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‘Mikojel’ was lange tijd een begrip in het Nederlandse jeugdwerk. Onder die
verzamelnaam stonden de drie (verzuilde) opleidingen voor jeugdleiders en opbouwwerkers uit de jaren vijftig en zestig bekend: Middeloo in Amersfoort opgericht in 1946, de katholieke Kopse Hof in Nijmegen uit 1956 en het in 1957
opgerichte protestants-christelijke De Jelburg in Baarn. De aanleiding voor de
oprichting van deze opleidingen was dat de overheid en maatschappelijke organisaties zich na de oorlog zorgen maakten over de massajeugd of maatschappelijk verwilderde jeugd, zoals probleemjongeren toen werden gekwalificeerd. Een
professionelere aanpak was nodig om deze problemen het hoofd te bieden, en
de drie opleidingen moesten ervoor zorgen dat aan de vraag naar jeugdleiders
voldaan kon worden.
De Mikojel-opleidingen onderscheidden zich van de al langer bestaande Sociale Academies door hun nadruk op het praktische werken. In het curriculum
was veel aandacht voor spel, muziek, dans en expressie, het ‘ludische’ zoals dat
in Kopse Hof- jargon heette, en ook voor praktijkstages. De verhouding met de
sociale academies bleef daardoor gespannen, zeker toen in 1961 de Mikojelopleidingen de HBO-status kregen.
Inmiddels zijn de drie Mikojel-opleidingen als zelfstandige instellingen verdwenen en zijn ze onderdeel geworden van een van de grote Hogescholen.
Over de geschiedenis van een van die Mikojel-instellingen, De Kopse Hof in
Nijmegen, is nu een fraai uitgegeven boek verschenen, geschreven door de historicus Cees Willemsen. Het boek houdt het midden tussen geschiedschrijving,
een bronnenpublicatie en een gedenkboek. Eigenlijk is het geen van drieën.
Willemsen vertelt de geschiedenis van De Kopse Hof aan de hand van documenten en vooral interviews met betrokkenen: docenten, bestuurders en leerlingen. Een groot aantal fragmenten uit die interviews is uitgebreid opgenomen.
Die fragmenten zijn goed gekozen en geven een indringend beeld van het reilen
en zeilen in de opleiding. Het boek laat zich daarmee lezen als een ooggetuigenverslag van de ontwikkelingen die de Nederlandse samenleving vanaf midden
jaren vijftig doormaakte: de ontzuiling en secularisering, de seksuele revolutie,
de democratiseringsbeweging en de veranderende visie op de jeugd. De teksten
en meer nog de afgedrukte foto’s illustreren dit op een treffende wijze.
“De Kopse Hof” (de naam was ontleend aan de gelijknamige villa aan de
rand van Nijmegen) startte in 1956 op initiatief van het Katholiek Vrouwelijk
Jeugdwerk (KVJ). De leiding daarvan wilde op deze manier het tekort aan professioneel opgeleide jeugdleid(st)ers opheffen. Van meet af aan stond daarom het
praktisch werken met jongeren centraal, maar er was ook veel aandacht voor
de theorie. Bij dat laatste leunde men sterk op een groep wat progressievere,
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katholieke intellectuelen die zich in die tijd in Nijmegen rond de universiteit,
het Hoogveld Instituut en het blad Dux verzameld hadden. In het bijzonder de
hoogleraar cultuur- en godsdienstpsychologie aan de universiteit, en voormalig
geestelijk adviseur van de katholieke Jeugdraad, Han Fortmann, kwam regelmatig langs voor lezingen en huisbijeenkomsten en drukte zijn stempel op de
inhoud van de lessen.
Er heerste van meet af aan een open katholieke sfeer, niet orthodox, maar
met aandacht voor opvattingen en ontwikkelingen buiten de eigen kring. Nieuwe werkmethoden, zoals het ‘social casework’, werden geïntroduceerd, en een
van de eerste afgestudeerden, Fien Lemmens, kreeg zelfs een Fullbright beurs
om in de Verenigde Staten nader met deze methode kennis te maken.
De sociale academies van de jaren zeventig worden vaak geassocieerd met
een links, politiekactivistisch, geitenwollen sokkenimago. Dit boek bevestigt dit
beeld. Tussen 1965 en 1970 voltrok zich in de Kopse Hof de overgang van een
weliswaar progressieve, maar toch vooral heel katholieke instelling, naar een
instituut vol radicale studenten en docenten, zowel in politiek opzicht als in de
persoonlijke levenssfeer. De opleiding werd verregaand gedemocratiseerd, en de
dagelijkse omgang binnen de school stond in het teken van ‘sex, drugs and rock
’n roll’, als we Willemsen mogen geloven.
Het voortouw daartoe werd door de docenten zelf genomen. Illustratief daarvoor zijn de toespraken op de tweede lustrumviering van de school in 1966. Het
was nota bene de vertegenwoordiger van de bisschoppen en voormalig docent,
pater H. Andriessen, die in zijn toespraak aangaf dat de universele waarden
van de Roomse kerk niet lager vanzelfsprekend waren. Daarvoor in de plaats
bepleitte hij een ‘omgangsbeeld’ dat vanuit de jeugdleider zelf en zijn omgang
met anderen voortkwam. Een andere spreker, de Tilburgse hoogleraar sociologie
Jacques Stalpers, legde onbekommerd de nadruk op de noodzaak van een sociaal en politiek engagement.
Dat laatste was niet aan dovemansoren gericht. In 1969 besloten docenten en studenten in een gezamenlijke vergadering tot een verregaande democratisering van de opleiding. Het onderwijsprogramma onderging een radicale
wending en werd geplaatst in het kader van de emancipatie van achtergestelde
groepen in de samenleving. In 1973 namen de studenten en docenten een beginselverklaring aan die, ook al vanwege zijn taalgebruik, te mooi is om hier
niet te citeren: ‘Het welzijnswerk dient zich te richten op emancipatie. Dat
betekent dat in een agogies proces met name gewerkt moet worden aan de
bevrijding van mensen uit hun innerlijke onvrijheid, uit dwangmechanismen
en diskriminerende elementen, die werkzaam zijn in het (kapitalitische) ekonomisch en maatschappelijk bestel en ideologische indroktrinaties’ (geciteerd in
het besproken boek op p. 191). Projectonderwijs deed zijn intrede en nieuwe
docenten werden gescreend op hun marxistische overtuiging.
De afstand tussen de theorie en praktijk bleek echter groot; alle zware marxistische theoretische bagage ging aan jongeren in de achterstandswijken voorbij. In de tweede helft van de jaren zeventig verschoof het accent daarom van
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de politieke actie naar een naar binnen gerichte persoonlijke groei. Bewustwording, uitgaan van eigen ervaring en emoties en ‘jezelf ontwikkelen’ kwamen nu
op de voorgrond. Alles draaide om groepsprocessen en introspectie. Het ‘ludische’ element werd zo weer versterkt. In het kielzog hiervan startte in 1978 een
nieuwe afstudeerrichting Kreatieve Therapie. En ook het feminisme kreeg zijn
eigen stek in de Kopse Hof met een Vrouwenleerroute, exclusief voor vrouwen,
die onder meer met toneelstukken het emancipatorische bewustzijn bij meisjes
en jonge vrouwen trachtte te versterken.
In de loop van de jaren tachtig maakte het radicalisme plaats voor de ‘nononsense’ mentaliteit van die jaren. Een nieuwe generatie Kopse Hof studenten
moest weinig hebben van de ideologieën en grote verhalen van hun voorgangers en richtte zich op projecten die direct aansloten bij wat jongeren wilden
en – liefst – ook onmiddellijk rendement lieten zien. De vraag vanuit de markt
werd maatgevend voor de invulling van het onderwijsprogramma. De afdelingen Kreatief Werk en Jeugdwerk kwamen losser ten opzichte van elkaar te staan
en een nieuwe specialisatie startte op het gebied van Vrije tijd en Toerisme.
Langzamerhand verdween daarmee het Kopse Hof-gevoel, wat nog verder in
de hand werd gewerkt doordat de instelling in 1986 een fusie aanging met een
aantal andere Hbo-opleidingen tot de Katholieke Hogeschool Nijmegen, die in
1993 samen met de Gelderse Leergangen opging in de Hogeschool Arnhem en
Nijmegen (HAN). De villa aan de Ubbergseveldweg was al in 1980 verruild voor
een leegstaand klooster, de Nebo, en nog weer later voor nieuwbouw op de HAN
campus.
Het verhaal van de Kopse Hof is een kleine cultuurgeschiedenis van Nederland
tussen midden jaren vijftig en het begin van de 21e eeuw. Alle maatschappelijke
en culturele ontwikkelingen van die periode passeren de revue en worden als het
ware uitvergroot in de microkosmos die de instelling was. Aan de hand van de
interviews worden de ontwikkelingen op een illustratieve en pakkende manier
in beeld gebracht en het is fascinerend om te lezen. Willemsen heeft een goede
hand gehad in de selectie van zijn respondenten en van de gepresenteerde fragmenten. Hij weet wat interessant is en weet het op een samenhangende manier
te presenteren.
Maar de gekozen werkwijze heeft ook nadelen: het verhaal wordt alleen van
binnenuit en geïsoleerd verteld. Daardoor mis je context en interpretatie. Om
maar één voorbeeld te noemen: hoe komt het toch dat juist instellingen als de
Kopse Hof in de jaren zestig en zeventig een centrum van radicaliteit konden
worden? Had dat met de aard van de opleiding te maken? Was het een kwestie
van coöptatie, van soort zoekt soort?
Een andere vraag: is de snelle neergang van de Kopse Hof als ‘ludisch’ centrum alleen maar het gevolg geweest van de veranderende tijdgeest en het
Haagse concentratiebeleid voor de HBO’s, of heeft het radicale en ludieke imago
daar ook een rol bij gespeeld? Het gepresenteerde materiaal biedt wel aanknopingspunten om antwoorden op die vragen te formuleren, maar de auteur geeft
ze niet. Dat is wat je uiteindelijk ook mist in dit boek: een afgewogen oordeel
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over de betekenis van De Kopse Hof als intellectueel centrum voor jeugdleiders,
opbouwwerkers en creatief therapeuten.
Dat kun je Willemsen echter niet verwijten. Als freelance auteur waren zijn
mogelijkheden beperkt. Zijn keuze om bronnenmateriaal te verzamelen en als
zodanig te presenteren zorgt er voor dat het verhaal van de Kopse Hof in elk geval niet verloren gaat, zoals met grote delen van het archief al gebeurd is, maar
doorverteld en geanalyseerd kan worden.
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