
Scholen e n  kloosters: 
op komst e n  neergang 

Binnenstad zonder  onderwi js  

Kolossale kloosterstichtingen 
Sommige buurten in steden en dorpen lijken de tand des 
tijds moeiteloos te doorstaan. Ze blijven vrijwel ongewij- 
zigd en zetten hun oude leven ogenschijnlijk ongestoord 
voort. Gebouwen en hun onderlinge positionering mar- 
keren zo'n stek en geven die eeuwigheidswaarde. Zo ben 
ik op het Piazza del Campo in Siena altijd benieuwd of 
de middeleeuwse magistraat daar nog zetelt. Hij kan 
ieder moment plechtig in de heerlijke loggia verschijnen. 
Ook Milaan kent een dergelijke ambiance bij de Chiesa 
San Marco. De buurt schijnt nauwelijks veranderd sinds 
de dagen dat Giuseppe Verdi in zijn hotelkamer sterven- 
de is en zorgzame inwoners stro in de straten leggen om 
de oude maestro niet te storen met het geratel van kar- 
renwielen. Die wentelen overigens niet meer op de Sint 
Janssingel. Maar het aanzien daar is in honderd jaar toch 
ook ternauwernood veranderd. De gevel van het magi- 
strale klooster maakt, zeker nu het patina van stof door 
een recente reiniging is verwijderd, nog dezelfde impo- 
nerende indruk. Over grootschaligheid en triomfalisme 
gesproken! De aansluitende, veel bescheidener gebouwen 
van de Van Lanschotstichting staan er dan al enkele 
jaren. We zien ze op de foto van de Katholieke Illustratie 
uit 1899. Latere uitbreidingen van de Mariënburg in zuid- 
waartse richting ontbreken nog. De Dommel stroomt 
hier sinds de negentiende eeuw in een nieuwe bedding. 
Sedert kort bewonen Bossche natabelen de kersverse 

Stationsweg. Bewust benemen de pas gepote treurwilgen 
het zicht op de stad. Die stinkt te veel en de achterbuur- 
ten van Pijp en Uilenburg schurken bijna tegen de stads- 
wallen aan. Je kunt je daar maar beter van afkeren. Want 
wat niet ziet, bestendigt de rust van het geweten. 

De Mariënburg 
In juni 18gg telt de Congregatie van De zusters van Jezus, 
Maria en Jozef (w) 58 huizen met ongeveer 1200 religi- 
euzen. Het gezelschap van de zusters is overigens al in 
1841 in de binnenstad gevestigd. Eerder zijn ze uit 
Amersfoort in Engelen, toen nog een zelfstandige 
gemeente, neergestreken. Daar stichten zij het eerste 
moederhuis, dat er nu nog staat. In 1868 nemen klooster 
en school in de Postelstraat die verheven status over. De 
moeder-overste van dat moment, zuster Adrienne (Pij- 
pers) bezit de ondernemingszin van een ware pionier. 
Door haar vooruitziende blik verwerft de congregatie in 
korte tijd alle terreinen tussen Postelstraat en Sint Jans- 
singel. Op diezelfde plaats heeft van 1423 tot 1676 al een 
klooster met de naam Mariënburg gestaan. De Amster- 
dammer J.H. Groenendaal - een architect uit de school 
van P.H. Cuypers - kan in r897 met de bouw van het 
neogotische klooster beginnen. In omvang is het 
geschikt om er de hele administratie onder te brengen, 
maar ook hoofdbeskiur, noviciaat, de pas gestichte 
kweekschool (nu: pedagogische academie), internaat, 



lagere school en ULO. (ULO en MULO - uitgebreid en meer 
uitgebreid lager onderwijs - : drie- of vierjarige opleidin- 
gen bij wet van 1857 geregeld, sinds 1968: MAVO, middel- 
baar algemeen voortgezet onderwijs). 
Daarmee is die zegenrijke en emancipatorische trias 
didactica overtuigend en uitbundig gelokaliseerd: meisjes 
volgen allemaal lager onderwijs, sommigen de ULO en 
uitverkorenen bovendien de kweekschool. De opleiding 
tot onderwijzer(es) geldt heel lang, naar analogie, als de 
'openbare en bijzondere universiteit van de kleine luy- 
den'. Het hart van het nieuwe klooster is uiteraard de 
kapel: nog altijd een majestueuze ruimte van 30 bij 13 
meter, 15 meter hoog met stenen gewelven, een balustra- 
de, gepolijste granieten kolommen en gebrandschilderde 
ramen uit het atelier van de firma Nicolas te Roermond. 
Het interieur van de kapel heeft in de jaren zestig een 
grondige - de polychromie is toen overgeschilderd! - 
'opknapbeurt' ondergaan. De toren telt 59 meter. De bui- 
tengevel toont onmiskenbaar de getallensymboliek van 
de neogotiek: drie(!) vooruitspringende gedeelten, twee- 
maal zeven(!) ramen en drie(!) verdiepingen. Macht en 
religieuze inspiratie blijken al eeuwen door onafscheide- 
lijke gezellinnen. 
Naast de belangrijke functie voor het onderwijs aan meis- 
jes speelt de Marienburg een rol van betekenis bij tal van 
maatschappelijke ontwikkelingen: in 1913 is dr. H.W.E. 
Moller er met zijn Katholieke Leergangen begonnen. Hij 
moet die cursussen na enkele jaren wel verplaatsen, 
omdat de gemeente Tilburg zijn aanvraag voor subsidie 
royaler honoreert. In de jaren vijftig is het klooster de 
'geheime' plaats, conspiratoir afgedekt, waar de pater- 
jezuïet A. Tromp op last van Rome, Nijmeegse hooglera- 
ren en anderen op hun orthodoxie onderzoekt. En een 
decennium later beleggen spraakmakende psychiaters als 
H.C. RWnke en A. Trimbos daar belaagrijke vergadexin- 

gen over de geestelijk wIksge1;ondhid. In de jaren N- 
tig komen de dekens van ket W s & e  bisdam er infor- 
meel samen. Ze bepleiten vaortzetting van het vemieu- 
wingsproees in de katholieke P;erk en de mogelijkheid 
van een loyale oppositie. Het resultaat van hm gesprek- 
ken leggen zij vast in een brochure: 'Getuigen van de 
Geest die in ons leeft' (1g83), prompt daarop gevolgd 
door het antwoord van bisschop Gijsen van Roermond: 
'Onderzoeb de geesten of zij wel van God kromen'. Uit 
die samenkomsten I de nog steeds actieve ' M ~ ë n h g -  
groep' ontstaan. 

Zusters van de Choorstraat 
Ouder en vooral ook 'Bosscher' is de Congregatie van de 
Dochters van Maria en Joze-f; in de volksmond: 'Zusters 
van de Choorstraat'. Ze wonen sinds hun stichting in 
1820 nog op dezelfde plaats. Recente studies hebben aan- 
getoond, dat juist vrouwen en niet priesters in de stich- 
ting, de pioniersfase en de bloei van nieuwe actieve 
negentiende-eeuwse religieuze gezelschappen het 
belangrijkste aandeel leveren. Petronella Coppens is zo'n 
potige Bossche dame, die de zorg voor 'verlaten' jongens 
en meisjes op zich neemt en ze 'besteedt' bij een aantal 
middenstandsgezinnen in de stad. Zelf houdt ze weke- 
lijks een oogje in het zeil, zorgt voor de financiering, 
regelt tal van kwesties en organiseert naaigroepen voor 
het maken van kleding voor het jonge volk. Deze 'verla- 
ten' kmderen kunnen immers niet terecht in het 
Roomsch-Katholiek Weeshuis. Als 'verlaten kinderen 
sleepten zij een rampzalig bestaan voort en liepen zelfs 
gevaar door protestantsdi geld en verzorging van het 
geloof afrallig te worden.' Daarin moet dus in een eigen 
thuishaven acuut worden voorzien! Pas later ontstaat 
daaruit een religieuze groepering, die aanvankelijk in 
gewnne burgerkledij opt 



De verzorging van ouden van dagen en chronisch zieken 
lijkt voorlopig h m  eerste tak. %t &&lijk Lichaam, - de 
nieuwe associatie van juffrowwen zal immers niets tegen 
wet of openbare zeden ondernemen - 'In Omnilm 
Charitas', is oEcieel geboren. Onderwijs komt mg niet 
binnen hul vizier. Toevallig wijzigt zich de doelstelling 
van het Meine gezelschap. Pastoor A, van den Heuvel te 
Veghel verzoekt ui 1838 enkele zusters in zijn d ~ r p  een 
meisjes&ool op te richten. Die onderneming gaat szu- 
cesvol van start. Totdat zijn apvolger, B.J. van Miert, met 
deze m t a s  in een eigen congregatie en hem als diree 
tem aaa de haal wil. Dat schiet het Bossche bestam m 
de zusters in het ve~kperde keelgat. Het trekt de voo,oniit- 
geschoven Veghelse post dielijk terug, Maar hef idee is 
wel aanvaard om zich voord met onderwijs bezig te hou- 
den. Dat wordt zelfs hoofdtaak. 
Wanneer sommigen enkele jaren later de zorg voor jm- 
gens (boven de acht jaar) als een mogelijke belemmering 
beschouwen voor een maagdelijke levensstaat, richt d e  
energie zich op o n d d j s  voor meisjes, dichtbij en liefst 
In huis, later oo-k geconrretkeerd in de parochies.&ml 
aan de Torenstraat rond rato. In de Choorstraat volgt 
later de ene uitbreiding na de andere: lagere school, ULO- 
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driepasornamenten, vensters met geprofileerde bakste- 
nen omlijstingen en aan de achterzijde torenachtige uit- 
bouwen met spits. Daarin zijn de trappenhuizen opgeno- 
men. Op dit moment is in de Papenhulst een moderner 
gedeelte gesloopt en vervangen door nieuwbouw met 
appartementen voor bejaarde zusters. 

Zusters van Liefde uit Tilburg 
Wanneer in 1844 de pastoor van de Sint-Jacobparochie 
niet tijdig voor een geschikt lokaal kan zorgen, gaat daar 
een eerste onderwijsinrichting aan de neus van de Bos- 

sche Zusters van de Choorstraat voorbij. Later zal Johan- 
nes Zwijsen, intussen bisschop van 's-Hertogenbosch, 
zijn eigen Zusters (van Liefde van de Oude Dijk) naar onze 
stad dirigeren. Die vestigen zich pal tegenover de Sint- 
Jacobskerk. Ze bouwen daar een eigen indrukwekkend 
onderwijsdomein op, tot voor kort reikend tot de Zuid- 
Willemsvaart. Het zou niet helemaal correct zijn om het 
monopolie van onderwijs aan meisjes in de tweede helft 
van de negentiende eeuw uitsluitend voor deze drie zus- 
tercongregaties te reserveren. Er is immers nog een klei- 
ne protestants-christelijke school en een school van de 

Maatschappij tot Nut van het Algemeen. 
Maar die zijn voorlopig weinig succesvol. 
Een zwaar stempel drukken de drie wel 
op alle onderwijs aan meisjes en dat zal, 
met behulp van nog weer andere, latere 
zustercongregaties, duren tot na de Twee- 
de Wereldoorlog. In het begin zijn het 
vooral de bewaarscholen, die zorg vragen. 
Er heerst een voortdurend tekort aan 
bevoegde krachten. Bij het ontbreken van 
enigerlei vorm van subsidiëring laat het 
de staat onverschillig, wanneer goedwil- 
lende zusters zich als een soort van toe- 
zichthouders ontpoppen. De naam 'be- 
waarschool' - 80 kinderen en één zuster! - 
is veelzeggend. Later betreden zij wat wij 
lagere scholen zouden noemen om onder- 
wijs te geven in 'vrouwelijke handwerken, 
bidden, christelijke leering en welgema- 
nierdheid'. Tegen het einde van de vorige 
eeuw verschijnen er kwekelingen, die 
onder supervisie van een gediplomeerde 
zuster onderwijs geven. Intussen houden 
duizenden zusters zich met onderwijs 
bezig. 

Fraters van Tilburg 
Met zo'n overmacht aan getal, toewijding 
en inzet valt nauwelijks te concurreren. 
Maar katholiek onderwijs aan jongens 
blijft voorbehouden aan de Fraters van Til- 
burg, de tweede stichting van Zwijsen uit 
1844. Ze strijken pas in 1862 in Den 
Bosch neer, maar het gewicht van hun 
invloed en bemensing steekt die van Til- 
burg later naar de kroon. Feitelijk stichten 
zij de eerste katholieke lagere school van 
de stad in de Torenstraat, de eerste ook in 
een reeks die openbare lagere jongens- 
scholen successievelijk zal terugdringen. 
Het klooster daar (momenteel restaurant 
Falstaff) is het prille begin. De fraters ver- 
huzen later (1924) naar de Papenhulst in 



een fraai en stijlvol gebouw van architect J. Duynstee. 
Het is de tijd van de Amsterdamse School. Vandaar waai- 
eren zij lopend en fietsend over de hele stad uit. Hun 
onderwijsresultaten op de eerste normaalschool (voorloop- 
ster van de kweekschool) zijn echter dubieus en omstre- 
den. Zij raken bovendien zijdelings verwikkeld in een ern- 
stige gemeentelijke controverse om een verloren gevecht 
voor behoud van de openbare kweekschool. Maar vlak 
vóór de eeuwwende, als uitkomst van dat conflict, trekken 
zij hun nieuwe onderwijsmastodont op in de Sint Joseph- 
straat: lagere school, ULO-school, kweekschool (met inter- 
naat en een eigen kapel) en handelsavondschool. Delen 
van dat omvangrijke complex zijn gesloopt. De kapel is 
verdwenen en grote stukken zijn ingeruild voor niet al te 
fraaie appartementen en kantoren. 

Lege klooster-scholencomplexen 
Vrijwel tegelijkertijd komen nu drie voormalige scholen- 
complexen leeg te staan: de Mariënburg, de Choorstraat 
en de Sint Josephstraat. Hoewel de meeste congregaties 
niet te koop lopen met cijfers over de neergang van hun 
kloosters is op dit moment geen enkele zuster, broeder, 
frater of priester meer in het onderwijs werkzaam. 
Je hoeft waarachtig geen rekenmeester te zijn om het de. 

fìnitieve einde van deze kloosters aan de nabije horizon 
te zien opdoemen. De leegstand van lrloosterscholen is 
een proces, dat al jaren geleden is begonnen en onver- 
minderd voortduurt. Voor de gebouwen aan de Sint 
Josephstraat heeft het gemeentebestuur een nieuwe 
bestemming gevonden: een kunstencluster. De gevel 
blijft staan. Daar achter vindt een aantal culturele instel- 
lingen straks een nieuwe behuizing. Plannen zijn in 
voorbereiding. 
De gebouwen aan de Choorstraat richten speculanten in 
voor nieuwe bestemmingen: burgerwoningen en een 
openbare functie. De kapel daar blijft de komende tien 
jaar voor de eredienst (van de zusters) bewaard. Die ont- 
wikkelingen behouden waarschijnlijk 'de historische vorm 
en functie, die de sfeer van rust en ingetogenheid oproe- 
pen', zo lees ik in een gemeentelijke missive. Sommige 
delen aan de achterzijde van klooster/school worden ge- 
sloopt. De overblijvende bebouwing kan na herinrichting 
dienst doen als woningen en appartementen. Aan de bin- 
nenruimte is een openbare functie als wandelroute toe- 
bedeeld, te ontsluiten via Papenhulst, Choorstraat en 
Parade. 
Ook de Mariënburg, nu nog gedeeltelijk door zusters be- 
woond, veradert met behoud van de beschermde voor- 
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WSW m mdemjs w. eten dagelijks mderkomezt voor 
kindereu hde l s q w n  de tijd uit de oude binnenstad 
~01Itornw veggevaagd. En &t gebeint terwijl niemand 
een msr;$&uwende viaga ophefi tegen m e 1  oneven- 
w4&tige wrdelhg van gebouwen. Erger: de b e n s t a d  
telt -n enkele school voor vaortgezet onderwijs meer 
en stmks na sloop van de basisschool aan de Keizerstraat 
ook niet &n inrichting voor pdmaìr onderwijs. 
Een van de ongelukkígste beslissingen uit de afgelopen 
jaren is ongetwijfeld de vestiging van het stedelijk gymna- 
siww aan de &ohrsweg- Die alleroudste ordendjsin- 
stelling van de stad, voortz&hg van de roemmkhte 
Latijnse schod, h d  natuurlijk nergens beter onderge- 
bracht kannen blijyen dan in haar oorspronkelijke 
gebauw aan het Naehtegaril~Iaantje~ De sobere neodwsi- 
cistische vomgeving van istadsardiitect J.H. Nabh uit 
18.80 zou bui tmgman Gaai te combineren zijn v e e s t  
met het gebouw van de voormalige Rijk H.M. aan de 
Hekellaan. Dat gebouw uit ~gog manifesteert ach nog 
steeds als een opvallend voorbeeld van de zogenoemde 
chaletstijl. Hoe ~erfamfaid het gebouw nu ook verschijnt, 
het bijzondere kenmerk van de uibagende houten top- 
gevel, voorzien van fraai beeldhouwwerk valt, zij het ook 
met moeite, nog te he~kemm. De msnege zou ze& bij 
een nieuwe aaqpasing alleminst in de weg hebben g e  
staan. Door beide srhaolgebouwen op de origirrde locatie 
te v e r e e n  en te h e m m e n  voor een madern soort 
gymnasiaal ondedls  had dit op geen Mstarîscher plaats 
h e n  prijken. Mn is iedereen gedwongen dagelijks 
tegen e n  Iacatie aan te kijken die een toonbeeld is van 
stelselmatige verwaarlozing en gebrek aan historisch 
besef. Wie benauwd is om twee historische gebouwen tot 
een moderne ondervi*ifsve&fging te transEormeren, heefi 
zijn a- in Nd-d molt g~ed de ka@ gegeven. 

Trouwens in onze stad is een kazerne, opgetrokken in de 
stijl van de Delftse School, geïnspireerd op de ambachte- 
lijke traditionele baksteenarchitectuur, heel visionair om- 
getoverd tot de hypermoderne onderwijsinrichting van 
het Koning Willem I College aan de Vlijmenseweg. 
Mensen die eenmaal een verkeerde beslissing nemen, 
kunnen soms op hun schreden terugkeren. Wat had er 
immers meer voor de hand gelegen om het stedelijk gym- 
nasium later weer in de binnenstad te situeren en een 
plaats te geven, bijvoorbeeld in de Mariënburg? Is dat ge- 
makkelijk? Zeker niet. Maar het blijft een uitdaging leeg 
rakende gebouwen in de binnenstad soms opnieuw te 
bestemmen voor hun oude doelstelling. 
Drie monumentale kerken, waarvan er twee ondermaats 



worden bezocht, drie kapellen voor intern gebruik, blij- 
ven terecht gehandhaafd. Het zijn gebouwen die weke- 
lijks op schaarse uren weinig mensen herbergen. Scho- 
len die iedere dag vele uren honderden leerlingen onder- 
dak bezorgen, tellen blijkbaar niet meer mee. Bijna twee- 
honderd horecavestigingen verrijzen moeiteloos in een te 
kleine binnenstad en zonder dat iemand er blijkbaar 
zicht op heeft. En op diezelfde achteloze manier kunnen 
leerlingen in de binnenstad niet meer naar school en zijn 
intussen alle onderwijsvoorzieningen uit het straatbeeld 
geschrapt 
Welke scholen voor voortgezet onderwijs zijn gaandeweg 
verdwenen? Ik noemde al het stedelijk gymnasium, ver- 
huisd naar de Kooikersweg en de Rijks H.B.S. (thans Fre- 
derik Hendrikcollege) eveneens naar die plaats. Het Sint- 
Janslyceum (aan de Sint Josephstraat) en het aanpalende 
Sint-Marialyceum aan de Hinthamerstraat, nemen hun 
intrek in de late jaren vijftig in een fraai complex van de 
Bossche School (architect Nico van der Laan en anderen) 
aan het Sweelinckplein met een latere afsplitsing van het 
Jeroen Boschcollege naar de Rompert. Drie kweekscho- 
len uit de binnenstad fuseren tot een pedagogische aca- 
demie en vestigen zich eveneens in een nieuw pand aan 
de Rompert. Ook vijf ULO-scholen, al of niet opgenomen 
in scholengemeenschappen, keren de binnenstad hoog- 
hartig de rug toe. Ze doen dat trouw met veel voormalige 
scholen voor lager beroepsonderwijs. Ik besef heel goed, 
dat er ingrijpende wijzigingen zijn opgetreden in het 
reguliere bestand van scholen. Er zijn andere verhoudin- 
gen gegroeid. Massale leerlingenaantallen vragen om 
aangepaste gebouwen. Ik weet ook, dat bijzondere 
schoolbesturen uiteindelijk baas in eigen school zijn, 
maar de wettelijke bemoeienis van gemeenten met 
schoolgebouwen en hun informele invloed zijn natuur- 
lijk bijna doorslaggevend bij een keuze voor een geschik- 
te locatie. Maar het kan toch nooit overdacht beleid zijn 
om alle enorme schoolcomplexen in de binnenstad, gete- 
kend door een onderwijshistorie van meer dan een eeuw 
en van onschatbare betekenis voor de emancipatie van 
duizenden kinderen, opzichtig te passeren zonder de 
unieke kansen van een interne renovatie en een nieuwe 
bestemming grondig te overwegen. 
Nu moet de Bossche binnenstad het zonder één school 
voor voortgezet en binnenkort ook basisonderwijs stellen. 
Dat is een opzettelijke verschrompeling van essentiële 
functies in een stad en een moedwillige bevordering van 
een onevenwichtige en eenzijdige functiestructuur. Hoe- 
wel dit proces overal in de steden heeft plaatsgevonden, is 
de wel heel rigoureuze verdrijving van alle Bossche scho- 
len uit de binnenstad zonder weerga in Nederland= 
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