Geschiedenis van de school in fragmenten

Aflevering 10:
Go Maasland girls!! Deel 2
Nogmaals het citaat uit een schrijven van conrector Bas van Rooijen, juli 2019: “Niet
zo vreemd, want het Maaslandcollege is al sinds haar oprichting een school die het
onderwijs innoveert en daarnaast goede kwaliteit biedt. Zo waren we het eerste met
onderwijs voor meisjes (de MMS), één school voor mavo/havo/vwo, het tweetalige
onderwijs (tto) en ICT in de les (IPad).” In deze aflevering een aantal bijzondere
bronnen die duidelijk maken wat de betekenis was van de stichting van de
Middelbare Meisjesschool Regina Mundi voor Oss en omgeving. Het is vooral een
stukje met als opdracht: “read carefully”. Deel 2 gaat dus over Oss!
Een korte herhaling
Hoe zat het ook al weer? Op het Titus Brandsma College genoten de jongemannen
van voortgezet onderwijs in de vorm van HBS en Gymnasium. De school wilde wel
starten met een meisjesklas (door de bisschop uitdrukkelijk bedongen dat er een
aparte meisjesklas zou worden gevormd), maar een eerste aanmelding leverde
slechts 23 belangstellende aanstaande leerlingen van het vrouwelijke geslacht op.
Om voor subsidie in aanmerking te komen moeten er minimaal 34 leerlingen in een
klas komen. Het TBL verzoekt de gemeente om bij te dragen in de kosten die deze
klas wel met zich meebrengt, maar welke niet vergoed worden. Omdat het
gemeentebestuur niet in staat is om de 9000 of 10000 gulden bij te passen, wordt
voor het schooljaar 1946/1947 afgezien om er mee te starten.
De burgemeester van Oss, Delen (van 1946 tot 1963 burgervader), had een warm
hart voor het onderwijs in zijn stad. Mede door zijn inspanningen zijn er grote stappen
gezet op dit gebied. Delen heeft een groot aandeel gehad in het tot stand komen van
de MMS in Oss. De Gelderlander schreef over bovenstaande mislukking en de rol
van de burgemeester nadien: “Gelukkig is men hierna niet bij de pakken gaan
neerzitten en mede dankzij de activiteit van burgemeester Delen – een specialist op
onderwijsgebied – zal het er in September van komen, zal Oss en omgeving een
M.M.S. – een afkorting welke hier even goed burgerrecht zal krijgen als
die van de H.B.S. – bezitten.” En verderop in hetzelfde artikel: “….dat
de overheid, hierbij haar onmisbare steun verlenend, naast kijk op het
heden, eveneens inzicht in de toekomst demonstreert, dat zij hierdoor
van wijs beleid blijk geeft. Doch moet hieraan tevens worden
toegevoegd, dat de overheid met betrekking tot deze op zichzelf zo
importante aangelegenheid zelfs de in Oss en omstreken bestaande publieke opinie
een niet te schatten stuk vooruit is.” Want hoe is het anders te verklaren dat er zich
voor het eerste jaar slechts ongeveer 18 aanmeldingen binnenkwamen? Terwijl er
volgens de krant zeker qua capaciteiten en aanleg veel meer meisjes in aanmerking
komen. Dit aantal had “….ongetwijfeld sprekender vorm moeten aannemen” aldus de
krant. De kop boven het artikel spreekt boekdelen:
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Er wordt gesproken over het vormen van een Centrum van onderwijs in Oss. Waarbij
de emancipatiegedachte ten volle tot uiting komt wanneer er geschreven wordt. Er
moet “…..gesproken kunnen worden van een Centrum van onderwijs, wanneer zowel
mannelijke als vrouwelijke leerlingen
in staat worden gesteld een meer
dan gewone keuze te maken voor
bezoek aan met hun aanleg
strokende scholen. Aan al deze
voorwaarden gaat de stad Oss, ook
met betrekking tot het onderricht aan
de vrouwelijke jeugd, in de toekomst
ten volle voldoen.”

Tot zover het moderne in het artikel. De tijdsgeest komt wellicht het mooist tot uiting
in het volgende stukje:
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Een benadering die in de 21e eeuw niet meer wordt uitgesproken. De gestudeerde
vrouw als moeder en ondersteuner van de man als alwetende kostwinner.
In Oss was het middelbaar onderwijs aan meisjes een nieuwe loot aan de
onderwijsboom. Die moest zich bewijzen. En daar moest duidelijkheid, ook onder de
plaatselijke bevolking, over komen. Waarom geen gymnasiaal onderwijs aan meisjes.
En wat was het wezen van het MMS – onderwijs? De plaatselijke pers kwam in het
schooljaar 1948 – 1949 bij de school op bezoek en ging een en ander in beeld
brengen. In een ruim artikel werd zelfs de indruk gewekt dat de MMS zou uitgroeien
tot een Lyceum met een gymnasium - afdeling.Wat je met het diploma kon doen? Dat
was een opsomming vanuit het ministerie. Interessanter was de verdere
onderbouwing van het onderwijs aan meisjes in Oss. Hieronder staat eerst het
gehele artikel. Daarna worden de kolommen vanaf “Het wezen der Middelbare
Meisjesschool” groter afgedrukt. Nauwkeurig lezen is gewenst: duik in de tekst en
probeer je in de tijdsgeest van eind jaren veertig van de vorige eeuw in het Maasland
te verplaatsen!
Geert Arts
November 2019
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