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Activiteit:  Lezing door Jan Blokker over  

 Het wonder van de hbs.  

 Een onderwijshervorming die slaagde. 

Wanneer: maandag 22 november 2021 om 19.30 uur 

Locatie: De Oranjerie, Kloosterwandplein, Roermond 

 

Roermond, november 2021  

 

Geachte leden van de LGOG-kring Roermond en donateurs van de Stichting Rura,  

 

Het LGOG Kringbestuur organiseert in samenwerking met de Stichting Rura de tweede lezing 

in 2021.  
 

Jan Blokker zal spreken over:  

Het wonder van de hbs. Een onderwijshervorming die slaagde. 

 

Jan Blokker werd geboren in 1952 te Amsterdam. Na zijn diploma 

gymnasium α studeerde hij aan de Universiteit van Amsterdam 

nieuwe geschiedenis met als specialisaties de geschiedenis van 

Amsterdam sinds de tweede helft van de negentiende eeuw en de 

geschiedenis van de Weimarrepubliek. Vanaf 1980 was hij 

werkzaam in het onderwijs, eerst als leraar geschiedenis, later 

daarnaast als schoolleider. Van 2001 tot 2006 was hij directeur 

van de OSG-Westfriesland, de erfgenaam van de oude hbs van 

Hoorn. Hij besloot zijn carrière opnieuw als leraar. Jan Blokker 

heeft verschillende publicaties op zijn naam, proza, poëzie en 

populairwetenschappelijk werk. Met zijn vader en zijn broer 

schreef hij Het Vooroudergevoel (2005), Er was eens een god 

(2006) en Nederland in twaalf moorden (2008). In opdracht van de provincie Utrecht schreef 

hij Oorlog in je Achtertuin (2010), gebaseerd op interviews met ooggetuigen van de 

mobilisatie van het Nederlands leger van augustus 1939 tot mei 1940.  
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In opdracht van het Nationaal Archief te Den Haag schreef hij Land van Verhalen, een 

raamvertelling gebaseerd op archiefstukken uit tien tijdvakken sinds begin zestiende eeuw. 

Over onderwijspolitiek en verschillende mislukte hervormingspogingen publiceerde hij het 

manifest Bedrog en Onbenul. Zijn boek Het wonder van de hbs beschrijft een geslaagde 

onderwijsvernieuwing, die van 1863. Op dit proefschrift is hij in oktober jl. gepromoveerd. 
 

De Hogere Burgerschool geldt als een van de beste scholen die 

Nederland ooit gekend heeft. De school was een typisch product 

van het optimistische vooruitgangsgeloof van de jaren 1860, 

ontworpen door de grote staatsman Thorbecke en in de praktijk 

vormgegeven door enthousiaste liberale doeners. Maar in de 

vroegste jaren was de nieuwe school in veel plaatsen eigenlijk 

een mislukt project. De aanmeldingen vielen tegen, de 

examenresultaten waren matig, veel leerlingen maakten de 

school niet af en de schoolbesturen hadden vaak grote moeite 

om goede leraren te vinden. Niettemin bleef de hbs overal in het 

land overeind. Het mag een wonder heten dat de school niet al 

na korte tijd vanwege te hoge kosten en gebrek aan succes werd 

opgeheven. 

Jan Blokker onderzoekt het enthousiaste begin van de hbs in 

twaalf kleinere gemeenten in de buitengewesten van Nederland. 

 

Voor het komende seizoen zijn nog vijf lezingen gepland: 

- 6 december: Constant van Nispen met als onderwerp de architect Eduard Cuypers. 

- 7 februari: Jos Benders over een Roermondse numismaat 

- 7 maart: Jac. Lemmens over de Sinti in Roermond 

- 4 april: nog in voorbereiding  

 

De lezing vindt plaats in: 

Theaterhotel De Oranjerie, Kloosterwandplein 12-16, 6041 JA Roermond  -  ruimte 

Kloosterzaal 

Hier is slechts plaats voor maximaal 73 personen! 

 

LGOG-Kring Gelders Overkwartier van Roermond 

 
 

 

 

 

 

Gelet op de belangstelling voor onze lezingen en het beperkt aantal 

plaatsen is het absoluut noodzakelijk dat u zich tijdig voorafgaand 

aanmeldt op het adres info@lgog-roermond.nl. Vermeld ook het aantal 

personen waarmee u komt. 

Vergeet niet dat U een vaccinatiebewijs moet kunnen tonen  

of een QR-code op uw telefoon! 
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