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deze relatieve isolatie alleen maar toe.
Dat bestuursapparaat werd name-

lijk afgestemd op de ‘Nieuwe Orde’ en
daarom werd het nationaal-socialisti-
sche ‘Führerprinzip’, het leidersbegin-
sel, ingevoerd. De burgemeester, en
de burgemeester alleen, werd verant-
woordelijk voor het bestuur van zijn
gemeente. Gemeenteraden en ge-
meentelijke commissies werden opge-
heven en wethouders werden mede-
werker van de burgemeester.
Burgemeesters, voor zover ze niet
Duitsgezind waren, kwamen steeds
meer in een geïsoleerde positie.
Tegenstand tegen door Duitsers opge-
legde maatregelen werd niet alleen
lastiger, maar ook gevaarlijker. En ter-
wijl christelijke schoolbesturen zich
konden concentreren op het bescher-
men van hun onderwijs, had de bur-
gemeester (die nu vaak de facto be-
stuurder van de openbare school
geworden was) natuurlijk nog dui-
zend andere dingen aan zijn hoofd.

Lerarenbonden
De lerarenbonden voor onderwijzers
op openbare scholen, die mogelijk
een leidende rol hadden kunnen
nemen in het verzet, deden dat niet.
Dat blijkt uit een archiefstudie die de
ABOP (Algemene Bond voor Onder-
wijzend Personeel, een van de voorlo-
pers van de AOb) in 1989 deed naar
het handelen van twee van zijn voor-
lopers: de BNO (Bond van Nederland-
sche Onderwijzers) en het NOG
(Nederlandsch Onderwijzers Genoot-
schap). 

Over de maatregelen die de Duit-
sers tegen de joden nemen, hullen
deze bonden zich in een groot stil-
zwijgen. De leden van het NOG blij-
ven bijvoorbeeld verstoken van elke
berichtgeving over in 1940 genomen
maatregelen tegen joodse leerkrach-
ten. Notulen van het NOG-hoofdbe-
stuur uit april 1941 bevatten slechts
de melding dat ‘de Amsterdammers
hebben overwogen of een eventuele
steunactie voor onze joodse collega’s
mogelijk is [...] Zij zijn van mening dat
dat om principiële en tactische rede-
nen deze achterwege moeten blijven.’ 

Het kwam in andere plaatsen wel
voor, zoals in Leeuwarden en Utrecht,
dat gemeentebesturen freelancerop-
drachten gaven aan ontslagen joodse
docenten, om te voorkomen dat ze
brodeloos werden.

Voortbestaan
In de Bode (het blad van de BNO)
staat in mei 1941 een verbod op het
houden van geldinzamelingen voor
joodse leerkrachten. Alleen de Am-
sterdamse afdeling van de BNO roert
zich tegen de anti-joodse maatrege-
len, maar het hoofdbestuur drukt dat
snel de kop in.

Als rijkscommissaris Seyss-Inquart
op 8 augustus 1941 bepaalt dat alle
joodse leerlingen het openbaar (en
bijzonder) onderwijs moeten verlaten,
zwijgt het NOG in alle talen. Het
Schoolblad (blad van het NOG)
schrijft er niets over. Het hoofdbe-
stuur spreekt er, althans volgens de
notulen, niet over. Ook op het okto-
bercongres wordt er niet over gepraat.
De BNO doet wel wat. De Bode neemt
de circulaire van Seyss-Inquart zonder
commentaar over, en legt de lezers
nota bene uit wat de exacte definitie
van het begrip ‘jood’ is.

Terugkijkend op de oorlogsperiode
lijken beide bonden zich vooral bezig

te hebben gehouden met het verzeke-
ren van het eigen voortbestaan, en het
afhouden van een door de Duitsers
gewenste fusie (die overigens direct
na de oorlog tot stand kwam). Zoals
Onno Bosma, die voor de ABOP de 
archieven doorzocht, schrijft: ‘Ze 
zwegen over alles wat belangrijk was,
en schreven verheven nietszeggend-
heden onder het toeziend oog van de
bezetter om de legaliteit maar te kun-
nen handhaven.’ Het mag niet baten.
Hun ledenaantallen lopen, mogelijk
als gevolg van de opstelling van de be-
sturen, sterk terug. Als de druk van de
Duitsers om te fuseren groter wordt,
treden beide bondsbesturen af. Daar-
mee pasten ze in het reactiepatroon
van de vakbeweging in het algemeen,
maar ook van maatschappelijke orga-
nisaties als de omroepen, de pers en
dergelijke. 

Ariërverklaring
Natuurlijk was er op openbare scho-
len verzet tegen de maatregelen die
secretaris-generaal Van Dam op bevel
van de Duitsers oplegde. Dat geldt
niet voor de zuivering van het open-
baar onderwijs van ‘joodse elemen-
ten’. Daarin waren de Duitsers succes-
vol (dat gold overigens ook
grotendeels voor de christelijke scho-
len). Onderwijspersoneel onderteken-
de in 1940 massaal de zogenaamde
Ariërverklaring, in feite een verklaring
dat men geen joodse ouders of groot-
ouders had . Er zijn zeer weinig voor-
beelden van mensen die dat weiger-
den, of de verklaring gewoon niet
terugstuurden. De verplichte melding
van het aantal joodse leerkrachten 
en leerlingen is door alle scholen 
(ook bijzondere) keurig uitgevoerd. 
Protest tegen het ontslag van joodse
leerkrachten is ook nauwelijks opgete-
kend, de lerarenbonden NOG en BNO
repten er zoals gezegd niet van.

Schrijvers noemen naïviteit, angst,
bezorgdheid voor het eigen voort-
bestaan als andere redenen voor het
meegaande gedrag. Wat de redenen
ook waren, na september 1941 waren
de joden uit het openbaar onderwijs
verdwenen. Professor J. Presser con-
stateerde in zijn boek Ondergang
(over het Joods Lyceum in Amsterdam
waar hij tijdens de oorlog werkte) 
bitter: ‘En zo gingen de Joden eruit,
voordat ze eraan gingen.’
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Met de Dodenherdenking en 
de Bevrijding voor de deur,
besteedt Over Onderwijs aan-
dacht aan de positie van de
openbare school in de Tweede
Wereldoorlog.
Van verzet in het openbaar
onderwijs tegen de Duitsers en
de anti-joodse maatregelen was
nauwelijks sprake. Over Onder-
wijs ging op zoek naar een ver-
klaring

Er bestaat uitvoerige documentatie
over het verzet, vooral in het pro-
testants-christelijk onderwijs, tegen
de plannen van de Duitse bezetter
met het onderwijs. Dat verzet mondde
uiteindelijk uit in een georganiseerd
‘Schoolverzet’ en dat is uitvoerig ge-
documenteerd. 

Voor het openbaar onderwijs lag
het anders. De bijzondere scholen
voelden zich, meer dan de openbare,
in hun diepste kern bedreigd door de
pogingen van de Duitsers om hun zo
zwaar bevochten onderwijsvrijheid
aan te tasten. Het ministerie van
Onderwijs probeerde dat door een
van de belangrijkste pijlers waar die
vrijheid op rustte weg te slaan: het be-
noemingsrecht van schoolbesturen. 

Dat lokte bij bijzondere scholen
een felle, vaak compromisloze, en bij
protestants-christelijke scholen uit-
eindelijk georganiseerde tegenstand
uit. Zoals J.C.H. de Pater stelde in zijn
boek over christelijk schoolverzet: ‘De
overtuiging dat het om hogere dingen
ging dan de aardse was ook de dra-
gende kracht in de strijd tegen de
dreigende doorwerking van de natio-
naal-socialistische ideologie.’

Het bieden van deze tegenstand
was voor het bijzonder onderwijs ge-
makkelijker, het was veel beter geor-
ganiseerd dan het openbare. Niet al-
leen waren er de lerarenvakbonden en
–verenigingen (die hadden de open-
bare onderwijzers natuurlijk ook),
maar de protestantse schoolbesturen
hadden zich verenigd in de ‘School-
raad voor de Scholen met den Bijbel’
en de Vereniging voor Christelijk

Volksonderwijs. De besturen van de
katholieke scholen werden centraal
aangestuurd door het Episcopaat.
Deze hoge organisatiegraad maakte
het makkelijker, zo zou tijdens de be-
zetting blijken, om elkaar te steunen
in verzet tegen onwelgevallige maat-
regelen. Daarbij komt dat de leiders
van Nazi-Duitsland om tactische re-
denen – ook in bezet Nederland –
geen totale confrontatie met de ker-
ken wilden, althans zolang de oorlog
duurde.

Voor openbare scholen was geor-
ganiseerd verzet veel minder vanzelf-
sprekend. Dat kwam gedeeltelijk door
de aard van het openbaar onderwijs.

In tegenstelling tot het bijzonder
onderwijs was er geen gedeeld verle-
den van strijd tegen overheidsbe-
moeienis om een eigen geloof of ide-
aal te beschermen. De openbare
scholen hadden juist via de wethou-
ders van onderwijs een directe hiërar-
chische relatie met de overheid, en
konden toen de bezetting een feit was,
door die overheid ook makkelijker ge-
stuurd worden.

Burgemeester 
Het openbaar onderwijs was groten-
deels zeer lokaal gericht, en door
Duitse aanpassingen aan het be-
stuursapparaat in augustus 1941 nam
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Derk Stokmans

Openbare scholen boden weinig weerstand tegen de bezetter 

Geen traditie van verzet


