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Inhoud )0 jaar St. Ludgerus kweekschool

in Hilversum
Geert Groothofl

De geur van de seringen rond en
op het hoogaltaar en die van
\Mierook vulden op de dinsdag-
morgen na pinksteren in 1947 de
wijde ruimte van de Hilversumse
St.-Vituskerk, als een herinne-
ring aan de kerkelíjke plechtig-
heden van de beide zondagen. En
opnieuw beierden de klok].:en in
de hoge voorjaarslueht tot ver
over het Gooise land; een uiting
van vreugdebetoon ter gelegen-
heid van de vijftigste verjaardag
der aartsbisschoppelijke kweek-
school aan de Oude Amersfoort-
seweg en de komst van Z.E'm.
kardinaal De Jong. De intocht
van de kerkvorst vormde een
hoogtepunt in de geschiedenis
van de kweekschoolgemeenschap.
Vreugde en dankbaarheid gingen
hand in hand.

,,Uit oost, west, noord en zuid

Komt om die dag te vieren;

Hoort hoog de klanken zwieren.

De feestklok luidt".

Honderden waren gekomen, uit
alle windstreken, zoals in het ge-
legenheidsgedicht werd verkon-
digd. In het voorjaar van !947
het gouden feest van de school
als onderwijsinstituut en in het
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t- afgelopen voorjaar het 50-jarig
bestaan van het gebouw. Aldus
de kronieken. Het laatste feest 'is"'

onlangs uit de aard van de zaak

soberder gevieÍd dan de Plechtig-
heid van 12 jaar geleden. De

St.-Ludgeruskweekschool is dan

ook onafscheidelijk aan Hilver-
sum verbonden. En de naam
Hilversum is voor de talloze oud-

leerlingen en leerlingen in de

loop der jaren een begriP ge-

worden. Geestelijken, hoog-

;leraren, insPecteurs van het
onderwijs, leraren, hoofden van
,scholen en onderwijzers, van de

Betuwe tot aan de stranden van
Ameland, van de Drentse venen

tot aan Gaasterland hebben van
1909 tot aan de dag van vandaag
in een reeks van cursusjaren bij
de fraters hun opleiding genoten'

Daardoor is ook een band ge-

groeid tussen de school en de

Ililversumse bevolking.
De school was aanvankelijk in
het Gregoriushuis in de Domstad
gevestigd. Maar in 1909 deden

docenten en leerlingen hun in-
trede in het nieuwe. gebouw in
Hilversum. Het was een dubbel

feest, want het Nederlandse volk
vierde eind aPril van dat jaar de

geboortedag van onze geëerbie-

digde koningin. Wanneer \Mii

thans de aandacht vragen voor
de Hilversumse St.-Ludgerus-
kweekschool, naar aanleiding van
het vijftigste jaar van het be-

staan van het schoolgebouw,
herinneren we aan de woorden
die rector G. J. J. Ilarmelink bij
de recente intieme viering sPrak:

,,IÍerdenken van een gebouw is

enigszins vreemd, maar de her-
innering moet nu eenmaal ge-

bonden zijn aan de stof". Het
grote gebouwencomPlex aan de

Oude Amersfoortseweg bePaalt
mede het silhouet van llilversum'
zoals wat leeft en streeft, bidt en

werkt in deze ruimten deel uit-
maakt van de Hilversumse ge-

meenschap. Immers, er zlin
zovele bindingen tussen de school

en de bevolking die zich moeilijk
laten wegdenken en die een

wezenlijke betekenis hebben, zo-

wel voor de school als voor de

burgerij. Bindingen, die voor de

leerling:en, ook in hun later leven'

waardevol zijn gebleken aI was

het slechts de herinnering aan de

plaats waar men als jonge rnan

zijn vorming genoot. Juist de in-
dr.ukken oP die leeftijd zijn vaak

Viiïtig jaren staat thans
ite Sr'nt-Lud4eruskweekschool in
Hi,luersum. Een ma,chtr'g bouw-
werk, d.at nxed'e lLet si'l'houet uo'n'

Hil,uersum bePaal't.

intenser, gevoeliger en worden
nimmer uitgewist, al zal de ro-
mantiek die daaraan is ver-
bonden op later leeftijd vervagen

en bij een hernieuwde kennis-
making met Plaats en omstandig-
heden niet meer worden ge-

vonden...

Aan de bouw van de St.-Ludge-
ruskweekschool is de naam

verbonden van de aartsbisschoP
van Utrecht, mgï. Iíenricus van
de Wetering (1850-1929), die in
1881 secretaris van het aarts-
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bisdom werd en in 1892 pastoor
van de Hilversumse St.-Vitus-
parochie. fn de kerk vindt men
nog het wapenschild van de
bisschop. fn 1895 werd hij hulp-
bisschop en nog in hetzelfde jaar
aartsbisschop van Utrecht. Men
kon mgr. Van de Wetering in de
Nederlandse kerkgeschiedenis
een ,,botiw-bisschop" kunnen
noemen, want behalve de St.-
Ludgeruskweekschool bouwde hij
een klein- en een grootseminarie.
Aanvankelijk was het de bedoe-
Iing van de aartsbisschop, dat de
nieuwe kweekschool zott ver-
riJzen aan het Merwedekanaal,
in de schaduw van de Dom. Dit
plan werd evenwel niet ver-
wezenlijkt, want mgr. Van de
Wetering achtte een kanaal in de
buurt van een school wel een
tikkeltje gevaarlijk. I{et zwem-
onderricht had een halve eeuw
geleden nog niet de omvang en
het peil bereikt van thans. Mgr.
Van de \iletering had echter een:
goede herinnering aan de ,,Gooise
hoofdstad", maar wist ook dat er
een stuk grond lag, bezit van het
kerkbestuur, waar nu de straat
is gelegen die naar de aartsbis-
schop is genoemd. Thans vindt
men er ook het uitgebreide
scholencomplex en het K.A.B.-
centrum. De plaats voor de
kweekschool leek geschikt. Maar
de geschiedenis nam eenwending.
De keuze viel op het stuk grond,
ingesloten door de spoorlijnen
naar Amersfoort en Utrecht en
de Oude Amersfoortseweg; een
uitgestrekt terrein waar ruimte
voldoende bleek te zijn voor de
bouw van de school en de aanleg
van de tuin. De school onderging
in 7922 een uitbreiding, er kwam
een vleugel bij. Maar veel is er in
de loop der jaren niet aan het
exterieur van het gebouw ver-
anderd. Het is allerminst een
project van moderne architec-

tuur, maar een school als alle
andere, die een vijftig jaar
g:eleden werden gebouwd. Een
school die thans, sedert de wijzi-
gingen van de grenzet1 van de
bisdommen, in het diocees
Haarlem ligt, maar een onder-
wijsinstituut van het aartsbisdom
is gebleven en sedert enkele
jaren ook de ieerlingen telt -mede als een gevolg: van de in-
stelling van nieuwe bisdommen

- uit het bisdom Groningen.

Niet alleen schonk mgr. Van de

Wetering aan zljn aartsbisdom
een nieuw bouwwerk voor de

onderwijzersopleiding, maar ook
gaf hij aan het instituut een
andere structuur. In de zes jaren
dat men in het St.-Gregoriushuis
in Utrecht de hand had gelegd
aan de opleidilg, was deze be-
perkt tot de fraters. In Hilver-
sum werden ook leken tot de
school toegelaten. De fraters
waren in Ililversum evenwel
g:een onbekenden. Sedert L904
g:aven zij onderricht aan de
St.-Jans- en St.-Vitusschool. Dat
de keuze op Hilversum viel werd
als een eer beschouwd. Tege-
lijkertijd werd de St.-ÀIoysius-
school gebouwd en op 1 mei 1909
g:eopend als de leerschool van de
kweekschool. Deze lagere school
was de interparochiale oplei-
dingsschool. In de twintiger jaren
zou et een zelfstandige m.u.l.o.-
school ontstaan. En nog later
werd de grondslag gelegd voor
de v.g.l.o.-school.
Met de vestiging van de kweek-
school werd een nieuwe patroon-
heilige gekozen, St.-Ludgerus. De
viering van het elfde eeuwfeest
van zijn sterven (26 maart 809)
was in de voorgaande weken van
de opening van de school in
Nederland en Miinster (St.-
Ludgerus was de stichter van dit
bisdom als suffragaanbisdom van

het aartsbisdom Utrecht) een
belangrijk gebeuren geweest.
Maar de keuze op Ludger was
speciaal gevallen als de man die
na de moord op St.-Bonifacius de
kerstening in de noordelijke ge-
westen voltooide.,,Liud-geran";
de dragende voor het volk uit.
Alles bij elkaar genomen een
voortreffelijke en begrijpelijke
keuze.

Vijftig jaar St.-Ludgeruskweek-
school in Hilversum wil ook
zeggen, vijftig jaar binding met
de Hilversumse bevolking.
Vreemdelingen vragen zich soms
af, wat achter die hoge gevels
aan de Oude Amersfoortseweg
schuil gaat. De één denkt aan een
klooster, de ander aan een semi-
narie, of dat het gebouw alleen
maar een onderdak is voor de
fraters van de congregatie. Het
enigszins gesloten karakter van
de school is een gevolg van het
feit dat de kweekschoolleerlingen
intern zijn. Toch bestaat er een

band met Hilversum en de bur-
gerij. De oud-Ieerlingen, nu
werkzaam bij het onder\À/ijs zijn
uitstekende propagandisten in de
noordelijke provincies voor de
Gooise tuinstad en menigmaal is

Het schooljaar woriLt jaarlijks
gesloten rnet een toneelopuoering
àn il,e ogten lucht. De tuin, ogtzij
uan il,e ingang oan ítre school,
bi,ed,t d,aaruoor een ui,tstekende
g el,eg enheid,. D e Leerli,n g en, spelen
ond,er regie uavt Anton Sweers.
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er oP de scholen in het aartsbis-

dom verteld over de Gooise heide

en over de bossen' Zoals ook de

oud-St.-Luttgerianen de herinne-

ring meedragen aan de radiostad'

De binding demonstreert zich

met het noemen van enkele

feiten. Een binding, die sterk

opvalt met het katholieke volks-

deel. Uit de aard van de zaak

overigens. De kaPel van de

kweekschool wordt menigmaal
gebruikt door de lÍilversumse
iatholieken uit alle parochies bij
kerkelijke feesten, naar aanlei-

ding van verenigingsjubilea' voor

schóolretraites, door de K'R'O'

en de verkennerij. OP het terrein

van het amateurtoneel heeft de

In d,e 1)rLle uren, wanneer ile

wiskunile' en gesch'tedemi'sboeken

zl1n oqgeborgen' d'e clictaat'

cahr'ers ouer Pedagogi'ek en

natwwrttike historie ni'et rneer

worden tngezi'em, i's er gelegenhetd

een kaartie te'teggen of een

partti scltaak te sPelen'

De recreatiezaal 4s d'an ook

een geliefkoosd' oerbtrtif uoor d'e

Teerlt'ngen.

school een uitstekende naam en

dikwijls ziin er toneeloPvoerin-

gen gegeven buiten de school

voor zieken, de K'A'B'-instellin-
gen, voor de bejaarden, terwijl
de oPenluchtuitvoeÍing:en' waar-

mee iedere zomer het schooljaar

wordt besloten, bijzonder in trek
zijn. Men heeft oPvoeringen ge-

geven onder de regie van Anton'
Sweers van ,,Josef in Dothan"'

van ,,Lucifer", ,,Bernadette" en

in juli van dit jaar van ,,De

kolen van t'atima'" Over een

breed terrein zíjr' de leerlingen

betrokken bij het llilversumse
verenigingsleven, als het K'R'O'-

koor, de Katholieke Culturele

Kring, AhoY, de St'-Nicolaas-

viering voor de jeugd en de ver-

kennerij. De school kent een

eigen sPortclub, vroeger voor

voetbal, thans voor volleYbal'

De St.-Ludgeruskweekschool mo ge

dan een aartsbisschoPPelijke

school zijn, gebonden aan de

grerrzer. van hel aartsbisdom

Utrectrt als het toekomstige

werkterrein voor de leerlingen

die de kweekschool verlaten' de

school is niet minder een "Hil-
versumse school" evenals de

andere kweekschool die l{ilver-
sum rijk is.

De
Hilversum
IJrn
dr. ,L R.. Jansma


