen,
die een salaris hadden vanf i.800,— totf 2.3 00,— een tekort hadden van
14,6% . Deze tekorten bedroegen bij de groep van f 2.30o,— tot
ƒ3.000,—: 12,5%; vanf3.000,— totf4.000,— : 7% en bij die van f 4.000,tot f 6.000,—: 3,4%. Effect sorteerde dit onderzoek niet.
Op 28 november 1941 werd eindelijk het k.b. van 4 december 1935
betreffende de korting van 5% buiten werking gesteld. Ondanks aandringen van de zijde van de Raad werd er verder niet veel gewijzigd.
Men volstond met verhoging van de kinderbijslag. De armoede deed
haar intrede in de leraarsgezinnen en toch moesten zij als opvoeders
van de jeugd fit blijven. Opmerkelijk is het artikel „Enkele opmerkingen van huiselijke aard" van de hand van de heer J. W.
MARMELSTEIN in het Orgaan van december 1941, waaruit ik het
volgende overneem: „Het komt mij voor dat wij, in onze, wat het
stoffelijke betreft, zo moeilijke tijd, geroepen zijn elkander mededeling
te doen van onze „verlichtende" ontdekkingen. Om de voorraad van
onze rooktabak wat aan te vullen : ik heb bevonden dat Alex Meyer's
theesurrogaat (Kromboomsloot, Amsterdam), een tamelijk goed rookartikel is. Ik meng het met mijn echte tabak en rook zo een lekkere
pijp, die, volgens de huisgenoten, een tamelijk goede reuk verspreidt,
wo gram voor dertig centen".
Gelukkig, dat de dageraad van de bevrijding aan de hemel merkbaar
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was, want anders had men minder krachtig het opgedragen werk
kunnen verrichten. In de wintermaanden van 1942 begonnen de
wijzigingen in de oorlogstoestand duidelijker te worden. Langer dan
twee maanden (14 september tot 19 november 1942) had de Duitse
aanval op Stalingrad geduurd, maar de verdedigers wisten van geen
wijken en toen op 19 november 1942 het Russische tegenoffensief losbarstte, bleek dit volledig succes op te leveren. De Duitsers moesten.
terug. Op 2 februari 1943 was het leger bij Stalingrad in zijn egel-

stelling genoodzaakt te capituleren. In de loop van dat jaar werden
de Duitsers steeds verder teruggedrongen, zodat in september 1944
het Russische grondgebied in feite was ontruimd.
Op 8 november 1942 waren de geallieerde landingen in NoordAfrika begonnen en in mei 1943 waren de Asgenoten uit dat deel
der wereld verdreven, waardoor op io juli de landing op Sicilië kon
worden uitgevoerd. De omwenteling in Italië betekende jammer
genoeg niet, dat de Geallieerden het door de toegesnelde Duitsers gevormde front konden doorbreken.
Gedurende de tijd, waarin deze belangrijke gebeurtenissen zich afspeelden, was een begin gemaakt met de geweldige luchtaanvallen op
het Derde Rijk en waren de Geallieerden ook in de Pacific hun zegevierende opmars begonnen. Alles wees op de naderende bevrijding
en de twijfelmoedigen werden meer en meer uit de droom geholpen
door de berichten van de B.B.C., maar meer nog door het geronk van
de overvliegende vliegtuigen.
In het diepste geheim was sedert de herfst van 1943 de invasie in
Frankrijk voorbereid. Op 6 juni 1944 brak de dag, waarnaar miljoenen

reikhalzend hadden uitgezien, aan. Langzaam maar zeker drongen de
bevrijders op en op 4 september 1944 stonden zij bij onze landsgrenzen.
De hoop op een spoedige bevrijding ging echter na de slag om Arnhem
in rook op. Noord-Nederland zou voorlopig bezet gebied blijven.
De jacht op de mannelijke bevolking nam een ongekende omvang aan
en werd slechts geëvenaard door die op voedsel tijdens de beruchte
hongerwinter. De scholen werkten met noodroosters en voor velen
stond het onderwijs geheel stil. Op 20 december 1944 schreef de heer DE
LANGE aan Dr. LA FLEUR de volgende voor de toestand kenmerkende

brief: „Ik ben dus uitsluitend werkzaam in de particuliere voedselvoorziening. Met de voedselpositie is het hier (Aerdenhout) zeer slecht.
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Chr. Lyceum, Zwolle
10 oktober 1917

Chr. H.B.S., Enschede
1 september 1955
Directeurs- en Lerarenkamer „Knus hoekje"

I

Baudartius Lyceum, Zutphen
1 september 1920

Grotius College Prot. Lyceum, Heerlen
1 september 1947
II

Chr. Lyceum, Leiden
1 september 1919

Chr. M.M.S. Essenburgsingel 58, Rotterdam, in aanbouw
september 1949
III
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Chr. Gymnasium, Utrecht
november 1897

Gereformeerd Lyceum, Lyceumstraat 3, Kampen
september 1897
IV

We hebben met ons vieren nog 2 mud aardappelen; niets op de bon.
Tarwe, erwten en bonen niet te krijgen, al ga je je kleren van het lijf
ruilen. Hoe lang nog ? . . . De enige chemie, die ik bij voortduring
bedrijf is : maken van stroop uit suikerbieten. Preparaat gelukt voortreffelijk ! We hebben een mud suikerbieten, daaruit komen + 20 potjes
dikke stroop . . . We geven allen te hooi en te gras taken. Maar geven
in enig opzicht doet het niet. Wat moet dat straks allemaal worden ?"
Hoe moest het lerarengezin zich in die dagen handhaven ? De
prijzen op de zwarte markt waren gestegen tot fantastische hoogte.
Zo kostte i kg boter in augustus 1944 op die markt nog f 5o,—, maar
in april 1945 reedsf 24o,—. De prijzen van één mud aardappelen waren
in diezelfde periode gestegen van f 25,— tot f 700,— en die van 1 kg
tarwe vanf 3,20 tOtf 5o,—. De ergste vorm van zwarte handel was die,
waarbij geld geen rol speelde en de begeerde goederen alleen tegen
andere goederen konden worden geruild. Als goudgerande ruilmiddelen golden dan koffie, thee, vooroorlogse tabak en cognac.
Maar welk leraarsgezin kon zich de weelde veroorloven om dergelijke
prijzen voor het hoognodige te geven. Gelukkig waren diegenen, die
met de aan hun zorgen toevertrouwde leerlingen, vooral wanneer het
een streekschool betrof, een innige gemeenschap vormden.
Tegen het einde van april 1945 was de voedselpositie onhoudbaar
geworden. Het bonnenlijstje van 22 tot 29 april vermeldde nog wel
40o gram brood, 125 gram vlees, 1 kg aardappelen, so gram kaas,
4 kg suikerbieten en ioo gram vervangingsmiddelen, maar wie was in
staat deze produkten machtig te worden ? Gelukkig brachten de voorraden van het Zweedse- en het Zwitserse Rode Kruis enige verlichting,
maar het was in de laatste week voor de bevrijding toch zover gekomen, dat de distributie in het Westen niet meer gaf dan 1 kg
aardappelen en de grondstoffen voor een half brood per persoon.
Toch moest het onderwijzend personeel fit blijven en de jeugd
sterken door zijn voorbeeld. Ter illustratie geef ik de tekst van een
stuk, dat uitging van het lerarenverzet. „Steeds groter wordt in het
bezette gebied het aantal dergenen, die geen normale beroepsbezigheden meer kunnen verrichten. Hierdoor neemt de door de vijand
bewust gewilde desorganisatie hand over hand toe. Des te groter verantwoordelijkheid rust op hen, die hoewel door de omstandigheden
gehandicapt hun werk niet behoeven neer te leggen.
6
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Zo eist het behoud van de Nederlandse volkskracht dat het onderwijs, het middelbaar en gymnasiaal in het bijzonder, het koste wat
het kost, voortgang vindt. Niet „om de jeugd van de voor haar zo
gevaarlijke straat te houden", blijkbaar het hoogste argument waartoe
VAN DAM zich kan opwerken (brief van 18 september 1944), maar om
tot het uiterste tegen te gaan, dat er nog meer onvoldoend ontwikkelde
jeugd gaat bijdragen tot verslapping van het Nederlandse volk in de
zware tijd, die wij tegemoet gaan.
Er zijn verschillende dwingende redenen om hierop te wijzen:
Ouders, die niet van het standpunt uitgaan, dat hun kinderen het
grootste deel van hun tijd aan hun schoolwerk moeten besteden, maar
die menen voor de uitgebreide huishoudelijke bezigheden van het
ogenblik volledig beslag op hen te kunnen leggen, handelen onverantwoordelijk. Het is zeer zwaar om het hoofd te bieden aan de
steeds toenemende stemming „dat er nu toch eenmaal niemand meer
iets uitvoert", maar het moet.
Rectoren en Directeuren, die niet alles in het werk stellen om hun
leraren in actie te brengen, ook als die buiten wonen, ook als het
schoolgebouw onbruikbaar is, handelen onverantwoordelijk. Zij
hebben het in feite zwaarder dan de hoofden van welke officiële of
particuliere instantie ook, die menen met een minder dan minimale
arbeidsdag te kunnen volstaan en hun forensen thuis te kunnen laten.
Leraren, die menen hun werk zonder meer te kunnen laten schieten,
en als ze buiten wonen, kalmpjes eens in de maand hun salaris te kunnen
opstrijken, zelfs zonder in hun omgeving naar emplooi te zoeken,
handelen onverantwoordelijk. Vooral als van hun rector of directeur
geen initiatief uitgaat, of die een verkeerd element is, dient van hun

kant iets gedaan te worden : op zijn minst het verzorgen van taken,
maar zo enigszins mogelijk het organiseren van lessen voor kleine
groepjes leerlingen bij een van de betrokkenen aan huis.
Jongens, vooral zij, die voor hun eindexamen zitten, die onder het
motto „razzia" het bijltje er geheel bij neergooien en menen de gehele
dag te moeten doen over huishoudelijk werk, dat ze in een paar uur
kunnen verrichten, of erger die gegeven een uitstekende organisatie
van de kant van de school eenvoudig geen werk afleveren, handelen
onverantwoordelijk. Zij hebben het nu eenmaal zwaarder dan de
jongen, die nu zijn werk stilligt, alleen nog maar een fourageringstaak
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heeft. De flinke Nederlandse jongen weet trouwens drommels goed
als hij wil, hoe de moeilijkheden van het ogenblik te overwinnen,
eventueel zelfs wel op school (waarschuwingsdienst) en zonder passief
gevolg te geven aan het eerste het beste gerucht.
Meisjes, die menen uit vermeende solidariteit met de jongens niet
meer naar school te moeten gaan, dienden beter te weten.
Wat in het bijzonder het eindexamen 1945 betreft, alle hiertoe
betrokkenen dienen te weten, dat er, in bezet of in bevrijd gebied,
geen sprake zal kunnen zijn van een normaal landelijk eindexamen.
In ieder geval zal het examen landelijk of plaatselijk moeten worden
gehouden, en zelfs wel moeten worden uitgesteld. Van cadeau doen
van diploma's in de zin van de VAN DAMSE noodexamens zal echter
geen sprake zijn. Er zal van geval tot geval deugdelijk moeten blijken,
of alles gedaan is om de kinderen in actie te houden.
Er zullen ongetwijfeld uitzonderingen zijn. Wij denken met name
aan de situatie, die ontstaat wanneer een plaats in de onmiddellijke
nabijheid van het front komt te liggen. Dan is er, mede tot hun nut,
sociale arbeid voor onze leerlingen te doen, die met volste recht het
schoolwerk tijdelijk vervangt. In een dergelijk geval kan er natuurlijk
op gerekend worden, dat met de omstandigheden ten volle gerekend
zal worden, wanneer het er om gaat, de betrokkene in aanmerking
te brengen voor een demente behandeling. Is er echter sprake van de
gelaakte slappe houding, dan zal daarvan geen sprake kunnen zijn,
terwijl dan de betrokken ouders en leraren de verantwoording dragen
voor de onvoldoende ontwikkeling van de leerlingen met de daaraan
verbonden gevolgen voor ons volk".
Eindelijk, S mei 1945, kwam het einde der beproeving door de
capitulatie der Duitse legers. De tweede wereldoorlog was in ons
werelddeel geëindigd.
Over de zuivere verenigingsaangelegenheden kan ik kort zijn. Op
de jaarvergadering van 20 maart 1940 was het besluit genomen aan
C.G.O. plaatsruimte in het Orgaan af te staan en in de bestuursvergadering van i februari 1941 was goedgevonden, dat wederkerig
vertegenwoordigers deel zouden nemen aan de bestuursvergaderingen.
Maar daarbij bleef het.
Nadat het bestuur van C.M.O. had geweigerd zijn orgaan te laten
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opgaan in een algemeen blad „School met den Bijbel", waarvan de
hoofdredacteur lid moest zijn van de journalistenbond (i s december
1941) kwam spoedig het bericht binnen, dat „in verband met de
papierschaarste" het Orgaan met ingang van 1 januari 1942 moest
ophouden te verschijnen.
In het laatste nummer schreef de heer J. W. MARMELSTEIN een
afscheidsartikel onder het motto : „Weest blijde in de hoop, geduldig
in de verdrukking, volhardend in het gebed" (Rom. XII : 12), dat
hier een plaats moge vinden.
„Bij de weemoed die het scheidende jaar ons in de harten gaf voegt
zich op dit moment die van een scheiding welke ons, leraren van het
Christelijk Middelbaar Onderwijs, lezers van dit blad en leden der
redactie, van zeer nabij betreft : ons Weekblad zal voorlopig niet meer
verschijnen. Het is de voor 't ogenblik alom bekende en gevreesde
papierschaarste die deze oplossing onzer continuïteit veroorzaakt.
C.M.O. is gedurende tal van jaren een trouwe bezoeker geweest
van onze haardsteden. Niemand vleit zich met de gedachte dat het
steeds belangwekkende dingen had te boodschappen. De commissie
van redactie is zich ten volle van haar ongenoegzaamheid bewust, en
ook de leden onzer vereniging zullen ten aanzien van de inhoud van
ons blad hunne conscientie niet ten volle in rust hebben. Wij weten
het allen dat wij ons orgaan niet voldoende hebben benut als forum
om de moeilijkheden van het ambt in onderlinge bespreking tot
klaarheid of bevrediging te brengen. Wij hebben in ons blad menige
kans laten voorbijgaan om de grootsheid van de Bijbelse levensopvatting tot uiting te doen komen.
Desondanks, was het dikwijls een niet-onwelkome gast 's Vrijdags,
ja dikwijls een goede gids die belangstelling wekte en sympathie
ervoer ver buiten den lezerskring.
Het wordt stil om ons heen. Vele gemeenzame stemmen horen wij
niet meer om leiding te geven aan het publieke leven. Dat behoeft
niet totaal-verlies te zijn voor iedereen. Integendeel, de stemmen om
ons heen waren dikwijls zo veelvuldig, verscheiden en luid dat er geen
hoorbare stem in ons binnenste meer was. De stilte kan bevorderlijk
zijn voor het innerlijke leven.
De redactie hoopt van harte dat ook de stilte welke ons van hogerhand wordt opgelegd, het tijdelijk gemis van onderling landelijk
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contact, mag bijdragen tot meerdere verdieping van ons professioneel
geweten, van ons besef als opvoeders van Nederlands jeugd, ons
sterker mag maken in de uitoefening van ons goddelijk beroep, onze
krachten mag doen accumuleren tot het moment van de volle ontplooiing.
Bij dit tijdelijk afscheid zullen wij geen bedankjes uitdelen aan de
medewerkers uit de leden, zelfs niet aan collega Schouten, den onverdroten en onvermoeiden speurder inzake paedagogische literatuur.
Wij wijzen alle lezers en alle leden der vereniging op hun plicht
om geheel trouw te blijven aan de zaak die wij tezamen dienen, en
geduldig de tijden van maatschappelijke en nationale verbetering af
te wachten, en ons blad weer in dankbaarheid te ontvangen wanneer
het God behagen mag ons wederom te doen terugkeren in het publieke
leven.
Vaart wel, vrienden en medestrijders, God zegene u op al uwe
wegen. Tot weerziens ! Spoedig en behouden!"
Niet alleen ons orgaan moest verdwijnen, maar dat was ook het
geval niet de periodieken der zusterorganisaties. De Raad van Leraren
trachtte een oplossing te vinden en in juni 1942 begonnen de „Mededelingen van de Raad van Leraren bij het Voorbereidend Hoger en
Middelbaar Onderwijs" te verschijnen, waarin de verschillende verenigingen hun stem konden laten horen. Dit twee maal per maand
verschijnende blaadje kon tot 24 augustus 1944 verschijnen, daarna
zweeg, mede tengevolge van de spoorwegstaking, ook deze stem.
De tweedaagse jaarvergaderingen van C.M.O. moesten in 1942,
1943 en 1944 worden beperkt tot eendaagse samenkomsten, maar in
1945 moest ook dit onderling contact ophouden. Meer en meer kwam
de mens alleen te staan, want ook het schriftelijk verkeer was afgelopen.
Velen snakten naar het ogenblik, waarop de vrijheid weer haar intrede
in ons land zou doen. De 89e psalm, die op de laatste jaarvergadering
was gezongen zal bij velen lang hebben nageklonken en velen zullen
met de psalmist gevraagd hebben : „Hoe lang, o Heere ?" Maar zij
konden tenslotte ook de laatste verzen van die psalm onderschrijven:
„Geloofd zij de Heere in eeuwigheid".
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VIII

DE JAREN NA DE TWEEDE WERELDOORLOG
Ook in de donkerste dagen van de bezettingstijd hadden velen zich
beziggehouden met het overdenken van de toekomstige ontwikkeling
van ons land. Zij leefden in de veronderstelling, dat de verzetsstrijd
de mensen zo nauw had verbonden, dat er nauwelijks meer plaats kon
zijn voor de partijtegenstellingen van vóór de oorlog. Ook onder
degenen, die de verschillen te principieel achtten, vertrouwden toch
velen op een bredere en betere samenwerking der Nederlanders.
In de Raad van Leraren was dit vraagstuk van samenwerking ook
besproken. De voorzitter, de heer DE LANGE, geloofde, dat het ideaal
van één lerarenorganisatie een illusie was, maar hij meende wel te
mogen aannemen, dat in elk der uit hun rust herrijzende periodieken
een rubriek „Raad van Leraren" een plaats zou vinden (brief van de
heer DE LANGE aan de leden van de Raad van Leraren van i3 september
1944). Hij had in den lande vele tegenstanders, want hier en daar
werden pogingen gedaan eenheidsorganisaties op te richten. Dit plan
diende doorkruist te worden en daarom schreef de heer DE LANGE op
28 mei 1945 aan zijn medeleden van de Raad, dat het z.i. aanbeveling
verdiende aan alle leden der oude organisaties een briefkaart te zenden,
waaruit zou blijken, dat de besturen op hun post waren en waarvan
het voornaamste oogmerk zou zijn „de aanstaande oprichters van
eenheidsorganisaties (en die zijn er op het ogenblik in allerlei plaatsen)
de wind uit de zeilen te nemen". Nadat de Raadsleden het voor en
tegen hiervan op 23 juni 1945 in een samenkomst te Leiden hadden

besproken ging dit schrijven uit.
Ten aanzien van de kwestie van het eventuele herstel der periodieken
was men niet zo eensgezind, want ook in de kring van C.M.O. waren
voorstanders van het uitgeven van één orgaan, waarin voor elk der
verschillende verenigingen ruimte zou worden ingeruimd. Dit was
de aanleiding, dat op de bewuste kaart stond : „In overweging is, in
hoeverre wij bij het weer doen verschijnen van onze organen zullen
kunnen profiteren van de ervaringen opgedaan bij het uitgeven van
één gemeenschappelijk orgaan". Werd oprichting van één lerarenorganisatie niet voorgestaan, wel werd samenwerking noodzakelijk
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geacht en in de bedoelde mededeling stond in dit verband : „Vast
staat, dat ook in de toekomst de vier verenigingen in eendracht zullen
samenwerken, zoals zij dit reeds lang voor de oorlog gewend waren.
Juist nu deze eendracht gebod van het ogenblik is, prijzen wij ons
gelukkig, elkaar sedert lang daarin gevonden te hebben en reeds gewoon te zijn, in de Raad van Leraren de algemene onderwijsbelangen
en de gemeenschappelijke belangen der leraren gezamenlijk te behartigen".
Op 8 augustus 1945 werd op een gecombineerde besturenvergadering
te Utrecht bij meerderheidsbesluit (enkelen wilden in plaats van de
Raad de oude binding der Samenwerkende Verenigingen herstellen)
de Raad van Leraren hersteld. In die zelfde samenkomst werd besloten de periodieken in de oude vorm te herstellen. In oktober 1945,
na de capitulatie van Japan, verscheen het Orgaan van C.M.O. weer,
nadat vanaf 14 juli 1945 zeven om de 14 dagen verschijnende circulaires in het licht waren gegeven.
Velen droomden van een algemene doorbraak, hetgeen gedeeltelijk
werd veroorzaakt door de invloed van KARL BARTH, die zich o.a. in
zijn in 1946 verschenen studie „Christengemeinde und Btirgergemeinde" een tegenstander van Christelijke partijen en organisaties had
getoond. In het eerste nummer van het herverschijnende orgaan schreef
de redacteur HEIDINGA o.m.: „De vraag wordt hier en daar vernomen
of wij als leraren aan Christelijke Middelbare Scholen nu, na de verbroedering der gemeenschappelijke verdrukking nog wel een eigen
vereniging en orgaan nodig hebben en of het niet wenselijk is op de
een of andere wijze samen te gaan met de collega's van het neutrale
onderwijs. Deze vraag zal waarschijnlijk in C.M.O. worden gesteld
en dan natuurlijk moeten worden besproken. Hiervoor zullen lijkt mij
de kolommen van C.M.O. beschikbaar zijn". Hierop kwam geen reactie, maar op de jaarvergadering, die op 17 april 1946 te 's-Gravenhage
werd gehouden, kwam de kwestie aan de orde. De voorzitter, de
heer RODENBURG, sprak over het streven naar eenheid en zei in dat
verband o.m. : „Bij dat streven naar eenheid nu, komt vanzelf de
vraag naar voren, of het Christelijk Onderwijs nog wel reden van
bestaan heeft, en of het niet de taak, ja zelfs de plicht is van hen, die
leven uit het Evangelie van Jezus Christus, zich niet langer op te
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sluiten in de eigen kring van het Christelijk Onderwijs, maar zich te
geven aan het Openbaar Onderwijs, opdat zij daar, als lichten op een
kandelaar, tot zegen kunnen zijn voor de kinderen van ons volk in
al zijn geledingen, en zo de herkerstening van ons volk kunnen dienen.
Bij sommige ouders rijst daarbij dan de vraag of zij hun kinderen
nu voortaan, om die volkseenheid te bevorderen, uit de sfeer van de
besloten Christelijke School zullen uitlichten, om ze te plaatsen temidden van de andere kinderen van ons volk, opdat ook daardoor
de invloed van het Christelijk gezin op anderen tot zijn recht kan
komen.
Dit zijn zeer ernstige dingen!
Ik wil er iets van zeggen. Allereerst dit : een ieder zij in zijn eigen
gemoed ten volle verzekerd en neme zijn beslissing onder biddend
opzien tot God. En anderen eerbiedigen dan die beslissing. In fel bewogen tijden als deze, wachte men zich er voor, elkander te verketteren. Daardoor wordt de volkseenheid zeker niet bevorderd.
Elke Christen zal er zich over moeten verheugen, dat ook de
leerling van de Openbare School onder beademing van het Evangelie
van Jezus Christus kan worden gebracht.
Dat is een zendingstaak, waarvoor we de ogen niet mogen sluiten.
Maar dat Evangelie worde dan niet als cultuurverschijnsel gebracht,
doch als verkondiging van de Openbaring Gods in den Zoon Zijner
liefde, als een getuigenis van den Christus der Schriften .. .
Aan de andere kant echter, en ik stel er prijs op, dit zeer nadrukkelijk
te verklaren, acht ik het bezit van ons Christelijk Onderwijs een
geestelijk goed van ons volk, dat niet mag worden prijsgegeven, en

dat we tegen eventuele aanslagen met hand en tand hebben te verdedigen.
En dat waarlijk niet om daardoor predikers der antithese te worden,
maar eenvoudig hierom, omdat de Christelijke School een roeping
en een taak heeft te vervullen t.a.v. de kinderen uit de Christelijke
gezinnen. En nu, ik zeg dit waarachtig zonder enige zweem van eigen
gerechtigheid, is mijn mening dat de Openbare School niet de sfeer
kan scheppen, waarin de belijdenis van het Christelijk gezin tot haar
recht kan komen".
Op die zelfde jaarvergadering liet de heer WESTRA echter een geheel
ander geluid horen, zoals moge blijken uit het navolgende citaat : „Ik
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wilde een zeer principiëel punt in het debat brengen. Als ik de spreker
goed heb begrepen, zou hij de organisatie van het Christelijk Onderwijs, zoals die thans bestaat onder geen enkele voorwaarde ooit willen
opgeven. Nu heb ik grote eerbied voor wat historisch gegroeid is en
ik geloof, dat het Christelijk Onderwijs op een bepaald moment van
de historie noodzakelijk moest geboren worden. Maar de historie is
voor mij niet iets dogmatisch of heiligs. Het zou wel eens kunnen zijn,
dat we ons op een ander moment van de historie weer zouden moeten
bezinnen op de betekenis en de noodzakelijkheid van de thans bestaande toestand. Ongetwijfeld heeft het Christelijk Onderwijs een
groot deel van zijn kracht aan zijn isolement ontleend. Maar er zijn
er, die de gevaren van dit isolement, vooral in onze tijd, duidelijk
gaan zien. Ik kan me voorstellen, dat degenen, die het ernst is met de
kerstening van ons volk daartoe andere wegen willen inslaan, dan de
voorstanders van het Christelijk Onderwijs altijd hebben gedaan. Ik
kan me zelfs voorstellen, dat er zijn die, als het voor de kerstening
van ons volk noodzakelijk zou zijn, de tegenwoordige organisatie van
het Christelijk Onderwijs op te geven, hiertoe bereid zouden zijn,
omdat het Christelijk Onderwijs niet een doel in zich zelf heeft, maar
de dienende taak van de verbreiding van de evangelische waarden in
heel het volk dient te vervullen. Persoonlijk wil ik blijven openstaan
voor andere mogelijkheden van kerstening en ik wens me niet voor
eens en altijd vast te leggen aan het historisch gegroeide".
Wanneer men deze uitlatingen naast elkaar plaatst kan men de
controverse begrijpen. Velen achtten het schrijven over aanvallen op
het Christelijk Onderwijs in een orgaan, dat aan de belangen van dat
onderwijs was gewijd, terecht onjuist.
Ook op politiek terrein wilde men de antithese doorbreken, maar
op 23 juni 1943 had de heer J. A. H. J. S. BRUINS SLOT reeds in het
ondergronds verschijnende blad „Trouw" in het artikel „Principiële
Partijvorming" geschreven : „Wanneer wij het beslag van het Christendom op het leven van ons volk willen behouden, zal christelijkpolitieke activiteit, zal partijvorming naar christelijk politieke beginselen het eerst nodige zijn. Wij hopen daarbij op zo groot mogelijke
eenheid van de belijdende Christenen". Samengaan met niet-christelijke partijen werd door de schrijver afgewezen.
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Vooral de linker partijgroeperingen ijverden voor de doorbraak en
op het op 9 februari 1946 te Amsterdam gehouden congres werd de
Partij van de Arbeid uit S.D.A.P., Vrijzinnig Democratische Bond en
Christen Democratische Unie gevormd, met welke groepering ook
vele Protestanten en Rooms-Katholieken sympathiseerden.
Kwesties als ordening en vooral de houding tegenover Nederlandsch
Indië veroorzaakten, dat de kloof, die de Partij van de Arbeid scheidde
van Protestante groeperingen, werd verbreed. Zo kon de vraag naar
voren komen of een lid van de P.v.d.A. het Christelijk onderwijs kon
dienen. Op 22 en 23 januari 1947 verschenen in het dagblad „Trouw"
artikelen, waarvan de conclusie was, dat „overtuigde aanhangers" van
de P.v.d.A. moesten verdwijnen uit de scholen van Chr. V.H.M.O.
Het verschijnen van deze stukken was aanleiding tot het ontstaan
van veel rumoer in de kringen van dit onderwijs en in het orgaan verschenen verscheidene artikelen pro en contra. Velen meenden, dat dit
gekrakeel niet in het tijdschrift thuishoorde en op 7 maart 1947 zonden
zeven heren uit Kampen bij het Bestuur een voorstel voor de agenda
voor de komende jaarvergadering in van de volgende inhoud: „De
Vereeniging van Leeraren bij het Christelijk V.H.M.O., in jaarvergadering bijeen, overwegend, dat de inhoud van haar Orgaan moet
dienstbaar zijn aan den principiëelen uitbouw van het Christelijk
Voorbereidend Hooger en Middelbaar Onderwijs, spreekt uit, dat
het ongewenscht moet worden geacht, dat zonder meer in het Orgaan
artikelen worden gepubliceerd, die den grondslag van het Christelijk
Onderwijs aantasten en dat derhalve de Redactie ten volle verantwoordelijk moet worden geacht voor den geheelen inhoud van
het Orgaan, met uitzondering van Ingezonden Stukken".
De behandeling van deze motie in de algemene vergadering van
2 april 1947 maakte de tongen los. In het uitvoerige verslag lezen we
dan plotseling : „Op dit moment komen zwart gerokte keliners en
lieftallige jongedames de zaal binnen, dragende koffie en gebak, hetgeen voor den voorzitter aanleiding is het debat te sluiten en de pauze
af te kondigen. De gemoederen kunnen nu tot rust komen". Na de
pauze komt dan van de bestuurstafel een motie luidende : „De algemene
vergadering van C.G.M.O., bijeen in Bellevue te Amsterdam, spreekt
uit, dat zij volkomen vertrouwen stelt in de Redactie gezien het feit,
dat zij toezegt, dat ook artikelen, die in het niet-redactioneel gedeelte
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geplaatst worden, zullen blijven binnen het raam van art. 2 en 3 der
statuten". Nadat deze motie was aanvaard drong de voorzitter, de
heer RODENBURG, er in een korte rede sterk op aan steeds een waardige
toon in de artikelen te betrachten.
In de op de volgende dag gehouden bestuursvergadering stelde Dr.
A. LA FLEUR voor na de zomervacantie een conferentie te beleggen,
waar de hangende kwestie zou worden besproken, maar op 31 mei
d.a.v. werd dit voorstel om alle gevoeligheden te vermijden teruggenomen. Later kwam men er weer op terug en op 4 okt. van dat
jaar hechtte het bestuur zijn goedkeuring aan het plan om op 3o
december te Utrecht een vergadering te beleggen, waar de heren
ABELS en VAN DER NEUT zouden spreken over het onderwerp : „Positie
van het Chr. V.H.M.O. te midden van de hedendaagse politieke
stromingen". Men kwam overeen dat, wanneer zich minder dan so
personen zouden aanmelden, de conferentie zou worden afgelast. Aangezien zich op 3 november slechts 20 leden hadden opgegeven, vond
de samenkomst geen doorgang. Dit betekende niet, dat men de kwestie
als van nul en gener waarde achtte, integendeel. Herhaaldelijk verschenen in de kolommen van het weekblad artikelen over dit brandende
vraagstuk.
Op de jaarvergadering te Groningen op 24 maart 1948 werd de
P.v.d.A.-kwestie opnieuw aan de orde gesteld. De heer H. M. MULDER
diende de volgende motie in: „Om tot uitdrukking te brengen, dat
namens onze Vereniging de beginselen van de Partij van de Arbeid
zowel in zake de levensopenbaring op politiek gebied als ten aanzien
van de normen voor het Christelijk Onderwijs geen verdediging behoren te vinden in ons Orgaan, daar de Vereniging ze in strijd verklaart met de artikelen 2 en 3 van haar statuten, zal de Redactie,
wanneer het betreft artikelen van leden alleen als ingezonden stukken
opnemen die, waarvoor de Redactie in verband met artikel 2 en 3
der statuten de verantwoordelijkheid niet wenst te dragen". Er volgde
een langdurige bespreking. De heer MULDER wijzigde zijn motie zodanig, dat de woorden „daar de Vereniging ze in strijd verklaart met
artikel 2 en 3 van haar statuten" zouden wegvallen. Het debat werd
feller en feller, maar tenslotte werd besloten de motie niet in stemming
te brengen. Na deze beslissing werd de volgende tekst aanvaard : „De
vergadering brengt nog eens de motie van 1947 onder de aandacht
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der Redactie, die bij de beoordeling der opname rekening zal houden
met de gevoerde besprekingen van deze avond".
Dit laatste gebeurde ook, want in de bestuursvergadering van 8 mei
1948 werd, na enige discussie overeengekomen geen artikelen meer
over de houding tegenover de P.v.d.A. op te nemen, omdat de kwestie,
die niet meer zo actueel was, voldoende was doorgepraat.
Het rumoer over dit probleem nam af en het vraagstuk geraakte
geheel op de achtergrond om plaats te maken voor behandeling van
moeilijkheden van andere aard.
Tot 1945 waren er in de vereniging geen conflicten van kerkelijke
aard geweest en de heer DIEPERINK kon op 29 december 1939 terecht
schrijven: „Gelukkig C.M.O., waar deze dingen onbekend zijn, of
althans nooit de harmonie verstoren". Na de bevrijding dreigde dit
anders te worden.
Op 31 oktober 1945 was van het Ministerie een circulaire uitgegaan,
waarin werd gezegd, dat kinderen van N.S.B.-ers en Rijksduitsers,
wanneer zij de goede verstandhouding en de sfeer in de school niet bedierven als leerling moesten worden toegelaten. In aansluiting hierop
zond de Hervormde Raad voor Kerk en School een brief aan de
leiders van onderwijsinstellingen om vooral niet afwijzend tegenover
deze kinderen te staan en tegenover hen de barmhartigheid van
Christus te betrachten. Dit ingrijpen in schoolzaken vond niet overal
instemming en in het weekblad ontstond een pennestrijd. Toen Dr.
THIERRY in begin januari 1946 schreef, dat „de mening, dat het
Christelijk Onderwijs mans genoeg (was) het zonder de Raad te stellen
zou betekenen, dat het Christelijk Onderwijs mans genoeg (was) het
zonder de Kerk te stellen", bereikte de pennenstrijd een hoogtepunt,
want velen aanvaardden niet, dat de Ned. Herv. Kerk, die gebukt
ging onder de doorbraak, zich „DE KERK" noemde. Gelukkig gaven
deze artikelen geen aanleiding tot grote conflicten en langzamerhand
ebde de polemiek weg.
Nadat de politieke zijde van de doorbraak niet meer zo'n stempel
op verschillende artikelen had gezet, was die op kerkelijk gebied op
het eerste plan gekomen. Aan deze ontwikkeling was de gewijzigde
toestand op kerkelijk terrein niet vreemd. In 1949 waren, mede onder
invloed van de rede van Prof. VAN NIFTRIK op de jaarvergadering van
dat jaar, theologische discussies aan de orde van de dag. Van ver96

schillende zijden ontving het bestuur verzoeken „middelen te beramen
om aan deze ongewenste toestand een eind te maken". Toen ook
bedankjes voor het lidmaatschap binnenkwamen achtten de bestuurderen het ogenblik gekomen de kwestie nader te bespreken. In
de bestuursvergadering werd men het er over eens, „dat het debat
over zuiver politieke- en theologische kwesties (moest worden) beeindigd". In de notulen van deze vergadering lezen wij : „We kennen
elkaars overtuiging voldoende, we wensen die te respecteren, en bij
elkaar te blijven".
De uitspraak om elkaars opvattingen te eerbiedigen droeg zeker
niet de goedkeuring van alle leden weg, want een jaar tevoren hadden
elf heren uit Kampen in een adres aan het Bestuur te kennen gegeven,
dat volgens de adressanten de bestuurderen de gehoorzaamheid aan
Gods Woord hadden prijsgegeven en blijkbaar het humanistische
streven naar verdraagzaamheid als de hoogste wijsheid beschouwden.
Het gevaar voor een felle botsing van opvattingen, met name met
betrekking tot de grondslag van de vereniging, die sommigen te
ruim was, werd met de dag groter.
Op z 5 maart 195o dienden de heren J. BOSCH, D. J. BUWALDA,
H. M. MULDER en C. SMITS een aanklacht tegen Bestuur en Redactie
in, waarin zij aan de hand van vele voorbeelden trachtten aan te tonen,
dat de geest van KARL BARTH en Prof. VAN NIFTRIK zodanig in de
vereniging was doorgedrongen, dat de inhoud van het Orgaan er
onder leed. Deze periodiek kon h.i. niet langer worden beschouwd
als een publicatie, waarin de belangen van de Christelijke School

werden behartigd. Zij meenden zelfs, dat het zeer de vraag was of
de in 1947 aangenomen motie niet met de voeten was vertreden. De
heren eisten dan ook, „dat de gehele Redactie uitdrukkelijk (zou verklaren) zich voor haar eigen artikelen en voor den verderen inhoud
van het Orgaan naar deze motie te zullen gedragen en dat het Bestuur
volledige handhaving van deze zijn eigen motie (zou toezeggen)". Dit
in de vorm van een motie verwerkte adres werd als punt van de
agenda aan de jaarvergadering, die te Zwolle zou worden gehouden,
toegevoegd.
Het ging hier om een zeer principiële zaak nl. de grondslag der
Vereniging. Minder zuiver was de kwestie geworden doordat slechts
vrijgemaakten het stuk hadden ondertekend. Er waren echter ook
97

buiten deze kring leden, die de grondslag, vooral na hetgeen er na
1945 binnen verschillende kerken was gebeurd, te breed, te vaag
achtten en die de voorkeur gaven aan een scherper omschreven
belijdenis. De vraag was of dit ooit zou kunnen. Niet alleen dat men
moeilijkheden zou krijgen met het formuleren van zo'n belijdenis,
maar men diende er ook op te letten dat de Vereniging een organisatie
van leraren bij Chr. V.H.M.O. is. De scholen waaraan de leden zijn
verbonden, hebben grondslagen van verschillende „breedte", die
wordt bepaald door de Besturen van de Verenigingen van welke die
onderwijsinstellingen uitgaan. Het aanvaarden van de zienswijze de
grondslag te wijzigen kon derhalve geweldige gevolgen hebben. Ook
moet men in het oog houden, dat de lerarenorganisatie in zekere zin
als een vakvereniging moet worden beschouwd en dan geldt de niet
betwiste uitspraak van Dr. VAN Es, zoals deze in 1909 in de Leeuwarder
Kerkbode werd gegeven: „De Christelijke vakbeweging is geen kerk.
Het zou ongerijmd zijn om bij de toetreding tot een vakvereeniging
van de leden een geloofsbelijdenis af te nemen. Ook is er een vakvereeniging niet voor om met elkander kerkelijke geloofsverschillen
te behandelen. Zoo men het maar over de grondbeginselen van het
sociale leven eens is, en dit nog maar voor zoover deze betrekking
hebben op het terrein, waarop de vakorganisatie zich beweegt".
Met dit al kwam de vereniging in Zwolle op een tweesprong te
staan.
Zo brak S april 195o, de dag der Zwolse samenkomst aan. Een
record aantal leden (139) was naar Overijssels hoofdstad gegaan om
deze vergadering, waarop misschien de opheffing van de bestaande
vereniging geproclameerd kon worden, bij te wonen.
Voordat de Kamper-motie aan de orde kwam, las de voorzitter,
Ir. A. T. DE GROOT, namens het bestuur de volgende verklaring voor:
a. „Onze vereniging is een vereniging van leraren bij het Chr.
V.H.M.O. en niet van een bepaald soort Christelijke leraren. Het is
in ieder geval geen specifiek Gereformeerde vereniging, de drie formulieren zijn in de statuten niet met name genoemd. Dat moet zo
blijven. Wij willen met onze vereniging geen wig drijven in de gelederen dergenen, die aan onze scholen (op zeer verschillende grondslagen overigens) werken. Al hebben b.v. Gereformeerden en Luthersen confessioneel op verschillende dingen een andere kijk, wanneer
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zij beiden willen arbeiden aan onze scholen, moeten zij ook beiden
lid van onze vereniging kunnen zijn.
b. Aangezien de artikelen 2 en 3 een goede uitdrukking zijn van
ons aller uitgangspunt en doel behoeven zij in geen enkel opzicht
wij ziging.
c. Voor een goede samenwerking in een zo gemengd gezelschap
is uiteraard een strenge zelftucht noodzakelijk. Niet alleen dat afgeleide beginselen niet moeten worden opgeblazen tot zaken van de
eerste rang, maar ook blijve men uiterst voorzichtig ten aanzien van
dingen, waarvoor anderen onder ons diepe eerbied hebben.
d. Men bedenke, dat men het doel der vereniging heeft na te
streven in overeenstemming met de grondslag en dat het niet het doel
kan zijn over de grondslag te discussiëren. Derhalve kan alleen discussie
aangaande de school en het onderwijs en wat daarmee samenhangt in
het Orgaan worden geduld. Inzover theologische verschillen, welke
daarbij de achtergrond vormen, aan de orde komen, kan de bespreking
daarvan in verband met het onderwerp niet worden vermeden. Maar
een confessionele uitspraak kan het bestuur noch de vereniging in dit
verband doen. Slechts hebben bestuur en redactie er voor te zorgen,
dat een en ander blijft binnen het raam van artikel 2 der statuten en
de Algemene Vergadering heeft in haar uitspraak over het gevolgde
beleid uit te maken, of aan de gestelde voorwaarde is voldaan".
Nadat dit stuk was voorgelezen, begon een buitengewoon hoogstaand debat over het gehele vraagstuk. Deze bespreking vergde drie
uren, maar het was geen verloren tijd, want meer en meer bleek, dat
er ondanks alle verschil toch een binding was, nl., dat allen zich in
de school, die Christus' Naam draagt, dienaren van Hem wisten en
zich iedere dag goed voor ogen wilden stellen, dat zij voor hun werk
verantwoordelijkheid hadden tegenover God, de ouders en de kinderen. Daardoor kon ten slotte het overgrote deel der aanwezigen van
oordeel zijn, dat de vereniging zo moest blijven als zij steeds was
geweest, t.w. een algemeen Christelijke organisatie, waarbij de nadruk
moest vallen zowel op Christelijk als op algemeen.
De daarna gehouden stemming bracht de verwerping van de ingediende motie, die slechts door negen leden werd goedgekeurd. Velen
juichten dit resultaat toe. Zwolle was geen einde, maar een mijlpaal
geweest. Er was evenwel een pijnlijke zijde aan de zaak, want de
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negen voorstemmers konden niet bevredigd zijn. Integendeel, hun
uitspraak was een getuigenis, en daarom moesten zij dit resultaat zien
als een afbuigen van de rechte weg. Toch traden de heren niet onmiddellijk uit de vereniging. Zij hoopten nog op een bekering ten
goede. In het laatst van december 195o bedankten zeven leden echter
voor het lidmaatschap. In de desbetreffende brief, die zij later aan alle
leden in afschrift zonden, lezen wij o.m.: „Aan het einde van het
kalenderjaar, menen wij thans, tot onzen groten spijt, te moeten getuigen, dat de Redactie van het Orgaan zonder ook maar de minste
koerswijziging op de ingeslagen weg is voortgegaan. Naar onze innige
overtuiging bewijst het mede plaatsruimte bieden voor allerlei copie
die van Barthiaanse zienswijze getuigt, dat de Redactie art. 2 der
Statuten nog niet als norm voor haar handelwijze in dezen erkent,
doch voor verschillende interpretaties vatbaar blijft achten".
Deze brief sloot een periode van discussie af, want nadien bleef,
afgezien van enkele botsingen van beperkte aard, de rust binnen de
vereniging bewaard.
De toverwoorden doorbraak, samenbinding en fusie beheersten de
naoorlogse periode en het valt niet te verwonderen, dat het samenbrengen van alle leraren van het Chr. V.H.M.O. in één organisatie
weer de aandacht vroeg. Het bestuur van C.M.O. zocht opnieuw
contact met dat van C.G.O. en op de jaarvergadering van 17 april
1946 werd het voorstel tot samenvoeging met grote meerderheid van
stemmen aanvaard. De Vereniging van Leraren bij het Christelijk
Middelbaar Onderwijs maakte plaats voor die bij het Christelijk

Middelbaar en Gymnasiaal Onderwijs, korte tijd nadien voor die bij
het Christelijk Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs
(C.V.H.M.O.).
Een dikwijls gehoorde naoorlogse klacht was, waarom m.n. in het
Orgaan zo weinig aandacht werd geschonken aan didactische vraagstukken of aan de houding, die men in Christelijke lerarenkringen
moest aannemen tegenover de onderwijsvernieuwing, een modewoord van na de bevrijding.
Dit vraagstuk werd druk in de weekbladen en in leraarsvergaderingen
behandeld, maar opvallend was, dat uit onze kringen weinig reactie
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kwam. Ik speur niet naar de oorzaken van dit verschijnsel, maar ik
constateer het feit, doch ik maak er deze opmerking bij, dat het Chr.
V.H.M.O. niet was ingedut, want al sprak men er weinig over, binnen
de scholen werd door de leraren voldoende aandacht aan vernieuwing
van het onderwijs geschonken Toch mocht men zich wel eens afvragen wat Chr. V.H.M.O. naar zijn wezen inhield, wat het bedoelde
te zijn in deze maatschappij, hoe het moest worden gediend, maar het
bleef bij incidenteel werk. Wat is het lot geweest van de commissie,
die bij besluit van de Bond van Verenigingen op 18 april 1946 werd
ingesteld en die tot taak had een antwoord te geven op de vraag :
„Waarom hebben we Christelijke scholen en wat doen we daar ?"
Niet ontkend mag worden, dat behandeling van dergelijke vraagstukken verre van eenvoudig is, want het ideaal kan van zeer verschillende zijden worden benaderd. Achteraf beschouwd betreuren
wij de conflicten, die zich in de 19e eeuw tijdens de schoolstrijd hebben
voorgedaan. Ik denk aan de botsing tussen GROEN VAN PRINSTERER en
VAN DER BRUGGHEN. Ook speelt de verhouding tussen Hervormd en
Gereformeerd, om slechts die twee richtingen te noemen, een rol van
betekenis. Men kan discussiëren, maar wanneer het polemiseren wordt,
kunnen middelpuntvliedende krachten vrij komen, die gemakkelijk
de verenigingsvrede in gevaar kunnen brengen en in dat geval dient
men vast te houden aan het Bijbelwoord: „Houdt zo mogelijk, voorzover het van U afhangt, vrede met alle mensen".
Het bestuur van C.M.O. wilde geen struisvogelpolitiek voeren en
het deed een beroep op het bestuur van de Bond van Verenigingen
om een en ander ter sprake te brengen. Op 9 mei 1946 aanvaardde de
algemene vergadering van die Bond het voorstel om de vernieuwing
in haar geheel in studie te nemen. Ook bij het Chr. L.O. werd de
behoefte aan bezinning gevoeld en in die kringen was op 19 juni
1946 de voorbereidingscommissie van een Christelijk Paedagogisch

Studiecentrum geïnstalleerd. Een half jaar daarna werd de Stichting
„Christelijk Paedagogisch Studiecentrum" in het leven geroepen. De
bedoeling was een orgaan te stichten ten dienste van die Christelijke
scholen, waar men het streven naar onderwijsvernieuwing wenste om
te zetten in de praktijk of waar men naar een oplossing van problemen
van paedagogische— of didactische aard zocht. In de jaren 1948 en
1949 bewoog het C.P.S. zich hoofdzakelijk op het terrein van het
7
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L.O., maar in 195o achtte men de tijd gekomen ook het V.H.M.O.
onder de loupe te nemen. Een kleine groep leraren fungeerde als
contactcommissie en deze belegde op io mei 1950 een geslaagde
conferentie te Woudschoten, waar de vraag naar vernieuwing van het
Chr. V.H.M.O. aan de orde was gesteld. De werkzaamheden van het
C.P.S. ten bate van het Chr. V.H.M.O. vonden, zoals wij allen weten,
daarna geregeld voortgang.
Het C.P.S. kan, zoals bekend mag worden geacht, de toets der
kritiek doorstaan en het neemt binnen het kader van het Nederlandse
Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs een vooraanstaande
plaats in.
Tegen het einde van augustus 1946 was in het Zendingscentrum
te Baarn een conferentie van de Vereniging van Leraren aan Chr.
Gymnasia en Lycea (de Groep) gehouden. De discussie over het door
Dr. W. J. A. SCHOUTEN ingeleide onderwerp : „Het godsdienstonderwijs op de scholen in Engeland en Nederland" had de stoot
gegeven tot het doen van een voorstel, krachtens hetwelk het bestuur
van de Groep, tezamen met dat van C.V.H.M.O., zich tot het bestuur
van de Bond van Verenigingen zou wenden teneinde het probleem
van de vernieuwing van het godsdienstonderwijs op de scholen van
Chr. V.H.M.O. aan een onderzoek te onderwerpen.
In een gemeenschappelijke besturenvergadering werd besloten een
enquête naar de stand van het genoemde onderwijs in te stellen. Alle
scholen (36) antwoordden op de verzonden formulieren en daaruit
bleek zonneklaar, dat er grote moeilijkheden bestonden o.m. tengevolge van het gebrek aan goede docenten. Algemeen werd de noodzakelijkheid van verbetering van de bestaande toestand ingezien.
Op 19 december 1946 ontvingen de samenwerkende besturen van
de Hervormde Raad voor de Zaken van Kerk en School het verzoek
gezamenlijk een studiecommissie te installeren, die tot taak zou krijgen
een antwoord te geven op de vraag : „Hoe komt het Christelijk
karakter van de Christelijke scholen voor V.H. en M.O. ten volle tot
zijn recht".
Hoe moest men op deze vraag, die herinneringen opriep aan de
kwestie van een jaar tevoren — die met betrekking tot de houding
tegenover kinderen van N.S.B.-ers en Rijksduitsers —, reageren? In
de bestuursvergadering van C.V.H.M.O. van 3 januari 1947 was men,
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ondanks de verklaring van Dr. THIERRY, dat in de commissie geen vrijzinnigen, maar wel enkele leden van de Gereformeerde Kerken zouden
worden opgenomen, huiverig om op dit aanbod in te gaan. Men zag
in dit ingrijpen van de Raad een principiële zaak, n.l. heeft de Kerk of
hebben de Ouders een uitspraak over dit vraagstuk van het godsdienstonderwijs te doen. Na ampele discussie werd het voorstel van de Raad
afgewezen, een beslissing, die in de kringen van die Raad weinig waardering vond.
Na het nemen van dat besluit werd op i maart 1947 door de twee
besturen in samenwerking met de leiding van de Bond van Verenigingen het initiatief genomen tot het samenstellen van een studiecommissie conform het voorstel van augustus 1946, waarin de heren
Prof. Dr. TH. 0. VRIEZEN en Dr. A. LA FLEUR C.V.H.M.O. vertegenwoordigden.
In het laatst van april 1948 verscheen het rapport, waarin de instelling
van een diploma voor het godsdienstonderwijs aan de Chr. scholen
voor V.H.M.O. werd bepleit. Zoals bekend werd dit plan verwezenlijkt en na enkele jaren konden de eerste desbetreffende diploma's
worden uitgereikt.
Het bestuur van C.V.H.M.O. achtte daarmede de taak van de
commissie niet afgelopen en stelde voor een nader onderzoek in te
laten stellen naar de doelstelling, de didactiek en de methodiek van het
onderhavige vak. Op 16 september 1948 werd dit plan door het
bestuur van de Groep afgewimpeld, waarbij het er de aandacht op
vestigde, dat die zijde van het vraagstuk niet door een studiecommissie,
maar door de desbetreffende docenten moest worden geregeld.

Wanneer vernieuwing zo belangrijk werd geacht, was het zeker
aanbevelenswaardig de gehele onderwijswetgeving op de helling te
plaatsen.
De op Ic) november 1945 ingestelde Vernieuwingsraad voor het
Onderwijs, die werd voorgezeten door Ir. C. BOEKE, had vanuit dit
gezichtspunt in het laatst van het jaar 1945 een dertiental punten betreffende vernieuwingsvoorstellen van het voortgezet onderwijs opgesteld. De Vernieuwingsraad had advies over dit project aan de Raad
van Leraren gevraagd. Deze had daarop 21 regionale vergaderingen
uitgeschreven, die door ongeveer 1200 leraren en leraressen werden
103

bezocht. In maart d.a.v. had de Raad, aan de hand van de binnengekomen verslagen, een rapport samengesteld, hetwelk kort daarop
aan de Vernieuwingsraad werd gestuurd.
In dit stuk werd uiting gegeven aan de grote waardering, die men
in lerarenkringen voor het bestaande onderwijs had en werd een aantal
vraagstukken, die in de vragenlijst aan de orde waren gesteld, besproken. Algemeen werd concentratie rond bepaalde z.g. kernvakken
wenselijk geacht, maar meestal onder beding, dat de ontwikkeling niet
te eenzijdig zou worden en derhalve aan de kernvakken belangrijke
bijvakken zouden blijven toegevoegd.
Wat de vraag betreffende de organisatie van het V.H.M.O. aanging,
werd algemeen de A(lgemene) M(iddelbare) S(chool), waarbij het
U.L.O. zou worden ingelijfd, verworpen. Dit werd gemotiveerd met
de uitspraak, dat daarvan een verlaging van het onderwijspeil werd
verwacht, m.n. in de laagste drie klassen. Wel werd gevoeld voor
Algemeen Vormend Middelbaar Onderwijs van korte duur. Veel aanhang vond de instelling van een „determineer"klasse, die voor alle
schooltypen gelijk moest zijn. Hierop zou dan een 5-jarige bovenbouw
moeten rusten, bestaande uit een gymnasium, dat na drie en een h.b.s.,
die na twee jaar moest worden gesplitst.
Men mag aannemen, dat men in Den Haag de mening der docenten kende en dat aan de hand van een en ander een plan zou kunnen
worden ontworpen. In september 1946 publiceerde Dr. BOLKESTEIN
in zijn functie van regeringsadviseur voor onderwijszaken een project
voor een nieuwe organisatie van het gehele onderwijs. Hierin gaf
hij een uitbreiding aan zijn in april 194o ingediende wijzigingsvoorstellen, waarbij hij rekening bleek te hebben gehouden met de

toendertijd ingebrachte bezwaren tegen de ver doorgevoerde scheiding
tussen voorbereidend hoger- en middelbaar onderwijs.
Dr. BOLKESTEIN wilde de scholen voor middelbaar onderwijs doen
aansluiten op de vijfde klassen van de door hem voorgestane nieuwe
lagere scholen, waardoor de speciale opleiding voor middelbaar onderwijs zou kunnen vervallen. Deze zou dan moeten plaatsvinden in de
laagste, de brugklasse, der middelbare school. In die determineerklasse
zou ook worden nagegaan of de leerling in het algemeen geschikt
werd geacht middelbaar onderwijs te volgen, maar zou tevens worden
bezien naar welke afdeling van dat middelbaar onderwijs de jongen of
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het meisje diende te gaan. Daarbij zou een keuze kunnen worden
gedaan uit lyceum, algemene middelbare school en middelbare school
voor meisjes.
Het vijfjarige lyceum zou, evenals in het plan 1940, drie afdelingen
omvatten, nl. de afdeling A, waar de klassieke oudheid, de afdeling B,
waar wiskunde en natuurwetenschappen — maar waar ook in de totale
cursus 21 uren Latijn zou worden gegeven, en waar Duits facultatief
was — en de afdeling C, waar de maatschappelijke vakken de kern van
het onderwijs moesten uitmaken. De einddiploma's van deze drie afdelingen zouden allen recht geven op het afleggen van examens aan
universiteit of hogeschool.
Naast dit lyceum stond de algemene middelbare school, die met
inbegrip van de brugklas vierjarig was en die was geprojecteerd als
opleidingsinstituut voor het practische leven en waar derhalve eindonderwijs zou worden gegeven.
De middelbare school voor meisjes met een vijfjarige cursus moest,
volgens de opsteller van dit plan, een uitgesproken aesthetisch karakter
dragen.
Behalve deze inrichtingen werden in het rapport nog vermeld de
middelbare avondscholen met drie- en vijfjarige cursus en het avondlyceum met vierjarige cursus.
Ook deze voorstellen werden door de Raad van Leraren aan de
regionale vergaderingen voorgelegd. Hangende dit onderzoek en
gezien het feit dat de vierjarige Algemene Middelbare School weinig
waardering vond en het Latijn op het lyceum-B gekoppeld aan het
facultatief stellen van het Duits op die school nogal stof deed opwaaien, werd — in feite hiermee overeenstemmend — door minister
GIELEN in de tweede kamer der staten-generaal medegedeeld, dat hij
persoonlijk niets voelde voor een vierjarige A.M.S., de handhaving
van het Duits noodzakelijk achtte en het vele Latijn op het lyceum B
niet kon verdedigen. Deze uitspraak was zo in overeenstemming met
het advies der leraren, dat de indiening van een wetsontwerp aanstaande werd geacht, maar het bleef angstaanjagend stil. Hieraan zal
het heengaan van minister GIELEN wel niet vreemd zijn geweest, maar
ook tijdens zijn opvolger Prof. Dr. F. J. TH. RUTTEN bleef het stil.
Was hierop van invloed de overdracht van de souvereiniteit over
Nederlandsch-Indië, waardoor de eeuwenoude band tussen Nederland
-
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en de gebiedsdelen in de Indische Archipel principiëel werd gewijzigd?
Het gehele jaar 1950 werd in wezen door deze gebeurtenis beheerst,
omdat in vrijwel alle sectoren van het openbare leven aanpassing aan
de nieuwe toestand nodig was. De algemene stemming in het land
veranderde echter ook door de toenemende teleurstelling over de
moeilijk vlottende integratie van Europa, een groeiende onzekerheid
over de mogelijkheid om Benelux te verwezenlijken en een toenemende neiging om zich met emigratieplannen te gaan bezighouden.
Daarbij kwam nog de kwestie Korea, die was ontstaan nadat op
zondag 25 juni 195o Noordkoreaanse troepen de 3 8ste breedtegraad
hadden overschreden. Op de 15 de september van genoemd jaar waren
troepen der Verenigde Naties bij Intsjon geland, waarna een worsteling
op grote schaal was ingezet.
Onder deze omstandigheden behoefde het niet te verbazen, dat de
handels- en betalingsbalans van Nederland zich in 195o niet zo gunstig
ontwikkelde. Eigenlijk viel het nog mee, dat het dekkingspercentage
van de invoer door de uitvoer slechts daalde van 72% in 1949 tot 68%
in 195o, maar daaraan was een waardevermindering van onze toch als
hard te beschouwen munteenheid, in navolging van het Engelse voorbeeld, niet vreemd. Het was in ons land niet alles welvaart wat er
bloeide en dit werd weerspiegeld in de tekst van de memorie van
antwoord van januari 1951, waarin wij lezen : „dat de verslechtering
van de toestand van 's lands financiën in de laatste maanden hem (de
minister) voor de noodzaak (had) gesteld wijzigingen aan te brengen
in het reeds nagenoeg gereedzijnde wetsvoorstel. Gezocht (werd) naar
een oplossing met een vermijding van een verhoging der uitgaven".

Wederom moest men geduld oefenen, maar in mei 1951 verscheen
de Nota-Rutten, waarin het gehele onderwijs werd behandeld. Voor
ons doel zijn slechts van belang het „Voorbereidend Wetenschappelijk
Onderwijs", dat als vooropleiding voor hen, die verder wilden
studeren was gedacht en het „Voortgezet Onderwijs voor Algemene
Doeleinden", dat als eindonderwijs was geprojecteerd. Het eerstgenoemde vertoonde een differentiatie naar twee hoofdrichtingen, nl.
a. de klassieke richting met een scheiding in de humaniora en de
physisch-mathematische wetenschappen en
b. de moderne richting met een onderscheid in sociaal-economische
en physisch-mathematische wetenschappen.
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De studieduur van deze onderwijsinstelling zou zes jaar zijn met
dien verstande, dat zeer begaafde leerlingen de totale cursusduur zouden
kunnen bekorten tot vijfjaar.
Naast deze scholen stonden als inrichtingen, waar eindonderwijs
werd gegeven : de Algemeen Middelbare School, die na twee jaar
werd gesplitst en de Middelbare Meisjesschool.
Het wegvallen van het U.L.O. en de scheiding tussen M.O. en
V.H.O. vonden niet overal bijval. Aan de hand van de rapporten van
de verschillende regionale samenkomsten, waar de Nota was besproken, werd in juni 1952 door de Raad van Leraren een memorandum opgesteld, dat naar de betreffende instanties werd verzonden en
waarin wij o.m. lezen: „Naar onze mening zijn de kansen voor de
A.M.S., met name als zelfstandige school, aanzienlijk geringer dan men
in vele kringen gelooft. Natuurlijk zou men de U.L.O.-scholen
kunnen omdopen in A.M.S. Maar dan zou er in wezen niets veranderen. Neimand behoeft te menen, dat het publiek niet spoedig in
de gaten zou hebben, dat het op grootscheepse wijze bij de neus genomen was. Een 4-jarige A.M.S. . . . als afdeling van H.B.S. en
Lyceum, heeft naar onze mening een, zij het beperkte levenskans .. .
Wij ontveinzen ons trouwens niet, dat bij velen de vraag zal rijzen,
waarom het nodig is een 4-jarige school op te richten voor toekomstmogelijkheden, die men thans met drie jaren H.B.S. kan bereiken".
Enkele dagen daarna — i6 juni 1952 — werd door minister RUTTEN
een drietal wetsontwerpen, o.a. dat tot regeling van het voorbereidend
hoger- en dat tot regeling van het algemeen middelbaar onderwijs

aan de staten-generaal aangeboden. Uit de naamgeving blijkt, dat de
minister van de benaming voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
was overgestapt op die van voorbereidend hoger onderwijs. Tot deze
tak van onderwijs wilde hij rekenen het gymnasium, het atheneum
en het lyceum, die, voorzover zij in de vorm van dagscholen waren
georganiseerd, een zesjarige cursus zouden bezitten, met dien verstande, dat de eerste klassen overgangsklassen zouden zijn. Het gymnasium kreeg het klassieke, het atheneum het moderne karakter, terwijl

het lyceum na een gemeenschappelijke onderbouw van één of twee
jaar beide hoofdrichtingen zou omvatten. Het gymnasium behield zijn
oude afdelingen en het atheneum zou na de derde klas worden gesplitst in een A- en een B-afdeling. Een novum was, dat in het wets107

ontwerp het atheneum-A en het atheneum-B, die konden worden
beschouwd als voortzetting van de A- en B-afdelingen van de H.B.S.,
niet als afzonderlijke scholen werden gezien. Een ander nieuw gezichtspunt was, dat in het wetsontwerp ontbraken de nauwkeurig
omschreven programma's en urentabellen. Voor ieder verplichtgesteld vak werd het minimum aantal lesuren voor de gehele cursus
vastgesteld, alsmede de klassen, waarin dat vak moest worden onderwezen, maar de verdeling over de verschillende leerjaren bleef een
open vraag, die door de belanghebbenden moest worden beantwoord.
Dit systeem zou wel grote bezwaren hebben, maar zou de vrijheid
herstellen en breken met de strakke gelijkvormigheid. De minister,
die een overtuigd voorstander van de onderwijsvernieuwing was,
wilde deze geleidelijk doen plaatsvinden en hij stelde er daarom prijs
op in de begeleidende brief erop te wijzen, dat z.i. doceeruren langzamerhand moesten worden vervangen door werkuren.
Over de A.M.S. schreef Z.Exc. in de algemene beschouwingen o.a.
dat hij „de verwachting koester(de), dat het einddiploma van die
school de deur (zou) openen tot het vervullen van middelbare functies,
waarvoor geen verdere schoolopleiding (werd) vereist en tot nog toe
het bezit van het einddiploma H.B.S. s j.c. (werd) verlangd". Wanneer
de A.M.S. was geïncorporeerd in een atheneum of lyceum, moesten
de eerste klassen met die van de „moederschool" samenvallen. Wanneer
de A.M.S. zelfstandig was diende toch het onderwijs in de laagste twee
klassen zodanig te zijn, dat overgang naar atheneum of lyceum mogelijk bleef.
De verkiezingen voor de tweede kamer der staten-generaal, die op
25 juni 1952 werden gehouden, leverden een onverwachte winst voor
de P.v.d.A. op, want deze zag haar stemmenpercentage stijgen van
25,6o tot 28,97. De demissionaire minister Drees werd wederom belast
met de vorming van een regering, hetgeen hem na betrekkelijk lange
tijd, bijna twee maanden, gelukte. In het nieuwe kabinet was minister
RUTTEN vervangen door Mr. J. M. L. TH. CALS, die spoedig mej. Dr.
A. DE WAAL als staatssecretaris naast zich kreeg. De algemene verwachting was, dat de wetsontwerpen-Rutten wel van de baan zouden
zijn. De buitenwereld bleef echter in het onzekere, totdat in september
1953 in de memorie van toelichting op de begroting voor het dienstjaar 1954 kon worden gelezen: „Mèt de staatssecretaris zal hij (de
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minister) het op prijs stellen, wanneer de kamer het ontwerp betreffende het voorbereidend hoger onderwijs thans spoedig in behandeling
wil nemen . . . Ten aanzien van het wetsontwerp op het algemeen
middelbaar onderwijs hebben de ondergetekende en de staatssecretaris hun mening nog niet definitief kunnen bepalen. De daarin
behandelde materie hangt ten nauwste samen met het voortgezet
onderwijs in zijn geheel".
Ondanks deze uitspraak geschiedde er niets tot februari 1955, het
tijdstip, waarop opnieuw een onderwijsnota publiek werd gemaakt,
In dit staatsstuk was sprake van voorbereidend wetenschappelijk
onderwijs, de H.B.S. en hoger voortgezet onderwijs, waaronder men
o.a. moest verstaan het hoger algemeen voortgezet onderwijs op de
M.M.S. In deze nota werd bovendien meegedeeld, dat men er over
dacht de cursusduur van de A.M.S. van vier op vijf jaar te brengen.
De beide ontwerpen-Rutten schenen dus nog in leven te zijn, maar
in de troonrede van september 1955 stond, dat men zich moest voorbereiden „op de indiening van één wet voor het voortgezet onderwijs",
een uitspraak, waaruit kon worden afgeleid, dat de wetsontwerpenRutten van de baan waren. Koite tijd daarna verklaarde de staatssecretaris, die buitengewoon geporteerd bleek voor die ene wet, dat
zij hoopte een desbetreffend wetsontwerp nog voor het einde van de
huidige zittingsperiode „tot aan de drempel der openbaarheid te
brengen". Zij vervolgde haar uitspraak met de mededeling, dat zij
aan een nieuw ontwerp de voorkeur boven gewijzigde voorstellenRutten gaf en daarom de ingediende voorstellen had teruggenomen.
De behandeling van de begroting in de tweede kamer (februari
1956) maakte de tongen los. De heer VERMOOTEN zei o.m.: „Nota's

zijn op onderwijsgebied genoeg gewisseld, laat ons nu eindelijk wetten
zien". Meesterlijk was de uitspraak van mevrouw FORTANIER-DE WIT :
„De minister heeft deze drie jaar lang geconfereerd om eindelijk in
het vierde en laatste jaar van zijn bewind aan te kondigen, dat hij
voornemens is, een voorstel in te dienen tot wijziging van de wet op
het M.O. en het H.O. teneinde de H.B.S. zesjarig te maken, om het
lerarentekort te bestrijden en om enkele overigens niet genoemde veranderingen van onderwijskundige aard aan te brengen. Ik zou bijna
zeggen, Mijnheer de voorzitter haal je de koekoek! Was daar drie jaar
voor nodig om te ontdekken, dat voor het zesjarig maken van de
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H.B.S. de M.O.-wet en de H.O.-wet gewijzigd zouden moeten
worden?"
Het demissionair worden der regering in juni 1956 maakte een einde
aan alle wetgevingsmisère.
De uitlating van mevrouw FORTANIER—DE WIT vraagt nog onze
aandacht in verband met een ander probleem. Het aantal niet-bevoegde
leerkrachten was de laatste jaren schrikbarend toegenomen, terwijl het
aantal niet-gegeven lesuren, dat voor het eerst in de statistiek werd
meegedeeld, eveneens sterk was gestegen. 1) Over dit vraagstuk was in
de pers en in de volksvertegenwoordiging bij herhaling gesproken.
Eindelijk, op 28 januari 1955, had de staatssecretaris een CommissieV.H.M.O. geïnstalleerd, die tot taak kreeg advies uit te brengen over
te nemen maatregelen om de sterke groei van die tak van onderwijs
in verband met het tekort aan bevoegde leraren niet tot een ramp te
laten uitgroeien. Het rapport werd op 12 juli d.a.v. aan de staatssecretaris uitgebracht, maar het duurde, tot veler verwondering, tot
S september voor zij het stuk openbaar maakte.
Dit interim-rapport maakte met één slag een einde aan het optimisme, waaraan men zich, vooral ten departemente had overgegeven.
In deze onbarmhartige analyse was o.m. geschreven: „Voor 1962-1963
valt een tekort aan J 3 .600 bevoegde leraren te verwachten, terwijl
het totaal aantal bevoegden dan + 7.000 bedraagt. Dit betekent, dat
een derde van de lessen in 1962-1963 niet door bevoegden zal kunnen
worden gegeven". De commissie gaf enkele maatregelen aan, o.a. het
toekennen van studietoelagen en beurzen voor toekomstige docenten.
Zij koesterde geenszins de illusie, dat deze maatregelen afdoende
zouden zijn. Zij kondigde dan ook aan, dat er nog andere dingen
moesten gebeuren o.a. het zesjarig maken van de H.B.S., en voorlichting van overheidswege inzake het leraarsambt. De commissie besloot haar ernstig rapport met het aandringen op grote spoed bij het
treffen der verschillende maatregelen, teneinde een volkomen debacle
nog enigszins te voorkomen. Wel is waar werd door de overheid toen
1) In de cursus 1951-1952 werd io%; 1952 - 1953: io%; 1953 - 1954: 11%;
1954- 1955: 14%; 1955 - 1956: 16,5% en 1956 - 1957: 18,8% der lessen door onbe

voegden gegeven. Bij het Protestants-Christelijk V.H.M.O. steeg het desbetreffende
percentage zelfs van 21 in 1955 tot 24 in 1956. Bovendien werden medio september
1956 bij het Nederlandse V.H.M.O. wegens gemis aan docenten 1.116 en wegens
gebrek aan lokalen 334 lessen niet gegeven.
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het een en ander gedaan, maar of alleen financiële steun aan studerenden
de ramp zou afwenden wordt door nagenoeg iedereen betwijfeld.
Men had de zaak reeds jaren eerder moeten aanpakken.
Het enorme tekort aan leerkrachten was o.m. het gevolg van de
grotere toevloed van leerlingen, want de devaluatie der diploma's had
vele ouders doen uitzien naar betere opleidingen en velen achtten een
middelbare opleiding iets vanzelfsprekends. De verdwijning van de
schoolgeldheffing gedurende de beide eerste cursusjaren werkte ook
stimulerend op de toeloop naar de inrichtingen van V.H.M.O. Daarnaast moest rekening worden gehouden met de bevolkingstoename en
dan diende men daarbij niet te vergeten, dat ten tijde van het interimrapport de toestroming van leerlingen uit de periode na de bevrijding,
toen het geboortecijfer een ongekend grote hoogte bereikte, nog niet
had plaatsgevonden. Er waren ook vele mensen, die het lerarentekort
in causaal verband met de salariëring brachten, waardoor de mening
had kunnen postvatten, dat het ambt van leraar zelfs bij de Regering
niet in hoog aanzien stond. Deze bedenkelijke opvatting had de Overheid moeten voorkomen en zij was er toe in staat geweest.
In het voorafgaande hoofdstuk is gesproken over de precaire
voedseltoestand in de periode, die aan de bevrijding voorafging. Na
deze voor ons land zo belangrijke gebeurtenis kwam aan de levensmiddelennood spoedig een einde. In Rotterdam bedroeg het rantsoen
levensmiddelen in de week van 6 tot 13 mei 1945 reeds : 800 g brood,
900 g biscuits, wo g margarine, zoo g kaas, i blikje kaas of 2 pakjes
eierpoeder, 14 rantsoen vlees, 2 blikjes lunchworst of i blikje bacon,
250 g peulvruchten, 25o g suiker en i tablet chocolade (5o g), terwijl

daarenboven nog een bon was aangewezen voor i liter melk, waarop
in de loop van de maand zelfs 6 liter beschikbaar werd gesteld.
De cijfers zijn voldoende bewijzen voor de geweldige aanvoer van
levensmiddelen in de eerste bevrijdingsweken. De voedseltoestand
werd steeds beter en als gevolg hiervan werd ook de lichamelijke
gesteldheid der burgers aanzienlijk verbeterd.
Ter illustratie dienen nog de navolgende cijfers. In het westen des
lands ontvingen de normale verbruikers gemiddeld per dag in het
eerste kwartaal van 1 945 : 619 calorieën, in het tweede kwartaal: 1.376
calorieën, in het derde kwartaal: 2.015 calorieën en in het vierde
kwartaal van het bevrijdingsjaar : 2.169 calorieën.
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De goederenvoorziening van het verarmde Nederland was wel een
der meest gecompliceerde vraagstukken uit die dagen. De lege linnenkasten moesten weer worden gevuld en de tot de draad versleten
kledingstukken dienden te worden vervangen, maar tegen het einde
van 1945 kreeg men de indruk, dat de hervoorziening met meubelen
en goederen voor de huishouding haar einde naderde.
Deze vooruitgang kon echter niet worden geconstateerd bij de
moraliteit en mentaliteit. Dit gold ook, misschien zelfs speciaal, voor
de jeugd, waardoor de opvoedende taak der leraren aanzienlijk werd
verzwaard.
Tijdens de bezettingsjaren had een bepaalde groep mensen, hetzij
uit overtuiging, hetzij uit winstbejag, hulp aan de vijand geboden.
Zij, die steun aan de bezetters hadden geschonken, werden ter verantwoording geroepen. De zuivering onder de leraren uit onze kring
verliep geruisloos, want zij had weinig werk te verrichten.
Een zuivering van geheel andere soort was die van het geldwezen.
Ondanks het achteruithollen van 's lands bedrijvigheid waren, tengevolge van de invoering van nieuwe belastingen en hogere tarieven,
de staatsinkomsten in de bezettingstijd aanzienlijk gestegen, maar de
uitgaven waren in nog sterkere mate toegenomen. De bezetting had
ons land een overmatige staatsschuld bezorgd. Volgens een schatting
waren de Duitsers erin geslaagd ons land gedurende de vijf oorlogsjaren voor een bedrag van 14.750.000.000 gulden volgens de geldswaarde van 1 september 1940, d.i. ongeveer 25 miljard gulden op de
prijzenbasis van 1945, te beroven en uit te plunderen.
Het nationaal vermogen, begin 1939 geschat op 34,8 miljard gulden,
daalde wegens oorlogsverliezen met 23 percent. Hierbij is buiten
rekening gebleven 12 miljard gulden wegens produktie en verbruikerstekort, 4,5 miljard wegens door Duitsland verrichte, maar niet
betaalde diensten; 8 miljard bezettingsschade en 3 a 4 miljard toekomstige produktieschade. Met het herstel en de wederopbouw was
een bedrag van circa 12 miljard gemoeid. 1 ) De bezetters hadden ons
een ziek geldwezen bezorgd, doordat zij het benodigde geld vooral
bij de biljettendrukkende Nederlandsche Bank hadden gehaald, waar-

1) Niet in geld uit te drukken is de deportatie van ongeveer 16 percent van het
werkende deel der bevolking en het verlies van 230.000 mensenlevens.
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door bij de bevrijding acht en een half miljard gulden meer onder het
publiek stond dan vóór de oorlog.
De kosten van het levensonderhoud toonden neiging tot stijging en
als gevolg hiervan kwam het loonpeil in opwaartse beweging. De
inflatie stond voor de deur. De regering greep krachtig in, o.m. door
het drukken van de kosten van het „Levensmiddelenpakket" door
middel van het verlenen van toeslagen, de geldsanering, waaraan de
naam van minister Prof. P. LIEFTINCK is verbonden, de regeling van
het belastingstelsel en de bevordering van de export, zowel van
goederen als van diensten. Mede door de Marshall-hulp kon worden
gezegd, dat in de loop van 1950 de gulden hard was geworden.
De belastingschroef werd sterk aangedraaid en er scheen geen einde
te komen aan de fiscale maatregelen. De zware lasten rustten vooral
op de middengroep, hetgeen cultureel en moreel gesproken bedenkelijk was. Tot die bedreigde groep behoorden ook de leraren die, zoals
wij hierboven zagen, bij het uitbreken van de oorlog reeds bij hun
standgenoten achterstonden.
De financiële zijde van het lerarenprobleem was dan ook een
brandende kwestie. Een der eerste vraagstukken, waarmee de Raad
van Leraren, waarin ook de stem van C.M.O. werd gehoord, werd
geconfronteerd was de uitkering van salarissen aan die leraren, die
tijdens de bezetting waren ontslagen of geschorst wegens de Duitsers
niet welgevallige houding of daden. Op een desbetreffend verzoek aan
het ministerie werd geantwoord, dat de zaak in onderzoek was en dat
binnenkort de richtlijnen zouden worden bekendgemaakt. Op 20
november 1945 verschenen deze in een k.b., maar de daarin vervatte
regeling voldeed niet, want er was bepaald, dat de leraren 70% van
het gederfde salaris zouden ontvangen. Vooral bij het bijzonder onderwijs zouden daardoor moeilijkheden ontstaan, want vele besturen
hadden aan de getroffenen het volle salaris uitgekeerd. Zouden zij dit
nu moeten terugvorderen? De kwestie werd op 12 maart 1946 weer
aanhangig gemaakt. Men smaakte het genoegen, dat in een deze
materie behandelend wetsontwerp werd vermeld, dat aan de slachtoffers van de Duitse maatregelen het gehele salarisbedrag zou worden
uitbetaald tot een maximum van f 9.000,—.
Een tweede probleem was dat van het aan de rijksleraren uitgekeerde
en later geschonken „invasiesalaris". Ook dienaangaande boekte men
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gunstige resultaten, want bij k.b. van 7 juni 1946 werd bepaald, dat
aan personeel van bijzondere scholen dit salaris, dat werd berekend
naar de maand september 1944, alsnog kon worden uitgekeerd.
Het stijgende loonpeil had ook voor de burgerlijke rijksambtenaren
gevolgen, want bij k.b. van 18 april 1945 was, in afwachting van
nadere voorzieningen, het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1934, voorlopig gewijzigd, hetgeen vanzelfsprekend
repercussies voor de leraren had.
Met terwugwerkende kracht tot 1 januari 1945 werd de „brutowedde" (d.i. het salaris vermeerderd met de vaste toelagen, b.v. die
als conrector) verhoogd met i 5% van de wedde 1936 (d.i. het in het
B.B.R.A. aangegeven bedrag verminderd met 5% , welke korting met
ingang van 1 augustus 1941 was ingetrokken). Boven deze vaste toelage, zou de bruto-wedde met een tijdelijke van 5% worden vermeerderd, die tot io% kon worden verhoogd, indien het salaris 1936
is% + To% voor gehuwden niet een bedrag vanf3.000,— en voor
ongehuwden van f 2.200,- 's jaars zou overschrijden. Tevens werd
vastgelegd, dat de kindertoelage met ingang van 1 mei 1945 zou worden
verlaagd van f 200,- tot f 1 5o,— per kind.
Berekeningen wezen uit, dat als gevolg van deze regeling de lerarensalarissen gemiddeld met ongeveer 14% zouden worden verhoogd,
hetgeen in verband met de gestegen kosten van het levensonderhoud
met ruim so% zeker geen overbodige luxe kon worden genoemd.
De regeling was voorlopig, dus men kon een nadere definitieve
regeling tegemoetzien. Er werd geregeld gesproken over een commissie, die een onderzoek naar de mogelijkheid van een herziening
van het bezoldigingsbesluit zou instellen. De verwezenlijking van dit
gerucht liet echter op zich wachten, hetgeen verband hield met de
buitengewoon slechte financiële positie van ons land. Eindelijk werd
een commissie-ad-hoc benoemd, die de regering advies moest uitbrengen over mogelijke overbruggingsmaatregelen. Dit verliep blijkbaar vrij vlot, want bij k.b. van 1 5 januari 1946 werd bekendgemaakt,
dat aan meerderjarige gehuwden een tijdelijke overbruggingstoelage
vanf24o,— per jaar en aan ongehuwden vanf 120,— per jaar kon worden
toegekend, een regeling, die was gedacht als te zijn ingegaan op
september 1945. In het desbetreffende besluit stond bovendien, dat
gehuwden en ongehuwden een garantietoelage zouden ontvangen,
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waardoor hun minimum salaris, afhankelijk van de standplaats zou
bedragen f 1.800,— (ongehuwden 1.400,), f 1.675,— (f 1.325,) en
f 1.55o,— ef 1.250,—). De kindertoelage werd in hetzelfde besluit weer

gefixeerd op f200,—, maar de uit de bezettingstijd daterende uitkering
van f360,— bij het sluiten van een eerste huwelijk verviel, indien de
ambtenaar niet meer verdiende dan f 2.088,—.
De genoemde commissie kreeg daarna van de regering opdracht
een herziening van het bezoldigingsbesluit voor te bereiden. Zij vroeg
daartoe o.m. inlichtingen aan het ministerie van O.K. en W., dat op
zijn beurt advies vroeg aan de Raad van Leraren. Bij een bespreking
in de vergadering van de Raad, bleek, dat de voorzitter van C.M.O.,
gedachtig aan hetgeen zich enige jaren tevoren had afgespeeld, bezwaar
had tegen het indienen van uitgewerkte salarisvoorstellen, waarvan
niemand de consequenties voor alle leden zou kunnen overzien. Bij
de daarop volgende stemming bleek, dat hij de enige tegenstemmer
was. De Raad bood echter, daarmee in overeenstemming, geen uitgewerkt plan aan, maar gaf enkele algemene richtlijnen, n.l. herstel
van de volledige betrekking met een minimum bezoldiging van
f 3.400, met 18 verhogingen van f 200,- waarboven voor de Dr.titel nog één verhoging zou komen. De urenleraren dienden een
salaris van fi7o,— per wekelijks lesuur te ontvangen. De salarissen van
rectoren en directeuren moesten f 7.000,— met vijf verhogingen van
f 200,- bedragen, waarbij in het oog moest worden gehouden, dat
leiders van grote scholen boven het maximumbedrag zouden kunnen
uitkomen.
—

Aangezien de lerarensalarissen in een ander vlak lagen dan die der
overige ambtenaren, werd spoedig bekend gemaakt, dat er voor het
onderwijzend personeel een afzonderlijke salariscommissie onder
voorzitterschap van de heer KOK zou worden ingesteld. De Raad, die
niet veel voelde voor de vorming van een commissie, die de salarissen
van het gehele onderwijzend personeel zou bezien, wist te bereiken,
dat er voor het V.H.M.O. een afzonderlijke salariscommissie werd
gevormd. Aangezien de bezoldiging der leraren is afgestemd op die
van hun collegae aan rijksscholen, werd overeengekomen een rijksleraar in die salariscommissie op te nemen.

Nu de salariscommissie op papier was gecreëerd, moesten de besturen der organisaties zich op de verdere plannen bezinnen. In de
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stuursvergadering van C.V.H.M.O. van 18 juli 1946 werd besloten,
dat men zou streven naar : I° gelijkstelling in salaris van de leraren
lichamelijke oefening met dat der overigen, 2° maximum aantal
wekelijkse lesuren voor de leraren 26, welke aantal „gehoord de
inspecteur" met 2 kon worden verhoogd, 3° verlichting van de weektaak voor oudere leraren, 4° verhoging van de salarissen van directeuren en rectoren, wanneer zij aan het hoofd stonden van scholen
met meer dan Ic) klassen, 5° extra-bezoldiging voor leraren, ook voor
directeuren en rectoren, met de Dr.-titel.
In de Raadsvergadering van 28 september 1946 werden deze voorstellen evenals die, welke door de andere organisaties waren ingediend,
breedvoerig besproken. Na afloop van deze samenkomst bleek, dat
de bij C.V.H.M.O. bestaande ideeën door de andere verenigingen
werden gedeeld, behoudens de beloning voor de Dr.-titel van de
directeuren en rectoren.
Men kon nu in zee gaan, maar het vertreksein kon niet worden
gegeven, omdat de leden van de salariscommissie nog niet waren benoemd. Het spreekt vanzelf, dat dit in lerarenkringen enige wrevel
opwekte en men hoorde dan ook reeds stemmen opgaan, die een
krachtig optreden eisten. Men sprak, vooral in kringen van onze
Rooms-Katholieke collegae over het beleggen van een persconferentie,
waardoor het publiek, m.n. de ouders, kon worden ingelicht over
de onbevredigende toestand. De meeste leden van de Raad achtten
dit nog te voorbarig, zodat dit roeren van de grote trom achterwege
bleef. Wel ging in de tweede week van november een afvaardiging
van de Raad van Leraren op audiëntie. De heren gaven minister
GIELEN een in donkere tinten gehouden beeld van de noodtoestand,

waarin het V.H.M.O. verkeerde, waarbij zij met name wezen op het
ontstellend grote aantal vacatures, het vertrek van vele leraren naar
het bedrijfsleven, waar de salarissen aanmerkelijk hoger lagen en de
geringe animo onder de studenten om na afloop hunner studietijd
genoegen te nemen met een onderbetaald leraarsbaantje. Nadrukkelijk
vroegen de afgevaardigden de minister de leraren een tijdelijke overbruggingstoelage van 20% te geven. Minister GIELEN kon de heren
weinig hoop geven en hij volstond er mee de afgevaardigden te
troosten met de uitspraak, dat de salariscommissie alles nauwkeurig
zou bestuderen.
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De tijd ging dringen en men begreep wel, dat het practisch onmogelijk was de nieuwe salarisregeling tegen 1 september 1947 te doen
ingaan. De Raad zond een adres aan de minister, waarin zij — na de
volgende ontboezeming dat : „Gezien de heersende ontevredenheid der
leraren over hun salaris en de ontstellende resultaten van de door de
Raad ingestelde enquête aangaande het aantal vacatures en het aantal
onbevoegde docenten bij het V.H.M.O." deze gang van zaken
zeer verontrustend was — dringend verzocht de salariscommissie,
die reeds geruime tijd tevoren was toegezegd, eindelijk op gang te
brengen.
Eindelijk, ambtelijke molens malen langzaam, op 14 december 1946,
werd vóór de kamerdebatten de samenstelling van de salariscommissie
bekendgemaakt, maar toen hadden de leraren de dag tevoren in de
memorie van antwoord op de begroting van onderwijs voor het
dienstjaar 1947 reeds gelezen, dat aan herziening van de lerarensalarissen zou voorafgaan die der onderwijzersbezoldiging.
Politiek juist gezien was, dat op diezelfde dag de definitieve
koninklijke besluiten werden gepubliceerd, waarin salaristoelagen
waren opgenomen, nl. I° een overbruggingstoelage voor allen van
f 240,— per jaar, te rekenen vanaf 1 oktober 1946, 2° een tijdelijke
toelage van Ic" van de bruto-wedde, wanneer deze minder dan
f I L000,— bedroeg, 3° een vaste toelage van is% van de bruto-wedde,
4° een tijdelijke toelage van 5% van de bruto-wedde, indien tengevolge van de drie laatstgenoemde toelagen het salaris voor de gehuwden niet bovenf 3.000, en voor ongehuwden niet boven f 2.200,zou komen.
De opzet om de monden der kamerleden te snoeren was de leraren
niet ontgaan en daarom wantrouwde men de regering. In Maastricht
werd een salarisactiecomité in het leven geroepen, dat uit verschillende
delen van ons land adhaesiebetuigingen ontving. Het gekozen moment
was zeker gunstig te noemen, want in die dagen werden de rayonvergaderingen, die zich bezighielden met het plan-Bolkestein, gehouden. De heren, die die vergadering te Zwolle bezochten verstoutten zich zelfs een adres aan de minister te zenden, waarin o.m.
stond, dat men „van oordeel (was), dat algehele herziening van rechtspositie en salariëring der leraren aan iedere uitwendige reorganisatie
dien(de) vooraf te gaan".
—
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Op 20 januari 1947 kwam de salariscommissie voor het eerst samen.
In zijn openingsrede laakte de voorzitter de houding der leraren, zoals
deze tot uiting was gekomen bij de salarisactie. Hij kon dan ook verzekeren, dat de docenten veel van de good-will op het ministerie
hadden verspeeld. Deze uitspraak deed weinig goeds voorspellen. Dit
pessimisme werd groter toen men hoorde, dat het plafond der wedden
in geen geval doorbroken zou mogen worden.
In de Raad gingen stemmen op om nu op een of ander congres
openlijk te protesteren. Met de stem van de heer RODENBURG tegen,
die het beleggen van een protestvergadering met het oog op de juist
begonnen besprekingen onjuist achtte, werd besloten op 9 april in
Utrecht een lerarensamenkomst te houden, waar men de maatschappelijke, paedagogische en wetenschappelijke betekenis van het
leraarsambt zou belichten.
Deze goed bezochte vergadering maakte blijkbaar niet de begeerde
indruk, want de onderhandelingen werden er niet door verhaast, men
zou zelfs niet te boud spreken, wanneer men zou zeggen, dat zij er
eerder door werden vertraagd.
De organisaties hadden intussen hun voorstellen, zoals wij die boven
noemden, aan de regeringsgedelegeerde meegedeeld. In dit voorstel
was echter niet alleen verhoging van het aanvangssalaris, maar ook van
de maximumwedde vervat.
De ingediende voorstellen werden niet geaccepteerd en op 5 maart
deelde de regeringsgedelegeerde mede, dat de volledige betrekking
28 tot 3o uur moest omvatten en dat het plafond niet kon worden
doorbroken.
De onderhandelingen, wanneer men hiervan zou mogen spreken,
waren vastgelopen en na de vergadering van 14 maart werd niets meer
vernomen, reden waarom de Raad op 24 juni de minister van binnenlandse zaken telegrafisch verzocht de besprekingen zo spoedig mogelijk
weer op gang te brengen. Toen hierop geen reactie volgde werd in de
Raad voorgesteld de leraren te adviseren in de komende cursus niet
meer dan 3o lesuren te geven. Met de aantekening, dat de vertegenwoordiger van C.V.H.M.O. tegen was, werd dit voorstel aanvaard
en in de weekbladen gepubliceerd.
Een troost, al was dit een schrale, was, dat ook de werkzaamheden
der overige onderwijs-salariscommissies stagneerden.
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De afwijzende houding, die de minister aannam tegenover de op
4 juli 1947 door het kamerlid J. C. DEERING aan hem gestelde vraag
aan de leraren een voorlopige uitkering te geven, werkte niet opwekkend. Uit dit antwoord immers kon duidelijk worden afgeleid,
dat de salarissen niet alle in dezelfde mate zouden stijgen, want de
minister had gezegd : „Zolang niet vaststaat of er, zo ja, welke wijzigingen de salarissen der leraren bij genoemd onderwijs zullen ondergaan, acht ondergetekende het niet wenselijk een voorlopige uitkering
als hierbedoeld te bevorderen, zulks mede ter vermijding van teleurstelling, zo achteraf in bepaalde gevallen restitutie noodzakelijk zou
blijken te zijn".
Deze mededeling had gevolgen, want de organisaties achtten zich
nu niet langer gebonden aan het gentlemans-agreement, krachtens
hetwelk zij zich zoveel mogelijk zouden onthouden van openbare
actie. Op 16 juli 1947 werd in een persconferentie, die door de Raad in
Amsterdam was belegd, een uiteenzetting van de salarismisère gegeven.
Zelfs werd binnenskamers reeds een balletje met stakingsplannen opgegooid. Dit laatste had in de bestuursvergadering van C.V.H.M.O.
geen bijval gevonden, maar toch was daar wel gezegd, dat men niet
wist of dit afwijzende standpunt in de toekomst gehandhaafd zou
kunnen worden.
Weliswaar kwam de salariscommissie weer bijeen, maar men kwam
niet uit de impasse. Ondanks de uitspraak van enkele lerarenvertegenwoordigers, dat het krampachtig vasthouden aan de beperkte salarisverbetering funeste gevolgen voor het V.H.M.O. moest hebben, hield
de minister van financiën de koorden van de beurs angstvallig dichtgebonden.
Intussen begon de campagne ter verdediging van het V.H.M.O.
steeds grotere omvang aan te nemen. Op 22 oktober 1947 deed de
Bond van Verenigingen, welks bestuur de noodtoestand doorzag, een
een beroep op minister GIELEN om de lerarensalarissen te verbeteren,
want er bestond een toestand, „waarin de aan de leraren uit te betalen
bedragen in vrijwel alle gevallen en zeker wat de jongere krachten.
(betrof) ten enenmale onvoldoende (waren) om in de redelijke behoeften van de leraarsgezinnen te voorzien . . . Het gaat niet aan",
schreef dit bestuur, „dagelijks van volstrekt onderbezoldigde mensen
de vervulling van een zware taak te eisen, alleen door een beroep te
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doen op hun idealisme. Wilt U onverwijld voorzieningen treffen. Wij
hebben een zedelijke verplichting. Wilt U eventueel bevorderen, dat
ten spoedigste aan de besturen der bijzondere onderwijsinrichtingen
de vrijheid wordt gegeven aan hun leraren boven de naar wettelijk
voorschrift berekende salarisbedragen uit eigen middelen noodtoelagen uit te betalen".
In de brievenbus van het departement hoopten zich de protesten
tegen het slepend houden van de salarisonderhandelingen op. Ook in
de staten-generaal werd tegen deze handelwijze geprotesteerd. Op
3o september 1947 stelde de afgevaardigde DEERING minister GIELEN
wederom enkele vragen. Hij vroeg of het juist was, dat het lerarentekort het gevolg was van de onvoldoende salariëring en of dit niet
tot een catastrofe moest leiden, wanneer de salarissen niet werden verbeterd. Verder informeerde hij of het de minister bekend was, dat het
niet-samenkomen van de salariscommissie verbittering in lerarenkringen had gebracht. Tenslotte vroeg hij of de voorstellen, welke
door de organisaties waren gedaan rechtvaardig moesten worden geacht.
De minister moest langzamerhand wel overtuigd zijn van de noodzakelijkheid van salarisverbetering, maar hij had rekening te houden
met zijn ambtgenoot van financiën. Het zou de moeite waard zijn,
wanneer wij kennis konden nemen van de strijd, die werd gevoerd
tussen de departementen van onderwijs en van financiën. Vast staat
wel, dat minister GIELEN zijn ambtgenoot LIEFTINCK trachtte te overtuigen van de redelijkheid der door de leraren gestelde eisen. Tenslotte
boekte hij terreinwinst en wij mogen ons afvragen of daarop de kort
tevoren toegezegde Marshall-hulp invloed heeft gehad. Hoe het zij de
dageraad der positieverbetering begon te gloren. De eerste symptomen
daarvan konden worden gezien in 's ministers antwoord op de vragen
van DEERING (oktober 1947). Weliswaar ontkende hij, dat de onvoldoende salariëring oorzaak van het lerarentekort zou zijn, maar hij
zei verder : „De ondergetekende zal een wijziging in het systeem van
de salariëring der leraren bevorderen, teneinde de gegronde bezwaren
tegen een uur-bezoldiging weg te nemen. Door een verhoging van de
aanvangswedde zal de juiste verhouding tot de bezoldiging der onderwijzers worden hersteld . . . De ondergetekende is bereid te bevorderen,
dat de honorering van het leraarsambt in overeenstemming wordt ge120

bracht met die van vergelijkbare intellectuële beroepen . . . De ondergetekende acht het rechtvaardig, dat de zogenaamde volledige betrekking hersteld wordt. Hetzelfde geldt voor het terugbrengen van
het maximum aantal lesuren tot 26, behoudens een eventuele vermeerdering tot 29 . Hij is niet bereid de maximumwedde te verhogen, daar dan een onredelijke verhouding zou ontstaan tot de soortgelijke intellectuële beroepen enerzijds en de onderwijzers anderzijds".
De nadere uitwerking van de salarisregeling, welke op i september
1947 zou ingaan en die aan de besturen der lerarenorganisaties werd
bekend gemaakt, hield in een maximumwedde voor niet-gepromoveerden vanf 7.080,—, met dien verstande, dat de tijdelijk noodzakelijke
drie overuren onbezoldigd zouden blijven.
Ondanks de behaalde voordelen besloot het bestuur van C.V.H.M.O.
in zijn vergadering van 3 november de voorstellen te verwerpen. Men
grondvestte dit besluit op de volgende overwegingen, dat : ie het
maximumsalaris niet was verhoogd, 2e de drie overuren gratis moesten
worden gegeven en 3e de wedden van directeuren en rectoren onvoldoende werden geacht. Ook de besturen der overige organisaties
stonden op het standpunt, dat de regeringsvoorstellen moesten worden
afgewezen.
Het gevolg was, dat de salariscommissie geen eenstemmig eindrapport aan minister GIELEN kon uitbrengen. De organisaties der
leraren stonden er op, dat er aan het slot van de opgestelde nota een
clausule werd opgenomen, waarin de bekende bezwaren tot uitdrukking waren gebracht. In deze vorm werd zij dus aan de minister
aangeboden. Een interessante bijzonderheid is, dat de ondertekening
door de vertegenwoordigers der lerarenorganisaties niet dan op het
nippertje kon geschieden. Op 8 december trok een regeringsauto door
ons land om de nodige handtekeningen te verzamelen. Eerst in de
nacht van de 8e op de 9e december kon de chauffeur de laatste ondertekenaar, de heer A. S. VAN DAM, voorzitter van de R.L.V., destijds
woonachtig in Veendam, bereiken. Ten slotte was hij toch nog in
's-Gravenhage terug vóór het begin van de behandeling van de begroting van onderwijs in de tweede kamer der staten-generaal.
Het in leraarskringen met grote spanning verbeide debat over die
begroting begon dus op 9 december. De loop dier besprekingen, die
op het punt der leraarssalarissen een bewogen verloop hadden, mondde
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op 11 december toch nog uit in een verandering van de houding der
regering. De standpunten kwamen tot elkaar toen de minister bereid
bleek 26 lessen te beschouwen als de normale weektaak van een leraar,
daarop de volledige betrekking te baseren en de overuren met een
„luttel" bedrag te vergoeden.
Reeds op de avond van die dag werd de commissie voor G.O. in
vergadering bijeengeroepen. De stemming was bijna feestelijk. Voorbereidingen werden getroffen om te komen tot een eenstemmig eindrapport, waarover de beraadslagingen op 18 december werden voortgezet om op de 23e te worden afgesloten met de ondertekening van
het bereikte akkoord en de aanbieding ervan aan minister GIELEN, met
wie de „vredespijp" werd gerookt. De nieuwe regeling zou i september
1947 ingaan, echter met dien verstande, dat de nieuwe volledige betrekking pas met ingang van 1 september 1948 aan de daarvoor in
aanmerking komende leraren zou worden toegekend. Gedurende de
cursus 1947-1948 zou derhalve het salaris worden uitbetaald volgens
de uurloontabel van de nieuwe regeling. 1)
De leraren, die tevreden konden zijn met de aanvaarding van de
voorgestelde regeling, werden bovendien verblijd met de mededeling,
dat met ingang van i januari 1948 de 5% ongehuwdenaftrek verviel,
1) Rectoren en directeuren van kleine scholen ontvangenƒ6.9oo,- totƒ7.62o,-, van
grote scholenf7.260,- tot f7.980,-, met de mogelijkheid nog drie betaalde uren te geven.
De volledige betrekking omvat 26 uur, voor leraren lichamelijke oefening 32. Tegen
extra bezoldiging kan men 3 uur meer opgedragen krijgen (het zogenaamde gentleman's
agreement). Voor meer uren is ministeriële toestemming nodig, met dien verstande,

dat uren boven 32 (38) niet worden bezoldigd.
Het salaris bedraagtf3.9oo,-, vermeerderd met vier tweejaarlijkse verhogingen van
f 420,-, en vijf van f 300,-. Na 20 dienstjaren ontvangt de leraar met Dr.-titel nog
f 300,-. Uren boven 26 (32) worden voor hen, die minder dan io dienstjaren hebben
met f6o,- en bij meer dienstjaren met f 120,- beloond.
Bij niet-volledige betrekkingen worden de eerste 14 lesuren beloond metf 190,- met
negen tweejaarlijkse verhogingen van f 17,- en voor de Dr.-titel nog een tiende verhoging; volgende II lesuren j" 120,- met vier tweejaarlijkse verhogingen van j 16,so
en vijf vanf 16,-; volgende 7 lesuren bij minder dan Ic) dienstjaren f 6o,- en bij meet

f9o,-.
Voor leraren lichamelijke oefening: eerste 17 lesurenf 165,-, met vier tweejaarlijkse
verhogingen van f i5,- en vijf van j - io,-. Volgende 14 lesuren f 84,- met vier tweejaarlijkse verhogingen van f 12,- en vijf van f 9,-; voor de volgende 7 lesuren bij
minder dan Ic) dienstjaren f6o,-, bij meer ƒ90,-.
De combinerende leraren zullen in plaats van procenten fictieve uren uitbetaald
krijgen.
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de ontknikking boven ƒ3.000,— zou plaats vinden en de bijdrage voor
eigen pensioen met terugwerkende kracht tot i januari 1947 van 4
tot 2% zou worden teruggebracht.
Op 9 juni 1948 verscheen eindelijk het lang verwachte k.b. betreffende de nieuwe salarisregeling, die op enkele punten inzake de
bedragen nog enigszins in gunstige zin van de voorgestelde afweek.
Het duurde echter geruime tijd voor het tegoed vanaf 1 september
1947 werd uitbetaald. Nog langer moesten de leraren, die voor de
zogenaamde ontknikking in aanmerking kwamen geduld oefenen.
Zelfs in de kamer werd er over gesproken, maar op 16 december 1948
deed de minister de toezegging, dat uitbetaling spoedig zou plaatsvinden, hetgeen betekende, dat einde juni 1949 de desbetreffende
machtiging werd verleend.
In die dagen was weer de nodige onrust teweeggebracht door het
bericht, dat, in strijd met duidelijk gemaakte afspraken, leraren bij het
middelbaar nijverheidsonderwijs in het bezit waren geraakt van een
salarisregeling, die, vergeleken met die der leraren bij het V.H.M.O.
niet alleen in bepaalde opzichten gunstiger was, maar ook zodanig
was, dat het zogenaamde plafond was doorbroken. Bovendien was het
grievend, dat in tegenstelling met het V.H.M.O. waar de salarisverbetering op 1 september 1947 was ingegaan die bij het N.O. op
1 januari 1947 van kracht was geworden.
Opnieuw werden salarisacties der lerarenorganisaties ontketend,
maar resultaten schenen te zullen uitblijven, of men zou als zodanig
moeten zien de door minister RUTTEN benoemde kleine commissie,
die tot taak kreeg de controverse in de salarisregelingen van het

M.N.O. en V.H.M.O. nader te onderzoeken, een commissie, die
echter nimmer zou worden samengeroepen.
Er werd blijkbaar wel iets voorbereid, want in september 1949 liep
het gerucht, dat de regering er over dacht de salarissen voor beide
soorten van onderwijs gelijk te maken. Deze oplossing zou echter
nooit de goedkeuring der lerarenorganisaties kunnen verwerven, omdat men daar meende, dat dan de volledige betrekking van 26 uur
lelijk in het gedrang zou komen. Zo ver kwam het evenwel niet, het
bleef bij een geringe verbetering van de bezoldiging van het 27e, 28e
en 29e uur voor de volledige betrekking. Ook kwamen er enkele
salarisbesluiten af, o.a. betreffende de vakantieuitkering, de devaluatie123

toeslag en de toeslag in verband met de huurverhoging, maar een
radicale salariswijziging bleef achterwege.
In de loop van 1949 was ook gemompeld over een uit zijn as herrijzen van het tijdens de bezetting buiten werking gestelde G.O. voor
het Onderwijs. In de kringen van het V.H.M.O was men terecht bevreesd, dat die herstelde commissie het gehele onderwijs zou omvatten.
Voorkomen was beter dan genezen. Op 21 januari 195o richtte de
Raad van Leraren, daartoe op gelukkige wijze uitgenodigd, een adres
aan minister RUTTEN, waarin zij vroeg om bij het eventueel weer in
werking stellen van het G.O. de vooroorlogse toestand te herstellen.
Woordelijk schreef deze organisatie : „Dat wil zeggen, dat het naar het
oordeel der bedoelde organisaties geen aanbeveling verdient één
bijzondere commissie voor georganiseerd overleg in te stellen, waarin
alle in aanmerking komende takken van onderwijs zijn vertegenwoordigd, ook al zou deze commissie zich in subcommissies voor de
onderscheidene takken van onderwijs kunnen verdelen".
Het bleef rondom de controverse met het M.N.O. intussen angstaanjagend stil. De sluier, die de sfynxachtige politiek omhulde, werd
weggetrokken door de publicatie van de memorie van antwoord aan
de eerste kamer der staten-generaal van 1 augustus 1951, waarin de
minister met betrekking tot de „trage salarisonderhandelingen"
schreef: „dat het overleg niet in de vroegere salariscommissie, welke
een commissie ad hoc was, (zou) worden gevoerd. Dit zou weinig of
geen zin hebben, nu het Georganiseerd Overleg, bedoeld in het
A.R.A.R. binnenkort (zou) gaan werken". Verdacht klonk hetgeen
daarop volgde, nl.: „Het is de bedoeling, dat de besprekingen zullen
worden gehouden in een subcommissie van het Georganiseerd Overleg", maar bewust onjuist was de uitspraak, dat : „De lerarenorganisaties zulks ook het juiste (achtten) en daarmede accoord (gingen)".
Het bleef gissen, ook nadat bij k.b. van 5 oktober 1951 het Centrale
Georganiseerd Overleg tot nieuw leven was gewekt. Men kan zich
voorstellen, dat de leraren weer een sprankje hoop kregen toen zij in
december 1952 in de memorie van antwoord lazen, dat er inzake de
salarisregeling overleg werd gepleegd. De ingewijden waren over deze
aanduiding zeer verontwaardigd en op 12 december 1952 ging van de
Raad een brief aan de kamerleden uit, waarin deze schreef, dat er van
overleg geen sprake kon zijn, wanneer in een periode van meer dan
124

een jaar de Salariscommissie-Ubink slechts tweemaal met een delegatie
van leraren bijeen was geweest om dan nog alleen over ondergeschikte
punten te spreken.
Minister CALS kreeg daarop de nodige aanvallen te verduren, maar hij
wist de gemoederen te sussen door op i 5 december 1952 te verklaren,
dat na de herziening van de onderwijzerssalarissen die der leraren
spoedig aan de beurt zou komen. Wat echter betekende „spoedig" ?
De tijd verstreek en omdat de commissie voor G.O. voor het
V.H.M.O. nimmer was opgeheven, verzocht de Raad van Leraren op
31 december 1952 de bijeenroeping van die commissie. Aanvankelijk
scheen dit wederom kloppen aan dovenmansdeur, maar in februari
1953 kreeg de Raad eindelijk zijn zin.
Op 14 februari 1953 bleek inderdaad, dat de Commissie voor G.O.
voor het V.H.M.O. was herrezen. De werkzaamheden werden
hervat en het ging met bekwame spoed. In de laatste dagen van maart
kon de Raad zelfs in een communiqué melden : „De hoop leeft, dat
er spoedig bevredigende resultaten mogen worden bereikt". Men verheugde zich reeds over het binnen enkele weken van kracht worden
van een regeling, waarbij de volledige betrekking van 24 tot 26 uur,
met de vrijwillig aangegane verplichting gedurende een beperkt aantal jaren drie overuren te geven tegen een maximum wedde van
ƒ720,— per maand, zou worden ingevoerd en ten gevolge waarvan het
lerarensalaris in maximum voorgoed zou worden gekoppeld aan dat
van de hoofdingenieur bij de Rijkswaterstaat.
Plotseling zette de minister de domper op deze illusie toen hij op
15 april in de eerste kamer der staten-generaal mededeelde, dat de
salarisregeling de eerste maanden niet gereed kon komen. Toen bovendien de op 8 mei 1953 uitgeschreven vergadering van het G.O., waarin

waarschijnlijk de houding der regering tegenover de door de lerarenorganisaties ingediende salarisvoorstellen zou worden meegedeeld,
werd afgelast, werd door de Raad het besluit genomen de voltallige
besturen der aangesloten organisaties op 23 mei in Utrecht in ver-

gadering te laten samenkomen. In die gezamenlijke vergadering werd
de gehele salariskwestie besproken, waarna de heren en dames zich
over een en ander nader bestuursgewijze konden beraden. Het bestuur
van C.V.H.M.O. besloot vast te houden aan het minimumsalaris van

f 380,— per maand, opdat het leraarsambt aanlokkelijk zou worden.
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Wanneer men tenslotte zou moeten terugvallen opf360,— moest men
in ieder geval vaststellen, dat voor het bezit van een doctoraal-examen
drie fictieve dienstjaren zouden worden toegekend. Wat het maximumsalaris betrof, dit wilde men in nauw verband brengen met dat van de
hoofdingenieur bij de Rijkswaterstaat. Men moest echter ook een
beslissing nemen over eventuele maatregelen, wanneer onverhoopt de
kwestie der salarissen door de overheid op de lange baan zou worden
geschoven. Men besloot zijn sanctie te hechten aan het zo nodig uitgeven van een verklaring, waarin de leraren werd verzocht in de
komende cursus niet meer dan 26 lesuren te accepteren, een maatregel,
waarvan men hoopte, dat deze ook door de Bond van Verenigingen
zou worden ondersteund. Deze wens bleek later ijdel te zijn.
Na de heropening van de gemeenschappelijke samenkomst kreeg de
Raad machtiging „die maatregelen te treffen, die hij mogelijk en toelaatbaar acht(te), voor het geval zou blijken, dat het overleg inzake
de salariëring niet spoedig tot het gewenste resultaat zou leiden".
Deze gebeurtenis was natuurlijk niet onopgemerkt gebleven en in
steeds meer gemeenten werd over de salarisactie der leraren gesproken.
De onrust nam hand over hand toe. Minister CALS trachtte olie op de
golven te gieten. Drie dagen vóór de bovengenoemde Utrechtse vergadering had hij in de eerste kamer gezegd : „Ten aanzien van de
leraarssalarissen kan ik mededelen, dat het overleg dienaangaande mij
de laatste weken vrijwel dagelijks heeft beziggehouden en dat de stand
van dit overleg momenteel zodanig is, dat ik . . . de hoop kan uitspreken, dat inderdaad vóór het komende schooljaar ten aanzien van
deze salarissen een nieuwe regeling zal zijn getroffen." Wanneer dit
moest worden waargemaakt, dan diende men zich te haasten en zo
was alleszins verklaarbaar, dat de Raad van Leraren de minister op
4 juni verzocht de commissie G.O. zo spoedig mogelijk samen te
roepen, vooral in verband met het a.s. toelatings- en eindexamen,
maar ook omdat „bovendien de naderende vakantie om begrijpelijke
redenen een verder contact zo goed als zeker (zou) uitsluiten".
Toen antwoord uitbleef besloot de Raad een audiëntie aan te vragen.
Deze werd op i6 juni verleend. Het twee uren durende onderhoud
leverde geen resultaat op en als gevolg hiervan werd door de raadsleden het besluit genomen ultimatief op te treden. Men meldde de
minister, dat, wanneer de besturen niet uiterlijk 3o juni een convocatie
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voor een G.O.-vergadering op een datum vóór Ic) juli in bezit hadden
en hun de regeringsvoorstellen niet waren bekendgemaakt, het
„gentlemans agreement" betreffende het geven van enkele uren extra
zou worden opgezegd.
De desbetreffende brieven werden door de secretarissen der verenigingen klaargemaakt om op 30 juni te kunnen worden verzonden.
Op diezelfde 3oste juni werd door het a.r. kamerlid ROOSJEN een
interpellatie aangevraagd, een zaak, waarin het bestuur van C.V.H.M.O.
de hand had gehad.
Zou het samenvallen van die twee feiten van invloed zijn geweest
op de bijeenroeping van het G.O. ? Hoe het zij de convocatie kwam
op een zodanig tijdstip, dat men van verzending van de opzeggingsbrieven kon afzien en hoewel de regeringsvoorstellen nog onbekend
waren, kon de toekomst met enige hoop tegemoetgezien worden.
In de G.O.-vergadering gaf minister CALS persoonlijk een uiteenzetting van de regeringsvoorstellen. In plaats van de volledige betrekking van 24 tot 26 uur met de belofte om gedurende vijf jaren
ten hoogste drie extra-uren gratis te geven, stelde de regering de volledige betrekking van 24 tot 29 uren. De minister zei, dat men wilde
berusten in een bezoldiging van f 34o,— tot f 720,— per maand welk
laatste bedrag na de nivellering kon worden gebracht op f 863,17.
Weliswaar was dit een grote vooruitgang, want het maximum bedrag
bedroeg f 620,—, na de nivellering f 700,20, maar in verband met de
achterstand der lerarensalarissen, waarvan Z. Exc. overtuigd was, wilde
de overheid dat maximum aanvaarden, maar een aanvangssalaris van
f 3 80,— kon in haar ogen geen genade vinden en dit bedrag moest
worden teruggebracht tot ƒ34o,—. Ook werd een maximumsalaris van
directeuren en rectoren van f 92o,— te hoog geacht. De regering stelde
voor die wedden in drie groepen naar gelang van de grootte der
scholen te verdelen en de daarbij behorende salarissen te fixeren op
f 800,— (minder dan io klassen), f 840,— (van io tot en met 20 klassen)
en f 870,— (voor de grootste scholen). Evenmin kon de regering berusten in de gelijkstelling der salarissen van leraren lichamelijke oefening met die der overige docenten. Toen het over de datum van ingang
ging, werd bekendgemaakt, dat de nieuwe regeling zou moeten ingaan op z januari 1953.
De raadsleden konden daarop enkele vragen stellen, maar zij kregen
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de indruk, dat deze voorstellen vastlagen en eventueel zonder hun
goedkeuring zouden worden ingevoerd en hoewel hun werd verzocht
mogelijke op- en aanmerkingen vóór maandag 6 juli 14 uur in te
zenden, begrepen zij wel, dat er weinig kans bestond er nog iets in
gewijzigd te krijgen. Desniettemin namen zij geen blad voor de mond
en becritiseerden zij de voorstellen in sterke mate, waarna zij alle
verdere verantwoordelijkheid op de schouders der regering legden.
Op i6 juli hield de heer ROOSJEN zijn interpellatie, maar de motie
van afkeuring verwierf niet de goedkeuring van de K.V.P. en omdat
de P.v.d.A. niet eensgezind was werd de motie niet in stemming gebracht, omdat deze een slag in de lucht zou zijn geworden. Dit was
een teleurstelling immers de Raad had ter nadere beïnvloeding van de
kamerleden op 9 juli een uitvoerige brief, waarin de wensen der
lerarenorganisaties waren neergelegd, aan de leden der tweede kamer
der staten-generaal gezonden, een schrijven, dat ook in de weekbladen
was gepubliceerd. Het was deze daad geweest, die de minister zeer
laakte, hetgeen mede van invloed zal zijn geweest op de houding van
de R.K. kamerfractie.
De tijd verstreek zonder dat er van regeringszijde reacties kwamen,
maar midden in de vakantie, in een tijd waarin vele vertegenwoordigers
buitenslands waren en voor onderling beraad nauwelijks gelegenheid
bestond, nl. op 3 augustus, werd het G.O. samengeroepen en dit kwam
op 8 augustus opnieuw bijeen. Overeenstemming werd niet bereikt.
Toch meldde op 21 augustus de regeringspersdienst, dat de salarisregeling in kannen en kruiken was. Er waren enkele wijzigingen en
uitbreidingen van de regeringsvoorstellen gekomen, o.m. ,dat de volledige betrekking van 24 tot 29 uur kon bestaan uit lesuren en diensturen en dat deze voor leraren lichamelijke oefening 29 tot 32 uur zou
omvatten; dat 3 lessen boven de 29 (32) zouden worden bezoldigd; dat
de directeurssalarissen zouden veranderen bij meer dan 18 klassen en dat
diensttijd doorgebracht bij het L.O. voor 4 i.p.v. de helft zou meetellen.
De definitieve vastlegging vond na herhaald aandringen van de zijde
van de Raad plaats in het k.b. van i december 1953. Toch bevatte dit
nog niet alles, want er werd nog druk geconfereerd over o.a. de opvulling van de volledige betrekking, de salarissen van onderdirecteuren,
die van handwerkleraressen en van de leraren in gecombineerde betrekkingen. Deze materie werd geregeld in het k.b. van 6 augustus
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1955. Zo was de salarisstrijd tot een einde gekomen en hoewel er nog
niet ingewilligde wensen waren, o.m. was de gelijkstelling in maximum met de hoofdingenieur bij de Rijkswaterstaat niet vastgelegd,
men mocht tevreden zijn. Nadien zijn de bedragen verhoogd met
bijslagen, waarbij men zich moet afvragen of deze het gevolg zijn van
een toenemende welvaart of van een daling van de geldswaarde.
Er was echter één grief waarover nog iets moet worden gezegd. In
1947 was, zoals reeds is meegedeeld, de salarisherziening voor leraren
V.H.M.O. ingegaan op i september en die der docenten M.N.O.
op 1 januari. Dit druiste in tegen in 1947 gemaakte afspraken.
Herhaaldelijk was aangedrongen op rechtsherstel, maar van regeringszijde was meegedeeld, dat, hoewel het over ruim f 2.500.000,ging, men dit in verband met de grote salarisverbetering niet
meer wilde bespreken. Deze handelwijze voldeed de besturen niet
en zij smaakten het genoegen, dat in december 1954 Dr. LUCAS
met 9 partijgenoten een motie tot rechtsherstel indiende. De
minister noemde deze onaanvaardbaar en gaf daarop de volgende
toelichting : „Het is van het grootste belang — en de geachte afgevaardigden hebben dit zelf willen bereiken, — dat bij het overleg
met de lerarenorganisaties een wederzijds vertrouwen tot stand komt,
dat er rust komt. Een zekere rust is inderdaad de laatste maanden tot
stand gekomen. Dit is j.l. vrijdag (i i december) wel gebleken in het
Georganiseerd Overleg. De ambtenaren, die daar aanwezig waren,
hebben mij gezegd : „Dit is de eerste vergadering, waarin wij weer
eens hebben kunnen lachen en waarin een prettige sfeer was". Ik ben
ervan overtuigd, dat, wanneer de Kamer meent deze motie te moeten

aannemen, deze sfeer niet zal terugkomen, en wel omdat de regering
deze motie niet zal kunnen uitvoeren", waarop de heer LUCAS weinig
anders kon zeggen dan : „Als de minister meent op een paar belangrijke
punten, die er nog liggen, iets te kunnen bereiken als de sfeer goed is,
wil ik zeker niet behoren tot degenen, die deze sfeer, naar de mening
van de minister, gaan bederven. Alleen om die reden trek ik mijn
motie van orde bij dezen in".
De „lachende" onderhandelaars werden op deze wijze benut om
het verzoek om rechtsherstel onder de tafel te werken. Hadden zij
hun gelach, indien hiervan al sprake was geweest, maar achter een
masker van ondoorgrondelijkheid kunnen verbergen.
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Zoals hierboven reeds werd medegedeeld, waren de Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken en de Bijzondere voor het V.H.M.O. uit hun Doornroosjeslaap ontwaakt. Niet
ten onrechte had de Raad in de brief van 21 januari 1950 aan minister
RUTTEN een schrijven, dat door wel zeer bijzondere omstandigheden
na ontvangst op het departement onbekend was gebleven — aangedrongen op handhaving der bestaande toestand, t.w. een afzonderlijke
commissie voor V.H.M.O. Vrij onverwacht werd in het voorlopig
verslag over de onderwijsbegroting 1956 door „zeer veel leden" de
vraag gesteld hoe de minister er over dacht „om voor het gehele
onderwijs een bijzondere commissie voor georganiseerd overleg in
het leven te roepen". In begin december 1955 antwoordde minister
CALS hierop : „Met het denkbeeld om voor het gehele onderwijs één
commissie voor georganiseerd overleg als bijzondere commissie van
de centrale commissie voor georganiseerd overleg in ambtenarenzaken
in het leven te roepen, kan de ondergetekende zich volkomen verenigen. Om daartoe op korte termijn te geraken heeft hij reeds in
overleg met zijn ambtgenoot van Binnenlandse Zaken de nodige
maatregelen getroffen".
Deze mededeling werd door de leden van de Raad, die kort tevoren
inlichtingen met betrekking tot deze materie hadden gevraagd, met
verbazing, ja met verontwaardiging, vernomen. Zij protesteerden fel
tegen deze politiek van onderhandelen „chez vous, sur vous, mais sans
vous" en zij trokken de bewering van de minister, dat deze oplossing
zo waardevol was, sterk in twijfel. Hun brief eindigde dan ook met de
navolgende zinsneden : „Dat de Raad tot zijn spijt genoodzaakt (zou
zijn) te overwegen aan de aangesloten lerarenorganisaties advies te
geven aan een dergelijke vorm van georganiseerd overleg niet deel te
nemen". Hoewel thans al weer geruime tijd is verlopen, is deze
kwestie nog niet tot oplossing gebracht.
-

Na de bevrijding was Ir. H. Vos, auctor intellectualis van het in.
1935 gepubliceerde Plan van de Arbeid, minister van handel en nijverheid geworden en hij had de uitwerking van de publiekrechtelijke
bedrijfsorganisatie op zijn programma geplaatst. Weliswaar was hij
na 2 juli 1946 uit het kabinet verdwenen, maar in de daarop volgende
jaren was deze regeling toch in het middelpunt der belangstelling
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blijven staan. Het duurde tot 1 s februari 1950 voor de Wet op de
Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie in het staatsblad kwam.
Over zo'n bedrijfsorganisatie binnen het onderwijs was ook reeds
geruime tijd gesproken. Vóór 1940 hadden Dr. KOLKERT en Dr.
EBLING reeds hun gedachten over deze kwestie laten gaan, maar Prof'.
Dr. J. P. BOUMAN had wel zeer concrete plannen, die hij op de algemene vergadering van de A.V.M.O., die op 3o augustus 1939 was belegd, uiteen wilde zetten. Deze lezing werd echter nimmer gehouden.
Wel werd de tekst in het weekblad afgedrukt, waardoor belangstellenden zich toch een denkbeeld van de opbouw van die organisatie
konden vormen. In diezelfde tijd had Mr. A. DE Roos aan de socialistische vereniging tot bevordering van de studie van maatschappelijke
vraagstukken zijn prae-advies „Door ordening naar een nieuwe onderwijsorganisatie" uitgebracht. Ook in R.K. kringen hield men zich met
dit vraagstuk bezig, getuige de publicatie van Dr. G. MUSKENS in het
weekblad „Sint Bonaventura" waarin de eis tot actieve deelneming
aan de onderwijswetgeving door de leraren werd bepleit. In dit verband moet ook worden gedacht aan de Commissie P.B.O. Onderwijs
van de Bond van Verenigingen, waarin Dr. C. DE Ru onze vereniging
vertegenwoordigde.
In juni 1946 kwam de Raad van Leraren met het voorstel de studie
van deze materie aan een speciale commissie te delegeren. Na aanvaarding van dit plan, namen voor C.V.H.M.O. in deze commissie
zitting de heren Dr. P. DOORNENBAL en Dr. J. F. REITSMA, welke
laatstgenoemde evenwel spoedig werd vervangen door de heer Dr.
L. W. G. SCHOLTEN.
In februari 1948 werd een rapport uitgebracht, waarin de instelling
van een Lichaam met Verordenende Bevoegdheid, het „Centraal
Orgaan voor het Onderwijs", werd aanbevolen. De opstellers deden
het voorstel dit lichaam te verdelen in vier kamers, voor elk der takken
van onderwijs één, terwijl het geheel zou worden bekroond door de
Onderwijsraad, die verordenende bevoegdheid zou krijgen.
C.V.H.M.O. hield zich met dit vraagstuk bezig op de jaarvergadering
te Groningen (24 maart 1948), waar Dr. DOORNENBAL het rapport toelichtte, maar men nam het besluit het uitvoerig te bespreken in een
daartoe opzettelijk samengeroepen buitengewone algemene vergadering. Deze vond op 28 december d.a.v. te Utrecht plaats. Groot
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verzet tegen het voorstel rees vanuit de Kamper groep. Haar woordvoerder, de heer H. M. MULDER, vroeg zich af of men zo'n regeling
als leraren van het bijzonder onderwijs ooit zou kunnen aanvaarden.
De uitspraak van Prof. WOLTJER : „Ik begrijp ook niet, hoe voorstanders van het bijzonder onderwijs met deze plannen hun instemming
hebben kunnen betuigen", spreekt voor zichzelf en deed het ergste
vrezen.
Het uitgebrachte rapport werd, nadat enkele niet-ingrijpende
wijzigingen waren aangebracht, niet 34 tegen Io stemmen aanvaard.
Nadat ook de andere organisaties hun fiat aan dit stuk hadden gegeven, werd het rapport op 31 mei 1949 in een vergadering van het
Centraal Onderwijs Overleg gebracht, maar tengevolge van het opschorten der besprekingen in dat lichaam, strandde het plan blijkbaar,
want er werd weinig of niets meer van gehoord.
Na de bevrijding was het probleem der leraarsopleiding weer aan
de orde gekomen. Op 3o september 1948 had de Raad van Leraren
zijn desbetreffende opvattingen o.a. over het aparte „leraars-doctoraal"
aan Dr. BOLKESTEIN bekendgemaakt. Hierbij bleek, dat men van oordeel was, dat wie leraar wilde worden voor het doctoraal examen als
bijvakken moest kunnen nemen : theoretische paedagogiek en psychologie. Na het afleggen van het doctoraal examen zou in het algemeen
de feitelijke leraarsopleiding moeten beginnen, die zou worden ontvangen aan aan de universiteit verbonden instituten, waar onderwijs
zou worden gegeven in paedagogiek en psychologie (slechts voor
diegenen, die deze vakken niet als bijvak bij het doctoraal examen

hadden gekozen), algemene didactiek en methodiek van de vakken,
waarvoor men bevoegd zou worden. Daarnaast moest de candidaat
onder leiding van een mentor practisch in een school werkzaam zijn.
De Raad had zich weliswaar niet over de tijdsduur uitgesproken,
maar hij was ervan overtuigd, dat deze niet te ruim genomen mocht
worden, opdat de leraarsopleiding de totale studietijd niet onnodig
zou verlengen. Toen dan ook in juli 1951 zijn advies over een rapport
betreffende de leraarsopleiding, dat was uitgebracht door de Vereniging
tot Bevordering van de Studie der Paedagogiek, werd gevraagd, uitte
hij zijn misnoegen over de lange opleidingstijd van twee jaar. In dit
verband schreef de secretaris, dat dit „op zijn minst gezegd overdreven
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was", want dat de opleiding niet langer dan een half jaar zou mogen
duren. Bovendien stelde hij zich op het standpunt, dat de candidaat
niet aan examens moest worden onderworpen, maar dat moest worden
volstaan met een verklaring, waaruit bleek, dat de candidaat de opleiding had gevolgd.
De overheid hield ernstig rekening met dit uitgebrachte advies,
want het k.b. van 28 augustus 1952, dat na drie jaren van kracht zou
worden, gaf aan, dat de onderwijsbevoegdheid zou worden verworven, wanneer de candidaat een verklaring kon overleggen, dat
hij/zij de colleges in de paedagogiek, puberteitspsychologie en algemene
didactiek (stof voor één jaar college) had gelopen alsmede die in de
speciale methodiek en didactiek voor één der vakken, waarvoor de
bevoegdheid zou worden verkregen. Daarnaast moest hij gedurende
hoogstens zes maanden hebben gehospiteerd onder leiding van een
mentor-leraar.
Het k.b. van To augustus 1955, dat dus kort voor het van kracht
worden van bovengenoemd besluit verscheen, bracht een verzwaring,
want daarin werd gezegd, dat een candidaat voor het bevoegdheidscertificaat niet kon volstaan met de studie der speciale didactiek en
methodiek voor één der vakken, waarvoor de bevoegdheid zou worden
verworven, maar dat dit moest gebeuren voor alle vakken, waarin
men bevoegd tot lesgeven werd verklaard. Dit was vooral bezwarend
voor degenen, die wis- en natuurkunde studeerden, vooral ook, omdat
voor bepaalde onderdelen, zoals kosmografie geen „leraarsopleiding"
bestond. Dit had tengevolge, dat de minister in een aanschrijving van
24 februari 1956 schreef: „Ik ben bereid goed te keuren, dat bij wijze
van overgangsmaatregel, aan hen, die vóór i augustus 1957 het
doctoraal examen afleggen, onderwijsbevoegdheid wordt verleend op
grond van de desbetreffende bepaling van het k.b. van 1952".
Het spreekt vanzelf, dat in verband hiermede ook het academisch
statuut moest worden herzien en dat het aanbeveling verdiende de
kwestie van de M.0.-bevoegdheid onder de loupe te nemen. Dit
werd de taak van de commissie, die werkt onder voorzitterschap van
Prof. Dr. M. J. LANGEVELD en die in september 1954 is geïnstalleerd.
In diezelfde tijd nam de Raad van Leraren het besluit het gehele
vraagstuk van de lerarenopleiding door een speciale commissie in
studie te laten nemen.
9
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De voortdurend toenemende stroom van jeugdigen, die een
V.H.M.0.-opleiding vroeg, deed de vraag ontstaan naar nieuwe
scholen. Dit vraagstuk zou urgent worden in de laatste helft der
vijftiger jaren, omdat dan een springtij kon worden tegemoetgezien
als gevolg van het grotere geboortecijfer van na de bezettingsjaren.
Deze springvloed zou nog hoger komen tengevolge van de regeringsmaatregel, krachtens dewelke leerlingen in de twee laagste klassen
zouden worden vrijgesteld van de betaling van schoolgeld. Dit
probleem was vanzelfsprekend ook nijpend bij het Chr. V.H.M.O.,
want ondanks alle doorbraakgedachten bleek, dat de voorkeur van
velen naar het bijzonder onderwijs uitging, zoals kan worden geillustreerd aan de hand van de navolgende cijfers betreffende het
percentage leerlingen, dat een bepaalde richting van V.H.M.O. bezocht.
1947
1939
Richting Onderwijs
Openbaar Onderwijs
52%
47%
23%
R.K. Onderwijs
26%
17%
19%
Prot. Chr. Onderwijs
Overig Bijz. Onderwijs
8%
8%
Uit deze statistiek bleek ook nog iets anders, nl., dat volgens de
grootte der scholen die van Prot. Chr. richting aan de spits stonden,
want het gemiddeld aantal leerlingen, dat een bijzondere school, niet
R.K. of Prot. Chr., bezocht was: 219; dat der rijksscholen: 249; dat
der gemeentescholen : 275 ; dat der R.K. scholen : 261 en dat der Prot.
Chr. scholen: 347. Dit werd in kringen van het Chr. V.H.M.O. niet
toegejuicht, want al onderschreven de meesten de uitlating van de
minister in diens memorie van toelichting op het wetsontwerp van
16 juni 1952: „Men drage haar (de school) geen taken op, die in
beginsel de hare niet zijn", men legde toch wel de nadruk op een goed
persoonlijk contact tussen de leraren en de door de ouders aan hun
zorgen toevertrouwde leerlingen, hetgeen in die grote scholen, die,
dit tussen twee haakjes, de laatste tijd in de gunst van het departement
schijnen te staan, niet zo goed tot zijn recht kan komen. In onze kringen
achtte men dan ook een uitbreiding van het aantal scholen, gekoppeld
aan een betere spreiding over het land noodzakelijk. In de bestuursvergadering van C.V.H.M.O. van 27 december 195o werd dit vraag134

stuk, mede naar aanleiding van een desbetreffend ingekomen stuk van
de heer J. HAANTJES, uitvoerig doorgesproken. In aansluiting hierop
verzocht het bestuur op 3 januari 1951 aan dat van de Bond van
Verenigingen om in navolging van hetgeen reeds in kringen van het
R.K. onderwijs geschiedde een planning-commissie, die zich met de
uitwerking van voorstellen zou kunnen bezighouden, in het leven te
roepen. Dit plan werd ook door de Bond van Verenigingen met beide
handen aangegrepen, want in een brief van 28 februari verklaarde het
bestuur zich bereid het te helpen verwezenlijken. Het viel te betreuren, dat pas na herhaalde aandrang van de zijde van C.V.H.M.O.
en de Groep, die ook meedeed, de eerste samenkomst dier planningcommissie, waarin C.V.H.M.O. wordt vertegenwoordigd door de
heren Dr. F. H. DE BRUIJNE en Dr. J. VERSEPUT, eerst op 5 november
1954 plaats vond. Daarna volgden de samenkomsten elkaar met een
goede regelmaat op en men kan slechts spijt hebben, dat men er niet
eerder mee was begonnen, want de werkzaamheden van dit werkcomité zijn reeds met goede resultaten bekroond. Verschillende nieuwe
scholen of afdelingen van bestaande inrichtingen konden worden geopend en wat nog belangrijker kan worden geacht in een tijd, waarin
het beruchte bouwwetje nog altijd van kracht is, in het bezit van
subsidie gesteld.
In de periode van na de bevrijding werd vooral bij de salarisbesprekingen veel van de bestuursleden gevergd. Velen betreuren dit
en zij denken met een zekere weemoed terug aan het verleden toen
het bestuur meer tijd had om zich met andere vraagstukken bezig te
houden. Toch zijn deze niet blijven liggen. Daarvan is de weerslag
te vinden in het orgaan, dat van het „recensieblaadje" van vroeger
uitgroeide tot een weekblad, dat een goede naam heeft en dat door
velen als zeer hoogstaand werd en wordt gekwalificeerd.
Na de oorlog heeft zich dus gaandeweg een belangrijke verandering
voltrokken. Er ontstond een veel nauwer contact met de zusterorganisaties, maar de samenwerking in de Raad van Leraren en het
contact met het Departement, dat voortdurend adviezen vraagt,
vergen een grondige voorbereiding van allerlei belangrijke vraagstukken. Daardoor is men tot een taakverdeling gekomen, denk daarbij
b.v. aan de stichting van het Paedagogisch Studiecentrum. Het bestuur
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moet zich thans veelal toeleggen op vraagstukken van organisatorische
aard en behartiging van de materiële belangen. Het verdroot de
bestuursleden wel eens, wanneer een gehele bestuursvergadering moest
worden gevuld met het bespreken van salarisverbetering en het opstellen van gunstiger arbeidsvoorwaarden, maar men wist, dat dit werk
moest worden verricht. Degeen, die zich wel uitzonderlijk weerde en
die de ingewikkelde materie behoorlijk onder de knie had en naar
wiens stem in de Raad van Leraren en in het G.O. werd geluisterd was
Dr. A. LA FLEUR. Zijn aftreden als bestuurslid zou betekenen, dat hij
ook het Raadslidmaatschap moest neerleggen en dit werd niet alleen
door het bestuur van C.V.H.M.O., maar ook door de bestuurderen
der zusterorganisaties betreurd. De heer LA FLEUR zou zijn taak moeten
neerleggen in 1949 een jaar, waarin de salarisbesprekingen in een
precair stadium verkeerden. Naar aanleiding van dit feit, verscheen
in het orgaan van december 1948 een artikel van de hand van de heer
RODENBURG, waarin deze voorstelde het reglement zo te wijzigen, dat
herkiezing van Dr. A. LA FLEUR mogelijk zou worden. In de bestuursvergadering van 1 s januari 1949 werd overeengekomen als punt op
de agenda van de komende jaarvergadering te plaatsen de wijziging
van art. 3 der statuten, waardoor dit onderdeel zou worden gelezen :
„Jaarlijks treedt ter algemene vergadering een lid van het bestuur
volgens rooster af. De aftredende is niet terstond herkiesbaar, tenzij hij
voor de vereniging zitting heeft in de Raad van Leraren".
Gedachtig aan hetgeen zich indertijd had afgespeeld bij de behandeling van een soortgelijk voorstel, waarover hierboven reeds werd geschreven, kon men het verloop van de discussie over dit agendapunt
niet voorspellen. Er was oppositie en op 5 februari 1949 liet de heer
L. A. VAN ANDEL een waarschuwing horen tegen reglementswijziging
ten gerieve van één man. Toen echter in de jaarvergadering van achter
de bestuurstafel werd gezegd : „Het is niet de bedoeling van het
bestuur, dat een bestuurslid voor meer dan eenmaal herkozen wordt,
de zittingsperiode kan dus met ten hoogste zeven jaar worden verlengd",
bleek, dat de opposanten dit in het aanhangige artikel wilden vastleggen en nadat de voorgestelde redactie was uitgebreid met de
woorden : „In welk geval hij eenmaal herkiesbaar is" werd het voorstel
met grote meerderheid van stemmen aanvaard, waarna Dr. LA FLEUR
bij acclamatie werd herkozen.
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Men behoefde geen spijt van deze beslissing te hebben, want de
arbeid van de herkozene werd buitengewoon vruchtdragend. Meer en
meer ging men in hem DE man zien, die op de bres voor de belangen
der leraren stond en daar standvastig wilde blijven staan. Met vrees
zagen velen het einde van zijn bestuurslidmaatschap naderen en opnieuw ging men spreken over reglementswijziging ten zijnen gerieve.
In Haarlem werd dit punt wederom uitvoerig besproken en na ampele
overwegingen werd het voorstel om de woorden „in welk geval hij
eenmaal herkiesbaar is" uit het derde artikel te lichten aanvaard. Door
deze reglementswijziging werd Dr. A. LA FLEUR in 1956 in Emmen
herkozen, een beslissing, waaraan, gelet op het resultaat der gehouden
stemming, nagenoeg alle aanwezigen hun fiat gaven.
Hiermee geloof ik, dat ik de mij opgedragen taak een overzicht
van de werkzaamheden van de Vereniging van Leraren bij het
Christelijk Voorbereidend Hoger- en Middelbaar Onderwijs als vervuld kan beschouwen. Ik weet, dat ik verschillende onderwerpen, o.m.
de contacten met het buitenland, de werkzaamheden ten bate van de
cultuurfilmcommissie, het schooltoneel, de medewerking aan de vereniging „Lukas" en de bibliotheek ten dienste van het Christelijk
onderwijs niet en andere te beknopt heb behandeld. Dit is ten dele
het gevolg van de beperking, die ik mij in verband met de toegestane omvang van het gedenkboek, moest opleggen.
Ik heb mijn best gedaan aan de waarheid niet te kort te doen, maar
ik weet beter dan wie ook, dat de afstand te gering is om volledig
objectieve geschiedenis te schrijven.
Of zoo ick schuldigh ben, en heeft het mij gemist,
't Is uit onoozelheid, en zonder argh of list.

De oprichters van de vereniging zullen in 1916 niet hebben vermoed,
dat die organisatie zo zou groeien. De arbeid, die zij in geloof ondernamen en voortzetten was vaak moeilijk en zorgvol, maar bij de
viering van het jubileum kan de leiding der organisatie de aartsvader
Jakob nazeggen hetgeen staat opgetekend in Genesis 32, vers Ic): „Ik
ben te gering voor al de barmharigheid en voor al de trouw, welke Gij
aan uwen knecht bewezen hebt; want ik had niet meer dan dezen staf,
toen ik over dezen Jordaan ging en nu ben ik twee heiren geworden".
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BIJLAGE I
LIJST VAN BESTUURSLEDEN VAN DE VERENIGING VAN LERAREN
BIJ HET CHRISTELIJK VOORBEREIDEND HOGER
EN MIDDELBAAR ONDERWIJS
VOORZITTERS
(1916-1922)
Dr. J. F. Reitsma
(1922-1927)
Dr. J. Bruin
(1927-1932)
J. van Andel
(1932-1936)
A. de Graaf
(1936-1937)
Dr. P. Keegstra
Dr. J. F. Reitsma
( 1 937-1 94 1 )
h. C. Rodenburg
(1941-1948)
Ir. A. T. de Groot
(1948-1951)
(1951- ....)
Dr. A. la Fleur
OVERIGE BESTUURSLEDEN
(1916-1921)
Dr. J. Bruin
(1916-1918)
Dr. Z. W. Sneller
(1916-1919)
Ir. W. van Dorp
(1916-1920)
W. P. Wildschut
(1918-1920)
H. J. L. van Haselen
(1919-1924)
Dr. P. Keegstra
(1920-1923)
A. J. Drewes
(192o-1925)
Ph. B. Bloten
(1921-1926)
Dr. L. Yntema
(1923-1928)
P. den Boer
Dr. J. P. de Gaay Fortman (1924-1929)
(1925-1930)
Mej. Ir. E. J. Manson
(1926-1931)
A. J. Scherpbier
(1928-1933)
M. J. Ornée
van 1931-1932 waarn. voorzitter
W. M. Heyl
Dr. P. Doornenbal

A. de Graaf
daarna voorzitter
Dr. P. Keegstra
Dr. H. Scherpbier
J. Pleiter
Dr. G. J. Dieperink
Dr. J. F. Reitsma
daarna voorzitter
Dr. P. Doornenbal
Dr. R. van Deemter
Ir. Joh. Verboom
Dr. K. Wagenaar

13 8

(1929-1934)
(1930-1935)
(1931-1932)
(1932-1937)
(1933-1938)
( 1 934-1 939)
( 1 935 -1 940)
(1936-1937)
( 1 937- 1 942)
(1938-1943)
(1939-1944)
(i940-1 947)

Dr. A. la Fleur
daarna voorzitter
Dr. J. Verseveldt
Ir. A. T. de Groot
daarna voorzitter
W. A. Deurman
M. Bunt . .
Dr. W. Kok
M. W. van Leeuwen
Mej. E. M. Bavinck
Dr. J. Verseput
H. R. Praamsma
J. van 't Hul
Dr. A. P. Muys
C. Otto
J. W. Bomhof
Dr. D. Barends

(1942 1951)
-

(1943-1950)
( 1 944- 1 94 8 )
(1946 1952)
-

(19 46 1 953)
(1947 1 951)
-

-

(1948-1955)
(1950- ....)
(1951- ....)
(1951-1952)
(1952( 1 95 2-1 954)

( 1 953 - • • • •)
( 1 954- • • • •)
(1955- ....)

LEDEN DER REDACTIE
(1920-1922)
J. v. Andel
(1920-1930)
Ir. W. v. Dorp
(1920-1924)
S. Eringa
(1920-1925)
J. J. la Maitre
(1922-1930)
Dr. J. F. Reitsma
Dr. P. Keegstra
(1924- 1932)
(1925-1939)
M. J. Ornée
(1930-1935)
Dr. J. Bruin
Dr. L. Yntema
P. Brouwer
Ir. C. Rodenburg
A. W. Bijl
Dr. J. W. Marmelstein
H. Heidinga
Dr. H. Smilde
J. H. Schouten
Dr. A. la Fleur
M. Stevense
Dr. D. N. v. d. Neut
Dr. C. A. de Leeuw
W. J. Buys
Dr. T. J. Poppema

(193o-1933)
(1932-1936)
(1933-1946)
(193 5- 1 94 6)
(1936-1948)
(1939-1950)
( 1 94 6- .
(1946-1948)
(1948-1956)
( 1 94 8-1 949)
(1949-1954)
(1950- ....)
( 1 954- • • • .)
(1956- ....)

...)

BIJLAGE II
JAARVERGADERINGEN VAN DE VERENIGING VAN LERAREN
BIJ HET CHRISTELIJK VOORBEREIDEND HOGER
EN MIDDELBAAR ONDERWIJS
Amsterdam
Rotterdam
's-Gravenhage
Amsterdam
Hilversum
Utrecht
Groningen
Rotterdam
Utrecht
's-Gravenhage
Haarlem
Leeuwarden
Rotterdam
Amsterdam
Leiden
Zwolle
Utrecht
Groningen
's-Gravenhage
Amsterdam

16 april 1917
28 maart 1918
17 april 1919

31 maart en 1 april 1920
23 en 24 maart 1921
12 en 13 april 1922
28 en 29 maart 1923
16 en 17 april 1924
8 en 9 april 1925
31 maart en 1 april 1926
13 en 14 april 1927
4 en 5 april 1928
27 en 28 maart 1929
16 en 17 april 193o
en 2 april 1931
23

en 24 maart 1932

12 en 13 april 1933
28 en 29 maart 1934
17 en 18 april 1935
8 en 9 april 1936

Arnhem
Rotterdam
Leeuwarden
Utrecht
Haarlem
Amsterdam
Leiden
Hilversum
's-Gravenhage
Amsterdam
Groningen
Dordrecht
Zwolle
Rotterdam
Zutfen
Leeuwarden
Goes
Haarlem
Emmen

24 en 25 maart 1 937
13 en 14 april 1938
5 en 6 april 1939
20

en 21 maart 1940

9 en 10 april 1941
2

april 1942
april 1943

22

6 april 1944
17 en 18 april 1946

en 3 april 1947
24 en 25 maart 1948
13 en 14 april 1949
2

5 en 6 april 195o

en 22 maart 1951
9 en 10 april 1952
1 en 2 april 1953
14 en 15 april 1954
6 en 7 april 1955

21

27, 28 en 29 maart 1956
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BIJLAGE III
LIJST VAN INLEIDINGEN, WELKE ZIJN GEHOUDEN OP DE
JAARVERGADERINGEN VAN DE VERENIGING VAN LERAREN BIJ HET
CHRISTELIJK VOORBEREIDEND HOGER EN MIDDELBAAR ONDERWIJS
16 april 1917 W. van Dorp : „De wenschelijkheid eener permanente Commissie van
Beroep voor onze Chr. H.B.S."
Dr. W. J. Kolkert jr.: „De plaats van het Chr. M.O., zijn recht en
zijn roeping".
28 maart 1918 Dr. J. Bruin: „Sollicitatie en ambtshalve gegeven inlichtingen".
17 april 1919 J. van Andel: „De voorgestelde wijzigingen in de wetten van H. en
M.O. in verband met de H.B.S. met vijfjarige cursus".
Prof. Dr. A. Goslinga: „Schooleindexamen".
1

april 1920 Mr. P. B. Bouman: „Vijf- of zesjarige H.B.S.".
E. van Niekerken : „Een gevaar, veroorzaakt door de financieele verruiming".
S. Eringa : „Het onderwijs in de levende talen".

24 maart 1921 J. van der Kolk : „Het Fonds-Lukas ook voor de leeraren bij het
Chr. M.O. ?"
Dr. J. H. Gunning Wz.: „De paedagogische opleiding van leeraren
bij het M.O.".
13 april 1922 Prof. Dr. Z. W. Sneller: „Het geschiedenisonderwijs op de Chr.
Middelbare school".
Dr. W. J. Kolkert: ”Georganiseerd overleg".
29 maart 1923 „Coëducatie", pro Dr. J. W. Marmelstein, contra Mej. A. M. Boendermaker.
C. Tazelaar : „De Schoolbibliotheek".
17 april 1924 B. Ebling : „De psychologie van de massa".
W. Kramer : „De centrale plaats van het onderwijs in Nederlandsch in

de lagere klassen der middelbare school".
9 april 1925 A. J. Drewes : „Vermoeidheidsverschijnselen".
Dr. S. L. Bokhorst : „Het Daltonstelsel".
1 april 1926 Ds. B. Alkema : „Wat is zending en welke is haar plaats in ons Chr. M.O."
14 april 1927 Dr. J. H. Bavinck: „Chr. M.O. in Indië".
5 april 1928 Dr. J. C. v. d. Does : „Eenige opmerkingen betreffende de zedelijke
opvoeding onzer leerlingen, mede in verband met een tweetal moeilijke
leerlingentypen".
29 maart 1929 Prof. Dr. Joh. de Groot: „Anthroposophie van Rudolf Steiner (voornamelijk in verband met de paedagogiek)".
17 april 193o „Rapport van de Commissie inzake de opleiding tot het leraarsambt",
inl. Dr. S. Eringa.
140

2 april 1931 Prof. Dr. A. Anema : „Het wezen van den Volkenbond".

24 maart 1932 Prof. Dr. W. J. Aalders „De exercitia spiritualia" van Ignatius de Loyola.
13 april 1933 Mr. A. de Graaf: „Omgang tusschen oudere jongens en meisjes".
29 maart 1934 Dr. E. D. Kraan: „Het rijk van de stilte".
18 april 1935 Dr. Ph. J. Idenburg: „Ons Middelbaar Onderwijs en de veranderende
maatschappij".
9 april 1936 Prof. Dr. Th. D. Vollenhoven: „Schriftuurlijke wijsbegeerte en leraarspraktijk".
25 maart 1937 J. v. Andel: „Naam en wezen van het Chr. M.0."
14 april 1938 Dr. Joh. v. d. Spek : „Huwelijksvoorbereiding van onze rijpere jongens
en meisjes".
6 april 1939 Prof. Dr. R. H. Woltjer: „Onderwijsvernieuwing".
21 maart 1940 H. W. Tilanus : „Het door minister Bolkestein toegezegde wetsontwerp

tot nieuwe regeling van het M. en V.H.O."
10 april 1941 Prof. Dr. J. Waterink : „De betekenis van het vrije (Christelijke) onderwijs voor de Nederlandse cultuur".
2 april 1942 Prof. Dr. H. Kraemer: „Waarom zending?"
22 april 1943 Dr. A. H. Edelkoort: „De Chr. beschouwing der geschiedenis".

6 april 1944 Ds. S. G. de Graaf: „Het godsdienstonderwijs op de scholen voor
V.H.O. en M.0."
18 april 1946 Ir. A. T. de Groot: „Onderwijsvernieuwing".
3 april 1947 Dr. M. Kruyswijk: „Perspectieven van het Chr. V.H.M.O."

25 maart 1948 Dr. P. Doornenbal: „Het Rapport van de Commissie ter bestudering
van de instelling van een lichaam met verordenende bevoegdheid op
onderwijsgebied".
14 april 1949 Prof. Dr. G. C. v. Niftrik: „Kerkelijke verantwoordelijkheid en Chr.
onderwijs".
6 april 1950 Prof. Dr. J. H. Bavinck: „De taak van het Chr. V.H.M.O. in een
ontkerstende wereld".
22 maart 1951 Dr. K. Sprey : „Onze school in de gemeenschap".

To april 1952 Dr. J. Karsemeyer : „Is de scheiding van het V.H. en het M.O. wenselijk ?"
2 april 1953 Prof. Dr. Th. L. Haitjema : „Schriftgeloof en cultuurkerstening".

14 april 1954 Prof. Dr. R. v. Dijk : „Plaats en taak van de intellectuelen in de moderne
samenleving".
7 april 1955 Prof. Dr. W. J. Kooiman: „Driemaal de nood van de neutraliteit".
28 maart 1956 Dr. G. J. Dieperink: „Taak en activiteit van de school voor Chr.
V.H.M.O. buiten de lessen".
29 maart 1956 Dr. D. Barends: „Wat kan het Chr. V.H.M.O. doen voor de moderni-

sering van het onderwijs".
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BIJLAGE IV
AANTAL LEDEN VAN DE VERENIGING VAN LERAREN
BIJ HET CHRISTELIJK VOORBEREIDEND HOGER
EN MIDDELBAAR ONDERWIJS
29

december

28

1917 : 23

1 januari

1936 : 362

1918: 51

I januari

1937 : 384

maart

1919 : 84

1 januari

1938 : 409

1920: 115

1januari

31 december 1920: 165

1 januari

1939 : 424
1940 : 436

1

mei

januari

200

1 januari

1941: 446

december 1922: 244

1 januari

1945 : 44 8

31 december 1923 : 252

1 januari

1946 : soo

31 december 1921:
31

31 december 1924: 227

1 januari

1947 : 559

31 december 1925: 223

1 januari

1948 : 594

januari

1949 : 625

april

1927: 220

1

april

1928: 236

1 januari

1950: 668

1

april

1929: 249

1 januari

1951: 728

april

1930: 270

1 januari

1952: 765

I

januari

1931: 282

1 januari

1953 : 823

januari

1932: 305

1 januari

1954 : 864

januari

1933 : 335

1 januari

1955 : I000
1956: 1116

januari

1934 : 351

I januari

januari

1935 : 360

6 november 1956 :
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BIJLAGE V
LIJST VAN SCHOLEN VOOR C.V.H.M.O.
Aalten, Chr. H.B.S., afbeelding op pag. 132 n.
Alkmaar, Chr. Lyceum en M.M.S.
Almelo, Chr. Lyceum en M.M.S., afbeelding op pag. 68 11.
Alphen afd Rijn, Chr. Lyceum, afbeelding op pag. 132 1.
Amersfoort, Chr. Lyceum, afbeelding op pag. 116 m.
Amsterdam, Ger. Gymn., afbeelding op pag. ioo m.
Amsterdam, Herv. Lyceum-Zuid.
Amsterdam, Herv. Lyceum-West.
Amsterdam, Chr. Lyceum, Moreelsestraat.
Amsterdam, Chr. Lyceum.
Amsterdam, Chr. H.B.S.-B, afbeelding op pag. ioo rv.
Amsterdam, Chr. H.B.S.-A, afbeelding op pag. ioo iv.
Amsterdam, Chr. Middelbare Handelsschool, afbeelding op pag. ioo m.
Amsterdam, Chr. M.M.S.
Apeldoorn, Chr. Lyceum en M.M.S., afbeelding op pag. roo u.
Arnhem, Chr. Lyceum, afbeelding op pag. wo u.
Arnhem, Chr. M.M.S.
Assen, Chr. H.B.S., afbeelding op pag. 132 1.
Bussum, Lyceum op Chr. Grondslag.
Culemborg, Chr. H.B.S.
Delft, Chr. Lyceum, afbeelding op pag. 52 rv.
Dokkum, Chr. Lyceum, afbeelding op pag. 116 1.
Doorn, Chr. Lyceum, afbeelding op pag. 116 rv.
Dordrecht, Chr. Lyceum.
Drachten, Chr. H.B.S., afbeelding op pag. 68 r.
Ede, Gymn. en H.B.S. op Chr. Grondslag, afbeelding op pag. 36 u.
Eindhoven, Prot. Lyceum.
Emmeloord, Chr. H.B.S.
Emmen, Chr. H.B.S.
Enschede, Chr. H.B.S., afbeelding op pag. 84 i.
Goes, Chr. Lyceum, afbeelding op pag. ioo r.
Gorinchem, Chr. H.B.S., afbeelding op pag. 52 m.
Gouda, Chr. H.B.S.
's-Gravenhage, Chr. Gymn., afbeelding op pag. 68 m.
's-Gravenhage, Chr. Lyceum, afbeelding op pag. wo z.
's-Gravenhage, Chr. Lyceum, Populierstraat.
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's-Gravenhage, Chr. H.B.S., afbeelding op pag. 52 1.
's-Gravenhage, Chr. M.M.S., afbeelding op pag. 68 n.
Groningen, Willem Lodewijk Gymn.
Groningen, Ie Chr. H.B.S.
Groningen, 2e Chr. H.B.S.
Haarlem, Ie Chr. Lyceum, afbeelding op pag. 36 I.
Haarlem, 2e Chr. Lyceum, afbeelding op pag. 68 in.
Harderwijk, Chr. Lyceum.
Heerlen, Prot. Gymn. en H.B.S., afbeelding op pag. 84 II.
Hilversum, Chr. Lyceum.
Hoogeveen, Chr. Lyceum en M.M.S.
Kampen, Ger. Lyceum, afbeelding op pag. 84 iv.
Leeuwarden, Ger. Gymn.
Leeuwarden, Chr. H.B.S.
Leiden, Chr. Lyceum, afbeelding op pag. 84 m.
Middelburg, Chr. H.B.S., afbeelding op pag. 68 we

Rotterdam, Marnix-Gymn., afbeelding op pag. 52 n.
Rotterdam, Chr. Lyceum, afbeelding op pag. 52 1.
Rotterdam, Ie Chr. H.B.S., afbeelding op pag. 52 n.
Rotterdam, 2e Chr. H.B.S.
Rotterdam, Chr. M.M.S., afbeelding op pag. 84 in.
Sneek, Chr. Lyceum.
Stadskanaal, Chr. Lyceum, afbeelding op pag. 52 ni.
Utrecht, Chr. Gymn., afbeelding op pag. 84 ni•
Utrecht, Ie Chr. H.B.S., afbeelding op pag. 116 n-.
Utrecht, Chr. Lyceum en M.M.S., afbeelding op pag. 52 rv.
Veenendaal, Chr. Lyceum en M.M.S., afbeelding op pag. 36 n.
Vlaardingen, Chr. Lyceum, afbeelding op pag. 52 II.

Voorburg, Chr. Lyceum.
Waalwijk, Chr. H.B.S. en M.M.S., afbeelding op pag. 116
Zeist, Chr. Lyceum.
Zeist, Chr. H.B.S., afbeelding op pag. 36 1.
Zetten, Chr. H.B.S. 3-j.c.
Zutphen, Chr. Lyceum, afbeelding op pag. 84 II.
Zwolle, Chr. Lyceum en M.M.S., afbeelding op pag. 84 1.
Bandung, Chr. Lyceum, afbeelding op pag. 68 1.
Djakarta, Chr. H.B.S., afbeelding op pag. 68 iv.
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