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De diploma-uitreiking aan de eerste drie vrouwelijke 

leerlingen van zijn school heeft de heer G Vooijs, direkteur 

van de Lagere Technische School in Winterswijk, benut om in 

een interview in de plaatselijke krant zijn visie te geven op 

hoe deze meisjes het snelst hun plaats in zijn 

onderwijssysteem kunnen innemen. 

Hij begint zijn verhaal met te vertellen dat hij en zijn 

lerarencorps “geen manwijven willen kweken”.  

Bovendien worden de meisjes bij hem op school “volledig 

geaccepteerd”. Ze zouden zelfs een positieve invloed hebben 

op het hele schoolgebeuren en de jongens zouden zich 

volgens de direkteur beter gedragen als er meisjes in de klas 

zitten. 

Desalniettemin moeten de jongedames voordat ze de school 

van mijnheer Vooijs binnen mogen wel, in tegenstelling tot 

de knapen, aan enkele voorwaarden voldoen. “Het meisje moet geen doetje zijn en ze moet 

er geschikt (?) voor zijn om bij ons op school te komen”, zegt Vooijs. “Ze moet zich niet zo 

maar in een hoek laten drukken.” 

Eén en ander krijgen de meisjes op schrift gesteld thuis gestuurd voordat het schoolseizoen 

aanvangt. Een brief gericht aan de ouders van de vrouwelijke leerlingen bevat enkele 

voorschriften hoe de heren-op-school verwachten dat de dochters zich zullen gedragen. Ze 

dienen van een andere ingang gebruik te maken dan de jongens. En de ouders moeten er wel 

op toe zien, dat de meisjes zich zo kleden, dat zij als meisje herkenbaar blijven. 

Gevraagd om een toelichting op deze voorschriften merkt de heer Vooijs nogal vaderlijk op, 

dat er bij het binnenkomen in de school erg veel gedrang is en hij vindt het niet juist, dat een 

meisje zich in dat gedrang moet bevinden. En waarom het meisje als zodanig herkenbaar 

moet zijn? “Wel”, zegt de direkteur, “dat is om het respekt van de jongens voor de meisjes te 

bevorderen. Ook haar eigen houding is belangrijk. Ze moet zich niet als een hele of een halve 

jongen gedragen.” 

En om het nog aantrekkelijker voor meisjes te maken op deze LTS: “Als een jongen ergens 

mee in de fout gaat, dan is dat niet zo erg dan wanneer een meisje dat doet”. Wat dat fout 

gaan is bijvoorbeeld? “Vloeken, of porno rondstrooien”, doet de heer Vooijs even een greep 

uit de mogelijkheden! 

Het krantenartikel vermeldt voorts, dat de heer Vooijs zijn vrouwelijke leerlingen, eenmaal 

afgestudeerd, zeer goed ziet functioneren als telefonistes in een bouwtechnisch bedrijf omdat 

het nu vaak zo is, dat deze bediensters-van-de-telefoon geen of nauwelijks technische kennis 
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bezitten. Maar grotere kansen ziet de man in de autoverkoop. Of hij daarmee de kansen van 

de koper of de omzetkansen van de autohandel bedoelt is onduidelijk want hij zegt: “Als er 

een man binnenkomt om een auto te kopen, dan zal hij waarschijnlijk eerder positief over de 

aankoop van een auto beslissen dan wanneer een man zulk werk doet.” 

Een aantal vrouwen uit het Winterswijks vrouwencafé, vergezeld van andere vrouwen en 

mannen die deze uitspraken toch al te veel vonden indruisen tegen het emancipatiebeleid dat 

de regering sinds het Jaar van de Vrouw tracht te realiseren, posteerden zich gewapend met 

toepasselijke leuzen tijdens de aanvang van de diploma-uitreiking voor de ingang van het 

Cultureel Centrum waar dit gebeuren zou plaats vinden. 

Het baarde enig opzien in deze, overigens rustige, Achterhoekse gemeente. 

Een mannelijke bezoeker wist te vertellen dat het ging om “een aantal vrouwen die zich 

schijnbaar weer vervelen. Kunnen ze echt niets anders verzinnen?”. 

VARA’s Rooie Haan vatte de zaak wat serieuzer op en nodigde één van de vrouwen en de heer 

Vooijs uit voor een gesprek in dit programma op zaterdag 28 juni jl. Ook hier werd het 

kleedprobleem niet opgelost. 

Hoe een meisje er wel moest uitzien kon de heer Vooijs niet omschrijven, hij liet het graag 

aan de ouders en het meisje zelf over, maar een paar oorbelletjes als herkenningsteken zou 

zeker op zijn plaats zijn. 

 


