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Voorwoord
Een wetenschapper schept het liefst problemen. Hoewel die neiging buiten de
universiteit niet altijd in goede aarde valt, is zij van onschatbaar maatschappelijk
belang. Zoals een crimineel meestal wordt ontdekt nadat een signalement is
uitgevaardigd, zo komen maatschappelijke vraagstukken pas boven tafel als er
een probleem van wordt gemaakt. Een adequate probleemschets is voorwaarde
voor de zoektocht naar oplossingen. Daarom is het goed te weten dat er
wetenschappers bestaan, die overal een probleem in willen zien.
In dit boek behandel ik een maatschappelijk vraagstuk dat velen voor
mij hebben opgemerkt: de individualisering van onze samenleving. Ik betoog dat
de individualisering van naoorlogs Nederland, die doorgaans wordt beschreven
als de onthechting van individu en maatschappij, precies het tegengestelde heeft
bewerkstelligd. Zij heeft een hechte groepscultuur van zelfbenoemde individuen
geschapen. Tijdens de uitwerking van deze analyse heb ik me door drie ambities
laten leiden. Ten eerste wilde ik individualisering als historisch proces traceren.
Hoewel Nederlanders hun samenleving doorlopend als ‘geïndividualiseerd’
typeren, is naar de totstandkoming van dit zelfbeeld verrassend weinig
onderzoek verricht. Ten tweede wilde ik de opkomst van dit geïndividualiseerde
zelfbeeld begrijpen. Een historicus hoort naar mijn idee niet alleen de tijdgeest in
de kraag te vatten, maar moet ook zoeken naar structuur achter de
verschijnselen. Tijdens mijn zoektocht ontdekte ik sociologische theorieën over
individualisering, die mij in staat stelden structuren waar te nemen die
tijdgenoten ontgingen. Daarom beschouw ik dit boek als een geschiedkundig en
een sociologische werk. Ten slotte wilde ik via mijn onderzoek inzicht krijgen
in de staat van onze hedendaagse ‘geïndividualiseerde’ samenleving. Al snel werd
mij duidelijk dat de hedendaagse gehechtheid aan individuele vrijheid, lang niet
voor iedereen meer vrijheid oplevert. Aan het einde van dit boek plaats ik
kanttekeningen bij deze ontwikkeling. Hoewel dit boek is bedoeld als een
wetenschappelijke proeve van bekwaamheid, onttrekt het zich niet aan het
politieke debat.
Ik heb dit boek met veel plezier geschreven. Dat was mij niet gelukt
zonder de hulp en toewijding van anderen. In de eerste plaats noem ik James
Kennedy. Als promotor gaf hij mij veel ruimte om mijn onderzoek naar eigen
inzicht in te vullen, zonder daarbij in te leveren op zijn persoonlijke
betrokkenheid. Ik dank hem voor zijn kundige begeleiding, maar meer nog voor
het grote vertrouwen dat uit zijn taakopvatting sprak. Nelleke Bakker, mijn

copromotor, dank ik voor haar grondige, constructieve en aanmoedigende
begeleiding, die mij voor veel fouten en misinterpretaties heeft behoed.
Kees-Jan van Klaveren leerde ik kennen als mede-promovendus binnen
het onderzoeksproject ‘Inclusive Thinking’. Hij werd mijn eerste collega binnen
het wetenschappelijk bedrijf, en ik had mij geen betere eerste collega kunnen
wensen. Zijn analytische doortastendheid, nauwgezetheid en schrijftalent zijn
voor mij een inspirerend voorbeeld geweest; nog hoger schat ik zijn oprechte
persoonlijke betrokkenheid, die veel voor mij betekent. Dit laatste geldt ook
voor mijn projectgenoot Markha Valenta, die steeds opnieuw bereid was mee te
denken over de richting en de zeggingskracht van mijn onderzoek. Zonder haar
creatieve inbreng, haar intelligente vragen en haar warme belangstelling had dit
boek er anders uitgezien.
Verder dank ik de leden van de onderzoeksgroep ‘Inclusive Thinking’,
waarmee ik regelmatig over lopend onderzoek discussieerde. Ook mijn collegapromovendi binnen het Huizinga Instituut voor Cultuurgeschiedenis en het
Netwerk Politieke Geschiedenis, alsmede de leden van het Discussienetwerk
Onderwijsgeschiedenis hebben mij geholpen met hun commentaar op mijn
werk. Ik noem van hen in het bijzonder Sarah van Ruyskensvelde, Wim de Jong
en Marieke Smit. Binnen de Universiteit van Amsterdam heb ik veel profijt
gehad van gesprekken die ik voerde met Laurens Buijs, Paul Mepschen en
Rogier van Reekum. Hoewel we op verschillende afdelingen werkten, en in die
zin collega’s op afstand bleven, heb ik de waarde van de sociale wetenschappen
voor historisch onderzoek vooral leren kennen via hun aanstekelijke
enthousiasme en hun intellectuele scherpzinnigheid.
Binnen de afdeling geschiedenis lazen verschillende collega’s mee. Piet
de Rooy becommentarieerde losse hoofdstukken nauwgezet. Zijn
indrukwekkende kennis van de Nederlandse geschiedschrijving was voor mij
zeer waardevol. Peter van Dam had grote invloed op mijn gedachtenvorming
over verzuiling, religie en civil society. Gemma Blok las delen van het proefschrift
en leverde een belangrijke bijdrage aan mijn begrip van de jaren zeventig. Mieke
Aerts becommentarieerde delen van mijn proefschrift, en bleek dankzij haar
tegendraadse directheid een heel plezierige gesprekspartner.
Hoewel ik in 2008 een betrekkelijke nieuwkomer was aan de
Universiteit van Amsterdam, heb ik me daar snel thuis gevoeld. Dat kwam voor
een belangrijk deel door de plezierige samenwerking met mijn collega’s van de
afdeling geschiedenis, en dan met name met mijn mede-promovendi. Van hen
noem ik Tim Verlaan, maar ook mijn kantoorgenoten Erik Jacobs, Merel Klein,
Merel Leeman, Ivo Nieuwenhuis, Joris Oddens, Eleá de la Porte en Mart
Rutjes. Met hun enthousiasme, hun grilligheid, hun humor en hun warme
collegialiteit hebben zij het kantoor op de hoek van de Raadhuisstraat en het
Singel voor mij tot kamer 462 gemaakt.
vi

Geboren als zoon van twee basisschoolleraren, zag ik het feit dat mijn
onderzoek zich op onderwijs richtte aanvankelijk met gemengde gevoelens
tegemoet. Toch heb ik me uiteindelijk met veel plezier op het onderwijs gestort.
Mijn verhouding tot het schrijven was minder ingewikkeld, want eigenlijk heb
ik dat al van kinds af aan gedaan. Vanaf die eerste schrijfsels hebben mijn beide
ouders mijn leerproces met hun onvoorwaardelijke, liefdevolle belangstelling
gevolgd. Een kleine kwarteeuw later verlaat ik eindelijk echt de schoolbanken.
Graag draag ik bij die gelegenheid dit boek aan hen op.
Amsterdam, januari 2013

Inleiding
De geïndividualiseerde samenleving
Moeten andere mensen worden zoals wij? Moeten Nederlanders zich inspannen
om andersdenkenden de juiste normen, de juiste godsdienst, de juiste politieke
overtuiging mee te geven? De vraag klinkt tegenwoordig haast absurd, maar
zestig jaar geleden hadden Nederlanders haar waarschijnlijk bevestigend
beantwoord. Tot ver in de jaren vijftig bestond Nederland uit politiek-religieuze
groepen met missiebesef en missiedrang, groepen voor wie ‘worden zoals wij’ als
vanzelfsprekend denkbeeld gold. Maatschappelijke instituties en het Nederlandse
verenigingsleven waren daarop ingericht. Wie als katholiek, confessioneel
protestant of sociaal-democraat werd geboren, groeide op in een eigen
ideologische sfeer, aangeleerd op school en uitgedragen door pers, politiek en
kerk. Socialisten vochten zelfbewust voor een socialistische samenleving,
protestanten wapenden hun kinderen tegen ongodsdienstigheid en rooms
bijgeloof, katholieken bestreden de ketterij en ontworstelden zich aan het door
hen ontwaarde juk der protestanten. ‘Worden zoals wij’ was een dagelijkse
praktijk. Maatschappelijke groepen leidden devote gelovigen op voor een
toekomst van collectieve strijdbaarheid.
We kunnen ons daar tegenwoordig weinig meer bij voorstellen. De
socialisatie die Nederlanders zestig jaar geleden vanzelfsprekend vonden staat ver
van onze eigen samenleving af. Het huidige Nederland lijkt minder dwingend
van karakter. Het vormt een los verbond van individuen die hun eigen
levenspad lijken te kiezen, zelfstandig keuzes maken en hun eigen lot in de hand
1
nemen. In de Nederlandse samenleving is ‘worden wie je bent’ het credo.
Daarom heeft ieder individu sinds 1983 het grondwettelijke recht op een leven
zonder discriminatie. Daarom voert de Nederlandse overheid sinds de jaren
zeventig een actief emancipatiebeleid, gestaafd door een emancipatiemonitor en
aangestuurd door een minister of staatssecretaris. 2 Daarom verbinden
maatschappelijke nieuwkomers zich tijdens de naturalisatieceremonie aan
beginselen van individuele vrijheid en verantwoordelijkheid door de ‘verklaring
van verbondenheid’ af te leggen: ‘Ik verklaar dat ik de Grondwettelijke orde van

1

Stef Aupers, Dick Houtman en Inge van der Tak, ‘“Gewoon worden wie je bent”.
Over authenticiteit en anti-institutionalisme’, De Sociologische Gids 50 (2003) 203-223.
2
P. Schnabel en G. van der Veen, ‘Voorwoord’ in: Ans Merens e.a. (red.),
Emancipatiemonitor 2010 (Den Haag 2011) 9.

het Koninkrijk der Nederlanden, haar vrijheden en rechten respecteer en beloof
de plichten die het staatsburgerschap met zich meebrengt getrouw te vervullen’.3
Het scherpe contrast tussen de Nederlandse samenleving van de jaren
vijftig en onze eigen maatschappij klinkt vertrouwd. Om de overgang tussen
beide denkwerelden te duiden heeft de goede verstaander aan een enkel woord
genoeg: individualisering. Dat begrip is afkomstig uit de sociologie. Het verwijst
naar de onthechting tussen individu en samenleving, waardoor klassieke
maatschappelijke verbanden als politieke partijen, het verenigingsleven en de
kerk verbrokkelen en de persoonlijke vrijheid en zelfstandigheid van burgers
groeit. 4 Maar individualisering is meer dan een concept van sociologen. Ze
speelt daarnaast een belangrijke rol in het Nederlandse maatschappelijk debat. Ze
ligt aan de basis van politieke tegenstellingen over de relatie tussen individuele
vrijheid en gemeenschap: moet men de teloorgang van traditionele
gemeenschappen uitleggen als teken van groeiende persoonlijke keuzevrijheid,
of als teken van maatschappelijke ontbinding? En ze beschrijft bovenal een
5
vaststaand kenmerk van onze moderne, ontzuilde samenleving. ‘Wij zijn tegen
individualisering’, hoorde de socioloog Paul Schnabel, directeur van het SociaalCultureel Planbureau, een Kamerlid van christelijke huize zeggen.6 Het gaf hem
hetzelfde gevoel als klachten over het slechte weer: ‘Dat helpt niet echt, in ieder
geval is het voor de zon onvoldoende reden om door te breken’.7
De onthechting van individu en groep lijkt een feit dat boven twijfel is
verheven. Dit boek verzet zich tegen die voorstelling van zaken. Het laat zien
dat individualisering geen wezenskenmerk van onze samenleving is, maar
onderdeel uitmaakt van een groepsvormingsproces waarmee het zelfbeeld van
Nederland als zelfbenoemde geïndividualiseerde samenleving stap voor stap werd
opgebouwd. Zoals ik zal betogen heeft dat proces geen aantoonbare onthechting
tussen individu en samenleving opgeleverd. Vaak werkte de opbouw van de
geïndividualiseerde samenleving zelfs als samenbindend ideaal dat botsende
levensbeschouwelijke groepen in Nederland nader tot elkaar bracht.
Individualisering is in mijn optiek hoofdzakelijk een bindmiddel geweest dat op
een specifiek moment via politieke strijd is ontstaan. In dit boek wil ik dit
3

Oskar Verkaaik, Ritueel burgerschap. Een essay over nationalisme en secularisme in Nederland
(Amsterdam 2009) 32.
4
Vgl. Jan Willem Duyvendak, Een eensgezinde, vooruitstrevende natie. Over de mythe van ‘de’
individualisering en de toekomst van de sociologie (oratie; Amsterdam 2004) 7. Merk op hoe
‘hoofdelementen’ twee en drie, die Duyvendak inzake individualisering onderscheidt,
ten nauwste samenhangen met de ‘decollectivisering’ die hij als eerste hoofdelement
noemt.
5
Peter van Dam, Staat van verzuiling. Over een Nederlandse mythe (Amsterdam 2011) 77.
6
Paul Schnabel, ‘Woord vooraf’ in: idem (red.), Individualisering en sociale integratie (Den
Haag 2004) 7-8, aldaar 7.
7
Schnabel, ‘Woord vooraf’, 7.

9

verschijnsel historisch traceren. Ik wil laten zien hoe de samenleving die ‘worden
zoals wij’ als maatstaf had in ‘worden wie je bent’ kon gaan geloven, en juist
daardoor minder oog kreeg voor de neiging tot binding, groepsdruk en
collectieve uitsluiting die zij telkens bleef behouden.
Individualisering als groepsvormingsproces
De interpretatie van individualisering als groepsvormingsproces druist lijnrecht in
tegen de klassieke individualiseringsthese die vooral door sociologen is
ontwikkeld. Grofweg bestaan daarvan twee varianten. De eerste variant
beschouwt individualisering als een (wenselijke) toename van individuele
keuzevrijheid als gevolg van welvaartsgroei, toenemende mobiliteit en
secularisatie. Het moderne individu zou hierdoor zijn bevrijd uit de klemmende
greep van traditionele gemeenschappen, waardoor hij tegenwoordig zelfstandig
keuzes maakt. De socioloog Schnabel spreekt daarom van ‘de verzelfstandiging
van mensen ten opzichte van elkaar’.8 De samenleving zou daardoor pluriformer
worden, terwijl de individuele mens zich steeds zelfstandiger gedraagt. Over de
vraag of deze verzelfstandiging ook tot vrijheid leidt, lopen de meningen uiteen.
De sociologen Ulrich Beck, Elisabeth Beck en Zygmunt Bauman beschrijven
individualisering als het lot van de moderne mens, omdat hij zich niet aan de
plicht tot kiezen kan onttrekken. 9 Hierdoor worden individuen tot
keuzevrijheid gedwongen en zouden zij de last ervaren om zich, via het maken
van ‘persoonlijke keuzes’, steeds opnieuw als individu te bewijzen. Maar of
keuzevrijheid nu een teken van vrijheid of juist een keurslijf is, de uitkomst is
hetzelfde: omdat individuen eigen keuzes maken wordt de samenleving
pluriformer. Deze interpretatie van individualisering wordt daarom ook wel de
10
pluriformiseringsthese genoemd.
De tweede variant van de klassieke individualiseringsthese verwijst naar
de (onwenselijke) maatschappelijke verbrokkeling die door individualisering zou
zijn ontstaan. De Amerikaanse politicoloog Robert Putnam, die het begrip
‘individualisering’ zelf niet in de mond nam, is niettemin uitgegroeid tot icoon
van deze zienswijze. Putnam deed in zijn geruchtmakende boek Bowling Alone
onderzoek naar de deelname van Amerikanen aan het maatschappelijk
middenveld en constateerde een ernstige crisis in het sociaal kapitaal van de
8

Paul Schnabel, ‘Individualisering in wisselend perspectief’ in: idem (red.),
Individualisering en sociale integratie (Den Haag 2004) 9-30, aldaar 11.
9
Ulrich Beck en Elisabeth Beck-Gernsheim, Individualization. Institutionalized
Individualism and its Social and Political Consequences (Londen 2002) xxii; Zygmunt
Bauman, The Individualized Society (Oxford 2001) 7.
10
Jan Willem Duyvendak en Menno Hurenkamp, ‘Inleiding: lichte gemeenschappen en
de nieuwe meerderheid’ in: idem (red.), Kiezen voor de kudde. Lichte gemeenschappen en de
nieuwe meerderheid (Amsterdam 2004) 9-17, aldaar 13; Duyvendak, Een eensgezinde,
vooruitstrevende natie, 7.

10

11

Verenigde Staten. Op basis van enorme datasets en een reeks aan indicatoren
die verschijnselen als politieke participatie, religieuze deelname, verbondenheid
met arbeid en altruïsme moesten meten, stelde hij vast dat Amerikaanse burgers
zich steeds minder met elkaar verbonden voelden. Individualisering geldt hier als
de uitholling van cohesie en gemeenschapszin, ofwel als atomisering. Putnam
verbeeldde deze atomisering met de Amerikaan die vroeger met vrienden of
familie de bowlingbaan betrad, maar dat tegenwoordig alleen zou doen.
Achter de pluriformiseringsthese en de atomiseringsthese, de twee
hoofdstromen van het sociaal-wetenschappelijke individualiseringsonderzoek,
gaan forse problemen schuil. Zo is de pluriformiseringsthese gebaseerd op de
twijfelachtige aanname dat onze samenleving veelvormiger wordt. In de
afgelopen jaren hebben sociologen terecht betoogd dat deze stelling moeilijk te
bewijzen valt. Burgers kunnen in hun dagelijks leven weliswaar steeds meer
(keuze)vrijheid ervaren, maar de uitkomsten van hun keuzes zijn niet
aantoonbaar veelzijdiger of onvoorspelbaarder geworden. 12 De auto, het
symbool van het individualistische leven, is vaak een Opel Astra en staat op
gezette tijden in de file. 13 Religieuze kledingvoorschriften en de traditionele
klederdracht komen minder voor, maar mensen blijven in de regel kiezen voor
kleding die ‘past’ en ‘hoort’. Onderwijs, minder hiërarchisch en religieus
ingekleurd dan voorheen, is tegelijkertijd uniformer geworden door
toegenomen overheidscontrole en een uniformer toetsingsbeleid. Het antwoord
op de vraag of onze samenleving pluriformer wordt, is een kwestie van
perspectief en laat zich moeilijk meten.
De atomiseringsthese leidt tot soortgelijke meetbaarheidsproblemen.
Natuurlijk kunnen wetenschappers allerlei indicatoren bedenken om
bijvoorbeeld de ontbinding van religieuze gemeenschappen, het traditionele
verenigingsleven en het buurtleven te meten. Maar wat zeggen die resultaten
over de samenleving als geheel? Onderzoekers lopen al snel het risico dat zij
teveel nadruk leggen op de gemeenschapszin die mensen missen, terwijl de
nieuwe gemeenschapszin die zij als vanzelfsprekend ervaren, gemakkelijk
onopgemerkt blijft. Daar komt nog bij dat de veronderstelde onthechting tussen
individu en samenleving tot theoretische problemen leidt. Een individu groeit
op in een samenleving die lang voor zijn geboorte bestond en lang na zijn
11

Robert D. Putnam, Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community
(New York 2000) 18-19.
12
Mark Elchardus, ‘Autonome volgzaamheid’ in: Jan Willem Duyvendak en Menno
Hurenkamp (red.), Kiezen voor de kudde. Lichte gemeenschappen en de nieuwe meerderheid
(Amsterdam 2004) 205-212, aldaar 210.
13
Lucas Harms, ‘Alleen in de file’ in: Jan Willem Duyvendak en Menno Hurenkamp
(red.), Kiezen voor de kudde. Lichte gemeenschappen en de nieuwe meerderheid (Amsterdam
2004) 73-77, aldaar 73, 76.

11

overlijden zal blijven bestaan. Een mens komt dus niet met zijn omgeving in
aanraking, maar maakt daar van wieg tot graf deel van uit. Individu en
samenleving veronderstellen elkaar. Daarom is het moeilijk voorstelbaar dat een
individu zich van de samenleving losmaakt.14
De tekortkomingen van de klassieke individualiseringsthese reiken
verder dan theoretische problemen en meetbaarheidsproblematiek. Recent
sociaal-wetenschappelijk onderzoek toont zelfs aan dat groepsnormen in westerse
samenlevingen vaak met een beroep op individuele vrijheid worden opgelegd.
Studies naar het verschijnsel ‘homonationalisme’ zijn daarvan een voorbeeld.
Nederlandse sociologen hebben vastgesteld dat de individuele vrijheid van
homoseksuelen in het Nederlandse maatschappelijk debat vaak wordt gebruikt
als middel om moslims als ouderwetse, intolerante burgers af te schilderen die
homo’s belemmeren om ‘gewoon’ zichzelf te zijn.15 Tegelijkertijd concluderen
zij dat veel autochtone Nederlanders vinden dat homo’s zich als hetero’s moeten
gedragen en ‘er’ niet teveel mee te koop moeten lopen. Blijkbaar is het
belangrijk dat ieder mens het recht heeft een individu te zijn, maar wordt
eigenzinnig, afwijkend gedrag daarmee niet automatisch gewaardeerd.
De Amsterdamse antropoloog Oskar Verkaaik kwam met soortgelijke
bevindingen in zijn onderzoek naar naturalisatieceremonies. Hij liet zien dat
godsdienst tijdens het inburgeringsproces opvallend vaak als een privézaak wordt
voorgesteld, terwijl seculiere of anti-religieuze waarden juist als vanzelfsprekend
16
onderdeel van de Nederlandse samenleving worden beschouwd. Mensen
mogen dus kort gezegd wel religieus zijn, maar we zien toch bij voorkeur
‘gewoon’ gedrag, gemeten naar seculiere culturele maatstaven. 17 De
Rotterdamse socioloog Willem Schinkel liet in zijn onderzoek naar het
Nederlandse integratiedebat ten slotte zien dat de term ‘integratie’ een scheidslijn
tussen geïntegreerden en niet-geïntegreerden opwerpt die nieuwkomers per

14

Bauman, The Individualized Society, 2.
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geïnspireerd op het werk van de Amerikaanse queer theorist Jasbir Puar, Terrorist
Assemblages. Homonationalism in Queer Times (Durham 2007).
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definitie buiten de samenleving plaatst. Dit zorgt ervoor dat zij specifieke
rechten, zoals het recht op vrijheid van meningsuiting, minder gemakkelijk
kunnen praktiseren dan zelfbenoemde geïntegreerden.19
De individuele vrijheid en verantwoordelijkheid, of het ‘worden wie je
bent’ dat in onze huidige samenleving als ideaal geldt, blijkt in de praktijk dus
niet voor ieder individu bereikbaar. Zij wordt ingeperkt door groepsnormen die
moslims voorschrijven dat zij homo’s moeten omarmen, die homo’s vertellen dat
ze ‘normaal’ moeten doen, die secularisme afkondigen en een scherpe scheidslijn
tussen geïntegreerden en ongeïntegreerden trekken. Al met al dringt zich de
vraag op hoe geïndividualiseerd wij eigenlijk zijn. De Amsterdamse sociologen
Jan Willem Duyvendak en Menno Hurenkamp hebben die vraag beantwoord
door individualisering tot mythe te verklaren. Wij denken weliswaar dat de
individualisering om zich heen grijpt, maar feitelijk zou elk bewijs daarvoor
20
ontbreken.
Wie individualisering meet naar de maatstaven van de atomiserings- of
pluriformiseringsthese moet hen daarin gelijk geven. Toch is het verhaal over
individualisering hiermee nog niet verteld, want een mythe is meer dan een
ongegrond verhaal. Ze schept een eigen werkelijkheid en draagt daarmee bij aan
het zelfbeeld van een samenleving. Vanuit dat perspectief bezien, voltrekt zich in
onze maatschappij een fascinerend verschijnsel. Terwijl wij leven in een
samenleving die idealen van individuele vrijheid en zelfstandigheid predikt en
‘worden wie je bent’ tot norm verheft, lijkt het erop dat hetzelfde
geïndividualiseerde zelfbeeld wordt ingezet om specifieke groepen van die
samenleving uit te sluiten of conventioneel gedrag af te dwingen. Hoe zit dat
precies? Schuilt achter het ‘worden wie je bent’ toch weer ‘worden zoals wij’?
En als dat zo is, waarom zijn Nederlanders dan toch in het ideaal van de
geïndividualiseerde samenleving gaan geloven?
Om deze vragen te kunnen beantwoorden, is een sociologische
methodologie alleen ontoereikend. In dit boek kies ik voor een historischsociologische benadering van het verschijnsel ‘individualisering’, dat ik noch als
natuurwet, noch als vanzelfsprekend proces beschouw. De tijd dat ‘worden zoals
wij’ openlijk werd beleden, ligt immers niet ver achter ons. Discussies over de
indoctrinerende invloed van godsdienst, de plaats van vrouwen binnen de SGP
of de toelaatbaarheid van de hoofddoek op school waren zestig jaar geleden
ondenkbaar geweest, omdat de groepsvrijheid om dergelijke normen in eigen
kring vast te stellen toen als een paal boven water stond. Sindsdien heeft de
individualisering van onze samenleving zich voltrokken: de opkomst van een
18

Willem Schinkel, Denken in een tijd van sociale hypochondrie. Aanzet tot een theorie voorbij
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19
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samenleving die zichzelf als geïndividualiseerd beschouwt en haar bindende
kracht ontleent aan het feit dat zij het ‘worden wie je bent’ aan burgers
voorhoudt. Dat proces behoeft nadere analyse. Dit betekent dat ik niet kan
volstaan met de vraag hoe geïndividualiseerd wij zijn. Ik vraag mij tevens af hoe
wij geïndividualiseerd geworden zijn. De vraag naar onze individualisering is een
sociologische én een historische vraag.
Wanneer in dit boek wordt gesproken over individualisering of over de
opkomst van de geïndividualiseerde samenleving, gaat het dus niet om een
voortschrijdend onthechtingsproces, maar om een rijpend maatschappelijk
zelfbeeld: de opkomst van het idee dat Nederland een land zou zijn dat ieder
individu maximale vrijheid biedt en ‘worden wie je bent’ belooft.
Individualisering is een groepsvormingsproces dat de levensbeschouwelijke
groepen van vroeger, die in de jaren vijftig nog hemelsbreed van elkaar
verschilden, bijeenbracht in een gedeeld streven naar een samenleving op basis
van individuele vrijheid en verantwoordelijkheid. In dit proces is het zelfbeeld
van Nederland als geïndividualiseerde samenleving opgetuigd. Dat
geïndividualiseerde zelfbeeld berust op het nieuwe ‘worden zoals wij’: de
collectieve druk van een samenleving die sommige leden, zoals geseculariseerde
burgers en vrijzinnig gelovigen probleemloos tot de geïndividualiseerden rekent,
terwijl zij andere leden, zoals orthodoxe protestanten of moslims, beschouwt als
burgers die tot individualisering moeten worden opgevoed.
De school als spiegel
In dit boek onderzoek ik onderwijs als spiegel van de samenleving, als een
terrein waar een maatschappelijk zelfbeeld bij uitstek zichtbaar wordt. In weinig
debatten denkt een samenleving zo nadrukkelijk over haar eigen aard en
toekomst na als in debatten over onderwijs. Dat heeft alles met de aard van
onderwijs te maken. Een van de centrale doelstellingen van scholing is de
opvoeding van kinderen voor een toekomstige maatschappij. Hierdoor staan
opvoeders steeds opnieuw voor de vraag op welke maatschappij zij het kind
moeten voorbereiden. Discussies over opvoeding en reflectie op de samenleving
gaan daarom hand in hand.
Pedagogische tijdschriften en onderwijsvakbladen bieden hierdoor een
schat aan informatie over het zelfbeeld van een samenleving en de wijze waarop
een jongere generatie met die samenleving in aanraking komt. Enerzijds wordt
de samenleving aan de jeugd voorgehouden als een bestaande gemeenschap
waarin zij moeten ingroeien.21 Anderzijds probeert een samenleving zich op haar
21

Piet de Rooy heeft dan ook betoogd dat een pedagoog als Philip Kohnstamm niet
alleen de jeugd, maar de gehele samenleving wilde opvoeden. Van oudsher zijn
pedagogiek en het burgerlijkheidsideaal sterk verwant geweest. Vgl. Piet de Rooy,
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jonge generatie te richten. Zoals de cultuurhistoricus Bernard Bailyn lang
geleden heeft opgemerkt, veronderstellen opvoeders meestal – terecht of
onterecht – dat jongeren de toekomst dragen. 22 In discussies over onderwijs
gebruikt een samenleving de jeugd dus vaak als graadmeter en wegwijzer voor
haar eigen toekomst. Zo stelt zij via debatten over onderwijs en opvoeding
zichzelf aanhoudend ter discussie en wordt haar zelfbeeld zichtbaar.
Er is nog een tweede reden om het Nederlandse onderwijs als casus voor
individualiseringsonderzoek te kiezen: Nederlandse scholen zijn het ultieme
voorbeeld van de verzuilde Nederlandse samenleving. De Nederlandse
levensbeschouwelijke organisatievorming is in het onderwijs niet alleen
begonnen met de negentiende-eeuwse schoolstrijd, zij houdt daar bovendien
opvallend hardnekkig stand. 23 De sterke neiging tot levensbeschouwelijke
organisatievorming in het onderwijs is voor onderzoek naar het
groepsvormingsproces van individualisering essentieel. Omdat deze verzuilde
organisatievorming oorspronkelijk zo sterk ontwikkeld was en omdat zij
onverzwakt bleef voortbestaan in schijnbaar ontzuilde, geïndividualiseerde tijden,
vormt onderwijs een zeer geschikt terrein om de opkomst van het Nederlandse
geïndividualiseerde zelfbeeld te onderzoeken.
Met mijn keuze voor het Nederlandse onderwijs als casus baken ik mijn
onderzoek naar individualisering langs landsgrenzen af. Die afweging lijkt
arbitrair. De groeiende nadruk op individuele vrijheid en verantwoordelijkheid
is immers geen specifiek Nederlands verschijnsel. Zij hangt samen met bredere
historische ontwikkelingen die op zijn minst West-Europa, en vaak ook andere
delen van de wereld diepgaand beïnvloedden. Zoals de Britse historicus Mark
Mazower heeft laten zien, behoorde de aandacht voor het vrije,
Verstrikt in cijfers en anekdotes. Onderwijs en burgerlijk ideaal in de negentiende en twintigste
eeuw (Amsterdam 2003) 17.
22
Bernard Bailyn, Education in the Forming of American Society. Needs and Opportunities for
Study (Williamsburg 1960) 14.
23
De sterke levensbeschouwelijke organisatiegraad binnen het Nederlandse onderwijs
blijkt onder meer uit de stabiliteit van het protestantse en katholieke onderwijs.
Katholieke en protestantse scholen hebben in de onderzochte periode (1945-1990)
steevast meer dan 60% van de Nederlandse lagere scholieren onderwezen. Marjanne de
Kwaasteniet, Denomination and Primary Education in the Netherlands (1870-1984). A
Spation Diffusion Perspective (Amsterdam 1990) 251. Toen de socioloog J.P. Kruyt in 1959
de voorkeuren van Nederlanders voor eigen levensbeschouwelijke organisaties peilde,
bleken ouders vooral op het terrein van onderwijs grote waarde te hechten aan ‘eigen’
scholen. J.P. Kruijt, Verzuiling (Zaandijk 1959) 40. Hoewel zij hun schoolkeuze
sindsdien minder sterk op basis van levensbeschouwelijke grondslag bepalen, blijft de
gehechtheid van ouders aan de grondslag van de school relatief sterk. N.T.J.M. van
Kessel en A.M.L. van Wieringen, ‘Onderwijsvoorzieningen en schoolkeuze’ in: Anne
Bert Dijkstra, Jaap Dronkers en Roelande Hofman (red.), Verzuiling in het onderwijs.
Actuele verklaringen en analyse (Groningen 1997) 84-115, aldaar 99.
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verantwoordelijke individu tot de kern van de geallieerde oorlogsretoriek. De
strijd tegen het fascisme onderstreepte meer dan ooit het belang van
mensenrechten en burgerrechten.24 Na de afrekening met Hitler-Duitsland leek
het primaat van het individu ten opzichte van de staat onbetwistbaar. De
oprichting van de Verenigde Naties, gevolgd door de Universele Verklaring
voor de Rechten van de Mens, symboliseerde de overwinning van het individu
op de totalitaire staat en onderstreepte daarmee ook de uitkomst van de oorlog.25
De groeiende aandacht voor het individu werd in de oorlogsjaren verder
aangewakkerd door de opkomst van de verzorgingsstaat. In januari 1941 sprak
de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt in zijn jaarlijkse State of the
Union over de inperking van vier fundamentele vrijheden waarvoor de overheid
moest waken: de vrijheid van meningsuiting en religie; de vrijwaring van angst
en gebrek.26 Met de vrijwaring van gebrek duidde Roosevelt op het recht van
sociale zekerheid, dat hij voor het eerst als individueel burgerrecht definieerde.
De Britse econoom William Beveridge was dezelfde mening toegedaan. In zijn
rapport Social Insurance and Allied Services uit 1942, dat de blauwdruk voor de
Britse verzorgingsstaat vormde, meende hij dat sociale zekerheid moest berusten
27
op ‘cooperation between the State and the individual’. ‘The object of
government in peace and in war is not the glory of rulers or of races, but the
happiness of the common man’.28 Scherper kon het contrast met nazi-Duitsland
haast niet worden aangezet.
Soortgelijke opvattingen over de verhouding tussen staat en individu
zouden in het Nederlandse debat over de verzorgingsstaat een rol gaan spelen.
Zij waren een afgeleide van brede, internationale ontwikkelingen: geallieerde
oorlogsretoriek en een algemene aandacht voor sociale zekerheid, gericht op de
groeiende zelfstandigheid van het individu. Ook ontwikkelingen op religieus en
politiek terrein in Nederland waren verweven met transnationale processen. In
religieuze kringen groeide na de oorlog de belangstelling voor individuele
geloofsbeleving onder invloed van Franse denkers als Emmanuel Mounier en
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Jacques Maritain. In de Nederlandse politiek keerden sociaal-democraten zich
tegen de verwevenheid van godsdienst en politiek, waarbij zij zich hoofdzakelijk
beriepen op de denkbeelden van de Zwitserse theoloog Karl Barth, die sinds de
jaren twintig in Nederland steeds meer bekendheid had verworven. 30 Zonder
een internationale context valt de opkomst van de geïndividualiseerde
samenleving in Nederland onmogelijk te begrijpen.
Mijn keuze om individualisering op nationaal niveau te onderzoeken,
betekent dan ook niet dat ik de opkomst van de geïndividualiseerde samenleving
als een uniek Nederlands verschijnsel beschouw. In veel opzichten weerspiegelt
Nederland juist een internationaal patroon en vormt zij slechts een casus voor
31
individualiseringsonderzoek. Zoals echter in dit boek zal blijken, valt de
opkomst van de geïndividualiseerde samenleving niet los te zien van nationale
sentimenten en een nationaal zelfbeeld. De groeiende nadruk op individuele
vrijheid en verantwoordelijkheid die zich na de Tweede Wereldoorlog in
Nederland voltrok, werd gevoed door specifieke groepen mensen die dit
individualiseringsideaal ondersteunden en uitdroegen. Zij werden daarbij
gedreven door de gedachte dat Nederland meer ruimte aan het individu moest
schenken en dat zij haar jongere generatie tot vrijheid en verantwoordelijkheid
moest opvoeden. In de politieke strijd voor deze idealen raakte de inzet voor het
individu innig verweven met de vraag hoe Nederland er in de toekomst uit
moest zien.
De totstandkoming van de geïndividualiseerde samenleving was geen
uitvloeisel van een onvermijdelijk individualiseringsproces, maar berustte op de
politieke overtuiging dat het vrije individu aan de basis stond van een nieuwe
samenleving, een samenleving waarin ‘worden wie je bent’ voor iedereen
mogelijk werd. Die samenleving vond haar oorsprong in een transnationaal
individualiseringsideaal, maar dat ideaal kreeg pas gestalte op lokaal niveau, waar
het door specifieke personen met specifieke bedoelingen in een specifieke
context werd uitgedragen. Kennis van deze plaatselijke context biedt de sleutel
29

Mazower, Dark continent, 196.
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Modernity’ in: R.J. Dalton en H.-D. Klingemann (eds.), Oxford Handbook of Political
Behavior (New York 2007) 185-205, aldaar 196-197.
30

17

tot inzicht in het proces van individualisering als zodanig. Juist in de dagelijkse
pogingen om de geïndividualiseerde samenleving dichterbij te brengen, kreeg
individualisering haar beslag. Daarom staat in dit onderzoek de plaatselijke,
dagelijkse strijd om individualisering centraal.
Over de opkomst van het Nederlandse geïndividualiseerde zelfbeeld is
vooralsnog weinig bekend. Dat heeft te maken met de opvallende afwezigheid
van historici in het individualiseringsdebat, dat vooral door sociale
wetenschappers is gevoerd.32 Onze kennis over de oorsprong en de wording van
de geïndividualiseerde samenleving blijft hierdoor ver achter bij de reflectie op
individualisering als concept. De afwezigheid van historici in het
individualiseringsdebat is zo opmerkelijk, omdat zij in hun analyses van de
naoorlogse samenleving voortdurend veronderstellen dát Nederland is
geïndividualiseerd. Die veronderstelling wordt vooral zichtbaar als historici over
33
ontzuiling schrijven. Zo schrijft de historicus Herman de Liagre Böhl het
verval van de confessionele ‘zuilen’ toe aan de individuele kritiek van ‘priesters,
dominees, artsen, psychologen en maatschappelijk werkers [die] zich [begonnen]
af te vragen of het wel nodig was om strenge verplichtingen aan het kerkvolk op
te leggen’.34 De Utrechtse historicus Hans Righart meet de teloorgang van de
verzuiling in de jaren zestig af aan de groeiende aandacht voor persoonlijke
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Zie Duyvendak, Een eensgezinde, vooruitstrevende natie.
De aandacht van historici voor het verzuilingsdebat kwam relatief laat op gang, maar
was vervolgens groot. Oorspronkelijk begon het verzuilingsdebat min of meer
gelijktijdig in de sociale wetenschappen en binnen de Partij van de Arbeid, die sinds haar
oprichting in 1946 de Nederlandse ‘hokjes- en schotjesgeest’ wilde doorbreken en
daarom een bijzondere belangstelling koesterde voor de verzuiling. Jacques van Doorn
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voorbeeld. H. Verwey-Jonker, ‘De emancipatie-bewegingen’ in: A.N.J. Hollander e.a.
(red.), Drift en Koers. Een halve eeuw sociale verandering in Nederland (Assen 1962) 105-125.
De socioloog J.P. Kruyt, die zich ontwikkelde tot de voornaamste onderzoeker naar
verzuiling op empirisch niveau, en de politicoloog Arend Lijphart, die het
verzuilingsmodel in de internationale politicologie op de kaart zette, legden vervolgens
de fundamenten voor een breedvoerige wetenschappelijke discussie over verzuiling. Pas
in de jaren tachtig kwam er een grootschalig historisch onderzoek naar de verzuiling
onder leiding van Hans Blom en Herman van der Wüsten. Zie voor de synthese hiervan
J.C.H. Blom en J. Talsma (red.), De verzuiling voorbij. Godsdienst, stand en natie in de lange
negentiende eeuw (Amsterdam 2000). Intussen speelt de veronderstelling van verzuiling en
ontzuiling in de interpretatie van de naoorlogse Nederlandse geschiedenis een
prominente rol. Vgl. Van Dam, Staat van verzuiling.
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35

geloofsbeleving. Piet de Rooy stelt dat de katholieke zuil in de jaren zestig
‘ernstig last [had] van betonrot’, een proces dat werd bevorderd omdat de
katholieken plotseling meer individuele vrijheid kregen toegeworpen.36
Omdat historici in het verzuilingsdebat individualisering wel
veronderstellen maar zich daarvan niet bewust lijken te zijn, hebben zij het
geïndividualiseerde zelfbeeld van Nederland feitelijk gereproduceerd. De
tegenstelling tussen het verzuilde en ontzuilde Nederland is verbonden geraakt
met het Nederlandse zelfbeeld van de geïndividualiseerde samenleving. Zoals
historicus Peter van Dam heeft betoogd, symboliseert de metafoor van de zuilen
het Nederland dat achter ons ligt, het oude Nederland waaraan, ondanks de
37
verdeeldheid, een grote mate van eenheid en stabiliteit wordt toegeschreven.
Aan deze verzuilde tijd wordt doorgaans, in de woorden van de politicoloog
Lijphart, ‘een grote politieke passiviteit van de massa (…) trouw aan en respect
voor de leiders in de eigen zuil’ en dientengevolge een ‘hoge graad van politieke
stabiliteit’ toegeschreven.38 De verzuiling geldt als tijdperk waarin verschillende
39
levensbeschouwelijke groepen harmonieus naast elkaar leefden. Deze eenheid
en harmonie betekenden tegelijkertijd dat de ruimte voor individuele autonomie
slechts klein was. De maatschappelijke vrede bleef gehandhaafd omdat
individuele burgers bereid waren om de pacificerende aanwijzingen van het
boven hen gestelde gezag te aanvaarden. Het begrip ‘ontzuiling’ vormt het
spiegelbeeld van verzuiling. Hiermee wordt een maatschappij aangeduid waarin
individuen niet langer afhankelijk zijn van gezag en, bevrijd uit de klemmende
banden van de zuil, hun eigen keuzes maken.
Het verband tussen verzuiling en individualisering is in historische
studies aldus ingekleed: waar de verzuilde samenleving symbool staat voor een
maatschappij waarin het individu nog niet zijn eigen keuzes maakte, drukt de
ontzuiling de opkomst van de geïndividualiseerde samenleving uit. Deze
ontzuilde samenleving is weliswaar instabiel en verbrokkeld, maar ze heeft wel
gezorgd voor een forse dosis zelfbeschikking en keuzevrijheid.40 Verzuiling en
ontzuiling zijn het historische raamwerk van het Nederlandse geïndividualiseerde
zelfbeeld gaan vormen, dat een scherpe breuk veronderstelt tussen de niet-

35

Hans Righart, De eindeloze jaren zestig. Geschiedenis van een generatieconflict (Amsterdam
1995) 61.
36
Piet de Rooy, Republiek van rivaliteiten. Nederland sinds 1813 (Amsterdam 2002) 250;
37
Van Dam, Staat van verzuiling, 73.
38
A. Lijphart, Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek (zevende druk;
Haarlem 1988) 11.
39
Lijphart, Verzuiling, 67.
40
Peter van Dam, ‘Een wankel vertoog. Over ontzuiling als karikatuur’, BMGN / The
Low Countries Historical Review 126:3 (2011) 52-77, aldaar 56.

19

geïndividualiseerde, verzuilde samenleving en de geïndividualiseerde, ontzuilde
samenleving.41
Deze interpretatie klinkt mij tamelijk ahistorisch in de oren, alsof de
stabiele verzuilde samenleving van de jaren vijftig plotseling in haar tegenhanger
werd omgetoverd. Dit rigoreuze onderscheid tussen de verzuilde en ontzuilde
samenleving zorgt ervoor dat we weinig inzicht hebben in individualisering als
historisch proces.42 Terwijl het niet moeilijk is om de basiskenmerken van een
verzuilde of ontzuilde samenleving op te sommen, blijft onduidelijk hoe de
overgang van de ene samenleving naar de andere verliep. Het is zaak om dat
proces nader te onderzoeken. Daarbij ligt het voor de hand om de zuilen binnen
te treden, die kort na de Tweede Wereldoorlog immers de symbolische
uitdrukking waren van de levensbeschouwelijke groepsrechten waarmee
Nederland zijn maatschappelijke instituties had gebouwd. Om de oorsprong van
de Nederlandse geïndividualiseerde samenleving te traceren, begin ik op een
moment waar dat zelfbeeld aanvankelijk nog niet bestond, of op zijn minst niet
vanzelfsprekend was.
Kennis van het Nederlandse verzuilde onderwijs ligt niet voor het
oprapen. Het onderwijsveld strekt zich uit van ministerie tot school en laat zich
moeilijk onderzoeken. Wie het onderwijs van bovenaf bestudeert en zich toelegt
op ministeriële bronnen, gaat feitelijk aan het onderwijs voorbij. Het ministerie
staat op grote afstand van de school, richt zich niet op onderwijs maar op
onderwijsbeleid en wordt in de dagelijkse praktijk minstens zo sterk geleid door
Haagse politieke ontwikkelingen als door de interactie met het veld. Onderzoek
op schoolniveau stuit op andere bezwaren. Het dagelijkse handwerk op school is
zo sterk op de praktijk van lesgeven gericht, dat bredere maatschappelijke
reflectie hier weinig ruimte krijgt. Voor zover aanwezig laat deze zich
bovendien moeilijk onderzoeken. Schoolarchieven zijn vaak gebrekkig,
onderzoek naar individuele scholen is bovendien tijdrovend en de reikwijdte van
de conclusies wordt daardoor ingeperkt.
In dit onderzoek kies ik daarom voor een alternatieve benadering en
richt ik de aandacht op organisaties die de verbindende schakel vormen tussen
ministerie en school: onderwijsvakbonden en besturenorganisaties. Enerzijds zijn
zij de onderhandelingspartners van de overheid en mengen zij zich in debatten
over onderwijsbeleid. Anderzijds vormen scholen en lokale besturenorganisaties
hun achterban, omdat de bestuurlijke organisaties zich opwerpen als
belangenbehartigers van het veld. In mijn onderzoek beperk ik mij tot
systematisch onderzoek naar de drie voornaamste onderwijsvakbonden en
41
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besturenorganisaties: de voorlopers van het huidige CNV Onderwijs en de
Algemene Onderwijsbond, de besturenbond KBO en de protestantse
besturenraad. Het openbaar onderwijs, dat wettelijk door de Nederlandse
overheid wordt bestuurd, heeft geen eigen besturenorganisatie. Ter vervanging is
in het bronnenonderzoek uitgeweken naar de Vereniging voor Openbaar
Onderwijs, de grootste belangenbehartigingsorganisatie van de openbare school.
Deze onderwijsorganisaties vinden hun oorsprong in de schoolstrijd van
de negentiende eeuw en zijn historisch verbonden met de hevige religieuze en
ideologische conflicten die daarin tot uitdrukking kwamen. 43 Zij kregen
hierdoor een duidelijke ideologische kleur en organisatiecultuur, overgedragen
in de onderwijsbladen die vakbonden wekelijks en besturenraden
tweemaandelijks aan leden en aangesloten schoolbesturen verzonden. De oplage
van deze bladen varieerde sterk. Zo drukte de Protestants Christelijke
Onderwijzers Vereniging (PCOV) in 1956 slechts 12.000 exemplaren van haar
weekblad Correspondentieblad de Christelijke Onderwijzer af, terwijl de vereniging
‘Volksonderwijs’ maandelijks 150.000 exemplaren van het gelijknamige blad aan
44
leden toezond.
Dergelijke indrukwekkende oplagecijfers zeggen evenwel niet veel. De
gratis verspreide bladen zullen door veel vakbondsleden en schoolbesturen
nauwelijks zijn gelezen: in de bladen werd al sinds de jaren vijftig geklaagd over
45
massa’s leden die slechts de vacatures lazen. Voor historisch onderzoek zijn de
tijdschriften om een andere reden van belang: zij boden een spreekbuis voor
allerlei betrokkenen bij het onderwijs die in deze breed verspreide
vaktijdschriften een podium vonden om hun opvattingen over onderwijs met de
wereld te delen. Naast redacteuren en leraren wisten de onderwijsvakbladen een
brede groep deskundigen en betrokkenen aan zich te binden, variërend van
hoogleraren pedagogiek en onderwijskunde tot plaatselijke schoolhoofden, van
de minister en staatssecretaris tot de directeuren van de pedagogische centra, van
onderwijsbestuurders tot vakbondsleiders. Waar mogelijk zijn hun namen in de
lopende tekst verwerkt en worden de deelnemers aan het debat zichtbaar. Waar
namen niet vielen te achterhalen, is de naam van het desbetreffende
onderwijsblad vermeld.
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Het overzicht van onderwijsdebatten dat op basis van het
bronnenonderzoek ontstaat is vatbaar voor vertekening. Omdat het Nederlandse
onderwijsveld op levensbeschouwelijke gronden is georganiseerd en veel van de
bestudeerde onderwijsorganisaties hun legitimiteit daaraan ontlenen, ligt
overschatting van godsdienstige scheidslijnen op de loer. Het is echter belangrijk
te beseffen dat de onderwijsdebatten in de vaktijdschriften de institutionele
belangen van de vakbonden en besturenorganisaties in de regel overstegen. Deze
debatten werden immers vaak van buitenaf aangezwengeld en werden
bovendien vaak gevoerd door mensen die zelf niet tot het bestuurlijk
middenveld van het Nederlandse onderwijs behoorden. Niettemin treedt
onvermijdelijk blikvernauwing op als men een historisch proces slechts door de
ogen van enkele instituties zou bekijken. Daarom verbind ik de
onderwijsdebatten, zoals weergegeven in de tijdschriften, aan bredere
ontwikkelingen in onderwijskunde en pedagogiek, het kerkelijk leven, de
Haagse onderwijspolitiek en het debat over de multiculturele samenleving vanaf
de late jaren zeventig. Zo ontstaat, aan de leiband van de onderwijstijdschriften,
een breed overzicht van het publieke debat over onderwijs in naoorlogs
Nederland.
De individualisering achterna
Op basis van het Nederlandse onderwijsveld wordt in dit boek de opkomst van
de geïndividualiseerde samenleving onderzocht, zoals zij na de Tweede
Wereldoorlog als maatschappelijk zelfbeeld gestalte heeft gekregen. Ik beschrijf
dit individualiseringsproces in zes hoofdstukken. In hoofdstuk 1, ‘Voorhoede
(1945-1951)’, laat ik zien hoe het ideaal van individuele vrijheid en
verantwoordelijkheid kort na de Tweede Wereldoorlog ingang vond in een
samenleving waar ‘worden zoals wij’ de maatstaf was, waar kinderen via de eigen
levensbeschouwelijke kring in een bredere maatschappij ingroeiden. Vijf jaar
oorlogstijd had onderwijsbestuurders en leraren tot bezinning op de Nederlandse
samenleving gebracht. Vooral onder klassieke socialisten en hervormde
protestanten, belangrijke bloedgroepen binnen het openbaar onderwijs, heerste
de gedachte dat de vooroorlogse maatschappij verscheurd was geraakt door
theologische en ideologische twisten. Protestanten, katholieken en openbaren
bestreden elkaar, verschansten zich in eigen scholen, vrijetijdsverenigingen en
politieke partijen en leefden volgens voorstanders van openbaar onderwijs
nauwelijks met, maar vooral naast elkaar. Deze verdeeldheid moest na de oorlog
veranderen. Door godsdienst tot een zaak van het persoonlijk geweten te
verklaren, hoopten pleitbezorgers van de openbare school af te rekenen met de
groepsgewijze levensbeschouwelijke strijd tussen katholieken, protestanten en
openbaren. Ook het geloofsleven zou daarbij gebaat zijn. Dat berustte immers
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voortaan niet op groepsdruk, maar op persoonlijke overtuiging en zou daardoor
worden versterkt.
In hoofdstuk 2, ‘Verspreiding (1952-1958)’, wordt getoond hoe dit
ideaal van een persoonlijk beleefde godsdienst in de jaren vijftig terrein won.
Het Nederlandse bijzonder onderwijs bleek vatbaar voor het verwijt dat zij de
verdeeldheid van Nederland zou bevorderen. Belangrijker was echter dat
voorstanders van protestantse en katholieke scholen de kritiek op hun omgang
met godsdienst internaliseerden. Zij vroegen zich steeds vaker af of het
geloofsleven in de eigen scholen kon worden uitgediept als godsdienst voortaan
niet langer berustte op een cultureel bepaald groepsgevoel of op gewoonte, maar
op innerlijke overtuiging en een persoonlijk godsbesef. De band tussen de
individuele gelovige en God zou daardoor worden versterkt. Onder invloed van
deze gedachte vonden de beginselen van individuele vrijheid en
verantwoordelijkheid geleidelijk ingang en begon de inzet voor verinnerlijking
en verpersoonlijking van godsdienst.
Hoofdstuk 3, ‘Vereenzelviging (1959-1966)’ brengt aan het licht waar
deze ontwikkeling toe leidde: gelovigen werden steeds meer als zelfstandige,
vrije individuen benaderd. Bepaalde vormen van institutionele groepsdruk, zoals
het belang dat aan een regelmatige kerkgang werd toegekend, namen hierdoor
af. De opvoeding van kinderen volgens een geëxpliciteerd levensbeschouwelijk
stramien, het worden zoals wij, werd minder vanzelfsprekend. Tegelijkertijd
vielen leerlingen aan een nieuwe, meer impliciete groepsdruk ten prooi: de
toegenomen druk om een persoonlijke relatie met God op te bouwen, de druk
om het eigen christelijk geloof te ‘bewijzen’ door christelijk gedrag te tonen via
medemenselijkheid, persoonlijk bezield gebed en aandacht voor de Derde
Wereld. Dit verschijnsel beperkte zich niet tot godsdienst, maar strekte zich uit
tot de pedagogiek. Docenten maakten zich sterk voor een opvoeding die tot
zelfstandigheid leidde, terwijl zij tegelijkertijd steeds vaker veronderstelden dat
kinderen al zelfstandige, vrije individuen zouden zijn.
In hoofdstuk 4, ‘Verwachting (1967-1972)’, wordt deze pedagogische
spanning nader uitgewerkt. Hoe kunnen docenten hun leerlingen opvoeden tot
individuele vrijheid en zelfstandigheid? Als kinderen zelfstandig en vrij moeten
zijn, is de leidende hand van de pedagoog dan nog wel nodig? In de late jaren
zestig begonnen Nederlandse leraren en onderwijsbestuurders zich dat openlijk
af te vragen. Zij raakten in een gezagscrisis die feitelijk niet door hun leerlingen,
maar door henzelf werd ontketend. Het oude gezag had in de jaren zestig
afgedaan en werd daarom herijkt. Het verkreeg legitimiteit door zichzelf ten
dienste te stellen van het vrije, zelfstandige individu als zodanig. Voorstaan moest
het kind via onderwijs tot een zelfstandig en vrij burger worden opgevoed,
opdat het zich uit knellende groepsverbanden kon bevrijden. Het kind moest
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worden wie het was. In dezelfde periode kwam ook de term in zwang die dit
proces treffend verbeeldde: ontzuiling.
Op basis van deze nieuwe gezagsverhoudingen werd in de jaren zeventig
de geïndividualiseerde samenleving opgebouwd. Hoofdstuk 5, ‘Verwezenlijking
(1973-1981)’, maakt dat proces inzichtelijk. Zoals wordt getoond, leidde de
opbouw van een vrije, emancipatoire samenleving tot forse politieke spanningen,
omdat onduidelijk was hoe die samenleving eruit moest zien en welke functie de
school binnen die samenleving vervulde. Hoe kon het onderwijs leerlingen
opvoeden tot geëmancipeerde, vrije burgers? De middenschool, een nieuw
onderwijstype dat de emancipatie en zelfontplooiing van scholieren moest
bevorderen, viel aan deze verdeeldheid ten prooi. In de loop van de jaren
zeventig bleek dat Nederlanders geen overeenstemming konden bereiken over
de politiek beladen vraag hoe men een kind tot zelfstandig en vrij burger moest
opvoeden. De ‘emancipatie’ van het kind faalde als eendrachtig, collectief
gedragen proces en werd daarom in het vervolg als persoonlijke opdracht
voorgesteld. Voortaan gold de Nederlandse samenleving als een geëmancipeerde,
geïndividualiseerde samenleving waarin vrijheid voor het oprapen lag voor de
zelfstandige individuen die haar wilden grijpen.
Hoofdstuk 6, ‘Verstoting (1982-1990)’, laat zien waar de voorstelling
van Nederland als vrije, emancipatoire samenleving uiteindelijk toe leidde.
Hoewel een werkelijk vrije samenleving nooit was ontstaan, had de strijd voor
individuele vrijheid en verantwoordelijkheid wel een gemeenschap van
zelfbenoemde ‘geïndividualiseerden’ geschapen: burgers die zichzelf voorstelden
als zelfstandige, vrije burgers die meenden dat zij op eigen gezag hun eigen lot
ter hand namen. Toen het Nederlandse onderwijs in de jaren tachtig te maken
kreeg met een groeiende groep migranten, voor een belangrijk deel moslims,
werd verondersteld dat deze groep die vrijheid vooralsnog ontbeerde. De
nieuwe migrantengroepen waren immers nooit ontzuild, hingen een specifieke
religieuze groepscultuur aan en zouden daardoor minder modern,
geëmancipeerd, vrij en onafhankelijk zijn. Het Nederlandse onderwijs begon
zich via intercultureel onderwijs sterk te maken voor de ‘emancipatie’ van deze
nieuwe groep, waardoor deze nieuwkomers net zo modern, vrij en
onafhankelijk moesten worden als Nederlanders reeds meenden te zijn.
Het waren echter Nederlanders, en niet de betrokkenen zelf, die de
uitkomst van dit emancipatieproces bepaalden. Daar kwam bij dat Nederlanders
in de jaren tachtig vaak vergaten hoezeer hun eigen zelfbeeld als
geïndividualiseerde burgers voortvloeide uit een lang groepsvormingsproces dat
hen het gevoel had gegeven dat zij, in tegenstelling tot anderen, vrije,
zelfstandige, geëmancipeerde individuen zouden zijn. De inzet voor emancipatie
en integratie van buitenlanders in de Nederlandse school en samenleving, die
onder de vlag van vrijheid en emancipatie werd geleverd, voedde hierdoor de
24

verwachting dat nieuwkomers de ‘geëmancipeerde’, ‘moderne’ en ‘ontzuilde’
waarden van de zelfbenoemde geïndividualiseerde samenleving zouden
omarmen. ‘Worden wie je bent’ bleek in veel opzichten ‘worden zoals wij’.
Daarmee was omstreeks 1990 de basis van het Nederlandse
integratiedebat gelegd. Gemeenplaatsen uit het huidige debat over onderwijs en
integratie waren tegen die tijd al ontstaan: het onderscheid tussen ‘witte’ en
‘zwarte’ scholen, de scheidslijn tussen autochtonen en allochtonen, het idee dat
nieuwkomers moesten ‘integreren’ en dat zij westerse waarden moesten leren
omarmen via doelgericht emancipatiebeleid. Daarom eindigt het laatste
hoofdstuk van dit boek in 1990. In de conclusie trek ik niettemin de
belangrijkste analytische lijnen van dit boek door tot in onze eigen tijd. Ik kom
daar ook terug op mijn interpretatie van individualisering als
groepsvormingsproces en werp de vraag op hoe ‘worden zoals wij’ voor de
huidige samenleving uitpakt. De voorstelling van individualisering als
verbindend maatschappelijk zelfbeeld werkt ontregelend. Ze druist in tegen de
gedachte dat Nederland een ontzuild en onthecht land zou zijn en vestigt de
aandacht op een nieuw groepsvormingsproces dat in naam van individuele
vrijheid en verantwoordelijkheid zowel verbindt als verstoot. Ze doorbreekt het
klassieke individualiseringsvertoog en ontmaskert individualisering als
voorstelling van zaken. Ze laat zien hoe de omgang met migranten en orthodox
gelovigen is getekend door onze individualiseringsdrang. Deze heroverweging
van individualisering is echter meer dan afbraak. Zij biedt de mogelijkheid om
onze eigen maatschappij met nieuwe ogen te bekijken en de tekortkomingen
van een geïndividualiseerde samenleving met nieuwe energie te lijf te gaan.
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Hoofdstuk 1: Voorhoede
Het ontluikende ideaal van verpersoonlijking (1945-1951)
In de winter van 1946 stonden leerlingen en leraren van de openbare school
in ’s-Gravenmoer voor een geopend graf. Aan hun voeten stond de kist van
Johannes Netten, een twaalfjarig jongetje dat al enkele jaren aan suikerziekte
1
leed en uiteindelijk op 8 februari 1946 was gestorven. Schoolkinderen hadden
witte seringen over zijn kist gestrooid, de predikant van de plaatselijke
Nederlandse Hervormde Kerk was in gebed voorgegaan en het schoolhoofd had
‘in zijn keurige rede iets van “God is Liefde”’ gezegd.2 Aan de afsluiting van zijn
toespraak kwam de hoofdonderwijzer echter niet toe, want voordat hij was
uitgepraat viel een familielid van het jongetje hem in de rede. Hij verklaarde op
scherpe toon dat alleen Gods gemeente op Zijn liefde kon rekenen,
waarschuwde de schoolkinderen voor de openbare school en vertelde hen dat zij
zonder God en gebod werden opgevoed. Verbijsterd bleef de menigte achter.
Hoewel het voorval binnen de kleine westbrabantse dorpsgemeenschap
bepaald niet aan de grote klok werd gehangen, verspreidde het verhaal over de
3
verstoorde begrafenis van ’s-Gravenmoer zich als een lopend vuurtje. De
gebeurtenis maakte indruk en werd al snel door het vrijzinnig-protestantse
weekblad Kerk en Wereld opgepikt. Redacteur Frits van Arta beschreef het
voorval en nam daarbij geen blad voor de mond. De onruststoker op de
begrafenis behoorde volgens hem tot een groep ‘onmogelijke bekrompen
4
orthodoxen’. Leraren uit het protestantse en katholieke onderwijs schreven
steunbetuigingen aan G.J. Enneman, het hoofd van de openbare school.
Enneman maakte intussen uit het artikel van Kerk en Wereld op dat de
onverkwikkelijke affaire een staartje had gekregen waarvan hij nog niets wist. De
1
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hervormde dominee had tijdens de catechisatielessen over de begrafenis
gesproken en had daarbij, tegenover de dorpsjeugd, de oproerkraaier in het
gelijk gesteld. Woedend stapte Enneman naar de predikant, die schoorvoetend
toegaf ‘dat hij wel zo iets gezegd had’.5
Het schoolhoofd knipte hierop het gewraakte artikel uit Kerk en Wereld
en stuurde dat, samen met zijn lezing van het verhaal, naar de redactie van het
openbare onderwijsvakblad Volksonderwijs. Hij vond het gedrag van de
onruststoker en de dominee schandalig, maar meende dat de zaak ‘een flinke
propaganda voor de Openbare School’ was geworden, al had dat in niemands
bedoeling gelegen. 6 De kwestie pakte voor de verdedigers van het bijzonder
onderwijs verkeerd uit en kwam nu als een boemerang bij hen terug. In de rest
van het artikel ageerde Enneman tegen orthodoxe geloofsopvattingen binnen de
hervormde kerk, de schadelijkheid daarvan voor de opvoeding van de
Nederlandse jeugd en de schandalige houding van de predikant ter plaatse. Over
Johannes Netten ging het al lang niet meer. Hij was verworden tot dankbaar
gebruikte munitie in de nasleep van de schoolstrijd.
Op het kerkhof van ’s-Gravenmoer leverden de dorpsbewoners strijd op
onbekend terrein. De berichtgeving in de nationale pers, de diepe
verontwaardiging van Enneman en de steunbetuigingen aan de plaatselijke
openbare school laten zien dat religieuze strijd in de jaren veertig meestal niet op
een begraafplaats werd beslecht. Tegelijkertijd werd de ordeverstoring
veroorzaakt door bekende religieuze gevoeligheden. De keten van
gebeurtenissen maakte dat duidelijk: de dominee die het familielid gelijk gaf, de
journalist die schreef dat dit ‘dorpsgeval (…) niet alleen [zal] staan’, het
schoolhoofd dat een uitvaart tot propagandamiddel maakte. 7 De verstoorde
begrafenis maakte naam omdat zij uitzonderlijk was, maar ook omdat het
incident bestaande vooroordelen bevestigde. In ’s-Gravenmoer groeiden
heersende spanningen uit tot een ordinair dorpsconflict, waardoor de ontstane
kwestie indruk maakte.
De religieuze onrust die in ’s-Gravenmoer de kop opstak, weerspiegelde
de gespannen sfeer die het Nederlandse onderwijs van de jaren veertig en vijftig
in de ban hield. Zij wortelde in een structurele strijd tussen rivaliserende
levensbeschouwelijke groepen. Deze strijd werd uitgevochten tussen katholieken,
protestanten en openbaren, die hun eigen opvattingen en levenswijze
publiekelijk uitdroegen en daarbij met elkaar in botsing kwamen. Sinds 1848
hadden gelovigen in Nederland het recht verworven om, als groep verenigd,
eigen religieuze scholen te stichten die na 1920 bovendien volledig door de
5
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overheid werden gefinancierd. Sindsdien moest het openbaar onderwijs volledig
staatsgefinancierde katholieke en protestants-christelijke scholen naast zich
dulden. Het bijzonder onderwijs groeide in het interbellum zo snel, dat het in
1940 ruim zestig procent van de Nederlandse lagere scholen
vertegenwoordigde.8 De wederzijdse acceptatie van confessionele protestantsen,
katholieken en openbaren verliep intussen moeizaam. De schoolstrijd was in
1917 formeel gepacificeerd, maar daarmee was nog geen ‘verzoenende geest’
ontstaan, zoals de vereniging ‘Volksonderwijs’ in 1945 teleurgesteld vaststelde.9
Het politieke conflict was per wet beslecht, maar de onderliggende spanningen
waren daarmee niet weggenomen.
De verdeeldheid in het naoorlogse Nederlandse onderwijs was onderdeel
van een bredere maatschappelijke onrust die vooralsnog nauwelijks door historici
is opgemerkt. De precaire machtsbalans tussen protestanten, katholieken,
socialisten en liberalen in de Nederlandse politiek heeft deze blinde vlek in de
geschiedschrijving bevorderd. Op het eerste gezicht was Nederland na de oorlog
in politiek opzicht een zeer stabiel land. Grote electorale verschuivingen bleven
uit – een winst van drie Kamerzetels was al veel – waardoor verkiezingen, in de
woorden van historicus Piet de Rooy, ‘een soort volkstelling’ werden. 10 De
institutionele uitbouw van protestants-christelijke, katholieke en socialistische
organisaties was in voorafgaande decennia voltooid: in de politieke partijvorming,
de schrijvende pers, het omroepbestel en het onderwijs vonden geen grote
11
machtsverschuivingen meer plaats. Voor zover zich in de jaren veertig en
vijftig veranderingen voltrokken, toonden zij een ‘stille revolutie’, geen
openlijke strijd.12
De maatschappelijke stabiliteit die daarmee aan de Nederlandse
naoorlogse samenleving wordt toegeschreven, maskeert echter een roerige
maatschappelijke werkelijkheid. In de praktijk waren de vaste
machtsverhoudingen in Nederland het resultaat van een door niemand gewenste,
steeds opnieuw aangevochten machtsbalans. Voorstanders van protestantschristelijk, katholiek en openbaar onderwijs probeerden sinds de negentiende
8
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eeuw hun eigen positie binnen het onderwijssysteem te versterken, gedreven
door onderlinge afkeer, afgunst en wantrouwen. Hun strijd was een
krachtmeting van denkwerelden die ver uit elkaar lagen, gedragen door
strijdbare voorstanders van openbaar, protestants-christelijk en katholiek
onderwijs voor wie het eigen gelijk als vanzelfsprekend gold. Tot de Tweede
Wereldoorlog waren zij daarom bereid geweest hartstochtelijk voor de belangen
van het eigen onderwijs te vechten, waarbij zij harde confrontaties met
andersdenkenden niet schuwden.13
Na de bevrijding werd een nieuw begin gemaakt. Voorstanders van
katholiek, protestants en openbaar onderwijs toonden hun inzet voor de
wederopbouw van het schoolsysteem en zeiden zich sterk te maken voor de
eenheid en saamhorigheid van het naoorlogse Nederland. Maar elke partij bleek
dat ideaal van nationale eenheid naar eigen smaak in te vullen, waardoor de
eenheid die men nastreefde samenviel met de eigen idealen, die weinig ruimte
lieten voor andersdenkenden. Een hervatting van de schoolstrijd leek
onafwendbaar.
Vertrouwde
onderwijsorganisaties
herrezen,
oude
meningsverschillen kwamen bovendrijven en de messen werden weer geslepen.
In dit eerste hoofdstuk wordt getoond dat de vooroorlogse groepsstrijd
van protestanten, katholieken en openbaren, na de oorlog niet langer op de oude
voet werden voortgezet. De eerste voortekenen leken anders, maar zoals zal
blijken boette de hoogoplopende schoolstrijd na de oorlog snel aan
geloofwaardigheid in. Een bescheiden voorhoede in het openbaar onderwijs
verzette zich na de bevrijding tegen de groepsstrijd die vroeger zo
vanzelfsprekend was geleverd door openbare, protestantse en katholieke scholen.
Vanuit een gesterkt vertrouwen in de spankracht van het individu, een
vertrouwen dat mede werd gevoed door de geallieerde oorlogsretoriek en door
internationale religieuze vernieuwingsbewegingen, brachten openbaren de
groepsstrijd van protestanten en katholieken in diskrediet. Zij betoogden dat
protestanten en katholieken theologische scherpslijpers waren geworden die
dankzij hun collectieve strijd voor eigen scholen de kern van de
geloofsopvoeding veronachtzaamden: de opvoeding van kinderen tot individuele
gelovigen met een eigen, persoonlijk godsbesef. De aandacht van de openbaren
13
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voor de verpersoonlijking van levensbeschouwing, zou uitkomst bieden en
stelde zowel een oprechter geloofsleven als meer maatschappelijke harmonie in
het vooruitzicht. Overal waar openbaren met dit pleidooi de aanval op het
bijzonder onderwijs openden, werden katholieken en confessioneel-protestanten
in de verdediging gedrukt. Hun collectieve strijdbaarheid verloor haar
legitimiteit, niet alleen bij de buitenwacht, maar ook in eigen kring. Zo kregen
de critici van het bijzonder onderwijs dankzij de oorlog wind in de zeilen en
verlegde een – voorlopig – bescheiden voorhoede de aandacht naar het vrije,
zelfstandige individu.
Het slagveld
Wie omstreeks 1945 het Nederlandse onderwijsterrein bezag, keek uit op een
terrein waar een lange strijd geleverd was. De oorsprong van die strijd lag aan
het begin van de negentiende eeuw. Toen scholing in 1801 een staatstaak werd,
ontstond de vraag wie dat onderwijs in de praktijk mocht geven. Oorspronkelijk
had de overheid zich deze taak toegeëigend en was onderwijs een belangrijk
middel geweest om de nationale eenheid in Nederland te bevorderen op basis
van algemeen-christelijke uitgangspunten. 14 De algemeen-christelijke grondslag
van de openbare school leidde echter al snel tot problemen. In de eerste helft
van de negentiende eeuw beklaagden katholieken zich over de algemeenchristelijke grondslag van de openbare school, omdat zij meenden dat dit in de
praktijk protestants onderwijs betekende. Voor confessionele protestanten was
het onderwijs juist niet protestants genoeg. Zij streden daarom voor eigen
15
christelijke scholen.
De religieuze spanningen die daarbij voelbaar waren, werden op de spits
gedreven toen in de tweede helft van de negentiende eeuw discussie ontstond
over de subsidiëring van het bijzonder onderwijs. Vanaf dat moment tekende
zich een scheidslijn af tussen (veelal hervormde) liberalen en socialisten enerzijds,
en confessionele protestanten en katholieken anderzijds. De eerste groep meende
dat het onderwijs tot nationale eenheid moest leiden en achtte het daarom een
overheidstaak. De tweede groep vond dat ouders de vrijheid moesten krijgen
om het onderwijs naar eigen inzicht vorm te geven, op basis van hun eigen
godsdienstige overtuiging. De schoolwet van 1857 bood ruimte aan beide
wensen, maar maakte onderscheid in het financieringsmodel. Waar het reguliere
openbaar onderwijs geheel door de overheid werd betaald, moesten ouders die
scholen op een specifieke grondslag wensten de kosten voor dit ‘bijzonder
14
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onderwijs’ zelf dragen. Hierdoor werd de strijd voor eigen scholen slechts
verlegd. Waar tot 1857 werd gestreden voor het recht op eigen scholing, ging de
strijd sindsdien om de bekostiging daarvan.16
Het slepende politieke conflict dat tussen beide groepen ontstond is de
geschiedenis ingegaan als de ‘schoolstrijd’, een strijd die soms zo hoog kon
oplopen dat zij in protestantse kringen ook wel de tweede tachtigjarige oorlog
werd genoemd.17 Decennialang hield de schoolstrijd de nationale politiek in zijn
greep. Uiteindelijk zag de Nederlandse overheid zich genoodzaakt om de diepe
verdeeldheid van de Nederlandse samenleving over het scholenvraagstuk te
erkennen en het volledig staatsgefinancierde bijzonder onderwijs naast het
18
openbaar onderwijs te dulden. Deze ‘pacificatie’ van openbaar en bijzonder
onderwijs kreeg in 1917 grondwettelijk zijn beslag. In dat jaar werd in de
Nederlandse grondwet opgenomen dat de overheid het bijzonder onderwijs
volledig zou financieren. Ondanks deze overheidsfinanciering behielden
voorstanders van bijzonder onderwijs het recht om onderwijs naar eigen
godsdienstige overtuiging in te richten. Ook hadden zij de vrijheid om
personeelsleden en leerlingen van andere overtuigingen te weren. In 1920 werd
deze onderwijsvrijheid opgenomen in een nieuwe wet op het lager onderwijs.
Het dualisme tussen openbaar en bijzonder onderwijs was geen uniek
Nederlands verschijnsel, maar de volledige staatsfinanciering van de bijzondere
19
scholen was dat wel. De gevolgen hiervan waren groot. Waar openbare
scholen al in de negentiende eeuw te lijden hadden onder de polariserende
schoolstrijd, liepen zij na de pacificatie in hoog tempo leeg. Had het openbaar
onderwijs in 1870 nog 70% van de lagere scholen in handen, 75 jaar later was dit
aandeel gedaald tot een magere 35%. 20 Van de samenbindende kracht van de
overheidsschool bleef hierdoor weinig over. Ondanks haar verbindende ambities
en haar inzet voor nationale eenheid, maakte de openbare school de facto deel uit
16
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van een stroming temidden van andere. Het bijzonder onderwijs streek de winst
op: in 1945 was 36,5% van de Nederlandse lagere scholen katholiek en was ruim
een kwart van de scholen protestants. De openbare school, de vroegere
hoeksteen van het Nederlandse onderwijsstelsel, was een stroming tussen
anderen geworden. Rond het begin van de Tweede Wereldoorlog werd de
leegloop van het openbaar onderwijs echter wel tot staan gebracht en stolden de
machtsverhoudingen. Tot op de dag van vandaag onderwijst het openbaar
onderwijs bijna eenderde van de Nederlandse basisschoolleerlingen, terwijl zeven
op de tien kinderen een bijzondere school bezoekt.21
Volgens de onderwijsstatistieken was het Nederlandse onderwijs dus
verkaveld, maar rond 1945 leefde dat besef nauwelijks. De Nederlandse
onderwijsorganisaties, waarvan de meeste in de schoolstrijd waren ontstaan,
zetten hun frontoorlog in alle hevigheid voort. Waar in België en Frankrijk na
de oorlog strijd werd gevoerd om de eventuele uitbreiding van het recht op
‘eigen’ onderwijs, twistten Nederlandse onderwijsorganisaties over de wijze
22
waarop de onderwijsvrijheid in de praktijk werd ingevuld. Zoals zal blijken,
probeerden zij tot ver in de jaren vijftig leerlingen voor hun onderwijssoort te
winnen, daarbij geïnspireerd door levensbeschouwelijke principes en
wantrouwen tegenover de buitenwacht. Deze inzet hield het verkavelde
onderwijs verdeeld: hoewel zich een status quo tussen openbaar en bijzonder
onderwijs ontwikkelde, legde geen van de partijen zich daarbij neer.
Tegelijkertijd vervulden de onderwijsorganisaties steeds meer praktische taken
binnen een gevestigd onderwijssysteem. Sommige organisaties hadden zich
ontwikkeld
tot
bestuurlijke
belangenbehartigers,
andere
tot
onderwijsvakverenigingen, weer andere tot algemene belangenbehartigers van de
eigen schoolsoort. Dit was een geleidelijk proces geweest dat door elke
organisatie op eigen wijze werd ingevuld. Daardoor verschilden de machtspositie
en het takenpakket tussen de organisaties aanzienlijk en ontstonden allerlei
vormen van afsplitsingen en wildgroei. Vooral het protestantse onderwijs werd
hierdoor geplaagd.
Dat protestantse onderwijsveld viel, grof gezegd, uiteen in twee delen.
De eerste categorie van organisaties legde zich toe op het beheer en bestuur van
protestants-christelijke scholen: de besturenorganisaties. Aanvankelijk werden zij
vertegenwoordigd door de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs
(CNS), die tot haar eigen genoegen al in 1860 door de protestantse voorman
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23

Guillaume Groen van Prinsterer was opgericht. Groen van Prinsterer wilde het
protestantse onderwijs bevorderen en zamelde daartoe via CNS geld in. De
organisatie eigende zich echter al snel aanvullende taken toe. Zo zond CNS
vanaf 1867 inspecteurs uit die het godsdienstonderwijs op protestantse scholen
controleerden.24 Zij bezochten de CNS-scholen in het land en deden daarvan
verslag in het tijdschrift Berichten en Bijdragen, dat CNS eens per twee maanden
aan de aangesloten schoolbesturen toezond. Op die wijze schiep de organisatie
eenheid in het protestantse onderwijs.
Haar christelijk-nationaal karakter bleef evenwel niet lang behouden. In
1868 scheidde een groep gelovigen zich af omdat zij meende dat CNS de oren
teveel liet hangen naar de modernistische stromingen binnen de hervormde
25
kerk. Twintig jaar later verliet een andere groep hervormden de organisatie.
Tot haar ongenoegen constateerde zij dat CNS klaslokalen voor kerkdiensten
verhuurde aan de ‘dolerende’ protestanten die zich in 1886 onder leiding van
26
Abraham Kuyper van de hervormde volkskerk hadden afgescheiden. Nu was
het merendeel van het protestantse lager en voortgezet onderwijs in handen
gekomen van drie besturenorganisaties: een van hervormden die zich keerden
tegen andere hervormden, een van hervormden die zich verzetten tegen
gereformeerden en een van hervormden en gereformeerden samen.
Onderwijsvakverenigingen vormden de tweede categorie organisaties
binnen het Nederlandse onderwijssysteem. Ook zij waren in de schoolstrijd
gevormd, maar zij hadden zich geleidelijk op de belangenbehartiging van het
onderwijzend personeel toegelegd. Net als de besturenorganisaties werden de
vakverenigingen door afscheidingen geplaagd. De oudste protestantse
onderwijsvakvereniging was de Vereeniging van Christelijke Onderwijzers en
Onderwijzeressen in Nederland en de Overzeesche Bezittingen uit 1854, die vanwege
haar dominante positie in de wandelgangen steevast als ‘de Grote’ werd
aangeduid. Aanvankelijk had deze vereniging uitsluitend hoofdonderwijzers in
haar hoofdbestuur toegestaan, wat onder gewone klassenonderwijzers kwaad
bloed had gezet. 27 In 1896 richtten zij hun eigen organisatie op: de Unie van
23
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Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland, kortweg ‘de Unie’. De
Unie was bedoeld als aanvulling op de activiteiten van de Grote en richtte zich
op ‘de strijd voor de emancipatie van de klasse-onderwijzer’ tegenover het
schoolhoofd, dat op school autoritair de scepter zou zwaaien en zich zou
bezondigen aan een ‘l’ecole, c’est moi-mentaliteit’. 28 De Grote koos al spoedig
eieren voor haar geld en stond alsnog toetreding van klassenonderwijzers tot het
29
hoofdbestuur toe. De geest was echter uit de fles: tot 1955 zouden de Unie en
de Grote gescheiden optrekken, waarbij de Unie zich geleidelijk meer in
hervormde richting ontwikkelde, terwijl de Grote vooral gereformeerden
verenigde. Deze religieuze verschillen ontstonden echter pas na hun onderlinge
verwijdering.
Naast de besturenorganisaties en vakverenigingen werd het protestantse
onderwijsveld aangevuld met allerlei kleine organisaties die zich op enigerlei
wijze bij het protestants onderwijs betrokken wisten. Verenigingen die de
belangen van ouders behartigden zijn hiervan een voorbeeld, net als de Unie
‘Een School met den Bijbel’ die geld voor het protestantse onderwijs inzamelde.
Al met al bestond het protestantse onderwijs uit een wirwar van organisaties. De
Nederlandse Protestants-Christelijke Schoolraad (NPCS) bracht echter de
voornaamste pleitbezorgers van het protestantse onderwijs in federatief verband
bijeen en bracht daarmee enige orde in het onoverzichtelijke middenveld dat de
protestanten hadden opgebouwd.
De katholieke onderwijsorganisaties laten zich sneller beschrijven, want
hier was de eenheid van organisatie aanmerkelijk groter. De neiging tot
afsplitsing werd deels ingedamd door de strakke hiërarchie binnen de roomskatholieke kerk. Bovendien vielen hierdoor veel taken in het onderwijsbestuur,
zoals de toezicht- en inspectietaken, aan de bisschoppen toe. De bisschoppen
benoemden bijvoorbeeld de directeur van het deftige R.K. Centraal Bureau
voor Onderwijs en Opvoeding, een organisatie die zich sinds 1920 toelegde op
30
het katholieke jeugdwerk en het schoolbeheer. Het tweemaandelijks verspreide
onderwijsblad Het Schoolbestuur droeg de sporen van een technocratische inslag
en zal weinig katholieke harten hebben bewogen. Niettemin was het R.K.
28
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Centraal Bureau een machtig instituut dat vooraanstaande personen in het
katholieke onderwijs aan zich wist te binden. Aanmerkelijk lezenswaardiger was
Het Katholieke Schoolblad van het Katholiek Onderwijzersverbond (KOV), dat in
1934 door een samenwerking van kleinere organisaties was ontstaan. Dit was de
vakorganisatie van het katholieke onderwijs, vergelijkbaar met de protestantse
Grote en de Unie.
Tot besluit het openbaar onderwijs. Daar zit de vork anders in de steel.
In tegenstelling tot het bijzonder onderwijs wordt het openbaar onderwijs door
de overheid bestuurd. In de praktijk valt het openbaar onderwijs onder de
verantwoordelijkheid van de gemeente en ontbreekt een zelfstandig
schoolbestuur. Een directe tegenhanger van de katholieke en protestantse
besturenorganisaties bestaat daarom niet. De positie van de Vereniging tot
Bevordering van het Volksonderwijs en het Schoolbezoek in Nederland (kortweg:
‘Volksonderwijs’) komt het dichtst in de buurt. Deze algemene
belangenbehartiger van het openbaar onderwijs was in mei 1866 gesticht door
twee verontwaardigde Friese schoolopzieners, die meenden dat orthodoxe
protestanten een hetze tegen het openbaar onderwijs voerden en daartegen in
31
verzet kwamen. Volksonderwijs voerde de leuze ‘onverdeeld naar de openbare
school’ en maakte vervolgens een snelle opmars: op haar hoogtepunt telde zij
ruim 170.000 leden en groeide zij uit tot een invloedrijke organisatie, hoewel zij
officieel geen institutionele macht bezat. Naast Volksonderwijs bestond sinds
1946 de Nederlandse Onderwijzers Vereniging (NOV), een naoorlogse fusie van het
elitair-liberale Nederlandsch Onderwijzers Genootschap en de volkse,
32
overwegend socialistische Bond van Nederlandsche Onderwijzers. De NOV
werd de belangrijkste vakorganisatie voor het naoorlogse openbaar onderwijs en
leek sterk op de Grote, de Unie en het Katholiek Onderwijzersverbond.
Kort gezegd was het Nederlandse onderwijsstelsel organisch tot stand
gekomen, opgebouwd uit onderwijsinstituten die hun verenigingscultuur
ontleenden aan de verhitte schoolstrijd. Hoewel die schoolstrijd vanaf het
midden van de jaren dertig niet langer tot meetbare machtsverschuivingen leidde
omdat het openbaar onderwijs nauwelijks meer afkalfde en het bijzonder
onderwijs slechts nominaal groeide, werd de strijdlust in 1945 nog altijd sterk
gevoeld. Na de Tweede Wereldoorlog zou dat geleidelijk veranderen. In 1966
31
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merkte C. Wilkeshuis, redacteur van het openbare Schoolblad, tevreden op: ‘De
Schoolstrijd is in vreedzame banen geleid, en de oecumene doet leeuw en lam
tezamen nederliggen.’33 Zo ver was het in de jaren veertig nog lang niet, maar
de inzet die deze toenadering uiteindelijk mogelijk maakte, werd wel in deze
periode geleverd.
Gedeelde zorgen, verdeelde vreugd
‘Wij starten weer’, schreef Het Katholieke Schoolblad op 18 april 1945 vanuit
bevrijd gebied. 34 Nadat de werkzaamheden van het Katholiek
Onderwijzersverbond in de oorlogsjaren ernstig waren bemoeilijkt en
uiteindelijk tot stilstand waren gekomen, brak de tijd aan om de draad weer op
te pakken. In de daaropvolgende maanden gaven ook de andere
onderwijsorganisaties acte de présence. Verschillende verenigingen hadden
moeilijke jaren achter de rug. Het Centraal Bureau van de katholieken,
gevestigd aan het Haagse Bezuidenhout, was in maart 1945 getroffen door
oorlogsbombardementen. De communicatie tussen onderwijsbestuurders en
achterban was in de loop van de oorlog bij steeds meer onderwijsorganisaties
stilgevallen. Leerlingen en leraren hadden bovenal te lijden gehad onder de
oorlogsomstandigheden; de tekorten aan lesmateriaal en fatsoenlijke behuizing
waren inmiddels groot. Na de bevrijding besteedden onderwijsbestuurders en
leraren echter weinig aandacht aan het doorstane leed. De oorlog was voorbij en
de Nederlandse samenleving moest opnieuw worden opgebouwd.
Onderwijsorganisaties dichtten zichzelf een belangrijke rol toe bij de
wederopbouw, omdat zij zich bij uitstek geschikt achtten om de opvoeding en
de heropvoeding van de Nederlandse jeugd ter hand te nemen.
Het Nederlandse onderwijs richtte in haar pogingen tot wederopbouw
de blik vooruit, niet alleen omdat de vormgeving van de naoorlogse samenleving
toekomstgerichtheid en visie vereiste, maar ook omdat het nabije verleden
weinig perspectief en inspiratie bood. De oorlog was een vernederende ervaring
geweest. Het onderwijsveld was, naar eigen oordeel, op veel terreinen
tekortgeschoten door de moeilijke oorlogsomstandigheden. De jeugd zou
hierdoor zijn verworden tot een bende ‘loslopende boefjes [die] op het gebied
van baldadigheid en straatschenderij topprestaties te bewonderen geven.’35 In de
33
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kerk gooiden zij de godslamp stuk, op straat zongen zij smakeloze kinderliedjes
als ‘bokkie, bokkie, bèh’.36 Het Schoolblad vreesde ‘grenzeloze onverschilligheid
en diep invretende verwording’ van een jeugd die opgroeide in ‘een wereld van
zelfzucht, leugen, bedrog, schijnheiligheid, meedogenloze concurrentie, haat,
nijd, ontrouw en dierlijkheid’.37
Dat klonk allemaal weinig fraai, maar de omstandigheden waarin scholen
en onderwijsorganisaties verkeerden gaven aanleiding tot die somberheid.
Kinderen kregen les in vieze klaslokalen; ziekten en ondervoeding kwamen op
grote schaal voor.38 Soms waren klaslokalen niet eens voorhanden. De openbare
kleuterschool in het Groningse Ter Apel vroeg van armoede of iemand in de
39
omgeving soms een houten barak wist die men kon betrekken.
Onderwijsbestuurder M.R. Teijssen van Het Katholieke Schoolblad schreef in mei
1946 dat de leerplicht was verworden tot een ‘laat-maar-lopen-systeem’. 40 De
zaak liep ‘de spuigaten uit’: sommige jongens en meisjes zaten al maanden thuis.
Zelfs voor de leerlingen die wel naar school gingen, was onderwijs vaak
nauwelijks beschikbaar. Veel scholen werden een jaar na de bevrijding nog altijd
geplaagd door een ernstig gebrek aan behuizing en leermiddelen, waardoor zij
soms met halve werkdagen moesten volstaan.41 Uit een eigen enquête van het
protestantse Christelijk Schoolblad bleek dat 21,2% van de protestants-christelijke
onderwijsvacatures onvervuld bleef, waardoor sommige klassen wel tachtig
leerlingen telden. Vooral op het platteland, waar de lerarensalarissen lager waren,
42
was dit een nijpend probleem.
Daar kwam nog bij dat sommige
onderwijsorganisaties een beschamend oorlogsverleden te verzwijgen hadden.
Zo was het Nederlandsch Onderwijzers Genootschap, een voorloper van de
naoorlogse NOV, geruime tijd door een NSB’er geleid en kon geen enkele
onderwijsorganisatie zich op actief verzet tegen de Duitse bezetter beroepen.
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Er zat dus weinig anders op dan de blik op de toekomst te richten en te
vertrouwen op vernieuwende krachten die een nieuwe, betere samenleving
moesten scheppen. Hiermee voegde het onderwijs zich niet alleen naar een
nationaal, maar ook naar een internationaal patroon. Zoals de Britse historicus
Tony Judt heeft geconstateerd, leidde de oorlogservaring in Europa tot een
breed gedragen besef dat een terugkeer naar de vooroorlogse orde onmogelijk en
onwenselijk was: onmogelijk omdat oude maatschappelijke elites en structuren
waren verdwenen, onwenselijk omdat zij weinig moois hadden opgeleverd. 43
‘During the catastrophe, beneath the burden of defeat, a great change had
occured in men’s minds’, constateerde de Franse oud-president Charles de
Gaulle in zijn memoires. ‘To many, the disaster of 1940 seemed like the failure
of the ruling class and system in every realm’. 44 Het werd tijd om met dat
beladen verleden af te rekenen. Als opvoeders van een jongere generatie dichtten
leraren en onderwijsbestuurders zich daarin een belangrijke rol toe.
Natuurlijk was de vooroorlogse maatschappelijke orde niet plotseling
verdwenen, maar de oorlogservaring schiep wel een vernieuwingsgezinde sfeer
waaruit grote ambities spraken. Deze vernieuwingsdrang werd het eerst
uitgedragen door het Katholiek Onderwijzersverbond dat na de oorlog als eerste
onderwijsvakorganisatie weer van start ging, een maand voordat Nederland
volledig was bevrijd. Hoofdredacteur Teijssen van Het Katholieke Schoolblad
ontvouwde direct na de bevrijding zijn opvattingen over de vernieuwing van
Nederland. ‘Ons diep gewonde ontredderde volk heeft niet enkel behoefte aan
knappe mensen, maar veel meer nog aan sterke mensen: gave karakters, gezonde
geesten, warme harten. En boven alles aan echt christelijke sentiment door
religieuze verdieping’, schreef hij in de eerste naoorlogse editie van het
45
onderwijsblad.
Met zijn omschrijving van ‘ons ontredderde volk’ en zijn
ongedefinieerde nadruk op een ‘echt christelijk sentiment’ sloeg Teijssen een
verzoenende toon aan die toenadering tot andersdenkenden mogelijk maakte.
Hij sprak die woorden uit in een periode waarin veel leden van het KOV
vatbaar leken voor vernieuwing, die de weg naar een eensgezind Nederland
moest wijzen. De vooroorlogse godsdienstige verdeeldheid werd daarmee
afgezworen. Het KOV had verschillende redenen om de vooroorlogse
samenleving vooral vanwege haar verdeeldheid te hekelen. Het gebrek aan
nationaal saamhorigheidsgevoel ondermijnde volgens redacteur H.G. de Boer de
vaderlandsliefde, waardoor Nederland een gemakkelijke prooi voor de nationaal43
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socialisten was geweest. Bovendien leidde verdeeldheid tot godsdienstige
scherpslijperij, zodat religieuze groepen elkaar wantrouwden en te weinig
samenwerkten.47 Ten slotte werd pragmatische samenwerking op het terrein van
arbeidsvoorwaarden en algemene onderwijsbelangen door de verdeeldheid
belemmerd. ‘Het moet bij komende acties en bij besprekingen met de Regering
nu eindelijk eens uit zijn met de vooroorlogse versplintering in de
onderwijzerswereld!’, stelde Het Katholieke Schoolblad daarom vast.48
Het KOV was niet de enige onderwijsorganisatie die kort na de oorlog
de vooroorlogse verdeeldheid afkeurde en maatschappelijke eenheid predikte.
Ook de protestantse Unie, een onderwijsvakorganisatie van hervormde snit,
zwoer de vooroorlogse verdeeldheid af. Vol enthousiasme schreef Unieblad De
Christelijke Onderwijzer over het Algemeen Nederlands Onderwijzers Verbond
(ANOV), dat in 1941 was opgericht als federatief samenwerkingsverband tussen
openbare, protestantse en katholieke onderwijsvakorganisaties. ‘Plechtig ook was
het slot, toen honderden in eensgezindheid ons aloude “Wilhelmus” aanhieven
en ze demonstreerden, dat er bij alle verschil in geloof en maatschappelijk inzicht,
toch een band is, die hen tezamen bindt: de liefde tot het eigen land en volk’,
49
schreef de redactie tevreden. De toenadering tot andersdenkenden moest
eigenlijk nog verder gaan dan dit nationale saamhorigheidsgevoel, omdat de
scheiding tussen openbaar en bijzonder onderwijs, die vooralsnog in Nederland
bestond, een blijk van onvermogen zou zijn. Instemmend citeerde de Unie het
protestantse vernieuwingsgezinde blad De Nieuwe Nederlander: ‘Steeds meer rijpt
in onze kringen de overtuiging dat, wanneer wij werkelijk geloven, en dat
geloof iets waard zal zijn, wij het niet alleen zorgvuldig voor de eigen mensen
zullen hebben te bewaren, maar het Evangelie ook zullen moeten uitdragen als
boodschap voor het gehele volk’.50
Ook in het openbaar onderwijs vond het naoorlogse eenheidsdenken
een vruchtbare bodem. Hier leidde het eenheidsstreven zelfs een extra bloeiend
bestaan, omdat voorstanders van openbaar onderwijs zich altijd al tegen de
verdeeldheid in het onderwijs hadden verzet. Zij bestreden met die
eenheidsdrang het bijzonder onderwijs, dat de eenheid van het traditionele
openbaar onderwijs zou hebben ondermijnd. Toen A.C. van Zevenbergen,
voorzitter van het Nederlandsch Onderwijzers Genootschap, bij het eerste
naoorlogse NOG-congres kon vaststellen dat ‘De zucht naar eenheid, na de
rampzalige meidagen van 1940, eerst slechts schuchter en aarzelend was te
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bespeuren’ maar geleidelijk veranderde in ‘een steeds grotere drang daartoe’, zal
het grootste deel van zijn gehoor die woorden hebben beschouwd als het
ultieme gelijk van het openbaar onderwijs. 51 Zelfbewust schreef Volksonderwijs in
december 1945 dat Nederland niet opnieuw een geestelijk ‘eilanden-rijk’ mocht
worden en dat ‘de volksopvoeding een der beste wegen is, die voert naar een
52
volksvernieuwing’.
De enige onderwijsorganisatie die zich expliciet afkeerde van de
eenheidswens die kort na de oorlog ontstond, was de overwegend
gereformeerde onderwijsvakorganisatie de Grote, geleid door het
Surhuisterveense schoolhoofd A. Tjoelker. Tjoelker zei al in augustus 1945 waar
het wat hem betreft op stond. Hij verklaarde zich tegen de naoorlogse
‘eenheidsbewegingen’ omdat ‘hier bijeengebracht wordt, wat krachtens aard en
beginsel niet bijeen hoort’. 53 Tjoelker bedoelde die opmerking als een
principiële stellingname, maar zijn opmerking kon net zo goed een nuchtere
observatie van de opgekomen eenheidsdrang zijn. Want hoewel katholieken,
hervormden en openbaren kort na de oorlog elkaar verdrongen om hun
verlangen naar eenheid en vernieuwing te bewijzen, gaven zij aan die eenheid
elk hun eigen invulling. Het christelijk sentiment waarnaar de katholieken
streefden, steunde op andere theologische beginselen dan de aanraking tussen
volk en evangelie waarnaar de hervormden verlangden. En de nationale eenheid
van het openbaar onderwijs was een ander soort eenheid dan de eenheid die de
christelijke groeperingen verkozen. Iedereen opteerde voor eenheid, maar
eigenlijk waren de onderwijsorganisaties nog net zo verdeeld als vroeger.
Het naoorlogse verlangen naar eenheid en vernieuwing mondde daarom
spoedig uit in de vertrouwde godsdienstige en ideologische tegenstellingen die
de onderwijsorganisaties hadden willen uitwissen. Hervormden en katholieken,
die zich na de oorlog voor meer maatschappelijke eenheid hadden uitgesproken,
stelden daarbij als voorwaarde dat die eenheid op christelijke geloofsbeginselen
stoelde. Daarom hadden zij sterke twijfels bij openbaar onderwijs dat niet
volledig gekerstend was. De gereformeerde leraar M.C. Cappelle, die in
september 1945 in het protestantse Correspondentieblad een beschouwing wijdde
aan het vraagstuk van de bijbel op de openbare school, sprak over het openbaar
onderwijs klare taal: ‘Waar de Schrift niet ten volle regeert, ook op school, daar
zijn verdervende machten aan het werk’. 54 T.C. Bos, voorzitter van de Unie,
had juist om die reden veel respect voor christenen die op openbare scholen
werkten. Zij predikten het evangelie immers onder veel moeilijker
omstandigheden dan hun collega’s in het openbaar onderwijs en konden
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hierdoor de onkerkelijken bereiken. Zendingsdrang gaf voor hem uiteindelijk
dus de doorslag, geen waardering voor andersdenkenden an sich. Het
wantrouwen van de katholieke M.R. Teijssen tegenover het openbaar onderwijs
ging nog wat verder. Hij betoogde in 1947 dat het openbaar onderwijs de eigen
humanistische grondslag maskeerde, om op slinkse wijze leerlingen aan de kerk
56
te ontlokken.
Binnen het openbaar onderwijs werd geërgerd op dergelijke insinuaties
gereageerd. De poging van katholieken en protestanten om de naoorlogse
nationale eenheid op christelijke leest te schoeien vond bij de vereniging
Volksonderwijs aanvankelijk nog enige weerklank, maar de Nederlandse
Onderwijzers Vereniging zag er meteen al weinig in. Het openbaar onderwijs
zou daardoor in de praktijk vrijzinnig-protestants worden, vreesde de NOV,
waardoor het respect voor andersdenkenden onvoldoende werd gewaarborgd.57
De christelijke bezwaren tegen het openbaar onderwijs zetten al helemaal kwaad
bloed. De NOV beschuldigde katholieken en protestanten van smetvrees omdat
zij blijkbaar meenden dat contact met buitenkerkelijken tot geloofsafval en het
58
humanisme zou leiden. Ook de kritiek van Teijssen wees Het Schoolblad met
kracht van de hand. ‘Wij zijn dikwijls bereid het onbehouwen geschrijf van de
heer T. met een medelijdend schouderophalen over onze kant te laten gaan’,
schreef de redactie meewarig, ‘maar deze keer maakt deze Roomse
schriftgeleerde het tegenover diegenen, die het wagen met hem van inzicht te
verschillen, al te [bont].’59 De redactie van Het Schoolblad beschouwde zijn stuk
als een aanval op de goede trouw van het openbaar onderwijs die uit de mond
van een katholiek wel heel ongeloofwaardig klonk. Fijntjes werd toegevoegd dat
katholieken hoge ogen gooiden in de vooroorlogse Nederlandse
misdaadstatistieken en zich dus tweemaal moesten bedenken voordat zij het
openbaar onderwijs op moreel terrein de les zouden lezen.
Dergelijke aantijgingen ademden eerder de sfeer van de vooroorlogse
schoolstrijd, dan van naoorlogse eenheid en gemeenschapszin. Deze voorbeelden
vormen geen uitzondering. Via talloze brochures, tijdschriftartikelen,
vakbondspolitiek en ruzies over schoolstichtingen wakkerden de
onderwijsorganisaties die eenheid predikten tegelijkertijd de onderlinge
verdeeldheid aan. Onderwijsorganisaties hielden de onderlinge conflicten
nauwgezet bij en rakelden ze op als zij dat nodig achtten. Volksonderwijs berichtte
steevast over dorpen waar de jeugd de openbare school had bezocht totdat
voorstanders van bijzonder onderwijs, naar het oordeel van de vereniging, de
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lokale eensgezindheid doelbewust doorkruisten. In het oorlogsjaar 1944 raakte
men in het Zeeuwse Oostburg verdeeld over een schoolstichtingskwestie, in
1945 gebeurde dat in Baarle-Nassau en Loon op Zand. In 1946 was Wissekerke
aan de beurt, net als Meeuwen en Oostburg, in 1949 trof de schoolstrijd het
Limburgse plaatsje Heer, in 1950 Streefkerk.60
Voor de kwestie-Elspeet trok Volksonderwijs in september 1946 wat meer
woorden uit. Dit Veluwse dorp, volgens het blad een rustiek en harmonieus
oord, was naar het oordeel van Volksonderwijs in de oorlog aan de splijtzucht van
het bijzonder onderwijs blootgesteld. Tot 1944 hadden de dorpskinderen
dankbaar gebruik gemaakt van de ‘gastvrijheid, die de openbare school hen
61
bood’, aldus het onderwijsblad. Mensen met verschillende levensovertuigingen
leefden er met elkaar samen en respecteerden elkaar, zoals hen dat op school was
geleerd. Vanaf 1944 zou die eensgezindheid echter bruut zijn verstoord omdat
een jonge hervormde predikant was aangetreden die de wind er goed onder had.
De jonge dominee moest ‘zijn sporen verdienen, en meende daarom de
tegenstellingen, die er altijd en overal in ons land zijn op het geloofsgebied, te
62
moeten versterken en toespitsen’. Daarom zette hij zich met succes in voor de
oprichting van een plaatselijke protestantse school, ter aanvulling op het reeds
aanwezige openbaar onderwijs. Verdwenen was het monopolie van de openbare
school ter plaatse, gedaan was het met de vredige rust van Elspeet. De
geloofsverdeeldheid die op nationaal niveau al zoveel schade had berokkend,
kreeg het Gelderse dorp in zijn greep.
De weergave van het gebeuren in Elspeet van Volksonderwijs, was niet
vrij van vooringenomenheid en gold juist daardoor als krachtige propaganda
voor de openbare school. Door de openbare school te presenteren als
eenheidsminnende overheidsschool die door theologische scherpslijpers werd
belaagd, verhief Volksonderwijs de openbaren tot eenheidsstrijders pur sang, terwijl
voorstanders van het bijzonder onderwijs als pleitbezorgers van verdeeldheid
werden afgeschilderd. Dat was kort na de oorlog geen benijdenswaardige positie,
zeker niet omdat veel voorstanders van bijzonder onderwijs zelf verlangens naar
eenheid koesterden. Het resultaat was ironisch. Voorstanders van protestants,
katholiek en openbaar onderwijs hadden strijdige opvattingen over de
eenheidsgedachte waarop het naoorlogse Nederland moest worden gebouwd.
Geen van hen was echter bereid om de consequentie van deze strijdige
eenheidsgedachten, verdeeldheid, voor eigen rekening te nemen.
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Zo ontstond een gepolitiseerde strijd waarin confessionele protestanten,
katholieken en openbaren elkaar van splijtzucht betichtten en zichzelf als
eenheidsstrijders bestempelden. Omdat zij niet graag voor verdeeldheidszaaiers
werden aangezien, maakte de protestantse vereniging Christelijk-Nationaal
Schoolonderwijs graag onderscheid tussen een gezonde ‘eenheid’, waarbij ruimte
voor verscheidenheid tussen groepen bleef bestaan en ‘éénheid’, waardoor
iedereen hetzelfde moest zijn. 63 Het Katholieke Schoolblad onderscheidde een
vruchtbare, nationale eenheid van een schijn-eenheid die een hogere realiteit
miskent.64 Het blad verklaarde twee jaar later preciezer waarom katholieken hun
kinderen buiten het openbaar onderwijs moesten houden: op de openbare
school ging men uit van ‘een foutief begrepen mensennatuur’ die
‘onherroepelijk [zou leiden] tot foutieve methoden en teleurstellende
resultaten’. 65 Het Schoolblad hield intussen staande dat de ontkerstening van de
openbare school een ernstige zaak was die vooral door splijtzuchtige katholieken
66
en protestanten was bevorderd. Groeiende eenheid in naoorlogs Nederland
werd door iedereen beleden, maar feitelijk stelde elke groep haar voor als de
zegetocht van het eigen grote gelijk.
Het naoorlogse eenheids- en vernieuwingsstreven lijkt daarmee een lege
huls, maar dat was toch niet helemaal het geval. Op drie terreinen was de
invloed van de naoorlogse eenheidsgedachte onmiskenbaar. Ten eerste had de
eenheidsgedachte het idee opgewekt dat grotere maatschappelijke toenadering
tussen de levensbeschouwingen wenselijk was waar mogelijk, hoe moeilijk dat in
de praktijk ook bleek. Ten tweede had het naoorlogse saamhorigheidsbesef
daadwerkelijk tot toenadering tussen de onderwijsorganisaties geleid. Het
belangrijkste voorbeeld daarvan is de ANOV, de overkoepelende federatieve
vereniging waarin de onderwijsorganisaties de mogelijkheden tot pragmatische
samenwerking inzake arbeidsvoorwaarden voorzichtig verkenden. Ten slotte
leverde de naoorlogse nadruk op maatschappelijke eenheid een gepolitiseerde
strijd langs lijnen van eenheid en verdeeldheid op, waarbij geen van de
onderwijsorganisaties de verdeeldheid van de natie in de schoenen geschoven
wilde krijgen. Wie ‘verdeeldheid’ als etiket kreeg opgeplakt, werd in staat van
verdediging gesteld. Dat bleek vooral toen kort na de oorlog een politieke
beweging ontstond die een weg naar eenheid wilde wijzen aan het verdeelde
Nederland.
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De doorbraak en het openbaar onderwijs
Terwijl de onenigheid over de beoogde eenheid geleidelijk toenam, trad in juni
1945 een nieuwe minister van Onderwijs aan die via doelgerichte
onderwijspolitiek nationale saamhorigheid nastreefde: Gerardus van der Leeuw.
Van der Leeuw was geen man van de politiek. Tussen 1908 en 1916 had hij
Godgeleerdheid en Egyptologie gestudeerd in Leiden, Berlijn en Göttingen,
twee interesses die hij sinds 1918 combineerde als Groningse hoogleraar in de
geschiedenis der godsdiensten, phaenomenologie van de godsdienst,
encyclopedie der godgeleerdheid en Egyptische taal en letterkunde. Pas tijdens
de oorlog was de wetenschapper Van der Leeuw zich in de politiek gaan
mengen, omdat hij vond dat Nederland na de bevrijding niet opnieuw in
verdeeldheid mocht vervallen. In eendracht lag haar kracht.
Van der Leeuw sloot daarmee aan bij de doorbraakbeweging, een
politiek verbond van politici en intellectuelen dat zich sterk maakte voor een
eensgezind naoorlogs Nederland en zich verzette tegen de religieuze splijtzucht
67
uit het interbellum. Dit verzet tegen verdeeldheid had wortels in vooroorlogse
eenheidsbewegingen. In de jaren dertig had een kleine politiek-maatschappelijke
elite zich tegen de levensbeschouwelijke verdeeldheid verzet via
‘volkseenheidsconferenties’ en in de politieke beweging ‘Eenheid door
Democratie’.68 Hun roep om eenheid, voor de oorlog nog een marginaal geluid,
69
was in de oorlog aangezwollen. Niet alleen in Nederland, maar ook in
nabijgelegen landen werd op eenheid en vernieuwing aangedrongen.70 In België
bood de Union Démocratique Belge (UDB) verzet tegen de vooroorlogse
verhoudingen op een manier die sterk aan de Nederlandse eenheidsbewegingen
71
deed denken. In Frankrijk, waar de geloofsverdeeldheid minder leefde, heerste
desondanks een krachtige vernieuwings- en eenheidsdrang waaruit in 1946 de
Vierde Republiek ontstond. 72 De eenheidsgedachte leek internationaal het tij
mee te hebben. Toen in Nederland in 1945 een ‘doorbraakbeweging’ opstond,
geleid door de daartoe opgerichte Nederlandse Volksbeweging (NVB), leek een
doorbraak naar nationale eenheid al met al aanstaande.
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Vanaf het begin was duidelijk dat minister Van der Leeuw niet van zins
was om deze eenheidsgedachte ongemerkt aan het levensbeschouwelijk
verdeelde onderwijs voorbij te laten gaan. Tijdens de formatie van het eerste
naoorlogse kabinet-Schermerhorn, waarin Van der Leeuw zitting nam, had de
Anti-Revolutionaire Partij (ARP) haar hart vastgehouden voor de ingrijpende
vernieuwingsplannen waarmee de minister, naar eigen zeggen, een scheidslijn
tussen het christelijke en het ‘heidense’ volksdeel in naoorlogs Nederland wilde
voorkomen. 73 Daarom bestreed Van der Leeuw de wederopbouw van het
vooroorlogse bijzonder onderwijs en stelde hij aan katholieken en confessionele
protestanten voor: ‘laat ons van de beruchte “vier zuilen” van ons volksbestaan,
in ieder geval de twee, die als ons particulier eigendom gelden, met eigen hand
afbreken’. 74 In plaats daarvan wilde de hervormde minister een algemeenchristelijke openbare school in het leven roepen, die zowel de eenheid als het
christelijke karakter van het onderwijs moest waarborgen.
Deze religieuze interpretatie van de doorbraak, die de verbindende
waarde van een algemeen christendom benadrukte, leidde na de oorlog een
levendig bestaan onder hervormde protestanten. Deze hervormden hoopten via
de doorbraak een einde te maken aan de geleidelijke neergang van de
Nederlandse Hervormde Kerk. In de negentiende eeuw was nog 55% procent
van de bevolking hervormd, maar dat aandeel was na de oorlog tot ongeveer
75
dertig procent gedaald. Veel hervormden meenden dat de samenbindende
76
volkskerk door onderlinge strijd was afgekalfd. Het protestantse volksdeel, dat
vroeger eensgezind de volkskerk bezocht, was volgens hen verdeeld geraakt
omdat godsdienst in de negentiende eeuw een voorwerp van politieke strijd was
geworden via de schoolstrijd. Abraham Kuypers Doleantie en de opkomst van
specifiek christelijke politiek hadden de verdeeldheid versterkt. Door godsdienst
en politiek te ontkoppelen, hoopten de hervormden hun oude volkskerk te
herwinnen.77 Als geloof niet langer werd verward met collectieve politieke strijd,
maar juist als persoonlijke opdracht aan de gelovige werd gepresenteerd, lag de
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heropleving van het protestantse Nederland onder handbereik. De doorbraak
bood de hervormden dus een eenheids- én een kersteningsideaal.
Dit protestantse verlangen werd binnen de doorbraakbeweging echter
niet door iedereen gedeeld. Tegenover de hervormde doorbraakaanhangers
stonden klassieke sociaal-democraten die voor de oorlog tot de SociaalDemocratische Arbeiderspartij (SDAP) hadden behoord. Deze oud-SDAP’ers
koesterden hele andere verwachtingen van de doorbraak. Waar hervormden
politiek uit de kerk wilden weren, verzetten de klassieke sociaal-democraten zich
tegen kerkelijke inmenging in de politiek. Zij beschouwden christelijke politiek
als oneigenlijk, omdat confessionele partijen kiezers verenigden op basis van
geloof. Daarmee zouden confessionelen de werkelijke politieke tegenstelling
tussen arbeiders en grootkapitaal verdoezelen. 78 Als de macht van christelijke
partijen werd gebroken, zou de zuiverheid van de Nederlandse democratie
daarmee zijn gediend. Gelovigen moesten volgens de sociaal-democraten
zelfstandig, zonder kerkelijk advies, hun politieke oordeel vormen. Hoewel de
sociaal-democraten erkenden dat het geloof een persoonlijke inspiratiebron voor
politiek kon zijn, verzetten zij zich tegen het idee dat de bijbel politieke keuzes
voorschreef. 79 Daarom keerden de sociaal-democraten zich tegen politieke
partijvorming op basis van geloof.
De hervormden en de klassieke sociaal-democraten, de twee
bloedgroepen van de doorbraakbeweging, hadden verschillende samenlevingen
voor ogen. Waar hervormden Nederland wilden herkerstenen, wilden de
socialisten de landelijke politiek seculariseren. Mede dankzij deze onuitgesproken
verdeeldheid bleef de eenheidsgedachte van de doorbraak onuitgewerkt. 80 De
Nederlandse Volksbeweging hield beide partijen binnenboord en bleef dus
onduidelijk over de eenheid die zij beoogde. Ze wilde Nederland voeden uit ‘de
levende bronnen van Christendom en Humanisme’, uit ‘normen van
barmhartigheid, gerechtigheid, waarheid en naastenliefde, die naar het Evangelie
in Gods wil gegrond zijn, maar ook in andere dan Christelijke overtuiging
worden gegrond’.81 Vastomlijnder werd de eenheidsgedachte niet. Ook binnen

78

Bram Mellink, ‘Tweedracht maakt macht. De PvdA, de doorbraak en de ontluikende
polarisatiestrategie’, BMGN / The Low Countries Historical Review 126:2 (2011) 30-53,
aldaar 37-38.
79
Dit uitgangspunt werd expliciet opgenomen in het eerste naoorlogse
beginselprogramma van de Partij van de Arbeid uit 1947, als bijlage toegevoegd aan Bart
Tromp, Het sociaal-democratisch programma. De beginselprogramma’s van SDB, SDAP en
PvdA 1878-1977 (Amsterdam 2002) 523.
80
Tity de Vries, Complexe consensus. Amerikaanse en Nederlandse intellectuelen in debat over
politiek en cultuur 1945-1960 (Hilversum 1996) 209.
81
J.Th.M. Bank, Opkomst en ondergang van de Nederlandse Volksbeweging (Deventer 1978)
54.

46

de nieuw gevormde Partij van de Arbeid, die de doorbraakgedachte vanaf 1946
zou gaan uitdragen, nam de eenheidsgedachte geen vaste contouren aan.
Van de eenheid die de doorbraakbeweging propageerde, is na de oorlog
weinig terechtgekomen: het onderwijsstelsel werd niet herijkt maar herbouwd,
de PvdA bleef als politieke partij te klein om de christelijke partijen naar de
kroon te kunnen steken, de herkerstening van Nederland bleef uit en oude
levensbeschouwelijke organisaties keerden terug. Het eensgezinde Nederland
waarvan de doorbraakbeweging droomde, werd niet gerealiseerd. Vijf jaar
oorlog had de maatschappelijke verdeeldheid tijdelijk toegedekt, maar kon haar
niet voor eeuwig wegnemen.
Tijdgenoten en historici hebben de doorbraak daarom vaak als een
mislukking getypeerd. 82 Wie de nalatenschap van de doorbraak op grond van
eenheidsdrang taxeert kan niet om die conclusie heen, maar schuift daarmee het
belangrijkste deel van haar erfenis ongezien terzijde. De doorbraakbeweging
werd namelijk niet alleen bijeengehouden door een onuitgewerkt eenheidsideaal,
dat haar eerder verdeelde dan verbond. De samenwerking tussen de
verschillende doorbraakgroepen kwam vooral voort uit een gezamenlijk belang:
de ontkoppeling van godsdienst en politiek. Met deze ontkoppeling hoopte de
doorbraakbeweging twee vliegen in een klap te slaan. Waar de kerk werd
bevrijd van de politieke onenigheid die tot verdeeldheid binnen het christendom
zou leiden, werd de politiek niet langer door kerkelijke inmenging verstoord.
Politiek, kerk en samenleving waren volgens de doorbraakbeweging gebaat bij
een verpersoonlijking van godsdienst, waardoor religie niet langer inzet werd
van collectieve strijd, maar een zaak werd van het persoonlijk geweten.
Dit pleidooi voor de verpersoonlijking van godsdienst werd gevoed
door een brede internationale herbezinning op de relatie tussen kerk, staat en
83
individu.
De ervaring met het totalitaire Hitler-Duitsland had deze
herbezinning urgent gemaakt, allereerst in politieke zin. Winston Churchill
legde de strijd van Groot-Brittannië tegen het nationaal-socialisme al in
september 1939 uit als een strijd ‘to establish, on impregnable rocks, the rights of
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the individual’. De geallieerden zouden hun strijd tegen Hitler uit naam van
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het vrije individu blijven voeren en beklemtoonden de overwinning van het
vrije individu door na de oorlog de Verenigde Naties op te richten en de
Universele verklaring van de rechten van de mens af te kondigen. Voortaan
beriep de internationale politieke orde zich op het primaat van het individu.85
Ook in religieuze kringen nam het debat over de relatie tussen individu
en gemeenschap nieuwe vormen aan. De katholieke filosoof Jacques Maritain
betoogde in 1942 in zijn boek Les droits de l’homme et la loi naturelle dat de hogere
geestelijke ontwikkeling van het individu geen isolement, maar een open contact
met de samenleving vergde, opdat de menselijke gemeenschapszin én het
individuele plichtsbesef tot wasdom kwamen. 86 Hiermee onderstreepte hij het
belang van het gewetensvolle individu als bouwsteen voor een krachtige
gemeenschap. De Zwitserse theoloog Karl Barth, wiens werk in naoorlogs
Nederland vooral onder hervormde protestanten gretig aftrek vond, ging nog
een stap verder in zijn nadruk op het geweten van de individuele gelovige.
Volgens Barth was Gods wil principieel onkenbaar, waardoor de individuele
mens nooit uit Zijn naam kon spreken. 87 ‘De heerschappij van Christus is
88
werkelijk de heerschappij van Christus!’, meende Barth. En hij voegde daar
waarschuwend aan toe:
‘Men zal, wanneer men gaarne en in ernst christen zou willen zijn, niet
waakzaam genoeg kunnen zijn (…) of men de heerschappij van Christus toch
niet misschien al-reeds of al-weer onder zijn eigen heerschappij gebracht, voor
zijn eigen plannen gespannen en voor zijn eigen werkzaamheid ingeschakeld
heeft. Indien dit zoo is, dan zal men zich over een vroeg of laat intredende
89
katastrophe van zijn vermeend geloof niet tezeer moeten verwonderen’.

Politieke partijen konden het zich daarom niet permitteren om hun geloof in
God tot inzet van politieke strijd te maken, omdat zij Zijn wil niet kenden, laat
staan dat deze in politieke partijprogramma’s kon worden opgetekend.
Vele van deze politiek-theologische discussies over de relatie tussen
individu, kerk en samenleving gingen aan het Nederlandse onderwijs voorbij.
De diepere boodschap die werd uitgedragen, de verpersoonlijking van
godsdienst, miste haar uitwerking echter niet. De discussie over
verpersoonlijking werd binnen het onderwijs aangezwengeld door
onderwijsorganisaties voor het openbaar onderwijs die daarvan hoge
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verwachtingen koesterden. Toen in december 1945 het eerste naoorlogse
nummer van het tijdschrift Volksonderwijs verscheen, gebruikte de redactie het
verpersoonlijkingsideaal als basis voor haar visie op de toekomst van het
naoorlogse openbaar onderwijs. ‘Hoe zal ons volk er toe komen de
waardebepaling van een mens niet langer afhankelijk te stellen van het al of niet
behoren tot een bepaalde kerk of bepaalde partij, maar uitsluitend van ’s mensen
karakter, van wat hij presteert in ’t belang der gemeenschap en van de wijze
waarop hij dat doet?’, hield de redactie haar lezers voor.90 Ze gaf ogenblikkelijk
zelf het antwoord: volksopvoeders moesten die verantwoordelijkheid dragen.
Daarmee kreeg het openbaar onderwijs ‘de hoge roeping’ toebedeeld om de
Nederlandse jeugd te laten uitgroeien tot gewetensvolle individuen en aldus ‘de
broederschapsgedachte, het saamhorigheidsbesef’ in Nederland te bevorderen.
Dit hartstochtelijke pleidooi voor de verpersoonlijking van religieuze en
maatschappelijke verhoudingen stond niet op zichzelf. Zowel de vereniging
Volksonderwijs als de Nederlandse Onderwijzers Vereniging accentueerden in
de daaropvolgende jaren regelmatig hun wens om godsdienst tot een
persoonlijke gewetenskwestie te maken. Volksonderwijs betitelde het
godsdienstbesef in vooroorlogse protestantse en katholieke kringen als ‘geestelijk
imperialisme’. 91 Voorstanders van bijzonder onderwijs zouden hun leerlingen
slechts tot godsdienstig-ideologische strijdbaarheid opvoeden en deden daarmee
het ware godsbesef geweld aan. De Nederlandse Onderwijzers Vereniging
verklaarde dat de deur van de openbare school open stond voor christelijke
leerlingen, zodat de ontkerstening daarvan niet verder zou doorzetten en zij op
haar eigen wijze godsdienstigheid en christelijke beschaving aan haar leerlingen
kon meegeven. 92 Deze godsdienstigheid verschilde van het godsbesef in het
bijzonder onderwijs, waar volgens Het Schoolblad de ‘eigen woning in de grond
van de zaak identiek [is] met het huis des Vaders’.93 In het openbaar onderwijs
zou het geloof echter een persoonlijke zoektocht blijven.
Dergelijke verklaringen waren deels bedoeld om protestanten en
katholieken de loef af te steken, maar voorstanders van openbaar onderwijs
werden ook door een oprechte betrokkenheid bij het geloofsleven gedreven.
Kort na de oorlog ontstond onder openbaren een uitvoerige discussie over de
verwezenlijking van een persoonlijker geloofsleven op school. Bijbelles kwam
hierdoor hoog op de agenda te staan. In augustus 1945 constateerde het
hoofdbestuur van Volksonderwijs dat het Nederlandse volk behoefte zou hebben
94
aan aanraking met de bijbel in het onderwijs. Kwam het openbaar onderwijs
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wel voldoende aan die wens tegemoet? Veel hervormden in het openbaar
onderwijs meenden van niet. Verlangend naar een algemeen-christelijke
openbare school stelden zij voor om de opvoeding tot gewetensvol gelovige aan
ieder schoolkind aan te bieden.
Bezorgd trapte de Nederlandse Onderwijzers Vereniging op de rem. De
vakorganisatie verklaarde in maart 1946 dat zij bijbelonderwijs belangrijk vond,
maar dat de bijbel op de openbare school geen verplichte kost mocht worden.95
Enkele maanden laten herhaalde Het Schoolblad deze zorg, omdat Volksonderwijs
en de nieuw opgerichte PvdA steeds sterker in de richting van algemeen
christelijk openbaar onderwijs bewogen. 96 Hierdoor dreigde de vrijheid van
ongelovigen in de verdrukking te komen. De NOV was niet de enige partij die
zich daarover zorgen maakte. Ook A.P. Jungcurt, principeel voorstander van
protestants onderwijs, nam aanstoot aan de wijze waarop sommige pleitbezorgers
van de openbare school speelden met het ideaal van verplicht bijbelonderwijs
voor iedereen. ‘Natuurlijk zijn we niet blind voor het feit, dat op de Openbare
School kinderen gaan uit gezinnen, waar men, welbewust, meent het kind niet
met de Bijbel in aanraking te moeten brengen’, schreef hij in april 1946 in De
Christelijke Onderwijzer. ‘Dat kunnen we betreuren, maar (...) we willen ons niet
stellen op het standpunt, dat de minderheden dan maar onderdrukt moeten
worden. Dat is nòch verstandig, nòch eerlijk’.97
Waarom werden in het openbaar onderwijs zulke hoge verwachtingen
van de verpersoonlijking van godsdienst gekoesterd? De naoorlogse
belangstelling voor de verpersoonlijking van het geloofsleven in het openbaar
onderwijs had verschillende achtergronden. Ze hield in de eerste plaats verband
met de historische relatie tussen hervormde protestanten en de openbare school.
Veel hervormde gelovigen beschouwden het openbaar onderwijs van oudsher als
een verlengstuk van hun ‘volkskerk’, waar gelovige kinderen naartoe werden
gestuurd en ongelovige leerlingen met het evangelie in aanraking kwamen. De
algemeen-christelijke openbare school, die naar de letter van de wet sinds 1857
was verdwenen, leefde in hervormde kringen voort.
Voor de hervormden in het protestantse onderwijs had de discussie over
de verpersoonlijking van godsdienst een vanzelfsprekend religieus belang. Dit
vraagstuk was na de oorlog extra urgent vanwege de eerdergenoemde moeilijke
positie waarin de volkskerk verkeerde. De Nederlandse volkstellingen, die sinds
1795 periodiek werden gehouden, laten dat duidelijk zien. Tot ongeveer 1880
rekende meer dan de helft van de Nederlanders zich tot de hervormde kerk,
waardoor de hervormden met afstand de grootste geloofsgemeenschap van
95

Het Schoolblad jrg. 1, afl. 3, 1 maart 1946, 39.
Ibidem jrg. 1, afl. 7, 4 mei 1946, 99.
97
De Christelijke Onderwijzer jrg. 46, afl. 7, 3 april 1946, 7.
96

50

98

Nederland vormden. Vanwege de afscheiding van de synodaal gereformeerden
in 1886 en door de opzienbarende stijging van het aantal onkerkelijken was de
vanzelfsprekende dominantie van de hervormde kerk echter gebroken. Bij de
volkstelling van 1947 rekende minder dan een derde deel van de Nederlandse
bevolking zich tot de aanhang van de volkskerk.
Omdat de Nederlandse bevolking in dezelfde periode snel groeide bleef
de hervormde kerk goed gevuld, maar haar relatieve neergang was geen hoopvol
teken. In deze situatie bood de verpersoonlijking van godsdienst perspectief.
Hierdoor konden hervormden, die voortaan als gewetensvolle, persoonlijk
bezielde gelovigen werden grootgebracht, de wereld in om daar Gods Woord te
laten klinken. De Generale Synode van de hervormde kerk ondersteunde deze
koers en sprak zich in 1946 uit voor ‘de eenheid van het gehele volk, als
geroepen tot de dienst van God, boven de gescheidenheid in volksdelen’.99 Het
gloednieuwe ‘energiecentrum’ Kerk en Wereld werd de voornaamste denktank
voor de ‘nieuwe koers’ van de hervormden en wist vernieuwingsgezinde
theologen als Willem Banning en Hendrikus Berkhof aan zich te binden.100 Zij
meenden dat iedere gelovige een persoonlijke band met God moest opbouwen
en de noodzaak van het geloof voor zijn eigen persoonlijk leven moest
erkennen. 101 Op basis van die bezieling kon de hervormde kerk opnieuw tot
volkskerk uitgroeien. Vanzelfsprekend zagen veel hervormden binnen het
openbaar onderwijs volop mogelijkheden om deze kerkelijke koers vanuit het
onderwijs te ondersteunen.
In de tweede plaats hadden ook onkerkelijken in het openbaar onderwijs
redenen om de verpersoonlijking van godsdienst toe te juichen. Zij kon immers
een einde maken aan de collectief gevoerde, gepolitiseerde godsdienststrijd
waarmee de openbaren slechte ervaringen hadden opgedaan. Sinds de late
negentiende eeuw ondervonden voorstanders van openbaar onderwijs steeds
meer weerstand van protestanten en katholieken die zich van de openbare school
afkeerden en, in eigen kring verenigd, een politieke strijd om eigen scholen
98
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voerden. Het aantal bijzondere scholen steeg hierdoor snel, zeker na de
financiële gelijkstelling van 1917, terwijl het openbaar onderwijs halveerde. De
inzet voor de verpersoonlijking van religie bood na de oorlog echter hoop op
herstel van het vroegere ‘volksonderwijs’. Als godsdienst een zaak van het
individuele geweten werd, en afzonderlijke organisatie op basis van
geloofsovertuiging niet langer nodig was, kon de openbare school haar positie als
samenbindende overheidsschool versterken.
De aandacht voor de verpersoonlijking van godsdienst lag in de derde
plaats in het verlengde van een langgekoesterde wens om het openbaar
onderwijs een nieuw gezicht te geven. Dit ideaal was oorspronkelijk uit nood
geboren. De schoolstrijd had het openbaar onderwijs aan het begin van de
twintigste eeuw op ideologisch terrein in het nauw gedreven. Terwijl
protestanten en katholieken de strijd om eigen scholen voerden, moest het
openbaar onderwijs het etiket ‘neutraal’ verduren, een verwijzing naar het
neutraliteitsbeginsel dat sinds 1857 in de schoolwet stond opgetekend.
Neutraliteit was geen aantrekkelijk beginsel. Daarom hadden de socialist A.H.
Gerhard en de pedagoog Philip Kohnstamm in 1923 gepoogd om het openbaar
onderwijs een wervender opdracht mee te geven. De openbare school moest het
kind bieden wat het gezin niet geven kon: de opvoeding tot gemeenschapszin,
tot ‘dat wat vereenigt en samenbindt’, tot ‘gemeenschap in dien zin, dat
verschillende menschen van verschillende levensrichting en verschillenden aanleg
102
in vrede samen werken’. De verpersoonlijkingsgedachte bood een uitgelezen
kans om dit bindingsideaal met nieuw elan onder de aandacht te brengen en de
indruk van een anti-godsdienstige, neutrale overheidsschool weg te nemen.
Godsdienst werd immers niet door het openbaar onderwijs geweerd, maar werd
als een persoonlijke aangelegenheid beschouwd.
Ten slotte sloot de verpersoonlijkingsgedachte aan bij pedagogische
vernieuwingspogingen in het onderwijs die door opvoeders uit verschillende
landen werden ondernomen en waarvoor Nederland in het interbellum
belangstelling had gekregen. Kort na de oorlog besteedden de openbare,
protestantse en katholieke onderwijsvakbladen ruimschoots aandacht aan de
vernieuwingsidealen van onderwijsvernieuwers als Maria Montessori uit Italië en
de Amerikaanse Helen Parkhurst, die de eigen ontwikkeling van het individuele
kind binnen het onderwijs centraal zeiden te stellen. 103 Soms besteedden de
onderwijsbladen ook aandacht aan verstrekkender, anti-burgerlijke
onderwijsvernieuwingen. De vrije seksuele opvoeding van de Britse Alexander
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Neill uit de jaren twintig is daar een voorbeeld van, net als de expressieve,
marxistisch gestoelde pedagogiek van de Fransman Célestin Freinet. 104 Ook
Nederland kende zijn eigen markante onderwijsvernieuwers: de hervormde Kees
Boeke, die in een soort familievorm zijn leerlingen tot zelfwerkzaamheid en
gemeenschapszin opvoedde in zijn nog altijd bestaande Werkplaats, Jan Ligthart,
die in de Schilderswijk naam maakte met zijn inlevende didactiek en de
Amsterdamse socialist Theo Thijssen, die zich niet zozeer op
onderwijsvernieuwing stortte, maar niettemin uitgroeide tot gemeenplaats in het
onderwijs vanwege zijn populaire boek De gelukkige klas uit 1926.105
De gezaghebbende hoogleraar Philip Kohnstamm, een natuurkundige
die zich op latere leeftijd zowel tot het protestantisme als tot de pedagogiek
bekeerde, liet bij uitstek zien hoe deze pedagogische aandacht voor het
individuele kind kon samenvloeien met het streven naar gemeenschapszin. Voor
Kohnstamm nam het persoonlijk geweten van de mens een centrale plaats in de
opvoeding in, een geweten dat niet alleen het intellect maar de gehele
persoonlijkheid omvatte.106 Kohnstamm sprak van ‘personalisme’ en benadrukte
hoe het geweten van ieder mens apart werd gevormd. ‘Differentiatie is haar
wachtwoord’, had hij daarom al in 1919 bij de aanvaarding van zijn leerstoel
pedagogiek vastgesteld. 107 Dat inzicht was innig verweven met Kohnstamms
overtuiging dat elke gelovige op basis van zijn eigen geweten een band met God
opbouwde. De gedachte dat het persoonlijk geweten voorwaarde was voor
oprechte gemeenschapszin, maakte sinds het interbellum een gestage opmars in
de Nederlandse pedagogiek. Na de oorlog raakte zij wijd verbreid, deels door
Kohnstamms inspanningen, maar ook door het invloedrijke pedagogische werk
van zijn leerling Martien Langeveld, die zich na de oorlog inzette voor de
108
‘zelfverantwoordelijke zelfbepaling’ van het kind.
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De naoorlogse aandacht voor verpersoonlijking had het openbaar
onderwijs dus veel te bieden. Zij bracht een nieuw ideologisch elan, dat
openbare scholen in staat stelde om zich aan het imago van neutraliteit te
ontworstelen. Ze gaf het openbaar onderwijs een eigen verhaal over godsdienst
en godsdienstonderwijs. Ze sloot aan bij heersende pedagogische trends en stelde
bovendien de mogelijkheid tot groei in het vooruitzicht. In de eerste naoorlogse
jaren zou het openbaar onderwijs er snel in slagen munt uit deze
verpersoonlijking van geloofsbeginselen te slaan en het bijzonder onderwijs aldus
met nieuw elan te bestrijden.
De moeizame verdieping van geloofsbeginselen
Het openbaar onderwijs ontwikkelde dankzij de doorbraak en de nadruk op
religieuze verpersoonlijking een nieuw zelfbewustzijn en nieuw zelfvertrouwen.
Daarmee gewapend bonden voorstanders van openbaar onderwijs in de eerste
naoorlogse jaren met nieuwe energie de strijd met het bijzonder onderwijs aan.
Met zichtbaar genoegen schoof Het Schoolblad in 1946 niet alleen de
verdeeldheid, maar ook de ontkerstening van Nederland in de schoenen van het
bijzonder onderwijs. Protestanten en katholieken zouden de ontkerstening
bevorderen door scholen met een onchristelijk karakter op te richten:
‘onchristelijk. Laten wij dit ook maar scherp stellen. De Prot. Christelijke groep
kon in 1920 voor eigen kinderen een, natuurlijk naar eigen overtuiging
gewenste, school krijgen; echter alleen door de Rooms-Katholieke groep
datzelfde recht te geven. D.w.z. dat men, om eigen kinderen veilig te kunnen
stellen, de Roomse Kerk in staat stelde een derde van de Ned. jeugd op te
voeden in wat men in Prot. Chr. kringen Rooms bijgeloof noemt. En de
Roomse groep kon eigen kinderen veilig stellen, maar moest als prijs betalen de
gelegenheid om een derde der Ned. jeugd systematisch op te voeden tot ketterij.
Hierop is van beide zijden slechts te antwoorden met de vraag: “Ben ik mijns
109
broeders hoeder?” Maar afdoend is dat antwoord zeker niet’.

Soortgelijke zelfbewuste pogingen om het bijzonder onderwijs in diskrediet te
brengen kwamen in de late jaren veertig vaker voor. Volksonderwijs schreef dat
veel christenen de openbare school beschouwden als ‘de fatale moeder, die uit
haar borsten het anti-christelijk gif bij volle teugen aan ons volk te drinken geeft’,
maar meende dat langzamerhand het inzicht rijpte dat juist de confessionele
protestanten en katholieken, met hun splijtzuchtige neigingen, de
ontkerkelijking op hun geweten hadden.110
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Opvallend genoeg begonnen voorstanders van bijzonder onderwijs zich
deze kritiek aan te trekken. Aanvankelijk bleken vooral vrijzinnige protestanten
vatbaar voor de verwijten uit het openbaar onderwijs. Hoofdonderwijzer T.C.
Bos, voorzitter van de kleine protestantse onderwijsvakvereniging de Unie, ging
als een van de eersten over de streep. In de late jaren veertig uitte hij als
voorstander van protestants-christelijk onderwijs zijn bedenkingen bij de
vanzelfsprekendheid waarmee protestanten God aan hun kant meenden te
hebben. In september 1946 gebruikte Bos de bijbelse beeldspraak van het huis
op de rots, ofwel de christelijke houding die voortkwam uit het vaste geloof in
God. ‘Al gebruikt de Heer hier het beeld van de rots’, zo stelde Bos vast, ‘we
mogen wel ter dege toezien, dat we niet bouwen op een grondslag, die dood
is’.111 Bos zocht naar een christendom dat niet leunde op zelfverzekerdheid, maar
op zelftwijfel. Daarom toonde hij zich ontvankelijk voor kritiek uit het openbaar
onderwijs en verzette hij zich tegen de vastberadenheid waarmee sommige
protestantse collega’s initiatieven als de doorbraak afkeurden. Dit bracht Bos
soms in aanvaring met zijn achterban, bijvoorbeeld met de docent W.G.
Beeftinck, die uit protest tegen de protestantse toenadering tot andersdenkenden
zijn lidmaatschap van de Unie opzegde. 112 Bos ergerde zich zichtbaar aan de
vastberadenheid waarmee Beeftinck die beslissing nam en weigerde met hem in
discussie te gaan zolang ‘de heer B. [meent] (…) dat hij in Gods raadkamer is
113
geweest’.
De boodschap van Bos stuitte soms op weerstand, maar vond binnen de
Unie vooral veel weerklank. Buiten de muren van de Unie klonken intussen
vergelijkbare geluiden. Zo waarschuwde de protestantse zendeling Hendrik
Kraemer in april 1944 de Hervormde Raad voor Kerk en School tegen het
gevaar van zelfgenoegzaamheid in het protestantse onderwijs. Het merendeels
gereformeerde Correspondentieblad schreef dat christenen zich volgens Kraemer
slechts bekommerden om hun eigen kroost, terwijl zij de kinderen van
andersdenkenden ‘heel rustigjes aan het rijk van den duivel overlaten’. 114 Uit de
mond van een hervormde zendeling als Kraemer konden dergelijke woorden
niet helemaal verbazen. Ook Thijmen Bos, die zich bij de PvdA had aangesloten,
verkeerde in een omgeving waar het ideaal van verpersoonlijking op handen
werd gedragen. 115 Vasthoudender voorstanders van het bijzonder onderwijs
traden echter al spoedig behoedzaam in zijn spoor.
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De weg daartoe was niet onmiddellijk geplaveid. Confessionele
christenen, een groep die bestond uit katholieken, gereformeerden en een kleine
groep confessionele hervormden, hadden aanvankelijk weinig op met de
opvattingen over religie die voorstanders van openbaar onderwijs waren gaan
koesteren. Vooral de eenheidsgedachte van de doorbraak werd gehekeld.
Volgens de voorstanders van bijzonder onderwijs kon een oprecht christen alleen
een naaste zijn voor diegenen die de juiste God aanbaden. Verregaande
samenwerking met andersdenkenden was naar hun oordeel strijdig met een juiste
en oprechte aanbidding van God. Daarom wezen zij de eenheidsgedachte van de
doorbraak af: samenwerking met andersdenkenden was tot op zekere hoogte
mogelijk, maar bedreigde al snel de relatie tussen de gelovige en God.
Katholieken dienden daarom te streven naar de ‘grootst mogelijke
eenheid’, schreef redacteur F. Sarneel in 1945 in Het Katholieke Schoolblad.116 Dit
was federatieve samenwerking waarin verschillen tussen de aangesloten groepen
behouden bleven. Daarbij viel volgens Sarneel ‘een hiërarchie der waarden in
acht te nemen. Geestelijke goederen offeren we niet op voor tijdelijk gewin, we
117
verkopen geen eerstgeboorterecht voor linzensoep.’ Onder gereformeerden en
confessionele hervormden werd daarover in soortgelijke bewoordingen gedacht.
Toen een openbare school in Beverwijk in 1949 protestanten de maat nam door
te stellen dat zij het bijbelse gebod ‘Heb uw naaste lief als U zelven’
onvoldoende serieus namen, wees het Correspondentieblad bij monde van een
plaatselijke predikant op de zin ‘Hebt God lief boven alles’, die daaraan in de
bijbel voorafging. En hij vervolgde:
‘Wij willen graag verdraagzaam zijn. Dat is iets, waartoe het Evangelie ons ook
steeds weer aanspoort, behalve op dit punt. Op dit punt zijn niet wij, maar is
het Evangelie onverdraagzaam. (…) Als de relatie tot God, het liefhebben van
Hem niet onderwezen wordt, hoe zal de daaraan ondergeschikte verhouding tot
118
de naaste tot haar recht kunnen komen[?]’

Katholieken, orthodox-hervormden en gereformeerden zagen de pogingen tot
verdergaande samenwerking met andersdenkenden in de regel als teken van
principeloze schijneenheid. Het ideaal van verpersoonlijking van het geloof, dat
eveneens door voorstanders van openbaar onderwijs werd gepropageerd, werd
echter veel serieuzer in overweging genomen. Protestantse onderwijsorganisaties
begonnen daarmee toen zij zich voor een ingewikkeld vraagstuk zagen geplaatst:
was het lidmaatschap van de naoorlogse doorbraakpartij, de PvdA, verenigbaar
met het lidmaatschap van een protestants-christelijke onderwijsvakorganisatie?
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De zogenaamde ‘PvdA-kwestie’, die in 1947 in de protestantse
onderwijsvakorganisatie de Grote opspeelde, werd aangezwengeld na het ontslag
van twee leraren aan een middelbare school in Kampen. 119 Hun ontslag werd
veroorzaakt door hun persoonlijke keuze om na de oorlog toe te treden tot de
Partij van de Arbeid. De doorbraakbeginselen die de PvdA huldigde, werden
door het plaatselijke schoolbestuur onverenigbaar geacht met de christelijke
levenswijze die het bestuur van protestantse leraren verwachtte. Daarom werd de
onderwijsvrijheid in stelling gebracht, die het bijzonder onderwijs de
mogelijkheid gaf om leraren en leerlingen te weigeren die de
levensbeschouwelijke grondslag van de school niet onderschreven. Voor de
afdeling in Kampen bood deze plaatselijke beslissing echter onvoldoende
garanties voor het levensbeschouwelijk karakter van de protestantse school in
Nederland. Daarom diende Kampen, met steun van de afdeling Bedum, een
voorstel bij onderwijsvakvereniging de Grote in om het lidmaatschap van de
PvdA en het lidmaatschap van de Grote voortaan onverenigbaar te verklaren.120
Kampen en Bedum raakten daarmee een gevoelige snaar, want het
lidmaatschap van de PvdA, pleitbezorger van de doorbraak en een socialistische
partij, was in protestantse kringen zeer omstreden. Rond dezelfde tijd beklaagde
de redactie van Het Schoolblad zich nog over het gereformeerde dagblad Trouw,
dat onlangs ‘in een hoofdartikel’ had gewaarschuwd voor het socialistisch gif dat
121
leerlingen in het openbaar onderwijs werd ingespoten. Tegelijkertijd was er
een groot aantal leden van de vakvereniging dat zich tot de doorbraak
aangetrokken voelde, of op zijn minst begrip voor doorbraakaanhangers toonde.
Het hoofdbestuur van de Grote opereerde daarom voorzichtig. Het
gereformeerde hoofdbestuurslid A. van Andel schreef dat hij zich ‘zeer goed
[kon] voorstellen, dat zulk een kwestie, zich afspelend in je onmiddellijke
nabijheid invloed heeft op denken en oordelen. De Kampenaars, leden onzer
Vereniging, hebben van dichtbij meegemaakt, wat al narigheid zulk een [PvdA]lidmaatschap met zich kan meebrengen.’ 122 Toch vond hij de houding van
Kampen en Bedum onaanvaardbaar. Het PvdA-lidmaatschap was volgens Van
Andel een zaak van het eigen geweten, waarover het hoofdbestuur zich niet als
inquisiteur wilde uitspreken.
Dat standpunt werd gedeeld door Van Andels collega D.P. Bothof, die
een maand later een artikel met een soortgelijke strekking schreef.123 De Haagse
leerkracht P. Woestenenk vond de houding van het hoofdbestuur echter veel te
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slap. Naar zijn idee waren de aantijgingen van Kampen en Bedum tegenover
PvdA-leden volstrekt ongegrond en verdienden zij krachtig verweer.
‘Wat is nu de reactie op deze aantijging? (…) Een paar artikeltjes van de
voorzitter, die dit ook voelt en vaderlijk-grootmoedig de hoop uitspreekt, dat
de dwalenden zich zullen bekeren. Is dat alles? Waar blijft het enige antwoord,
dat op zulke ergerlijke insinuaties gegeven moet worden? Het scherpe protest
tegen de schandelijke verdachtmaking van mensen, die anders durven denken
dan men in Kampen of Bedum doet, tegen de kleinzielige inquisiteurs124
mentaliteit van deze lieden?’

Intussen had A. Tjoelker, lid van het hoofdbestuur, zich voor de afdelingen
Bedum en Kampen uitgesproken. Hij begon voorzichtige vergelijkingen tussen
PvdA’ers en landverraders uit de oorlog te trekken. 125 De sfeer binnen de
vakbond begon onaangenaam te worden. Intussen hadden ook de afdelingen
Groningen en Zuid-Beveland moties tegen de PvdA-leden ingediend en
dreigden dissidente leden van de rechtervleugel binnen de Grote met een
afscheiding.126 Bedroefd stelde Van Andel een jaar later vast dat de Grote vroeger
trots mocht zijn ‘dat zo lange jaren duizenden collega’s van zo uiteenlopende
geestelijke schakering elkander vonden en waardeerden binnen haar grenzen. (…)
En nu gaan we scheiden of dreigen we met scheiden. De ene groep wantrouwt
127
de andere’.
Het hoofdbestuur depolitiseerde het conflict ternauwernood en
benoemde een commissie die moest onderzoeken of het lidmaatschap van de
Grote met het PvdA-lidmaatschap verenigbaar was. 128 De commissie werd
zodanig samengesteld dat men van tevoren mocht verwachten dat zij het
oorspronkelijke bestuursstandpunt onderschreef: het PvdA-lidmaatschap en het
129
lidmaatschap van de Grote moesten verenigbaar zijn. Toen de commissie in
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1948 desondanks adviseerde om PvdA-leden te royeren, omdat ‘het
lidmaatschap van onze Vereniging onverenigbaar is met het lidmaatschap van
elke partij, die niet uitdrukkelijk Gods Woord aanvaardt als uitgangspunt van
denken en handelen’, verklaarde het hoofdbestuur dat zij zich niet wilde
bezighouden met politiek en kerk, maar met onderwijs. 130 De gemoederen
waren inmiddels weer tot bedaren gebracht en de zaak liep met een sisser af.
De PvdA-kwestie binnen de Grote was tekenend voor de late jaren
veertig, niet zozeer omdat zij de gemoederen deed oplaaien, maar vooral omdat
ze een opkomende discussie binnen het protestants onderwijs blootlegde: was
godsdienst een zaak van het eigen geweten, of een zaak van gezamenlijk
onderschreven beginselen? De verdeeldheid daarover was groot en de
onenigheid die daaruit voortvloeide, werd publiekelijk getoond. Voorstanders
van protestants onderwijs kruisten vol overgave de degens over de vraag of het
christelijk onderwijs ‘een noodgebouw’ was, bedoeld om af te breken zodra het
openbaar onderwijs voldoende ruimte aan religie bood, of als permanent huis
131
moest gelden.
Dit waren oude discussies, maar de naoorlogse aandacht voor een
persoonlijke godsbeleving zorgde ervoor dat zij op andere manieren werden
gevoerd. Polemisten die het christelijk onderwijs verdedigden begonnen zich af
te vragen of het protestantse onderwijs zich niet teveel afsloot voor de
132
onchristelijke buitenwereld en daardoor zijn evangelisatieplicht ontliep. Een
gereformeerde onderwijsbestuurder als A. van Andel verdedigde, net als zijn
hervormde collega Thijmen Bos, protestantse collega’s die bewust in het
openbaar onderwijs werkten om daar het evangelie te prediken.133 De discussie
over bijbelonderwijs op de openbare school werd door confessionele
protestanten niet alleen gevolgd maar ook gevoerd, meestal vergezeld van
134
waardering voor dergelijke pogingen tot kerstening.
Waar protestanten op drift raakten door de discussies over de
verpersoonlijking van het geloofsleven en openlijk debatteerden over hun
verhouding tegenover het naoorlogse openbaar onderwijs, hielden katholieke
onderwijsorganisaties de lippen op elkaar. Over de vraag of godsdienst een zaak
was van het eigen geweten of juist een collectieve aangelegenheid was, bestond
in katholieke onderwijsorganisaties weinig openbaar debat. Ook de eventuele
toetreding tot het openbaar onderwijs was onder katholieken nauwelijks
commissie zijn mij helaas geen nadere gegevens bekend. Vgl. Correspondentieblad jrg. 88,
afl. 32, 14 augustus 1947, 397.
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onderwerp van discussie. Waar protestanten zich kort na de oorlog het hoofd
braken over de vraag of men in het openbaar onderwijs bijbelonderwijs moest
geven, en de voor- en nadelen daarvan afwogen, schreef de redactie van Het
Katholieke Schoolblad in 1947 gewoonweg dat ‘de kwestie: de Bijbel op de
openbare school ja of neen, ons Katholieken niet bijzonder interesseert’.135
Het zou echter te eenvoudig zijn om de afzijdigheid van katholieken in
discussies over de doorbraak en het openbaar onderwijs als blijk van desinteresse
af te doen. De katholieke afzijdigheid had diepere oorzaken. Ten eerste hield de
relatieve rust in het katholiek onderwijs verband met de discussiecultuur in de
katholieke onderwijsorganisaties, die van de protestantse debatcultuur
136
verschilde. Het kenmerkende protestantse schisma tussen confessionelen en
niet-confessionelen ontbrak in het katholieke onderwijs. Katholieken hadden
hierdoor in eigen kring geen anti-confessionelen waartoe zij zich moesten
verhouden. In de tweede plaats was het katholieke wantrouwen jegens de
buitenwereld groter. Katholieken ervoeren tot na de Tweede Wereldoorlog
antipapistische tendensen in de samenleving, vooral onder protestanten. Hun
klachten waren niet ongegrond. Nog in het voorjaar van 1949 beklaagde de
Generale Synode van de hervormde kerk zich bij de regering-Drees over het op
handen zijnde voorstel om de regels voor processies te versoepelen. Met dit
voorstel stond volgens de synode ‘heel onze staats- en levensorde op het spel. De
processie is immers de voorloopster van wat ons te wachten staat, als het R.K.
Absolutisme heel het publieke leven voor zich opeist’.137
In deze beladen atmosfeer wekt het geen verbazing dat katholieken hun
verworven maatschappelijke positie, inclusief de vrijheid van onderwijs, sneller
bedreigd zagen dan protestanten, die zich sterker verbonden voelden met het
vermeende protestantse karakter van de Nederlandse natie. Naarmate
katholieken zich zelfbewuster gingen opstellen, groeide echter ook de behoefte
om de eigen katholiciteit zichtbaar uit te dragen. Het katholieke onderwijsblad
Het Schoolbestuur constateerde dan ook in 1952 dat katholieken veel te lang
hadden gepoogd te bewijzen dat zij de onderwijsvrijheid waard waren. 138
Inmiddels was de tijd aangebroken om deze molensteen af te werpen en
gezamenlijk te werken aan waarlijk katholiek onderwijs.
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Waar vooral hervormde protestanten zich na de oorlog toelegden op de
bredere verspreiding van het eigen geloof en daarbij in aanvaring kwamen met
hun gereformeerde collega’s, keerden katholieken zich naar binnen om de
katholieke levenssfeer recht te doen. In zijn overdenking ter gelegenheid van
nieuwjaar schreef redacteur F. Sarneel in 1947 dat katholieken zich meer
moesten gaan inzetten voor écht katholiek onderwijs, dat zich van andere
onderwijsvormen onderscheidde. ‘Als “zelf-cultuur” niet was gaan ruiken naar
cultuur zonder God, dan zou ik zeggen, dat hangt af van de wijze waarop elk
van ons ernst gaat maken met zelfcultuur, met het streven naar dieper en
zuiverder beleving van zijn katholieke beginselen’, spiegelde hij de lezers van Het
139
Katholieke Schoolblad voor.
Het Katholiek Onderwijzersverbond maakte werk van deze
herbezinning op de betekenis van het katholieke onderwijs. Kort na de
bevrijding had zij een onderwijsvernieuwingscommissie ingesteld die onderzocht
hoe een werkelijk katholieke school eruit moest zien. In het voorjaar van 1947
presenteerde de commissie haar bevindingen, verpakt in twintig beginselen. 140
De strekking van het rapport was dat de grondslag en de beginselen van de
katholieke school nooit vanzelfsprekend mochten zijn. Katholieke
onderwijsvernieuwing stoelde juist op de aanhoudende zorg voor de katholieke
beginselen:
‘Alleen een bewust gedragen beginsel maakt deze actie vruchtbaar en garandeert
haar veiligheid. (…) Vernieuwing van onderwijs in katholieke zin brengt mee:
ernstige bezinning van den onderwijzer op zijn eigen katholiciteit. (…) Het
onderwijs doortrokken met het katholicisme blijft een phrase, als niet de
141
individuele onderwijzer is: de gerechte mens, die leeft uit het geloof.’

De onderwijsvernieuwingscommissie voegde waarschuwend toe dat katholieken
alleen via deze individuele bewustwording een front konden vormen tegen
‘dezelfde actie van z.g. humanistische zijde’, waarmee de doorbraakaanhangers
werden bedoeld. 142 Haar inzet voor de verdieping van katholieke beginselen
werd aldus gestuurd door het verlangen om pleitbezorgers van de doorbraak met
hun eigen wapenen te bestrijden. Het katholieke onderwijs zou daarbij garen
spinnen, omdat de katholieke school hierdoor een gemeenschap werd waarin
bewust levende gelovigen werk maakten van hun persoonlijke band met God.
Katholieken leken zodoende beter tegen de doorbraak bestand. Tegelijkertijd
werden zij juist dankzij dit accent op de relatie tussen de gelovige en God,
139
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vatbaar voor de doorbraakaanname dat godsdienst een zaak van het individu is,
die via persoonlijke geloofsverdieping wordt aangesterkt.
Kort na de Tweede Wereldoorlog werden in het Nederlande onderwijs
specifieke katholieke en protestantse studiecentra opgericht, die de mogelijkheid
boden om de eigen levensbeschouwing te koppelen aan een kindgerichte,
143
individualistische pedagogiek.
De groeiende aandacht voor de geestelijke
fundamenten van het protestantse en katholieke onderwijs via de pedagogische
centra kon aldus bijdragen aan de verdieping en versterking van de eigen
grondslag en de eigen beginselen. Daarmee begonnen katholieke en protestantse
scholen de doelbewuste zoektocht naar hun christelijke identiteit. Achter deze
zoektocht school een verlangen naar een diepere geloofsbeleving, maar ook een
gevoelde noodzaak tot legitimatie van een godsdienstige identiteit die vroeger
vanzelfsprekender was. Deze vertwijfelde zoektocht naar verpersoonlijking van
het geloofsleven zou in het naoorlogse onderwijs beklijven.
Stuiptrekkingen van de schoolstrijd
Met de sterke nadruk op eenheid en de groeiende aandacht voor de individuele
beleving van het geloof op school, was de oude strijdbaarheid in het onderwijs
kort na de oorlog geleidelijk verminderd. De schoolstrijd had zijn scherpste
kanten verloren, al werd een open contact tussen het openbare, katholieke en
protestantse onderwijs soms nog door principiële bezwaren gedwarsboomd. Aan
het begin van de jaren vijftig zouden wederzijds wantrouwen en de neiging tot
levensbeschouwelijke zelforganisatie de gemoederen nog eenmaal flink doen
oplaaien. Dat gebeurde in de zomer van 1951 in het Friese dorp Hardegarijp.
De kwestie-Hardegarijp ontstond in een dorp van vijfduizend inwoners,
waar tot het begin van de jaren vijftig slechts een school stond: een openbare.
Ouders die bezwaren koesterden tegen het openbaar onderwijs, stuurden hun
kinderen naar protestantse scholen in de nabijgelegen dorpen Tietjerk en
Rijperkerk, beide op ongeveer drie kilometer afstand van Hardegarijp. Een
aantal ouders meende echter dat ook Hardegarijp een protestantse school
verdiende. Terwijl zij hiervoor steun zochten in het dorp, begon de plaatselijke
hervormde kerkenraad zich over de schoolstichtingsplannen te buigen. Korte tijd
later vonden de dorpelingen een circulaire op hun deurmat waarin zij konden
lezen dat de hervormde kerkenraad zich keerde tegen de schoolstichters en hen
opriep om ‘meer de eenheid van de Avondmaals-tafel dan van de bestuurstafel te
zoeken’. 144 De oprichting van een nieuwe protestantse school zou, profaan
uitgedrukt, de eenheid der gelovigen tenietdoen en werd op die gronden van de
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hand gewezen. Vanaf dat moment lagen de schoolstichters en de kerkenraad met
elkaar in de clinch.
De schoolstichtingskwestie in Hardegarijp was er een zoals er in de jaren
veertig vele waren geweest. 145 Waar deze eerdere plaatselijke kwesties echter
weinig belangstelling trokken, sloeg bij het conflict in Hardegarijp de vlam in de
pan. De spanningen rond Hardegarijp liepen op toen de gezaghebbende
hervormde theoloog Gerrit van Niftrik in december 1951 de kwestie
behandelde in een lezing voor het Verband van Hervormde Leraren in
Utrecht. 146 Nog voordat Van Niftrik zijn lezing uitsprak, had de hervormde
gemeente van Appingedam haar oordeel klaar: Van Niftriks lezing zou tot een
147
droeve vergadering leiden die afkeuring verdiende. Nadat Van Niftrik in zijn
lezing de Hardegarijpse kerkenraad in het gelijk had gesteld, zetten de
schoolstichters de hakken nog verder in het zand. Volgens de protestantse
besturenorganisatie Christelijk-Nationaal Schoolonderwijs, onder wiens vlag de
nieuwe school zou varen, was ieder kind op een christelijke school winst.148 Al
zou de school slechts twaalf leerlingen trekken, schreef redacteur H. Schroten,
dan nog was haar oprichting geoorloofd omdat het protestantse geloof zich dan
in twaalf gezinnen kon voortplanten. Verspreiding van dat geloof kon niet
wachten, omdat Nederland met de ‘S.S.-ideologie’ in de Tweede Wereldoorlog
slechts het voorspel had meegemaakt van ‘het europees-amerikaanse heidendom’
149
dat een greep deed naar de jeugd. Volgens Schroten ging het hier om niets
minder dan
‘de eindstrijd tegen het totalitair systeem van de Antichrist – de eindstrijd (…)
van de Westers-europese wereld en haar beschaving. Zouden wij in het
aangezicht van deze eindstrijd (…) ook maar één ogenblik aarzelen over de
keuze van de leerschool, waar onze kinderen zullen worden gewapend en
150
getraind voor het komende gevecht?’

De zaak begon uit de hand te lopen en trok daardoor nationale aandacht. De
vrijzinnig-protestantse onderwijsspecialist Philip Idenburg vond dat het de
protestantse onderwijsorganisaties zou ‘sieren, wanneer ze, ook eens een
schoolstichting – als niet volstrekt nodig, zouden weten te voorkomen. Niet
145
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151

alles wat juridisch kan, is zedelijk geoorloofd’. De Generale Synode van de
hervormde kerk zag zich in april 1952 genoodzaakt tot een uitspraak over de
zaak en keurde de schoolstichting af.152 In de Tweede Kamer werd Hardegarijp
als een gemeenplaats gebruikt in het vraagstuk over de achterstelling van het
openbaar onderwijs. 153 Maar ondanks de kritiek van academici, pers en het
hoogste orgaan van de hervormde kerk hield het Friese dorpje stand. Die
inspanningen werden beloond: op 1 september 1954 opende een nieuwe,
protestantse school in Hardegarijp haar deuren.154
De stortvloed aan kritiek op de Hardegarijpse schoolstichters was
ogenschijnlijk het gevolg van hun eigen onredelijkheid. De schoolstichtingseis
van dorpsbewoners met een eigen openbare school en twee protestantse scholen
in de buurt lijkt zo buitenproportioneel, dat de publieke verontwaardiging
daarover nauwelijks kan verbazen. Toch is de zaak daarmee niet afgedaan, want
vergelijkbare schoolstichtingsperikelen, zoals in het Zuid-Hollandse Streefkerk
en het Limburgse plaatsje Heer, hadden enkele jaren eerder alleen onder
155
pleitbezorgers van openbaar onderwijs tot commotie geleid. De onrust rond
Hardegarijp liep juist hoog op omdat voorstanders van bijzonder onderwijs zélf
verdeeld raakten over de kwestie en zich de vraag stelden of hun eigen
stichtingsdrang nog wel redelijk en moreel aanvaardbaar was. Daarmee leverde
de kwestie-Hardegarijp een pyrrusoverwinning op. Protestanten hadden niet de
buitenwacht, maar elkaar bestreden. De weerstand die de schoolstichters
ondervonden, maakte pijnlijk duidelijk dat de protestantse strijd voor eigen
scholen niet tegen elke prijs werd gevoerd.
Deze afname van de conflictbereidheid in het openbaar en bijzonder
onderwijs had zich in de eerste jaren na de bevrijding verrassend snel voltrokken.
Zij was het gevolg van een politiek-religieuze ontwikkeling die mede dankzij de
oorlog in Nederland kon ontstaan. De ervaring van vijf jaar oorlog bracht het
Nederlandse onderwijsveld tot herbezinning op de vooroorlogse samenleving en
leidde tot een kortstondige vatbaarheid voor het idee dat Nederland na de
oorlog eensgezinder en saamhoriger moest worden. Deze eenheidsdrang, die
door veel protestanten, katholieken en openbaren op zijn minst met de mond
werd beleden, liep uit op een teleurstelling. Terwijl allerlei maatschappelijke
groepen eenheid wensten, gaven zij elk hun eigen invulling aan dit
151
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ongedefinieerde begrip. Hervormde protestanten wilden de natie herkerstenen
via algemeen-christelijk openbaar onderwijs, katholieken streefden de katholieke
eenheid na, socialisten beoogden een secularisatie van de Nederlandse politiek en
hadden weinig op met de christelijke pogingen tot herkerstening van de natie.
Het streven naar eenheid werd hierdoor een lege huls, die openlijke pleidooien
voor groepsgewijze afzondering weliswaar verdacht maakte, maar verder weinig
handvatten bood om de vooroorlogse verdeeldheid de nek om te draaien.
Een tweede erfstuk van de oorlog bood meer houvast in de strijd tegen
verdeeldheid. Dit was de groeiende belangstelling voor het individu en het
individuele geweten, waarmee de geallieerden zichzelf een positie tegenover het
totalitaire Duitsland hadden aangemeten en waarvoor ook in theologische
kringen een warme belangstelling was ontstaan. In theologische kringen groeide,
dankzij het personalisme, de aandacht voor de relatie tussen individu en
gemeenschap. In Nederland kwam deze aandacht voor het individu tot wasdom
binnen de doorbraakbeweging, een verbond van hervormden en sociaaldemocraten die de eenheid van Nederland op een nieuwe wijze gestalte wilde
geven. Door levensbeschouwing niet langer tot inzet te maken van collectieve
strijd, maar haar tot individuele gewetenskwestie te verklaren, hoopten zij de
vermenging van godsdienst en politieke strijd, die voor de oorlog veel
verdeeldheid had opgeleverd, in naoorlogs Nederland te voorkomen.
Deze strijd voor verpersoonlijking was na de oorlog een veel langer
leven beschoren dan de aandacht voor eenheid en saamhorigheid. Vol
overtuiging maakte het openbaar onderwijs zich het verpersoonlijkingsideaal
eigen. Zij had daar sterke belangen bij. Via een doelbewuste inzet voor de
verpersoonlijking van het geloofsleven hoopte het openbaar onderwijs zich aan
het imago van ongodsdienstige, neutrale overheidsschool te ontworstelen.
Tegelijkertijd kon zij op deze wijze protestanten en katholieken de maat nemen.
Door hen voor te stellen als theologische scherpslijpers, die zich meer
bezighielden met onderlinge ruzies dan met het persoonlijk geloofsleven van
hun leerlingen, won het openbaar onderwijs aan moreel gezag.
Vooral confessionele protestanten bleken vatbaar voor dat verwijt. Het
verpersoonlijkingsideaal ging hierdoor in het protestants-christelijk onderwijs
sterk leven. In protestantse kringen speelde de hervormde steun aan de
verpersoonlijking een belangrijke rol. Hierdoor werd de discussie over de
verinnerlijking van religie in het protestants-christelijk onderwijs aangezwengeld
en kwam de wens tot een verdieping van geloofsbeginselen op gang. In het
katholieke onderwijs kwam het verpersoonlijkingsideaal voorzichtig tot
uitdrukking in de katholieke inzet voor de versterking van de eigen cultuur.
Katholieken zochten na de oorlog een versterking van hun geloofsgemeenschap,
en vonden die in het streven naar geloofsverdieping. Geleidelijk werd het
geweten van het individu hierdoor een toetssteen in het Nederlandse onderwijs
65

en boette de collectieve strijdlust van de schoolstrijd in aan kracht en
vanzelfsprekendheid.
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Hoofdstuk 2: Verspreiding
Ruimdenkendheid als verbindend ideaal (1952-1958)
In het najaar van 1951 werd het vertrouwde Nederlands Taalboek voor de R.-K.
lagere school, inmiddels zeventien jaar oud en vijfentwintig drukken in gebruik,
onderwerp van nationale zorg. Piet Bakker, journalist en auteur van onder
andere Ciske de Rat, had in het taalboek van uitgeverij Malmberg het verhaal
‘Van een jodenjongetje’ ontdekt. Het korte verhaaltje vertelde katholieke
leerlingen over een joods jongetje, dat ‘bij de vervloekte Christenen’ stiekem
1
een paar kruimels van het communiebrood had gesnoept. Zijn vader, volgens
het verhaal een echte christenhater, ontdekte het snoepgedrag en werd hierop zo
boos, dat hij zijn zoon in de smeltoven gooide. Dankzij een snelle interventie
van de Heilige Maagd Maria bleef het jongetje echter een wisse dood bespaard.
Behendig klom het ventje uit de oven en viel zijn moeder in de armen. Vader
werd na het voorval ter dood gebracht; moeder en zoon bekeerden zich tot het
christendom en maakten het sindsdien goed.
Zeventien jaar lang stond de taalles over het jodenjongetje in een
katholiek taalboek zonder dat daarover ophef werd gemaakt. In het najaar van
1951 brak de commotie echter los. Verschillende kranten en tijdschriften
vermeldden het geval, het katholieke tijdschrift Ons Eigen Blad wijdde maar liefst
zes artikelen aan de taaloefening en het communistische Tweede Kamerlid Henk
Gortzak riep de minister van Onderwijs ter verantwoording.2 Op smalende toon
wijdde Erasmos, een pseudoniem van onderwijsbestuurder J.C. de Glopper, zijn
column voor Volksonderwijs aan de katholieke reacties op het taallesje. ‘Ieder
weet, hoezeer het roomse onderwijs het zelfstandig oordeel van zijn leerlingen
tracht te ontwikkelen’, schreef Erasmos sarcastisch, ‘Welnu, 25 drukken van het
bewuste boekje, zijn door tienduizenden roomse leerlingen gelezen en verwerkt.
Niet één heeft er iets onverdraagzaams in gezien.’3 De auteur van het boekje was
bovendien de universitair geschoolde B.L. van Maasland, die door de kerk allang
van ‘dat mooie postje’ was afgehaald ‘als ie onverdraagzame stukjes in een
1
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taalboek schreef’. Daarom concludeerde Erasmos onverminderd sarcastisch ‘dat
hij, die in het roomse verhaaltje onverdraagzaamheid zoekt, een vervelende antipapist is’.5
De Glopper schreef met de trefzekerheid van iemand die het morele
gelijk aan zijn zijde meent te hebben. Hij gaf woorden aan een breed gedragen
gevoel dat de taalles op zijn minst van weinig smaak getuigde. Zo oordeelde de
toenmalige minister van Onderwijs Theo Rutten in de Tweede Kamer dat de
les over het jodenjongetje ‘een kindergeest niet gunstig zal aandoen’.6 Toch zag
Rutten in het stuk geen belediging van ‘een bepaalde bevolkingsgroep’, zoals de
joodse CPN-parlementariër Gortzak in een motie had gesteld. Omdat de
minister inmenging in de inhoud van leermethodes bovendien strijdig achtte met
de Nederlandse onderwijsvrijheid, zag hij van verder optreden af. Gortzaks
verontwaardiging over het feit ‘dat het uitgerekend een Jood is, die, als zijn kind
met Christenen in aanraking komt, zijn eigen kind in de smeltoven werpt’
bracht daarin geen verandering. 7 Gortzak trok daarop zijn motie in om
verwerping door de Kamer te voorkomen. Hoewel de discussie nog enkele
maanden nasmeulde binnen de onderwijsorganisaties, beleefde het taalboekje
nadien nog verschillende herdrukken. Pas toen de zaak in 1956 opnieuw
aanhangig werd gemaakt, deed uitgeverij Malmberg het verhaaltje in de ban en
werd de taalles over het jodenjongetje vervangen door een passend alternatief.8
In de discussie over de gewraakte taalles wogen leraren,
onderwijsbestuurders en politici de onderwijsvrijheid en de plicht tot
verdraagzaamheid jegens andersdenkenden tegen elkaar af. Veel parlementariërs
hadden gemengde gevoelens bij de uitkomst van het debat. Hoewel een
parlementaire meerderheid de motie-Gortzak afwees omdat zij de
onderwijsvrijheid niet wilde aantasten, vielen de fractiewoordvoerders over
elkaar heen om hun ongenoegen over de taalles uit te spreken. Pater J.G.
Stokman van de Katholieke Volkspartij, die zich in felle bewoordingen tegen
Gortzaks motie had gekeerd, wilde toch niet onvermeld laten dat hij de
pedagogische inhoud van het leesboekje persoonlijk afkeurde. 9 CHUfractievoorzitter H.W. Tilanus, die de motie vanwege de onderwijsvrijheid niet
steunde, had graag gezien dat de minister zich op persoonlijke titel van het
verhaal distantieerde. Binnen de VVD en de PvdA vond dat standpunt
weerklank. Klaarblijkelijk werd het feit dat de onderwijsvrijheid zegevierde als
een ongemakkelijke overwinning gevoeld.
4
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Dit ongemak was het symptoom van een moreel plichtsbesef dat in de
jaren vijftig ontstond: de plicht tot ruimdenkendheid. Van oorsprong stond
ruimdenkendheid als ideaal niet hoog op de onderwijsagenda. Protestanten,
katholieken en openbaren hadden elk hun eigen grondslag en verhieven hun
eigen wereldbeeld vanzelfsprekend boven dat van andersdenkenden.
Ruimdenkendheid was hierdoor geen belangrijk ideaal en werd al snel uitgelegd
als blijk van principeloosheid. Als ruimdenkendheid al werd gepredikt, was dat
een stok om de hond te slaan: openbaren die katholieken en protestanten van
splijtzucht en intolerantie betichtten omdat zij eigen scholen hadden opgericht,
confessionelen die meenden dat de ‘neutrale’ overheidsschool het christendom
de nek om wilde draaien. Intussen waren beide partijen overtuigd van hun eigen
gelijk en koesterden zij de hoop dat de dwalenden zich zouden bekeren, dat
andersdenkenden ooit eens zouden worden zoals zij.
Na de oorlog was dit zelfvertrouwen aangetast, niet omdat
onderwijsorganisaties de wervingskracht van hun eigen grondslag betwijfelden,
maar omdat zij zelf onzeker werden over hun grondslag en beginselen. Vooral
katholieken en protestanten begonnen aan een herbezinning op hun eigen
beginselen en vroegen zich, mede onder invloed van kritiek uit het openbaar
onderwijs, af of zij de geloofsopvoeding van de jeugd op de juiste wijze
aanpakten. In de jaren vijftig zette die zelftwijfel door en leidde zij tot een
afnemende bereidheid om andersdenkenden de les te lezen. Voorstanders van
protestants-christelijk, katholiek en openbaar onderwijs raakten minder
overtuigd van hun eigen gelijk en matigden zich minder gemakkelijk een
negatief oordeel over de ander aan. Hun interne onzekerheid werd een bron van
zelfreflectie, met een groeiende ruimdenkendheid tegenover andersdenkenden
als bijproduct.
De opkomst van deze reflexieve ruimdenkendheid, waarmee organisaties
voor openbaar, katholiek en protestants onderwijs hun eigen neigingen tot
intolerantie ter discussie stelden, is in bestaand historisch en sociaalwetenschappelijk onderzoek vrijwel onopgemerkt gebleven. Deze blinde vlek
wordt veroorzaakt door de hardnekkige veronderstelling dat het ideaal van
ruimdenkendheid altijd al een pijler van het Nederlandse onderwijssysteem is
geweest. Buitenlandse waarnemers hebben vooral de principiële aspecten van die
ruimdenkendheid benadrukt.10 De Amerikaanse politicologen Stephen Monsma
en Christopher Soper spreken daarom van ‘principled pluralism’ en
veronderstellen dat het Nederlandse onderwijsstelsel is opgetuigd om uit
principiële overwegingen ruimte te bieden aan een veelheid van
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11

levensbeschouwelijke grondslagen. Nederlandse historici, politicologen en
sociologen accentueerden juist de pragmatische kant van het Nederlandse
pluralisme, dat zou zijn ontstaan door een soepele samenwerking van verzuilde
elites en een grote volgzaamheid van de eigen achterban.12 Beide interpretaties
veronderstellen niettemin een harmonieuze samenwerking tussen de
geloofsgemeenschappen onder wederzijdse erkenning van verschil. Deze
ruimdenkendheid is echter geen tijdloos gegeven. Zij is in het Nederlandse
onderwijs wel ontstaan, maar dateert pas uit de jaren vijftig.
Dit tweede hoofdstuk gaat over deze opkomst van ruimdenkendheid als
ideaal. Aan het begin van de jaren vijftig was reflexieve ruimdenkendheid – de
neiging van levensbeschouwelijke gemeenschappen om hun eigen principes af te
wegen tegen de eis van respect voor andersdenkenden – een marginaal
verschijnsel. Het voorbeeld van het jodenjongetje illustreert dit: zelfs als het ging
om een precair en pijnlijk verhaal waarin een joods jongetje door zijn joodse
vader in het vuur werd gegooid, zegevierde het recht van katholieken om hun
religieuze denkbeelden op deze manier te uiten, hoe grievend dat ook voor
anderen mocht zijn. Met de groeiende herbezinning op eigen beginselen die na
de oorlog was ontstaan, verloren onderwijsorganisaties echter de bereidheid om
dat recht actief te gebruiken. Katholieke en protestantse leraren en
onderwijsbestuurders vroegen zich steeds openlijker af of zij de eigen
geloofsbeginselen wel voldoende aan hun leerlingen overdroegen, of zij het
godsbesef van de jeugd op de juiste wijze stimuleerden, of zij zich niet lieten
inpalmen door starre organisaties of ‘zuilen’ – een begrip dat in de jaren vijftig
een snelle opmars maakte.13
De knagende twijfel aan eigen beginselen en aan de wijze waarop
protestantse en katholieke kinderen als gelovigen werden opgevoed, tastte ook
de heersende vijandsbeelden in het onderwijs aan. Voorstanders van protestants,
katholiek en openbaar onderwijs stelden zichzelf de vraag of de morele
superioriteit tegenover andersdenkenden waarop zij zich beriepen daadwerkelijk
gerechtvaardigd was. Hieruit ontstond voorzichtige toenadering tot
andersdenkenden, een toenadering die niet berustte op doelbewuste principes of
een wens tot harmonie, maar voortkwam uit onzekerheid over het eigen gelijk.
Die onzekerheid speelde een essentiële rol in de ontmanteling van de collectieve
11
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strijdlust in het Nederlandse onderwijsbestel en bevorderde de samenwerking
tussen protestanten, katholieken en openbaren. Ze zorgde er echter tegelijkertijd
voor dat de institutionele vertwijfeling over de eigen beginselen en grondslagen
zich binnen het Nederlandse onderwijsstelsel verspreidde. Het ‘worden zoals wij’
kwam onderwijsorganisaties steeds minder gemakkelijk over de lippen.
Langzamerhand verspreidde zich de gedachte dat beginselen niet collectief
moesten worden afgekondigd, maar pas van waarde werden als zij persoonlijk
werden beleefd.
Crisisbesef
Binnen de vereniging Volksonderwijs, de belangenbehartiger van het openbaar
onderwijs in Nederland, ging in het najaar van 1950 de vlag uit. ‘Bravo
Amsterdam!’, schreef de redactie van Volksonderwijs in het oktobernummer,
nadat zij opgetogen kennis had genomen van een onverwachte wending in de
onderwijsstatistieken: voor het eerst in jaren maakte het openbaar onderwijs in
Amsterdam een lichte groei door. 14 Onderwezen de openbare Amsterdamse
lagere scholen in 1947 45% van de plaatselijke jeugd, in 1950 was dat percentage
tot 46,8% gestegen. Die winst was weliswaar zeer gering, maar na zeventig jaar
procentuele krimp klampte Volksonderwijs zich graag aan de nieuwe groeicijfers
15
vast. De feestvreugde werd nog groter toen de afdeling Utrecht een maand
later 1,2% groei kon bijschrijven. 16 Toen februari 1951 aanbrak blaakte
Volksonderwijs van zelfvertrouwen en meldde de redactie dat de plaatselijke
groeipercentages, die nog steeds binnenstroomden, bij de buitenwacht een
‘begrijpelijke ongerustheid’ teweegbrachten. 17 De bescheiden groei van het
openbaar onderwijs werd na zoveel jaren van neergang als een ware kentering
gevierd. Het uitdijende ledenbestand van de vereniging versterkte de triomf:
tussen 1940 en 1951 was Volksonderwijs gegroeid van ongeveer 61.000 naar
meer dan 130.000 leden. 18
Protestanten en katholieken keken met scheve ogen naar de groei van
de openbare school. Waar het openbaar onderwijs gewend was geraakt aan een
onvermijdelijke terugloop, verwachtte het bijzonder onderwijs louter groei. Het
succes van Volksonderwijs zette dit verwachtingspatroon op losse schroeven en
leidde tot beheerste onrust onder de confessionelen. De redactie van Het
Katholieke Schoolblad merkte zuinigjes op dat zij Volksonderwijs ‘de lof niet [wil]
onthouden, dat zij rusteloos en onverzettelijk optrekt voor het behoud van haar
school’, maar beklaagde zich tegelijkertijd over de eigen achterban, die wel eens
14
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19

een voorbeeld mocht nemen aan de strijdvaardigheid van de openbaren. Ook
Christelijk-Nationaal Schoolonderwijs bracht de ontstane situatie in verband met
de gebrekkige strijdbaarheid, of zelfs een gevoel van malaise in eigen kring. In
protestantse scholen dreigde de vroegere bezieling voor de eigen school verloren
te gaan, schreef de redactie van Berichten en Bijdragen, waardoor het geloofsleven
20
lauw en het roepingsbesef ontoereikend werd. Daar kwam bij dat de
protestantse schoolbesturen niet altijd de ‘warme belangstelling’ zouden tonen
die men van hen mocht verwachten.21
Subtiele verschuivingen in de machtsbalans tussen openbaar en bijzonder
onderwijs leidden aan het begin van de jaren vijftig tot onrustig geschuifel onder
protestanten en katholieken. Hoewel de groei in het openbaar onderwijs niet
zou doorzetten, en vooral berustte op plaatselijke groeicijfers, leek rond 1950 de
mogelijkheid reëel dat zich een kentering in de schoolstrijd voltrok.
Ontwikkelingen in de landelijke politiek bevestigden die trend. Tegen alle
verwachtingen in passeerde de PvdA bij de Tweede Kamerverkiezingen van
1952 de KVP als grootste partij van Nederland, een novum in de politieke
machtsverhoudingen. De progressieve pers, Het Parool voorop, constateerde
euforisch dat ‘de vele malen voortijdig doodverklaarde’ doorbraak toch nog
slaagde. 22 Hoewel die bewering noch werd bewezen, noch deugdelijk was
beargumenteerd, werd de winst van de PvdA in 1952 als doorbraakwinst
23
gevoeld, ook door politieke tegenstanders van de sociaal-democratie.
Protestantse en katholieke onderwijsorganisaties reageerden teleurgesteld
op dit ongunstige nieuws. J.H.M. Derksen betreurde ‘dat materiële belangen
zulk een invloed hebben uitgeoefend, zo dat de principiële Katholieke partij een
ernstige verzwakking heeft ondergaan’.24 Christelijk-Nationaal Schoolonderwijs
wees met een beschuldigende vinger naar de eigen predikanten, die volgens de
protestantse besturenorganisaties niet langer hun gemeente durfden te trotseren
25
in hun onverholen keuze voor de christelijke school. De Nederlandse jeugd
ondervond volgens CNS de schade van die lafheid. ‘Hoe lang nog zal men de
19
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toestand dulden, dat honderdduizenden kinderen van ons volk buiten de kennis
van onze Heiland opgroeien; hoelang nog zal men die verantwoordelijkheid
durven dragen?’26
Uit de protestantse en katholieke reacties op de tijdelijke groei van de
PvdA en het openbaar onderwijs sprak weinig vertrouwen in de strijdlust van de
eigen achterban. Die zelftwijfel werd gedeeltelijk aangewakkerd door de
successen van de concurrent, maar volgens betrokkenen was er meer aan de
hand. Door katholieke onderwijsbestuurders en leraren werd de blik al wat
langer zelfkritisch naar binnen gericht. In 1951 schreef de jonge leraar C.A.
Voorbij over het gebrek aan betrokkenheid bij het katholiek onderwijs onder
zijn generatiegenoten. Voorbij dacht dat de katholieke vakvereniging niet langer
aansprak omdat de organisatie zielloos, ouderwets en onaantrekkelijk was
geworden.27 Het Katholieke Schoolblad constateerde een jaar later dat dit gevoel
niet alleen onder de jongere generatie heerste: overal ontbrak het katholieken
28
aan liefde voor het bijzonder onderwijs. Ook de betrokkenheid van personeel
zou steeds meer te wensen overlaten. De katholieke leraar A. Veltman dacht
zelfs dat Het Katholieke Schoolblad grondig werd geminacht door haar leden en
uitsluitend voor de vacatures werd gelezen.29 Veltman zocht de oorzaak bij de
redactie: het blad was verstard en zakelijk. Er sprak geen bezieling uit.
Waar dit soort bedenkingen in katholieke onderwijsorganisaties af en toe
naar buiten kwamen, was de klaagzang in protestantse kringen structureel.
Onderwijsbestuurders schreven haast onophoudelijk over de vermeende apathie
en de lamlendigheid in eigen kring. Onderwijsman Heukels, die voor de Unie
‘Een school met de Bijbel’ spreekbeurten op locatie hield, was een van hen. In
1956 merkte hij op dat zijn verhalen over de schoolstrijd, die vroeger volle zalen
30
trokken, weinig interesse opwekten bij jonge onderwijzers. Bij zijn laatste
Unielezing waren tweehonderd uitnodigingen verstuurd en Heukels rekende op
honderd man. Uiteindelijk sprak hij voor zeven leraren. Op andere
bijeenkomsten kwam niet alleen desinteresse, maar ook spotzucht naar boven.
Heukels’ collega L. Kalsbeek, een tamelijk conservatieve docent, meldde dat bij
de afgelopen jaarvergadering van CNS ‘onder grote hilariteit van de vergadering
raillerend gesproken werd over de soms minder gelukkige [psalm]berijming van
1778 [sic], die nog algemeen wordt gebruikt’.31
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Volgens de onderwijsorganisaties beperkten de problemen van het
christelijk onderwijs zich niet tot incidenten. Het Correspondentieblad zocht naar
structurele oorzaken en verkondigde dat het christelijk onderwijs teveel met
zichzelf bezig was en hierdoor, onbedoeld, barricaden voor buitenstaanders
opwierp. ‘Wij zijn de grote visie kwijt en blijven toeven bij de barricaden, (…)
en wij zien niet, dat de buitenwacht met verbazing, ergernis en afkeer onze
32
gevechten gadeslaat en ons voorbijgaat’, stelde het blad ontevreden vast. De
protestantse vakbondsman T.C. Bos constateerde dat de collectes voor christelijk
onderwijs, een bastion van protestantse scholen, steeds minder opbrachten.
Sommige leraren maakten zelfs misbruik van de collecte door een deel van de
winst zelf op te strijken: ‘Hoe meer hij zijn leerlingen weet te activeren, hoe
meer geld door zijn bemiddeling in het laatje komt, hoe meer er voor hem
overschiet: hij kan zelfs de linnenkast weer keurig bijvullen!’33 Volgens Bos was
er veel bij gewonnen als scholen de collecte weer serieus zouden nemen. 34
Vakbondsbestuurder J.A. van Bennekom schoof de zwarte piet niet aan leraren,
maar aan schoolbesturen toe. Zij toonden naar zijn oordeel onvoldoende
belangstelling voor christelijke pedagogiek, verzaakten de contacten met
nabijgelegen protestantse scholen en hobbelden ‘gezapig in het oude spoor’
voort.35 Met enige historische distantie stelde Bennekoms collega A. de Jong vast
dat er ‘verflauwing ingetreden is in de strijd voor de Vrije Christelijke School.
De waakzaamheid gaat verdwijnen. Alles gaat op onderwijsgebied “als vanzelf”,
als een natuurlijke zaak’.36
De Jong zat er met zijn analyse niet ver naast. Na bijna veertig jaar
overheidssubsidie kampten protestantse en katholieke onderwijsorganisaties met
een luxeprobleem. Leraren die eigenhandig voor de vrije christelijke school
hadden gevochten behoorden langzamerhand tot een uitstervend ras. Wie in de
jaren vijftig voor de klas stond, had de staatsgefinancierde christelijke school
slechts als verworven recht meegemaakt. Protestanten en katholieken waren na
de pacificatie lang in staat gebleven om hun achterban tot strijd voor eigen
scholen te manen. Het christelijk onderwijs moest immers groeien nu het
eenmaal betaalbaar was geworden. Tijdens het interbellum stelden de groeicijfers
niet teleur en oogstten de voorstanders van bijzonder onderwijs zichtbare
successen. Maar tegen het einde van de jaren dertig staakte de groei van
protestantse en katholieke scholen. Bovendien verloor de schoolstrijd in de
blijken uit het feit dat Kalsbeek de psalmberijming vijf jaar te laat dateerde. Hij bedoelde
de berijming van 1773.
32
Correspondentieblad jrg. 95, afl. 9, 4 maart 1954, 147.
33
Correspondentieblad de Christelijke Onderwijzer jrg. 1, afl. 5, 3 februari 1955, 75.
34
Ibidem.
35
Berichten en Bijdragen jrg. 29, afl. 4, ongedateerd [ca. oktober 1955], 1-6.
36
Correspondentieblad de Christelijke Onderwijzer jrg. 1, afl. 5, 3 februari 1955, 80.

74

naoorlogse jaren haar scherpste randjes, zodat protestanten en katholieken
minder weerstand van de buitenwacht ondervonden. De christelijke school
stond hierdoor minder onder druk en aanhoudende waakzaamheid leek minder
hard nodig. De van oorsprong strijdbare onderwijsorganisaties hadden moeite
om zich aan die situatie aan te passen.
De bescheiden successen van het openbaar onderwijs, de gedoodverfde
verliezer van de schoolstrijd, waren in dit klimaat moeilijk te verdragen.
Protestanten en katholieken keken daar met afgunst naar. Hun geïdealiseerde
voorstelling van het openbaar onderwijs klopte eigenlijk maar half. Binnen de
openbare onderwijsorganisaties heersten in de jaren vijftig zorgen over de
aansluiting tussen jongeren en volwassenen, zorgen die leraren en
onderwijsbestuurders binnen het openbaar onderwijs vaak het gevoel gaven dat
zij tekortschoten. Deze onzekerheid kwam volop aan het licht toen in 1953
twee toonaangevende rapporten over de Nederlandse jeugd verschenen: het
katholieke rapport Moderne jeugd op haar weg naar volwassenheid van het Mgr.
Hoogveld Instituut uit Nijmegen en het rapport Maatschappelijke verwildering der
jeugd dat onder leiding van de pedagoog Martien Langeveld was opgesteld.
Beide rapporten waren het gevolg van een onderzoeksopdracht die door
het ministerie van Onderwijs was verstrekt. Zorgen over het moreel en zedelijk
verval van de zogenaamde ‘massajeugd’ was daartoe in 1949 de aanleiding
geweest. Zeven sociologische en pedagogische instituten hadden zich op het
37
prangende vraagstuk van hun ‘verwildering’ gestort. De twee rapporten die op
basis van deze gegevens werden geschreven, verschilden echter nogal van toon.
De katholieke rapporteurs waren terughoudend in hun beoordeling van de jeugd,
en beklemtoonden de grote verschillen binnen de onderzochte groep. ‘De
ontwikkeling van geen enkele jongen of meisje is precies gelijk aan die van de
ander. De uitlokkende invloed, die van het milieu uitgaat is verschillend van
gezin tot gezin, van straat tot straat, van stad tot stad’. 38 De vraag of er in
Nederland sprake was van een ‘massajeugd’ moest daarom negatief worden
beantwoord, en de katholieke rapporteurs beperkten zich tot enkele zakelijke
adviezen voor de verbetering van de leefomgeving van jongeren.39
De commissie-Langeveld zag in haar eindrapport echter veel meer
aanleiding tot kritiek op de jeugd, en bevestigde de overheidszorg die ten
grondslag lag aan het massajeugdonderzoek ten volle. Eigenlijk deden de
rapporteurs daar nog een schepje bovenop: zij spraken liever van de
37
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‘maatschappelijk verwilderde jeugd (…) dan [van] de niets zeggende, onjuiste
suggesties gevende term “massajeugd”’.40 Daaraan voegden zij toe dat de
‘verwilderde jeugd leeft in een wereld, die verregaand gestalteloos genoemd
mag worden. De gestalteloosheid van zijn wereld uit zich in het onvermogen
zelf gestalte te zijn: het uiterlijk is film-confectie of verstrekt verwaarloosd;
houding en beweging vertonen geen uit het innerlijk komend gericht zijn: men
leunt, hangt, slentert, etz.; er is vaak een ongedurige bewegingsoverdaad zonder
doel’.41

Dat klonk allemaal weinig opbeurend, zeker omdat deze ‘aan wens-typen
afgekeken allures (…) niet zeldzaam’ waren, en onderdeel uitmaakte van ‘een
allerwegen zich in verschillende mate en vorm doorzettend proces’.42
Het openbaar onderwijs, dat opereerde binnen dit klimaat van zorgen
over de jeugd, was in de jaren vijftig niet van problemen gevrijwaard. De
zelftwijfel die daardoor ontstond, droeg echter een ander karakter dan de twijfels
waar protestanten en katholieken mee kampten. Binnen het openbaar onderwijs
beschouwde men de crisis van de jeugd als een algemeen maatschappelijk
probleem. 43 Die crisis stond in nauw verband met de voortschrijdende
industrialisatie die een ‘massasamenleving’ zou opleveren, bevolkt door de
‘massamens’ die weinig oog had voor hogere geestelijke en zedelijke waarden,
44
en bovendien gespeend was van verantwoordelijkheidsbesef. Het feit dat deze
angst voor cultureel verval door massacultuur ook onder Amerikaanse
intellectuelen sterk leefde en bovendien voortbouwde op observaties van de
Spaanse filosoof Ortega Y Gasset, gaven het verhaal een internationaal tintje dat
45
de geloofwaardigheid van de analyse alleen maar vergrootte. Maar hoe
zorgwekkend deze ontwikkelingen ook waren, zij duidden op algemene
cultuurverschijnselen, niet op de ontoereikendheid van het openbaar onderwijs
als zodanig. De twijfel over het contact met de jeugd sloeg in het openbaar
40
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onderwijs niet terug op de eigen grondslag en tastte het institutionele
zelfvertrouwen daarom niet aan. In het bijzonder onderwijs lag dat anders. Daar
ontwikkelde zich, onder invloed van aanhoudende twijfels over de eigen
beginselen, een zoektocht naar broodnodige vernieuwing.
Vernieuwingsdrang
De vernieuwing van geloof en pedagogiek in het onderwijs was in de jaren
vijftig een belangrijke en urgente zaak, want de ondergang van het bijzonder
onderwijs lag volgens protestantse en katholieke doemdenkers op de loer. De
gereformeerde pedagoog Jan Waterink, hoewel van nature geen somber man,
werd in de jaren vijftig door crisisbesef en een vrees voor algehele neergang
geplaagd. Tijdens zijn carrière was Waterink een groot voorvechter van een
specifiek protestantse opvoeding in het onderwijs geweest. 46 Op latere leeftijd
bekroop hem echter het nare gevoel dat het protestantse onderwijs hem door de
vingers glipte. ‘Tragisch is het’, schreef de 67-jarige pedagoog in 1957, ‘dat de
grote massa van onze christelijke onderwijzers denkt, dat ons christelijk
onderwijs kan blijven bloeien, terwijl er wormen knagen aan de wortel; tragisch
is het, dat slechts enkele honderden, misschien slechts enkele tientallen van de
mannen en vrouwen, die aan dat christelijk onderwijs meewerken, werkelijk
worstelen met de problemen omtrent de grondslagen van dat onderwijs’. 47
Gingen protestanten op dezelfde voet verder, aldus Waterink, dan kon de
historicus over veertig jaar optekenen dat de christelijke school, die tachtig jaar
lang was bevochten, in de daarop volgende tachtig jaar aan zijn eigen succes ten
onder was gegaan.
Waterinks zorgen over het protestants-christelijk onderwijs waren
tekenend voor zijn tijd. Dat gold niet alleen voor Waterinks crisisbesef, maar
ook voor de oplossing die hij voor het geconstateerde probleem aandroeg: de
gelovige moest weer persoonlijk met religieuze grondslagen worstelen. Het idee
dat religie in essentie gaat om de relatie tussen de individuele gelovige en God
was een oud protestants geloofsthema, maar dat uitgangspunt had in de
schoolstrijd bepaald niet op de voorgrond gestaan. Voorstanders van het
bijzonder onderwijs hadden zich immers gericht op het verwerven van eigen
scholen, scholen die zij als voorwaarde zagen voor het aanleren van een oprecht
godsbesef. Deze onderwijsvrijheid bestond inmiddels echter al meer dan veertig
jaar en als het bijzonder onderwijs zijn waarde voor de toekomst wilde
behouden, zo meende Waterink, was een nieuwe inzet nodig. Gelovigen
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mochten christelijke scholen niet vereenzelvigen met een christelijke levenssfeer.
Wilde men het geloof werkelijk vorm en inhoud geven, dan waren extra
inspanningen nodig om de persoonlijke band tussen de gelovige en God te
behouden en aan te sterken.
Waterink sloot met zijn betoog aan bij een neiging tot een
verpersoonlijking van het geloofsleven die in het protestants-christelijk onderwijs
sinds de doorbraak op gang was gekomen. In de jaren vijftig begon het
katholieke onderwijs zich ook voorzichtig in het debat over verpersoonlijking te
mengen. Dat was niet zonder precedent. In het buitenland werd door
katholieken al veel langer gediscussieerd over de wijze waarop kerkelijke
structuren zich verhielden tot het geloofsleven van het individu. In Frankrijk
ontstond kort na de Eerste Wereldoorlog een katholieke vernieuwingsbeweging,
de Renouveau Catholique, die werd beheerst door de gedachte dat het
katholicisme en de moderne tijd elkaar moesten doordringen.48
De theoloog Jacques Maritain, die in 1920 in zijn boek Art et Scholastique
over de vernieuwing van het katholieke leven publiceerde, betoogde in lijn met
dit vernieuwingsstreven dat oude verbanden tussen kerk, staat en samenleving
hadden afgedaan. Individuele gelovigen stonden hierdoor voor de opdracht om
hun samenleving tot een werkelijk christelijke samenleving om te vormen.
Soortgelijke opvattingen werden vanaf 1932 uitgedragen in het daartoe
opgerichte literaire tijdschrift Esprit, waarin de Franse filosoof Emmanuel
Mounier zich met gelijkgestemden sterk maakte voor de ontwikkeling van het
‘personalisme’. 49 Tijdens de oorlog was dat begrip in Nederland als politiek
beginsel gemunt door de protestantse predikant Willem Banning, die zich
daarmee in doorbraakkringen inzette voor een sterke maatschappelijke eenheid,
gedragen door verantwoordelijke individuen die dankzij persoonlijke
50
ontplooiingsvrijheid tot gemeenschapszin werden opgewekt.
Ook onder
katholieken had dat idee aanvankelijk belangstelling gewekt.
Deze steen in de vijver van de Nederlandse politiek bracht echter weinig
deining teweeg. De Nederlandse bisschoppen zagen weinig in de personalistische
vernieuwingspogingen, hervormde protestanten richtten zich weliswaar op het
individueel geweten maar lieten het begrip links liggen, gereformeerden hadden
zich vanaf het begin niet prettig gevoeld bij het personalisme, omdat zij dit
associeerden met de hervormde predikant Banning en diens doorbraak. De Partij
van de Arbeid, die in Bannings optiek het personalistisch-socialisme moest gaan
uitdragen, verkoos in de praktijk het tweede boven het eerste. Het personalisme
werd hierdoor als ideologisch uithangbord van weinig betekenis, maar het
48

Maarten van den Bos, Verlangen naar vernieuwing. Nederlands katholicisme 1953-2003
(Amsterdam 2012) 62.
49
Van den Bos, Verlangen naar vernieuwing, 64.
50
Bank, Opkomst en ondergang, 17.

78

naoorlogse pleidooi voor het primaat van het individu had in katholieke kringen
wel iets in beweging gezet. Na de oorlog begon een kleine katholieke
voorhoede zich te bekommeren om de verpersoonlijking van de zielzorg, met
speciale aandacht voor het geloof in gezin en gemeenschap. 51 Het
vernieuwingsgezinde katholieke tijdschrift Te Elfder Ure begon zich in 1950 te
beklagen over ‘de ziekte van overorganisatie’ in katholiek Nederland die geen
voorwaarde, maar een belemmering voor de persoonlijke geloofsbeleving zou
zijn. Langzaam begonnen de geesten voor religieuze verpersoonlijking te rijpen.
Voor leraren en onderwijsbestuurders kwam daar de pedagogische
oproep tot verpersoonlijking nog bij. Het rapport waarin de zorgelijke
maatschappelijke verwildering der jeugd uit de doeken was gedaan, was
opgesteld onder leiding van de gezaghebbende pedagoog Martien Langeveld,
weliswaar geen religieus gedreven personalist, maar wel een sterk voorstander
van het streven naar verpersoonlijking in de opvoeding. In zijn boek Beknopte
theoretische paedagogiek uit 1945, dat na de oorlog een klassieker binnen de
Nederlandse pedagogiek werd, had Langeveld betoogd dat het kind verwilderde
als het totaal aan zijn lot werd overgelaten. Maar hij voegde daar uitdrukkelijk
aan toe dat ouders moesten optreden als ‘plaatsvervangend geweten (…) en aldus
het kind stap voor stap in de gelegenheid [moeten] stellen eigen
verantwoordelijkheid te dragen’. 52 Dit eigen geweten bood volgens Langeveld
de beste bescherming tegen de massificerende en nivellerende tendensen die het
53
kind zonder krachtig eigen geweten gemakkelijk in hun greep kregen.
Geleidelijk begonnen zowel in het openbaar als in het bijzonder
onderwijs de geesten voor de verpersoonlijking van het onderwijs te rijpen.
Hoewel Het Schoolblad kritiek had op de opzet van Langevelds onderzoek naar
de verwildering van de jeugd, nam de redactie van het tijdschrift de aanbeveling
van de commissie-Langeveld over en meende zij dat de samenleving
verwildering van de jeugd kon voorkomen als zij ‘aan de ontplooiing der
54
persoonlijkheid in normatieve zin’ ruimte bood. De remonstrantse predikant
J.A. de Koning legde in 1953 uit waarom deze persoonlijkheidsvorming
belangrijk was. Zijn inziens was de samenleving door industrialisatie en
internationale samenwerking op drift geraakt. 55 In deze roerige tijden bood
persoonlijkheidsvorming houvast. Het bijzonder onderwijs deed dat volgens De
Koning onvoldoende en zou daarom slechts schijnzekerheid bieden, al merkte
hij op dat het bijzonder onderwijs begon te veranderen:
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‘In de kringen, die het bijzonder onderwijs voorstaan, ontdekt men, dat er nog
heel wat problemen onopgelost blijven, ook al tracht men krachtens eigen
beginsel aan dat onderwijs vorm te geven. De opvoeding in deze
tegenwoordige wereld wordt nog geen klare zaak, ook al zet men er het begrip
56
“christelijk” voor’.

De Koning wekte met zijn uitspraken de indruk dat protestants-christelijke en
katholieke scholen volgden op een pad dat door openbare onderwijzers was
geëffend. In wezen ontwikkelden de discussies over verpersoonlijking in het
protestants-christelijk onderwijs zich echter parallel aan de debatten onder
openbaren. Katholieken maakten in de jaren vijftig een inhaalslag. De discussie
over verpersoonlijking begon hier aanvankelijk voorzichtig. Zij concentreerde
zich vooral op de verdieping van bestaande geloofsbeginselen in het katholieke
onderwijs, zonder dat daarmee een radicale breuk met het verleden werd
beoogd. Het Katholieke Schoolblad begon te spreken van de ‘echte katholieke sfeer’
die katholieke scholen moesten uitdragen, bedoeld om het geloof voor
57
leerlingen verder te verlevendigen. Dit betekende dat elk schoolvak door het
geloof ‘belicht en doorstraald’ werd, vond ook de redactie van het katholieke
vakblad Het Schoolbestuur, al waarschuwde het blad voor overdrijving: ‘Een
profaan vak moet vanzelfsprekend een profaan vak blijven. Gaan rekenen met
kaarsen of kerkcenten is geen gezonde paedagogie’.58
Dit waren slechts de eerste, voorzichtige aanzetten waarmee het debat
over de verdieping en verinnerlijking van het geloofsleven werd aangezwengeld.
Spoedig kwam echter ook kritiek op het bestaande onderwijs bovendrijven. Die
werd in de katholieke onderwijsorganisaties vooral geuit door F. Sarneel, de
eigenzinnige redacteur van Het Katholieke Schoolblad die hoge verwachtingen
koesterde van geloofsvernieuwing. Al in 1951 stelde Sarneel kritisch vast dat
gevestigde structuren in het katholieke onderwijs het geloofsleven eerder
59
belemmerden dan bevorderden.
Het geloof zou door de overspannen
organisatiedrift in het onderwijs worden gevoeld als een serie regels en
bepalingen, waardoor de gelovige er niet in slaagde om de kracht van het
katholiek geloof persoonlijk te ervaren. Sarneel vond dat daarin verandering
moest komen en riep op tot vernieuwing. ‘Wij zullen dus op de eerste plaats ons
zelf moeten herzien’, schreef Sarneel in 1951, ‘ons zelf moeten “ontledigen”
naar het diepe en zinrijke woord van onze middeleeuwse mystiekers, om zelf
vervuld te raken van Hem, om zelf weer echte christenen te worden in plaats van
naam-christenen’.60
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Aanvankelijk zwengelde vooral Sarneel de discussie over
geloofsvernieuwing in het katholieke onderwijs aan, maar geleidelijk verbreedde
de discussie zich. De redactie van Het Schoolbestuur begon katholieke ouders op
te roepen om de persoonlijke autonomie van hun kind sterker centraal te stellen
in de opvoeding. Daarom riep zij katholieke ouders op om God niet langer te
gebruiken als middel om eigen pedagogische tekorten aan te vullen. God was in
de opvoeding immers niet het middel, maar het doel. Het ging erom dat het
kind persoonlijk met Hem in aanraking werd gebracht. 61 Frans Op de Coul,
directeur van het R.K. Centraal Bureau, zag naast godsdienstige overwegingen
ook pedagogische redenen om in de opvoeding het accent te verleggen naar
persoonlijkheidsvorming. Net als zijn collega’s van het openbaar onderwijs dacht
62
hij dat de massificatie van de jeugd hierdoor doelmatiger werd bestreden.
Groenewoud, een lezer van Het Katholieke Schoolblad, waarschuwde daarnaast
voor de druk die opvoeders soms op kinderen uitoefenden, bijvoorbeeld bij de
keuze voor het priesterambt. Weliswaar was het een goede zaak om de
belangstelling voor het priesterschap bij kinderen aan te wakkeren, vond
Groenenberg, maar het uitoefenen van druk was daarbij ongeoorloofd. Wie
kinderen immers tot de opleiding dwong, ondermijnde de heilige keuze voor
het priesterschap, die altijd een persoonlijke moest zijn.63
De ontluikende aandacht voor persoonlijke geloofsbeleving in het
katholieke onderwijs duidde op een overgang die Sarneel met het normatieve
onderscheid tussen naamchristendom en echt christendom getracht had aan te
duiden. De naam-christen stond symbool voor een soort cultuurchristendom,
een christendom dat haar kracht ontleende aan haar vanzelfsprekendheid.
Volgens godsdienstantropoloog Peter van Rooden tekende deze
vanzelfsprekendheid tot aan de jaren zestig de religieuze beleving van
gelovigen. 64 Katholiciteit of protestantisme kreeg vooral gestalte in rituele
handelingen, in het lidmaatschap van katholieke en protestantse organisaties, in
de vanzelfsprekendheid van de eigen morele kaders en het vanzelfsprekende
gelijk van de eigen religieuze gemeenschap. Het christendom dat in de jaren
vijftig opkwam, door Sarneel aangeduid als ‘echt’ christendom, was niet per
definitie meer waarheidsgetrouw of oprecht, maar functioneerde wel op een
andere manier. Het legde meer nadruk op persoonlijke beleving, op het eigen
geweten en op individueel godsdienstig bewustzijn. Geloof werd méér dan de
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gezamenlijke aanbidding van God; het ontleende zijn bijzondere betekenis aan
de persoonlijke band tussen de gelovige en zijn Schepper.
Vroege pleitbezorgers van de verpersoonlijking van religie streefden niet
naar een vorm van religiositeit waarbij de gelovige voortaan zelf de dienst
uitmaakte. De persoonlijke worsteling met godsdienst was geen vrijblijvende
bezigheid, maar vergde zelfdiscipline. Christenen moesten in staat zijn om het
eigen religieuze leven op een verantwoordelijke, reflexieve wijze ter hand te
nemen. Vanzelfsprekend kon kerkverlating of goddeloos gedrag nooit de
uitkomst van de persoonlijk bepaalde band tussen God en gelovige zijn. De
gevoelde afstand tot het vertrouwde cultuurchristendom leidde daarom niet tot
een onthechting tussen de religieuze groep en de gelovige, maar eerder tot een
nieuwe definitie van hun onderlinge relatie. Hoe kon men ruimte verschaffen
aan een individueel beleefd christendom zonder daarmee de gedeelde religieuze
grondslag uit het oog te verliezen?
De grote dilemma’s die bij dit vraagstuk ontstonden, kwamen volop aan
het licht in een politiek-religieuze krachtmeting die de gemoederen in 1954
danig beroerde. Het begon met een herderlijk schrijven. In 1954 richtten de
Nederlandse bisschoppen het woord tot de katholieke gelovigen in een
mandement dat onder de titel De katholiek in het openbare leven van deze tijd werd
verspreid. Het bisschoppelijk mandement was een bezinning op de betekenis van
het katholicisme in een snel veranderende wereld, waarin een katholieke visie op
de toekomst werd ontvouwd. De oproep tot behoud van de katholieke eenheid
65
en een katholiek sociaal programma maakten daar deel van uit. Uit de eerste
oproep volgde dat katholieken zich in katholieke organisaties dienden te
verenigen en niet mochten toetreden tot een socialistische vakbond als het
Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV). Een stem op de PvdA werd
hen ontraden in het ‘vertrouwen, dat het voor iedereen duidelijk zal zijn, wat de
66
Bisschoppen bedoelen en vragen’.
Het mandement lag in het verlengde van de oproep tot katholieke
eenheid, die kort na de Tweede Wereldoorlog door de bisschoppen was
uitgevaardigd. 67 Welbeschouwd relativeerden de bisschoppen dit
eenheidsbeginsel zelfs een beetje, door onderscheid te maken tussen
maatschappelijke organisaties en politieke partijen: waar lidmaatschap van de
vakbond werd verboden, werd een stem op de PvdA slechts ontraden, al bleven
de eventuele consequenties van een PvdA-stem in het ongewisse. De katholieke
pers en een gedeelte van de protestantse pers verdedigden het standpunt van de
bisschoppen. Zij zagen in het mandement een positieve christelijke belijdenis,
65
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die het logische uitvloeisel was van de geloofsbeginselen waar de bisschoppen
voor stonden.68 In hun beleving vielen de katholieke grondslag en het gezag van
de bisschoppen over het individuele religieuze leven dus vanzelfsprekend samen.
In de vakbeweging, de niet-confessionele politieke partijen en de nietconfessionele pers ontmoette de oproep van de bisschoppen echter veel verzet.
Hier werd het mandement gezien als een ernstige inbreuk op de individuele
gewetensvrijheid en als een bedreiging van de Nederlandse democratie.69
Deze groep van critici werd een jaar later gesteund door de Generale
Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk, die zich in 1955 publiekelijk
uitsprak tegen de eenheid die kort tevoren door de bisschoppen was gepredikt.
Onomwonden sprak de Synode over ‘vele mede-gelovigen, die in theorie het
afstandnemen van de wereld verkondigen en die in de practijk de antithese, de
tegenstelling tussen christenen en niet-christenen als algemeen geldend beginsel
70
zouden willen doorvoeren’. Het hoogste orgaan van de hervormde kerk
erkende dat de strijd tussen de heerschappij van Christus en de machten der
duisternis zin gaf aan het menselijk bestaan, maar vond dat men de scheidslijn
tussen christenen en niet-christenen niet met een liniaal in de hand kon trekken.
Te gemakkelijk hadden gelovigen zich in het verleden door die schijnzekerheid
in de luren laten leggen. In het protest tegen de antithese zag de synode ‘een
zegenrijke onrust en opstand tegen veel wat verkeerd is, bij niet-christenen, die
hen opwekt om nieuwe wegen te gaan, waarvan wij het niet zouden wagen te
71
zeggen, dat Gods welbehagen er niet op rust’. Vandaar dat christenen hun
eigen keuzes moesten maken in hun persoonlijk leven, zolang zij God maar
wilden dienen. Deze hernieuwde openheid bleef volgens de Synode niet zonder
gevolgen voor het onderwijs:
‘Stellig hebben sinds de pacificatie op onderwijsgebied de strijdpunten, die in de
vorige eeuw grote groepen van ons volk, de reformatorisch denkenden zowel
als de rooms-katholieken, in beweging hebben gezet, aan betekenis verloren en
zijn zij niet meer in die mate als voorheen scheppende en stuwende krachten in
onze samenleving (…) het [is] voor velen hoe langer hoe meer een brandende
vraag geworden, of deze motieven nog noodwendig tot dezelfde of soortgelijke
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beslissingen moeten leiden ten aanzien van de plaats van de christen in het
72
openbare leven’.

De synode sneed daarmee een vraagstuk aan dat binnen het Nederlandse
onderwijsbestel al geruime tijd onderwerp van discussie was. De discussie over
de antithese en de waarde van bijzonder onderwijs was in 1955 nog niet beslecht.
Desondanks vonden voorstanders van openbaar, katholiek en protestantschristelijk onderwijs elkaar steeds gemakkelijker in de gedachte dat een terugkeer
naar de dagen van de schoolstrijd onmogelijk en onwenselijk was. Vernieuwing
was noodzakelijk. Het tempo van de vernieuwing en de institutionele invulling
van de vernieuwing bleven voorlopig in het ongewisse, maar protestanten en
katholieken werden tegelijkertijd steeds sterker gestuurd door de gedachte dat
onderwijsvernieuwing en geloofsvernieuwing eerder tot aandacht voor het
individu, dan tot zorgen over de collectieve grondslag noopten. Geloof moest
niet vanzelfsprekend zijn, maar moest in een weerbarstige praktijk zijn vorm
aannemen.
Reflexieve ruimdenkendheid
De opgekomen gedachte dat christelijk onderwijs niet slechts bestond bij de
gratie van een grondslag, maar een diepere praktische invulling vereiste, dwong
het bijzonder onderwijs in de jaren vijftig tot terughoudendheid. Nu de eigen
grondslag protestanten en katholieken niet langer absolute zekerheden bood,
kreeg de vroegere strijdbaarheid van het bijzonder onderwijs een aanmatigend
karakter. Was het eigen gelijk wel zo onwrikbaar als meestal werd verondersteld?
Waren de eigen beginselen zo zaligmakend dat het bijzonder onderwijs de
kritiek hierop gewoonweg kon verwerpen of negeren? Vanuit dergelijke twijfels
begonnen protestanten en katholieken elkaar op een gebrek aan respect voor
andersdenkenden aan te spreken. Oude gebruiken kwamen daardoor op de tocht
te staan. In hoog tempo verdween de militante toon die voorstanders van
protestants, katholiek en openbaar onderwijs vroeger zo gewoon hadden
gevonden. De gedachte dat men andersdenkenden van eigen denkbeelden moest
overtuigen, maakte plaats voor zelfkritiek.
Een voorbeeld daarvan was de onrust die ontstond over uitspraken van
J.A. van Bennekom, redacteur bij het protestantse Correspondentieblad. In 1950
kreeg hij het aan de stok met zijn katholieke collega’s. Van Bennekom was geen
letterknecht. Binnen de protestantse onderwijsvakorganisatie de Grote waarvan
hij voorzitter was, uitte hij regelmatig kritiek op boude beweringen van zijn
protestantse collega’s. Zo kritiseerde hij in 1949 D. Langedijk, een protestantse
geschiedschrijver die in zijn Kort overzicht van de geschiedenis van het Chr. onderwijs
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beweerde dat het openbaar onderwijs op communistische leest was geschoeid.
Van Bennekom vond dat ‘wel wat kras’ en bovendien onjuist.73 Hoewel dat niet
klinkt als een scherp verwijt, was Van Bennekom een van de weinige
protestanten die Langedijk op dergelijke beweringen aansprak. Ook was Van
Bennekom als verenigingsvoorzitter de afgevaardigde van de Grote binnen het
Algemeen Nederlands Onderwijzers Verbond, waar hij publiekelijk zijn
waardering voor collega’s in het openbaar onderwijs uitsprak, ook al lag dat in
zijn eigen vakvereniging erg gevoelig.74 Toch was het dezelfde Van Bennekom
die in 1950 artikel 3 van de nieuwe vakbondsstatuten verdedigde, waarin de
Grote sprak over ‘de waarde van de beginselen der Hervorming in de strijd
75
tegen het Roomse bijgeloof’.
Die verklaring van vijandschap bleef binnen het KOV niet onopgemerkt.
Redacteur H.G. de Boer vond de handhaving van het vertrouwde artikel 3 in de
vakbondsbeginselen krenkend, noemde het ‘een relict van bijna een eeuw oud’
en meende dat de Grote daarmee onvoldoende respect toonde voor
76
andersdenkenden. Van Bennekom was dat niet met hem eens. In zijn reactie
feliciteerde hij De Boer met zijn zeventigste verjaardag en verklaarde hij dat hij
zijn collega hoffelijk tegemoet wilde treden. Tegelijkertijd verdiende de zaak wat
hem betreft een ernstige inhoudelijke behandeling. Van Bennekom erkende de
prettige politieke en maatschappelijke samenwerking met de katholieken, maar
moest tot zijn spijt ook vaststellen dat beide godsdiensten in een eeuw tijd niet
nader tot elkaar waren gekomen. Katholieken bezagen Gods Woord immers in
het licht van een traditie die allerlei kenmerken had, die aan dat Woord vreemd
waren. Van Bennekom wilde de jeugd daarvoor behoeden, hoewel hij niet
‘kwetsend (…) [wilde] spreken over wat anderen heilig is’, maar wel
beklemtoonde dat het katholicisme een ‘bijgeloof’ was. 77 Deze troebele
conclusie was opvallend voor een redacteur als Van Bennekom, die zijn stevige
standpunten doorgaans op heldere, gestructureerde wijze uiteenzette. Hij zat
zichtbaar met de kwestie in zijn maag. Hoe moest hij de wens tot
ruimdenkendheid afwegen tegen de protestantse beginselen?
Van Bennekom was anno 1950 een vroege twijfelaar. Gezaghebbende
protestanten en katholieken sloegen in dezelfde periode nog een aanmerkelijk
agressiever toon aan tegenover de buitenwereld. Zo opperde de katholiek C.F.
Pauwels, die in 1937 het boek De ene ware godsdienst had gepubliceerd, in 1949
de mogelijkheid dat het Nederlandse volk, vanwege het hoge geboorteniveau
van de katholieken ‘over enige tientallen jaren in meerderheid katholiek zal zijn.
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Protestanten vragen zich nu al af, wat hun dan te wachten staat’. De Leidse
hoogleraar theologie K.H. Miskotte zat inderdaad niet rustig op zijn stoel. Hij
vond het katholicisme een ‘vreemde religie’ en verklaarde in 1947 in het
hervormde tijdschrift In de Waagschaal dat protestanten moesten weten ‘wat ons
te doen staat, als deze religie de staat overmeestert (…) ik zeg: er zal vroeg of laat
79
maar één dilemma zijn: het land verlaten of het land verdedigen’.
Maar zelfs theologische scherpslijpers draaiden in de jaren vijftig bij.
Toen de socioloog Van Heek in 1954 de uitspraak van Miskotte citeerde ging
hij in alle ernst op diens afkeer van het katholicisme in, maar verwierp hij
Miskottes pleidooi als ‘onverantwoord’ en gespeend van elk bewijs. 80 Pauwels
had zijn belangstelling voor ‘de ene ware godsdienst’ inmiddels verruild voor
bezinning op de oecumenische levenswijze, waarover hij in 1953 een boek
publiceerde. 81 En toen het protestantse Correspondentieblad de Christelijke
Onderwijzer zich in februari 1960 de vraag stelde of ‘onze voorouders zo tolerant
[zijn] als we meestal denken’, constateerde de redactie dat ‘in oude kerkelijke
archieven (...) anti-papistische tendenzen in overvloed te bespeuren’ zijn.82 De
uitspraken die Van Bennekom tien jaar eerder had gedaan, waren inmiddels
verdrongen of vergeten.
Ook katholieken begonnen in de jaren vijftig met het thema van
ruimdenkendheid te worstelen. Waar het KOV zich kort na de Tweede
Wereldoorlog van het openbaar onderwijs afkeerde en verkondigde dat het zich
niet mengde in de discussie over bijbelonderwijs op de openbare school, zocht
de onderwijsvakorganisatie het contact met andersdenkenden nu steeds vaker op.
Ook begon het KOV zich de veroordelende woorden van de buitenwereld aan
te trekken. De katholieke redacteur H.G. de Boer bijvoorbeeld, bekritiseerde in
1950 De Groene Amsterdammer, die het bijzonder onderwijs recentelijk had
aangevallen. Het tijdschrift hekelde de protestantse en katholieke pogingen tot
evangelisatie. ‘Natuurlijk: evangeliseren is een voortreffelijke zaak, en als de staat
voor de kosten opdraait, is het nog goedkoop ook’, had het blad de voorstanders
van het bijzonder onderwijs toegebeten.83 De Boer nam daar aanstoot aan. Hij
vond dat De Groene hiermee insinueerde dat ouders slechts voor het bijzonder
onderwijs kozen op grond van de heersende evangelisatie. Hij voegde daaraan
toe dat het openbaar onderwijs zelf een humanistische minderheid vormde, die
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haar eigen wil bovendien niet alleen aan de eigen achterban, maar aan de gehele
Nederlandse bevolking wilde opleggen onder de dekmantel van neutraliteit.84
Veel van de stammenstrijd die zich tussen openbare, katholieke en
protestants-christelijke onderwijsorganisaties afspeelde, klinkt bekend. De vraag
of het katholicisme een bijgeloof of een waar geloof was, de verwijten dat de
openbare school de facto een humanistische school was en het idee dat openbaren
‘neutraal’ dachten te zijn speelden al vele decennia en waren inmiddels
verworden tot cliché. Eén aspect in de discussies was echter wezenlijk nieuw: de
gedachte
dat
dergelijke
verwijten
onfatsoenlijk
waren
omdat
onderwijsorganisaties daarmee blijk gaven van onvoldoende ruimdenkendheid.
‘Leven en laten leven’ werd het adagium: ondanks het feit dat katholieken,
confessionele protestanten en openbaren verschillende standpunten koesterden,
moesten zij elkaar de ruimte gunnen die zij ook voor zichzelf opeisten.
De snelle toenadering tussen protestanten, katholieken en openbaren die
hierdoor ontstond verbaasde tijdgenoten. De hervormde kweekschooldirecteur
J.W. van Hulst constateerde in december 1954 in het Correspondentieblad
verheugd dat sinds enkele jaren weer een normaal gesprek tussen voorstanders
van openbaar en bijzonder onderwijs mogelijk was. 85 In beide kampen was
volgens Van Hulst meer ruimte ontstaan voor het denken van de ander,
waardoor de ander werd erkend als medemens die eerlijk voor zijn zaak streed.
De vereniging Christelijk-Nationaal Schoolonderwijs constateerde dat de strijd
voor protestants onderwijs hierdoor werd bemoeilijkt. 86 Juist omdat socialisten
en liberalen meer begrip opbrachten voor religie, werd de kracht van de
antithese ondermijnd. Volgens de redactie van Berichten en Bijdragen mochten
voorstanders van protestants onderwijs niet langer de fout maken het monopolie
op hoogstaande waarden op te eisen. Het onderscheid met het openbaar
onderwijs kwam weliswaar tot uitdrukking in het feit dat protestanten de bijbel
als grondslag kozen, maar daaruit volgde nog geen morele superioriteit.
Ook het openbaar onderwijs ontdooide. De vereniging Volksonderwijs
schreef in 1956 aan haar leden dat zij de strijd voor het openbaar onderwijs op
positieve wijze wilde voeren: ‘Niet tegen het bijzonder onderwijs, maar vóór
87
goed openbaar onderwijs’. De afnemende animositeit speelde daarin een
belangrijke rol. Dominee J.S. Krol uit Sappemeer constateerde in Volksonderwijs
dat steeds minder voorstanders van bijzonder onderwijs de aanmatigende mening
koesterden dat het openbaar onderwijs onchristelijk zou zijn. 88 Krol schreef
tevreden dat het christen-zijn – in de woorden van de protestantse theoloog G.C.
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van Niftrik – steeds sterker draaide om ‘het waarachtig mens-zijn’, wat het
contact tussen openbaar en bijzonder onderwijs, gelovige en ongelove,
aanmerkelijk versoepelde. 89 Enkele jaren later verklaarde de vereniging
Volksonderwijs zelfs dat zij de pacificatie aanvaardde, dat zij die eigenlijk altijd al
had aanvaard en in het verleden hooguit had geageerd tegen de oneerlijke wijze
90
waarop die pacificatie in de praktijk was ingevuld. Het strijdbare verleden werd
gemakkelijk vergeten.
Natuurlijk was de weg naar verdraagzaamheid daardoor niet
onmiddellijk geplaveid. Conflicten tussen openbaar, protestants en katholiek
onderwijs staken in de jaren vijftig van tijd tot tijd de kop op. De
meningsverschillen liepen echter minder hoog op en werden sneller de kop
ingedrukt dan in de eerste naoorlogse jaren, vooral dankzij zelfregulering en
zelfcensuur. Deze zelfregulering bleek wel uit de heftige reacties die de
Vereniging tot Verspreiding der Heilige Schrift in 1956 uitlokte met haar
evangelisatiefolders.91 In deze folders waren baby’s afgebeeld die verklaarden dat
ze later naar een christelijke school zouden gaan en dat zij niet hielden van
mensen die Jezus niet omarmden. De katholieke schrijver Godfried Bomans had
de folder voor de AVRO-radio belachelijk gemaakt en verklaarde vervolgens in
alle ernst: ‘Als babies, die de Here Jezus liefhebben groot geworden zijn, kijken
ze neer op mensen, die Hem niet liefhebben. Daar hebben de christelijke
92
scholen voor gezorgd’.
Bomans’ kritiek was binnen het christelijk onderwijs niet in goede aarde
gevallen, constateerde Van Hulst een paar maanden later in het protestantse
onderwijsvakblad Correspondentieblad de Christelijke Onderwijzer, het tijdschrift dat
in 1955 was ontstaan uit de fusie van de Unie en de Grote, die na decennialange
onenigheid samen verder
gingen
als de Protestants-Christelijke
Onderwijsvakvereniging (PCOV). Vooral de manier waarop Bomans
intolerantie vereenzelvigde met het bijzonder onderwijs, zette kwaad bloed.
Toch gingen de protestanten naar eigen oordeel niet vrijuit. Van Hulst citeerde
de hervormde predikant Groenenberg, die Godfried Bomans in bescherming
nam en schande sprak van de gewraakte folders. De kinderen die hadden
verklaard dat zij niet hielden van ongelovigen bleken naar zijn idee
‘wel heel ver uit de buurt van de Here Jezus te zijn en zelfs de ergste farizeeërs
al lang gepasseerd te zijn. (…) Hoe erg de folder was, voelde ik weer toen
Godfried Bomans haar voor de mikrofoon voorlas in het Holbein restaurant in
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Rotterdam. Toen sloegen de vlammen van schaamte me weer uit. (…) Wat
93
gooien wij christenen toch vaak onze eigen glazen in!’

Zelf verkoos Van Hulst de gulden middenweg. Hij beklaagde zich over de
laatdunkende wijze waarop Bomans over het bijzonder onderwijs sprak, maar
betreurde de verspreiding van de folders evenzeer. Christelijke organisaties
moesten zich tegenover hun medemensen ruimdenkender opstellen, vond Van
Hulst. Het Katholieke Schoolblad was een jaar eerder tot een soortgelijke conclusie
gekomen. Volgens het blad waren protestanten en katholieken in de eerste plaats
mede-christenen.94 Daarbij paste geen verdeeldheid. Om die reden waardeerde
redacteur H.G. de Boer de groeiende toenadering tussen protestanten en
katholieken. Wie intussen de schoolstrijd wilde voortzetten, kreeg met
groeiende weerstand te maken. Toen het Gereformeerd Gezinsblad, het dagblad
van de gereformeerd vrijgemaakten, in 1958 schreef dat het openbaar onderwijs
de christelijke jeugd bedierf onder het mom van evangelisatie, sprak de PCOV
daar schande van. Het adagium was immers: ‘Laat de kinderen tot Mij komen en
95
verhindert ze niet’.
Binnen openbare onderwijsorganisaties werden dergelijke vormen van
protestants en katholiek zelfverwijt graag gehoord. Met zichtbaar plezier
memoreerde Volksonderwijs in 1956 het verhaal van het meisje en de ‘niksschool’, ‘waarmee voor enkele jaren vooral in het zuiden van het land nogal
96
geleurd werd’. Volgens het verhaal zou een meisje door haar ouders naar een
openbare school zijn gestuurd, waarna het meisje huilend had uitgebracht: ‘Ik
97
wil niet naar zo’n “niks-school”’. Zelfverzekerd bond de redactie van
Volksonderwijs de strijd met dit vooroordeel aan:
‘De Openbare school is de universele overheidsschool. Zij wil zijn de school
van het gehele Nederlandse volk. Zij voelt zich geroepen al de kinderen van
ons volk mede op te voeden en te onderwijzen (…) alle kinderen roept zij toe:
Komt binnen mijn muren, en jullie allemaal wil ik onderwijzen en opvoeden
tot alle Christelijke en Maatschappelijke deugden, d.w.z. tot Liefde voor de
naaste, eerbied voor de schepping voor alles wat leeft en groeit, respect voor het
schone en het verhevene. Zij wil aankweken gemeenschapszin,
saamhorigheidsgevoel, verdraagzaamheid, eerbied voor de overtuiging van de
anders denkende. (…) De openbare school een niks-school? Vele Nederlanders
98
schijnen onze openbare school niet meer te kennen!’
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Nu de waarde van verdraagzaamheid steeds breder werd onderkend, werd het
zaak om die verdraagzaamheid krachtig met de openbare school te verbinden.
En zo ontstond de wedloop in ruimdenkendheid. Waar
onderwijsorganisaties elkaar kort na de oorlog nog aanvielen op elkaars grondslag
en beginselen, werd de onderlinge rivaliteit in de loop van de jaren vijftig
gezocht rond het thema van ruimdenkendheid zelf. De discussie over
ruimdenkendheid was in zekere zin een echo van de naoorlogse
eenheidsgedachte, toen onderwijsorganisaties elkaar een gebrek aan
gemeenschapszin in de schoenen schoven. Er was echter wel een belangrijk
verschil: ditmaal overtuigden onderwijsorganisaties niet alleen elkaar, maar ook
zichzelf van de noodzaak tot ruimdenkendheid. Eigen levensbeginselen en
uitgangspunten werden weliswaar nog steeds belangrijk gevonden, maar moesten
voortaan gepaard gaan met respect voor andersdenkenden. Personen die in deze
reflexieve ruimdenkendheid tekortschoten golden niet alleen als onfatsoenlijk,
maar werden in de loop van de jaren vijftig bovendien beschouwd als gelovigen
die zich niet aan hun eigen principes hielden. Een respectvolle omgang met de
naaste als medemens werd voorwaarde voor een oprecht beleefd geloof.
Vandaar dat de onderwijsorganisaties elkaar steeds vaker terechtwezen als
men in eigen kring tekortschoot in het vereiste respect voor andersdenkenden.
Een gebrek daaraan ondermijnde immers niet langer alleen de fatsoensnorm,
maar bedreigde nu ook de oprechtheid van de eigen onderwijsorganisatie als
zodanig. Kort nadat de Grote en de Unie in 1955 in de PCOV waren opgegaan,
werd het thema van verdraagzaamheid en naastenliefde breed uitgemeten door
de voormalige Unievoorzitter Tijmen Bos. In het gloednieuwe
Correspondentieblad de Christelijke Onderwijzer maakte Bos duidelijk waarin het
protestantse onderwijs van het openbare verschilde. Voorstanders van protestants
onderwijs deelden een specifiek levensinzicht en meenden zich op grond
daarvan te moeten verenigen. Volgens Bos verenigden pleitbezorgers van het
protestants onderwijs zich op grond van gedeelde waarden en leidde dat niet
zonder meer tot onverdraagzaamheid. 99 Ook de evangelisatiedrang van het
bijzonder onderwijs was voor Bos eerder een bewijs van innerlijke overtuiging,
dan een blijk van tekortschietend respect voor andersdenkenden. Toch lag
onverdraagzaamheid wel op de loer, waarschuwde Bos, en moesten voorstanders
van het bijzonder onderwijs daarop bedacht zijn:
‘Tot onze spijt moeten we toegeven, dat, hoewel het stelsel van confessioneel
onderwijs niet includeert, dat onverdraagzame burgers worden gekweekt, er
wel gevallen zijn, dat de betrokken opvoeders er schuldig aan zijn. Als de
leerlingen het idee krijgen, dat Rooms-Katholieke mensen belachelijke, idiote
dingen geloven, en hun kameraadjes van de openbare school halve of hele
99
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heidenen zijn, die opgroeien voor galg en rad, dan is hier schuld: de
100
onderwijzer, die oorzaak daarvan is, komt schromelijk te kort‘.

Tevreden kon Het Schoolblad in 1955, met enig gevoel voor overdrijving,
vaststellen dat de openbare school nog maar nauwelijks werd beschouwd als de
school ‘waar de Hitlers vandaan komen’.101 Als dergelijke ‘vunze kletspraat’ zich
al aandiende, was dat volgens de redactie gelukkig eerder uitzondering dan regel
geworden.
De ruimdenkendheid die daarmee werd verworven, had echter wel haar
prijs. In zijn studie Religion and the People of Western Europe heeft de Britse
historicus Hugh McLeod de verdeeldheid van het West-Europese christendom
in de negentiende eeuw terecht geïnterpreteerd als teken van religieuze
vitaliteit. 102 Juist de bereidheid van mensen om voor hun overtuigingen te
strijden, en daarbij het ongemakkelijke middel van ruzie in te zetten, laat zien
dat men overtuigd is van het eigen gelijk en dat dit eigen gelijk hen wat waard is.
Voor veel Nederlanders gold het gelijk van de eigen religieuze gemeenschap
lang als vanzelfsprekend, mede omdat deze gemeenschap op impliciete wijze
allerlei aspecten van het dagelijks leven omvatte, variërend van de bakker tot de
school en de politieke voorkeur.103
Deze vanzelfsprekendheid, en de zekerheid die daarmee gepaard ging,
kwam in de jaren vijftig op losse schroeven te staan door de discussie over de
verpersoonlijking van het geloofsleven. Die discussie bouwde voort op
vooroorlogse intellectuele debatten, kreeg momentum door de ervaring van de
oorlog, de daaropvolgende doorbraak en kerkelijke vernieuwingsbewegingen en
werd binnen het onderwijs urgent door de schuivende machtsverhouding tussen
openbaar en bijzonder onderwijs. Openbaren, confessionele protestanten en
katholieken kregen de indruk dat de vooroorlogse schoolstrijd voorgoed tot het
verleden behoorde en zochten houvast in de verpersoonlijking van hun
beginselen, waardoor zij zich minder snel een scherp oordeel over
andersdenkenden aanmatigden. Reflexieve ruimdenkendheid werd het
onvoorziene, maar spoedig omarmde bijproduct van de verdwenen
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vanzelfsprekendheid van het eigen gelijk. De eigen grondslag gold niet langer als
norm voor allen, maar werd een opvatting temidden van andere.
Verzuiling
Dankzij de coöperatieve geestelijke pluriformiteit die in de jaren vijftig was
ontstaan, drong zich de vraag op of het bestaande onderwijsstelsel met zijn
levensbeschouwelijke organisatievorm eigenlijk nog wel nodig was. Dit
vraagstuk, dat in de jaren veertig nog werd aangeduid als een vraag naar de
noodzaak van de Nederlandse ‘hokjes- en schotjesgeest’, werd in de jaren vijftig
opgeworpen aan de hand van het begrip ‘verzuiling’. Verzuiling wordt
tegenwoordig vaak gebruikt als metaforische aanduiding van een historisch
verschijnsel dat met de schoolstrijd in de negentiende eeuw begon en tot de
jaren zestig van de twintigste eeuw voortduurde. 104 Het woord zelf ontstond
echter pas later. Historici hebben het begrip herleid tot het interbellum, maar het
begrip werd nog lang tussen aanhalingstekens gebruikt. Pas in de jaren vijftig
werd het woord ‘verzuiling’ courant; in 1961 verscheen het voor het eerst in de
105
Van Dale.
Enkele jaren eerder, rond 1955, verschenen de eerste artikelen over de
verzuiling als maatschappelijk verschijnsel. 106 De socioloog J.P. Kruyt gold in
deze jaren als de Nederlandse verzuilingsexpert bij uitstek en verzamelde
nauwgezet de eerste kwantitatieve gegevens. Ook in de politiek maakte het
begrip een opmars. Weinig verrassend stond de doorbraakpartij PvdA vooraan
om zich op de verzuilingsdiscussie te storten en het concept te incorporeren in
haar maatschappijkritiek. In december 1957 besteedde Socialisme en Democratie,
het maandblad van de PvdA, daarom een apart nummer aan de ‘verzuildheid’.
Volgens de redactie was de verzuildheid ‘één van de meest gevoelige problemen
binnen ons volk’.107
Maatschappelijke analyse en polemiek liepen vanaf het begin van de
verzuilingsdiscussie door elkaar: als analytisch instrument viel de verzuiling
nauwelijks los te koppelen van een oordeel over het verschijnsel. De zuilen
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werden voorgesteld als star, of juist als stabiel, als teken van de Nederlandse
verdeeldheid of juist als stevige steunpilaren die het dak van de Nederlandse
natie droegen. Ondanks de felle polemiek die het begrip verzuiling daardoor van
meet af aan opriep, schiep de metafoor drie veronderstellingen die spoedig
algemeen werden aanvaard: het idee dat de strijd tussen levensbeschouwelijke
groepen in Nederland tot rust was gekomen, dat zij stabiele
geloofsgemeenschappen had geschapen en dat deze geloofsgemeenschappen, elk
vertegenwoordigd door een zuil, in essentie gelijksoortig en gelijkwaardig
waren.108
De voorstelling van de zuilen als statisch, stabiel, gelijksoortig en
gelijkwaardig bleek invloedrijk en gaf bovendien aanleiding tot spot en polemiek.
Wat was immers het nut van de geïnstitutionaliseerde verdeeldheid die de zuilen
zo kernachtig verbeeldden? In voorafgaande decennia was deze vraag nauwelijks
aan de orde gesteld. De afzonderlijke organisatie van katholieken, confessionele
protestanten en ‘neutralen’, zowel binnen het onderwijs als daarbuiten, was
immers vooral het gevolg van de sterke onenigheid tussen maatschappelijke
groepen in deze tijd.109 Maar nu de gemoederen tot bedaren kwamen, rees de
vraag of confessionele organisatievormen eigenlijk nog wel nodig waren. De
groeiende populariteit van de term ‘verzuiling’ was zowel het product als de
aanjager van die vraag. Omdat de onderlinge rivaliteit tussen de
levensbeschouwelingen geleidelijk haar scherpe randjes verloor, won het beeld
van stabiele, starre religieuze organisaties snel aan kracht. Zorgen over
verdeeldheid en onderlinge strijd werden hierdoor getransformeerd tot verzuilde
stabiliteit, wat het gevoel van ouderwetse, starre organisatievorming alleen maar
versterkte.
Openbaar onderwijsbladen, die zich tot de vroege jaren vijftig vooral
kwaad maakten over de hokjes- en schotjesgeest, veranderden nu hun toon.
Vanaf ongeveer 1950 verschenen in Het Schoolblad de eerste spottende,
neerbuigende artikelen over het verschijnsel ‘verzuiling’:
‘Deze drie-zuilen-pret, die zijn ontstaan te danken heeft aan onze Wet op het
L.O. [Lager Onderwijs – BM], breidt zich uit als iedere andere vetvlek en
wordt in ’t bijzonder van R.K. zijde gecultiveerd als een kostbaar kasplantje.
Wel eens gehoord van een R.K. geitenfokvereniging en van de R.K., Prot. en
110
Neutrale Karrevoerders?’
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Het beeld van de zich verspreidende vetvlek dat Het Schoolblad koos, was
treffend. Uit eigentijds verzuilingsonderzoek bleek dat het organisatienetwerk
van de levensbeschouwelijke groepen steeds verder uitdijde. 111 Tegelijkertijd
constateerde socioloog Kruyt dat zich binnen deze gemeenschap krachten
ontwikkelden die het organisatienetwerk ondermijnden: ‘verschillende, maar
112
toch wel met elkaar samenhangende doorbraak-ideeën’.
De
verzuilingsmetafoor bleek een krachtig wapen in de handen van de
verzuilingscritici. Zij bood de mogelijkheid om de strijd van verschillende
levensbeschouwelijke groepen met afstand te bezien en aan elkaar gelijk te
stellen. Katholieken, protestanten en openbaren hadden elk hun eigen
organisatienetwerk opgebouwd met gelijksoortige organisaties. Deze
gelijkschakeling van protestanten, katholieken en openbaren wekte gemakkelijk
de indruk dat levensbeschouwelijke organisatievorming vanwege haar
uniformiteit overbodig was.
Dit gevoel van overbodigheid begon de discussie over de religieuze
organisatievormen in het Nederlandse onderwijs steeds sterker te bepalen. De
Nederlandse verzuilingsdrift werd steeds nadrukkelijker bespot, bijvoorbeeld in
het boekje Verzuiling, in 1959 geschreven door Jan Blokker, Remco Campert en
anderen, nadat in een klein dorp een derde kleuterschool was gebouwd, ‘opdat
het handjevol kinderen voortaan gesepareerd zou kunnen fröbelen’. 113 Op
satirische wijze namen de auteurs de verzuiling onder de loep. De Nederlandse
religieuze organisatiedrang werd met spotprenten belachelijk gemaakt: een
pastoor toonde de leden van postduivenhoudersvereniging ‘Gloria’ een
andersdenkende duif, een man verbood zijn echtgenote een vondeling in huis te
nemen omdat het humanistisch zou zijn, een visverkoper vroeg zijn klant in
114
welke krant hij het product moest verpakken. Maar meer nog stoorden de
auteurs zich aan de onaantastbaarheid van de zuilen, waarover geen Nederlander
115
zich leek te verbazen. De journalist Evert Werkman, die hierover onder het
pseudoniem ‘Joost’ een gedicht in oud-Nederlands schreef, vatte de
overlevingsdrang van de zuilen cynisch samen:
‘Wy stutten met ons dom Geweld
De Macht, die hier de Wetten stelt,
En weten niet van wycken,
Wy zullen nooyt, wat oock gebeurt,
Wie ons bekladt, wie ons besmeurt,
111
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Noch barsten, noch bezwycken’.

116

Nieuw engagement en groeiende twijfel
In september 1957 vond de vrijzinnig-protestantse onderwijsdeskundige Philip
Idenburg in het tijdschrift Volksonderwijs een bereidwillig gehoor voor zijn
opruiende redevoering. Instemmend citeerde het blad de scherpe woorden van
Idenburg, die onlangs had gesproken van een Nederlandse ‘verzuilingsziekte’.
Nederlanders zouden volgens Idenburg ‘bijna niets meer samen doen, alleen nog
maar samen dienen in het leger. (…) De beginselverschillen in ons volk worden
tot in de uiterste konsekwenties doorgetrokken, op school en in het openbare
leven. (…) De ander laat ons koud. Wij gaan ieder onze eigen weg.’117 De feiten
leken hem daarin gelijk te geven. Toen de sociologen Kruyt en Goddijn korte
tijd later hun klassiek geworden onderzoek naar verzuiling en ontzuiling in
Nederland publiceerden, moesten zij op basis van hun kwantitatieve
bevindingen constateren dat de verzuilingsgraad in Nederland, en dus de neiging
tot levensbeschouwelijke afzondering, eerder toe- dan afnam.118
Hoewel hun bewijsmateriaal volop in de richting van toenemende
verzuiling
wees,
wantrouwden
beide
onderzoekers
hun
eigen
onderzoeksresultaten. Na de presentatie van hun kwantitatieve gegevens vroegen
zij zich af of verzuiling wel aan institutionele indicatoren kon worden afgemeten.
Kruyt en Goddijn noemden de doorbraak, de ontwikkelingen in de hervormde
kerk, de oecumenische beweging, de felle debatten rondom het bisschoppelijk
mandement van 1954 en de groeiende neiging tot samenwerking tussen de
organisaties die zij zojuist als verzuild hadden aangemerkt.119 ‘De samenwerking
moge dan nog niet geleid hebben tot herziening der principiële uitgangspunten’,
stelden de onderzoekers vast, ‘zij bevordert wel wederzijds begrip voor elkaar, en
dat is een absolute voorwaarde om tot nieuwe structurele formaties te komen’.120
In de jaren vijftig nam het wederzijds vertrouwen tussen de
onderwijsorganisaties in ieder geval snel toe. Hoewel zij gescheiden bleven
optrekken, groeiden zij in hun standpunten steeds dichter naar elkaar toe en
leverden zij minder onderlinge strijd. Aanvankelijk werd die toenadering als een
institutionele crisis geduid, vooral door protestanten en katholieken die de
vroegere collectieve bezieling voor ‘eigen scholen’ zagen wegebben. Al snel
begonnen zij echter de bakens te verzetten. Godsdienst werd voor het bijzonder
onderwijs steeds minder onderwerp van collectieve strijd, maar groeide uit tot
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een zaak die binnen de eigen organisatie op persoonlijk niveau werd nagestreefd,
een zaak van persoonlijke bezieling en het eigen geweten.
Dankzij deze nadruk op de individuele band tussen individu en God
werd de vanzelfsprekendheid van de levensbeschouwelijke grondslag in het
onderwijs ondermijnd. Geleidelijk rees de vraag of godsdienst nog langer als
collectieve grondslag kon gelden. De ontluikende discussies over het persoonlijk
geweten, na de oorlog aanvankelijk vooral in het openbaar en protestantschristelijk onderwijs gevoerd, bereikten nu ook het katholieke onderwijs en
werden verder aangewakkerd door het debat over het bisschoppelijk mandement
in 1954. Als gevolg van hun discussies over de verpersoonlijking van godsdienst
en opvoeding stelden openbare, katholieke en protestantse onderwijsbestuurders
zich steeds vaker de vraag of zij zich nog langer oordelen over de buitenwereld
mochten aanmatigen. Gaf men hiermee geen blijk van tekortschietend respect
voor de afwegingen van andersdenkenden? Het vroegere rotsvaste vertrouwen in
de eigen grondslag maakte langzaam plaats voor de gedachte dat
andersdenkenden de wereld niet per definitie op een verkeerde manier bezagen.
De groeiende aandacht voor andersdenkenden was daarmee een vorm
van zelftwijfel geworden. Oude strijdmiddelen in het onderwijs boetten
hierdoor snel aan kracht in. De kwestie van het jodenjongetje, die in 1952 nog
hoog opspeelde, was aan het einde van de jaren vijftig bijna onvoorstelbaar
geworden. Al in 1955 zorgden aanmerkelijk mildere propagandablaadjes waarin
baby’s zich uitspraken tegen het openbaar onderwijs voor forse commotie.
Organisaties voor katholiek en protestants onderwijs werden steeds vatbaarder
voor de religiekritiek die tien jaar eerder binnen de doorbraakbeweging had
geklonken: godsdienst was nu een zaak van het individu, niet van instituties. Een
katholieke vereniging voor handenarbeid had daardoor niet langer een
vanzelfsprekend bestaansrecht, maar kon pas van betekenis zijn als het
katholicisme hier ook daadwerkelijk werd beleefd en verdiept, zodat gelovigen
hun eigen geloofsleven via de organisatie konden verrijken.121
Voor zover de pogingen tot geloofsverdieping in de jaren vijftig een
crisis moesten bestrijden, was dat geen crisis van het geloofsleven zelf, maar een
van zijn institutionalisering. Godsdienst en instituties lagen nog net in elkaars
verlengde, maar de felle ideologische strijd die van oudsher gepaard ging met
religieus verschil, verdampte in de jaren vijftig. De wens tot ruimdenkendheid
verving de bekeringsijver in het onderwijs. Een groeiende nadruk op het eigen
geweten beperkte de evangelisatiedrang en baande de weg voor
verpersoonlijking van het geloofsleven. Zo ontstond eenheidszin in het van
oudsher verdeelde onderwijsveld. De slepende schoolstrijd, aanvankelijk met

121

96

Het Katholieke Schoolblad jrg. 15, afl. 47, 6 december 1952, 773-774.

grote felheid gestreden, later als koude oorlog voortgezet, was aan het einde van
de jaren vijftig echt voorbij.
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Hoofdstuk 3: Vereenzelviging
De verpersoonlijking van het geloofsleven (1959-1966)
Tegen het einde van de jaren vijftig werd in het Nederlandse onderwijs een
strijdbaar institutioneel verleden afgezworen. De conflictueuze verhoudingen
tussen openbaar en bijzonder onderwijs, die het Nederlandse onderwijsstelsel
hadden
gevormd
en gekleurd,
verdwenen in
razend
tempo.
Onderwijsbestuurders bezagen de vertrouwde levensbeschouwelijke conflicten
met nieuwe ogen. Geschillen over schoolstichtingen die eerder nog als
principiële kwesties golden, werden in de jaren vijftig steeds vaker uitgelegd als
intolerante ruziemakerij. En terwijl deze naweeën van de schoolstrijd langzaam
wegebden, viel ook de eigenlijke schoolstrijd aan vergetelheid ten prooi. De
pacificatie was veertig jaar na dato geen recente verworvenheid meer. Slechts
weinig docenten hadden de strijd voor subsidiëring van eigen scholen nog
persoonlijk meegemaakt. De herinnering aan de schoolstrijd werd ook minder
relevant. Nu scholen niet naar een principiële conflictcultuur maar naar
zachtmoedige toenadering tot andersdenkenden streefden, verloor het strijdbare
verleden zijn ideologische betekenis. Een oude institutionele cultuur stierf af.
De historicus Johan Huizinga heeft eens opgemerkt dat oude
beschavingsvormen in de geschiedenis afsterven ‘op denzelfden bodem, waarin
het nieuwe voedsel vindt om op te bloeien’. 1 Aan geestelijk voedsel had het
Nederlandse onderwijsstelsel aan de vooravond van de jaren zestig geen gebrek.
Onderwijsorganisaties die zich in de jaren vijftig nog bezonnen op de vraag of zij
voldoende toekomstbestendig waren, ontwikkelden in de vroege jaren zestig een
nieuw en zonnig toekomstbeeld. Zij deden dit door af te rekenen met hun oude
institutionele verleden, een afrekening die vooral in het bijzonder onderwijs met
harde hand werd uitgevoerd. Leraren en onderwijsbestuurders zetten zich steeds
openlijker af tegen een vermeend gewoontechristendom, een christendom dat –
in hun ogen – instituties verhief boven gelovigen, conventies belangrijker achtte
dan persoonlijke beleving en aldus eerder vertrouwde op vanzelfsprekendheid
dan op individuele bezieling en betrokkenheid. Tegenover dit negatieve oordeel
over het eigentijdse geloofsleven plaatsten zij een toekomstbestendig
christendom dat uit de persoonlijke bezieling van gelovigen zijn voornaamste
kracht putte. Het nieuwe, persoonlijk beleefde christendom zou een
1
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christendom zijn dat berustte op innerlijke overtuiging en praktische dadendrang.
‘Christelijk zijn’ moest plaatsmaken voor ‘christelijk doen’. De religiositeit van
gelovigen werd voortaan afgemeten aan hun bereidheid om in de alledaagse
praktijk op weloverwogen, persoonlijk gemotiveerde wijze aandacht te schenken
aan het geloofsleven.
De verschuiving van ‘christelijk zijn’ naar ‘christelijk doen’ bleef in de
jaren zestig niet beperkt tot mooie woorden. Leraren en onderwijsbestuurders
probeerden deze overgang concreet gestalte te geven in tal van nieuwe,
godsdienstig gemotiveerde initiatieven. Onderwijsorganisaties besteedden steeds
meer aandacht aan de zending en de missie, waarbij het christelijk karakter niet
langer werd afgemeten aan evangelisatiedrang, maar werd gestaafd met eisen van
medemenselijkheid en persoonlijke gedrevenheid. In het katholiek en openbaar
onderwijs trokken de kweekschooldocent S.C. Derksen en de hervormde
denker Feitse Boerwinkel aandacht met hun oproepen tot respectievelijk
‘vredesonderwijs’ en ‘inclusief denken’. Zij meenden dat een vreedzamer wereld
onder handbereik lag als mensen persoonlijk de noodzaak tot wereldvrede
zouden inzien, en daardoor toenadering zouden zoeken. Deze pogingen tot
religieuze revitalisering boden in de jaren zestig uitzicht op een persoonlijk
geëngageerd geloofsleven, een geloofsleven dat zich richtte op toenadering en
samenwerking, dat zou leiden tot christelijke dadendrang. Maar de voornaamste
aantrekkingskracht van dit geloofsleven school in de gedachte dat de individuele
gelovige voortaan vanuit eigen, individuele overtuigingen zijn religiositeit vorm
gaf en op die manier authentiek en werkelijk autonoom werd.
Historici hebben in het verleden vaak gewezen op de nieuwe
individuele vrijheid die gelovigen hierdoor verwierven. Talrijke gebeurtenissen
lijken hun conclusie te rechtvaardigen. In katholieke kring namen de
bisschoppen afstand van een oude seksuele moraal. In 1963 noemde bisschop
W.M. Bekkers uit Den Bosch het gebruik van voorbehoedsmiddelen een zaak
van het eigen geweten.2 De keuze voor een politieke partij, die in 1954 nog in
het bisschoppelijk mandement aan katholieken werd voorgeschreven, werd in
1965 door de nieuwe bisschop Jan Bluyssen onder de individuele
3
verantwoordelijkheid geschaard. Ook het gedrag van kerkgangers veranderde.
Het opkomstpercentage bij de katholieke mis daalde van gemiddeld 64,4% in
1965 tot 47,2% in 1970. 4 Intussen verscheen ook het gezaghebbende
onderzoeksrapport Welvaart, welzijn en geluk, waarin katholieken zich afvroegen
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of het hedendaagse geloofsleven nog wel gebaat was bij eigen, katholieke
scholen. En hoewel de ontwikkelingen onder protestanten minder stormachtig
verliepen, werd ook hier de blik naar buiten gericht en kwamen bestaande
institutionele gebruiken ter discussie te staan.5
Wie de feiten op een rijtje zet, kan al snel denken dat de gelovige in de
jaren zestig een persoonlijker geloofsleven opbouwde, en zich daarmee bevrijdde
van vroegere disciplinerende religieuze organisaties en religieus gezag. Die
analyse strookt in elk geval met de terugblik van tijdgenoten. Uit oral historyonderzoek van de godsdienstantropoloog Peter van Rooden blijkt dat (ex)gelovigen die de religieuze veranderingen van de jaren zestig meemaakten,
achteraf vaak van een bevrijding uit beklemmende institutionele verbanden
6
spreken. Vroeger was er dwang, nu mocht men het zelf weten.
Historici en sociale wetenschappers hebben dit bevrijdingsvertoog tot nu
toe grotendeels kunnen bevestigen. De Nijmeegse socioloog Jan Thurlings stelde
in 1971, op basis van historisch-sociologisch onderzoek naar katholieke
verzuilingsmotieven, dat de katholieke religieuze elite sinds de bevrijding steeds
meer openheid in eigen kring had bepleit. Hierdoor zou zij onbedoeld de
betonrot in eigen zuil hebben veroorzaakt: toen het katholieke isolement
eenmaal werd opgeheven, viel de geloofsgemeenschap niet meer bij elkaar te
houden. 7 Ook de Amerikaanse socioloog John A. Coleman beschouwde de
naoorlogse katholieke openheid in Nederland als een ontbindingsverschijnsel,
dat de katholieke kerk steeds terughoudender maakte in haar bemoeienis met het
8
persoonlijk leven van de gelovige. Piet de Rooy schreef dan ook dat
katholieken in de jaren zestig ‘tot ieders grote verrassing, plotseling een grote
individuele vrijheid in de schoot geworpen’ kregen.9 Volgens Herman de Liagre
Böhl leek het ‘alsof het kerkvolk had zitten wachten op een sein om te kunnen
vertrekken’.10
5

James Kennedy, Stad op een berg. De publieke rol van protestantse kerken (Zoetermeer 2010)
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Hoewel historici meestal kritisch afstand houden tot de tijd die zij
beschrijven, valt bij het onderzoek naar de religieuze veranderingen van de jaren
zestig op hoezeer hun oordeel over de godsdienstige ontwikkelingen samenvalt
met de terugblik van de tijdgenoot. Dit maakt hun interpretaties herkenbaar
voor direct betrokkenen, maar die herkenbaarheid komt tegen een hoge prijs.
Het bevrijdingsperspectief wekt ten eerste de indruk dat gelovigen in de jaren
zestig op een ‘bevrijding’ van het geloof zaten te wachten, of die bevrijding
tegen wil en dank kregen opgedrongen. Godsdienst lijkt hierdoor in de jaren
zestig te verdwijnen uit de Nederlandse publieke ruimte, een abrupt proces dat
Peter van Rooden enkele jaren geleden kenschetste als ‘het vreemde sterven van
11
het Nederlandse christendom’. Van Rooden meent dat het Nederlandse
christendom in veertig jaar tijd ‘is ingestort. Het is volstrekt gerechtvaardigd om
van een plotselinge en vrijwel volledige ontkerstening van de Nederlandse
12
samenleving te spreken’.
Maar hoe abrupt was die overgang? Het Nederlandse onderwijs is slechts
een van de vele instituties die zich tot op de dag van vandaag op een
levensbeschouwelijke grondslag beroepen. Het is niet moeilijk die grondslag te
relativeren en te zeggen dat zij weinig meer voorstelt. Zolang organisaties zich
echter als religieus blijven profileren, blijft dat een aanname en vormt zij geen
bewijs. In plaats van op voorhand aan te nemen dat Nederlanders zich in de
jaren zestig van godsdienst hebben bevrijd, is het zinvoller om de ontwikkeling
van het godsdienstbesef in de jaren zestig als zodanig te traceren, te bezien in
hoeverre God daarbij uit Nederland verdween, en het engagement van
tijdgenoten daarbij serieus te nemen.
Daar komt in de tweede plaats bij dat het bevrijdingperspectief weinig
inzicht biedt in de motieven van leraren, onderwijsbestuurders en kerkelijk
leiders om de eerdergenoemde verpersoonlijking van het geloofsleven na te
streven. Vanzelfsprekend lag het niet in hun bedoeling om gelovigen de kerk uit
te jagen of hen van kerkelijke dwang te bevrijden. Wat onderwijsbestuurders,
leraren en kerkelijk leiders wél beoogden, blijft vooralsnog onduidelijk. Historici
hebben dit probleem opgelost met de veronderstelling dat het heersende gezag
in de jaren zestig überhaupt weinig beoogde. James Kennedy’s onderzoek naar
Nederlandse elites in de jaren zestig geeft gelegenheid tot die aanname. Kennedy
laat zien dat Nederlandse elites in de jaren zestig vreesden dat de moderniteit hen

zestig zich gemakkelijk verspreidde. D.J.F. Bosscher, ‘De Nederlandse roomskatholieken in een overgangstijd. Rustig te midden van de woelige baren’ in: W.
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op de hielen zat, waardoor zij snel geneigd waren ‘met de tijd mee te gaan’.
Hij verklaart de neiging van elites om individuele vrijheid te prediken en steeds
meer zaken aan het eigen geweten over te laten dus uit hun angst voor de
moderniteit.14 Het recent verschenen historisch onderzoek van Maarten van den
Bos naar het naoorlogse Nederlandse katholicisme, bevestigt Kennedy’s stelling.
Volgens Van den Bos was het ‘verlangen naar vernieuwing’ onder katholieke
elites een belangrijke drijfveer achter hun inzet voor de verpersoonlijking van
het Nederlandse geloofsleven. 15 Dankzij hun positieve houding tegenover ‘de
moderniteit’ zouden elites dus een neiging tot verpersoonlijking hebben
ontwikkeld.
Deze relatie tussen modernisering en verpersoonlijking lijkt
vanzelfsprekend, maar is dat allerminst. Waarom leidde de aanpassingsbereidheid
aan veranderende tijden, die in principe tot allerlei vernieuwingspogingen kon
leiden, uitgerekend tot pleidooien voor de verpersoonlijking van het
geloofsleven? De relatie tussen aanpassingsbereidheid en verpersoonlijking of
individualisering spreekt niet vanzelf, maar behoeft nadere verklaring. Wie de
bevlogen pogingen tot medemenselijkheid in missie en zending, de persoonlijk
bewogen inzet voor vredesonderwijs, de aandacht voor de individuele gelovige
in de kerk en een algemene inzet voor oecumene in de jaren zestig wil begrijpen,
kan de gaten van het bevrijdingsperspectief niet dichten met vernieuwingsdrang
alleen.
Daar komt bij dat het bevrijdingsperspectief een nogal naïeve
voorstelling biedt van de uitkomsten van de jaren zestig. Werden gelovigen
werkelijk vrij gelaten? Historici zouden net zo goed kunnen betogen dat zich in
de jaren zestig een disciplineringsproces voltrok. 16 Dankzij de nadruk op de
individuele relatie tussen gelovige en God kreeg godsdienst in de vroege jaren
zestig namelijk een zeer persoonlijk, en daarmee ook een zeer indringend
karakter. Zij werd geen zaak om gewoontegetrouw te ondergaan en bood
evenmin garanties voor een vanzelfsprekende ‘christelijke’ identiteit. Het
christelijk geloof moest voortaan worden waargemaakt, waarbij ‘werkelijk’
christendom steeds opnieuw uit praktische daden moest blijken. Dat werkelijke
christendom werd intussen onverminderd aan collectieve maatstaven afgemeten.
Hoewel die maatstaven op sommige terreinen, zoals op seksueel vlak en op het
gebied van politieke partijkeuze, ruimhartiger werden, vond op andere gebieden
juist aanscherping plaats. Gelovigen moesten voortaan persoonlijk geëngageerd
zijn en hoorden hun bezieling te tonen in het contact met de medemens. Zij
13
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dienden zich het leed van de wereld aan te trekken en moesten hun religieuze
levens niet uit gewoonte, maar uit overtuiging leven. Ook niet-confessionelen
kwamen terecht in een wereld waarin zij zichzelf als individu moesten
waarmaken. Engagement en oprechte betrokkenheid bij de medemens werden
ook in het openbaar onderwijs ernstige plichten.
Nederlanders werden in de jaren zestig dus niet van religieuze discipline
bevrijd. Religieuze discipline richtte zich op andere aspecten van het menselijk
leven. Essentieel in dit veranderingsproces was de gedachte dat het individu
voortaan in vrijheid zijn eigen keuzes zou maken en dus zijn eigen geloofsleven
ter hand zou nemen. Dit derde hoofdstuk gaat over de wijze waarop
protestanten, katholieken en openbaren zich vereenzelvigden met dit
individualiseringsideaal. Zoals zal worden getoond, ontstond in de vroege jaren
zestig het idee dat religiositeit kon worden uitgediept door de band tussen God
en gelovige tot een individuele verantwoordelijkheid te maken. Dit
verwachtingspatroon werd gezamenlijk vastgesteld en gezamenlijk uitgedragen.
Het berustte dus niet op individuele keuzes, maar was naar zijn aard een
collectief proces. Wel leidde de collectieve gedachte dat het individu voortaan in
staat was om zelf te kiezen, vrij te zijn en zelfstandig te handelen, in de loop van
de jaren zestig tot een groeiend gezagsprobleem. De verbeelde individualisering
kreeg reële consequenties: nu ieder mens verondersteld werd vrij te zijn, werd
het steeds moeilijker om gezag over deze zelfstandige individuen geloofwaardig
te legitimeren. Zo werd de gezagscrisis van de late jaren zestig het ironische
resultaat van de inzet voor verpersoonlijking. Nederlanders vereenzelvigden zich
met de gedachte dat hun persoonlijke levensbeschouwelijke overtuigingen pas
betekenis kregen, als zij daar vrijwillig zelf mee aan de slag gingen. Dit was
precies wat onderwijsbestuurders en leraren hadden beoogd. Maar juist dankzij
het groeiende besef van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid ontstond
een onvoorziene afkeer van geïnstitutionaliseerd gezag in onderwijs en
opvoeding.
Instituties op de tocht
Op 12 juli 1962 telde de katholieke onderwijsminister Jo Cals zijn politieke
zegeningen. Met een ruime meerderheid van honderd stemmen werd zijn wet
op het voortgezet onderwijs, die vanwege zijn veelomvattendheid door
tegenstanders voor ‘Mammoetwet’ was uitgemaakt, door de Tweede Kamer
aanvaard.17 Cals had knap werk geleverd. Sinds de instelling van de zogenaamde
Ineenschakelingscommissie in 1903 had de Nederlandse overheid zich ingezet
17
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om een meer samenhangend onderwijssysteem te creëren. Die ambitie was
nooit waargemaakt. Tussen 1910 en 1940 waren negen pogingen tot
reorganisatie van het voortgezet onderwijs gestrand, inclusief twee
hervormingsvoorstellen voor het gehele middelbaar onderwijs. Ook naoorlogse
vernieuwingspogingen liepen stuk op een weerbarstig onderwijsveld waar de
herinnering aan de schoolstrijd zo sterk leefde, dat overheidsingrijpen op grote
schaal keer op keer onhaalbaar bleek. 19 Toen de inmiddels bejaarde oudonderwijsminister Gerrit Bolkestein met kleinzoon Frits terugkeek op zijn lange,
maar vruchteloze inzet voor onderwijsvernieuwing in de politiek, gaf hij hem
slechts één wijsheid mee: ‘Jongen, begin nooit een schoolstrijd’.20
Intussen werd de noodzaak tot vernieuwing wel gevoeld. In vergelijking
met het buitenland was het Nederlandse onderwijsstelsel inmiddels sterk
verouderd. In Groot-Brittannië was het middelbaar onderwijs al tijdens de
Tweede Wereldoorlog ingrijpend geherstructureerd met de Education Act uit
1944, een wet die niet alleen de overheidsinvloed op het middelbaar onderwijs
vergrootte, maar ook moest leiden tot een doelmatiger selectie van leerlingen in
de lagere leerjaren van het middelbaar onderwijs.21 In Noorwegen en Zweden
kwam onderwijswetgeving die de sociale mobiliteit van de bevolking vergrootte
al rond 1900 tot stand; in Frankrijk en België waren in respectievelijk 1947 en
1951 de eerste overheidsrapporten over deze problematiek verschenen.22 In de
18
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jaren vijftig vroeg een groeiend leger van onderwijsdeskundigen aandacht voor
de slechte Nederlandse score op het gebied van kansenongelijkheid en voor de
‘sleutelmacht der school’ bij de vergroting van sociale mobiliteit. 23 Bij de
invoering van de Mammoetwet stelde het ministerie echter andere prioriteiten:
de nieuwe wet moest vooral oplossingen bieden voor de nijpende problemen in
het onderwijsbeheer.
De beheerstechnische problemen in het onderwijs waren in de jaren
vijftig niet gering geweest. Het Nederlandse onderwijssysteem, dat in een eeuw
tijd door wetten en gewoonterecht tot stand was gekomen, kon nauwelijks als
een sluitend geheel worden beschouwd. De zesjarige lagere school was
overzichtelijk geregeld in de lager onderwijswet van 1920, maar daarna
begonnen de problemen. Het vervolgonderwijs bestond uit tal van opleidingen:
de ambachtsschool en de huishoudschool, het Uitgebreid Lager Onderwijs
(meestal afgekort tot MULO) de Middelbare Meisjesschool (MMS), de Hogere
Burgerschool (HBS), het gymnasium en het lyceum. 24 De doelstellingen van
deze onderwijstypen waren slecht op elkaar afgestemd, waardoor een grote
overlap tussen schoolsoorten bestond. Overstappen of doorstromen van de ene
schoolsoort naar de andere was moeilijk. 25 Bovendien hadden de Duitsers in
1942 de leerplichtwet definitief verlengd tot acht jaar. Hierdoor ontstond een
groep scholieren die niet naar de middelbare school ging maar wel leerplichtig
was. Deze kinderen kwamen terecht in het daartoe ingestelde Voortgezet
26
Gewoon Lager Onderwijs (VGLO). Het VGLO verwerd echter tot een
wachtschool waar leerlingen hun leerplicht moesten uitzitten, tot grote onvrede
van het onderwijzend personeel.
De Mammoetwet moest deze problemen het hoofd bieden. Bovendien
gaf zij een bescheiden aanzet tot vermindering van de kansenongelijkheid in het
middelbaar onderwijs. Dankzij een nieuwe, eenjarige brugperiode zouden
leerlingen van verschillende onderwijsniveaus een jaar langer samen onderwijs
volgen. Deze maatregel leek daadkrachtiger dan zij feitelijk was. Omdat
23
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Nederland in de praktijk aparte scholen voor beroepsonderwijs, algemeen
vormend onderwijs en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs behield, die
elk hun eigen curriculum hadden, bleef het wisselen van onderwijsniveau
lastig. 27 Voor sommigen ging de wet van Cals op het gebied van
onderwijsvernieuwing dan ook niet ver genoeg. Veel invloedrijker was echter
het verzet tegen Cals’ overheidsingrijpen als zodanig. Vooral gereformeerden
bekritiseerden de ambitie om via centraal gestuurd overheidsbeleid een ‘sluitend
geheel van onderwijsvoorzieningen’ tot stand te brengen.28 In mei 1960 liet het
Convent van het Christelijk Onderwijs zijn weerzin tegen de nieuwe
onderwijswetgeving blijken tijdens een massale protestbijeenkomst. De
gereformeerden waren bang dat Cals de vrije organisatie van het onderwijs,
waartoe ouders het initiatief konden nemen, de nek zou omdraaien.29 Hiermee
kwam de onderwijsvrijheid huns inziens in het geding.
Het Convent had de protestbijeenkomst tegen de Mammoetwet goed
voorbereid. Tijdens de manifestatie in het Amsterdamse Concertgebouw waren
de grote en de kleine concertzaal tot de nok toe gevuld. Drieduizend
confessionele protestanten, verdeeld over eenentwintig verschillende organisaties,
lieten hun zorgen tijdens de protestbijeenkomst blijken.30 Vergelijkingen met de
31
schoolstrijd werden keer op keer gemaakt. Onderwijsjournalist Ton Elias, die
de protestbijeenkomst bijwoonde, ontwaarde ‘een echt protestants[e] getuigenis’,
32
waarbij het orgel niet onaangeroerd bleef. In de protestantse samenzang viel
slechts één dissonant te bespeuren. Dat was de katholieke minister Cals zelf, die
in eigen persoon was komen opdraven om de gemoederen te bedaren.
Na het gezamenlijk protest verstomden de bezwaren van de protestanten
allerminst. De jurist J.J. Hangelbroek kon enkele maanden later in het
protestantse Correspondentieblad de Christelijke Onderwijzer nauwelijks woorden
vinden om zijn afkeer van Cals’ plannen uit te drukken. Hangelbroeks afkeer
werd aangewakkerd door het feit dat Cals, in zijn pogingen tot eenduidige
reorganisatie, het openbaar en bijzonder onderwijs wettelijk gezien op een lijn
had gesteld. Hierdoor werd het bijzonder onderwijs niet alleen aan strengere
subsidievoorwaarden onderworpen, maar kreeg het ook te maken met
aanvullende bepalingen die voorheen alleen voor het openbaar onderwijs
27
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golden. Hangelbroek noemde dat vrijheidsroof, vergeleek de vrijheid van
onderwijs met de geestelijke vrijheid in het algemeen en begon vervolgens aan
een vergelijking met de Duitse bezetting. 34 De boodschap was helder: een
eventuele aantasting van de onderwijsvrijheid was voor confessionele
protestanten ontoelaatbaar. Maar, zoals onderwijsjournalist Ton Elias al in 1963
nuchter vaststelde, van een nieuwe schoolstrijd kon geen sprake zijn. Al waren
de bezwaren van de confessionele protestanten nog zo hevig, zij verzetten zich
ditmaal niet tegen het openbaar onderwijs, maar tegen een katholiek minister.
De politieke strijd over de Mammoetwet werd, mede door Cals’
confessionele achtergrond, geen herhaling van zetten. Hoewel CHU-voorman
Hendrik Tilanus tijdens de voorbereidingen van de wet verklaarde dat hij eerder
in Sinterklaas geloofde dan in de totstandkoming van Cals’ onderwijswet, moest
hij op zijn taxatie terugkomen. 35 Voor het eerst in lange tijd dreef
onderwijswetgeving een wig tussen voorstanders van confessioneel onderwijs.
De CHU stemde tegen, de KVP stemde voor en de ARP bleek scherp verdeeld
met vijf stemmen voor en negen tegen. Samen met de steun van de PvdA en de
PSP was dat voldoende. De Mammoetwet kwam erdoor, met een drastische
herziening van het Nederlandse onderwijsstelsel tot gevolg. 36 Bestaande
schoolsoorten werden gereorganiseerd. Het VGLO werd afgeschaft,
vakopleidingen maakten voortaan deel uit van het beroepsonderwijs. MULO,
HBS en MMS werden onder het Algemeen Vormend Onderwijs geschaard en
opgesplitst in een hoger, een middelbaar en een lager niveau: de HAVO, de
MAVO en de LAVO. Atheneum en gymnasium vormden gezamenlijk het
Voorbereidend
Wetenschappelijk
Onderwijs
(VWO).
Het
aantal
eindexamenvakken werd teruggebracht, een eenjarige brugperiode vormde het
startschot voor de middelbare school en de doorstroming tussen schoolsoorten
zou verbeteren. Vijf jaar na de bekrachtiging van de nieuwe wet moest het
Mammoetonderwijs zijn opgetuigd.
De afloop van het politiek getouwtrek rond de Mammoetwet gaf
intussen een aardige indruk van de katholieke en protestantse verdeeldheid over
onderwijspolitiek. De confessionele protestanten in de Tweede Kamer hadden in
meerderheid tegen de wet gestemd omdat de organisatievrijheid in het onderwijs
naar hun smaak werd aangetast. De redactie van Berichten en Bijdragen volgde dat
politieke oordeel, zag in Cals’ onderwijspolitiek een bedreiging van ‘de z.g.
zuilen’ en concludeerde dat ‘apartheid uit den boze’ werd geacht.37 Apartheid,
33

Knippenberg en Van der Ham, Een bron van aanhoudende zorg, 453.
Correspondentieblad de Christelijke Onderwijzer jrg. 6., afl. 27, 7 juli 1960, 659.
35
Knippenberg en Van der Ham, Een bron van aanhoudende zorg, 453.
36
Paul van der Steen, Cals. Koopman in verwachtingen 1914-1971 (Amsterdam 2004) 279,
282.
37
Berichten en Bijdragen jrg. 34, ongedateerd en ongenummerd [ca. april 1960 ], 28.
34

107

schreef de redactie, was in sommige gevallen zeer gezond. ‘Wat leert ons (...) de
natuur? De merel, die zoveel overeenkomst vertoont met de zanglijster, paart
niet met de laatste. Het paard en de ezel soms wel, met het gevolg, dat het
kroost geslachtloos is’. 38 Het voortbestaan van eigen protestantse organisaties
stond voor CNS als een paal boven water. Compromissen werden daarbij niet
gesloten. De Protestants-Christelijke Onderwijzers Vereniging (PCOV) was het
daarmee eens. De protestant A. la Fleur zette de principiële waardering voor
onderwijsvrijheid binnen de PCOV af tegen Cals’ Mammoetwet en toonde zich
uiterst kritisch over de grotere overheidsinmenging die door de nieuwe
onderwijswet mogelijk werd. 39 Voor protestanten gold de mammoet, in de
40
woorden van de CHU-voorman H.W. Tilanus, als ‘onheilsdier’.
Omdat dit standpunt in katholieke kringen echter nauwelijks weerklank
vond, was de protestantse scepsis tegenover overheidsingrijpen in het onderwijs
inmiddels een minderheidsstandpunt geworden. Niet alleen binnen de KVP,
maar ook binnen katholieke onderwijsorganisaties werd de Mammoetwet
omarmd, terwijl de kritiek op het eigen katholiek onderwijs juist toenam. Een
van die vroege critici van afzonderlijk katholiek onderwijs was de latere
staatssecretaris C.E. Schelfhout, in de vroege jaren zestig werkzaam als directeur
van het R.K. Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding. Als directeur
schreef Schelfhout steevast het openingswoord bij het gortdroge onderwijsblad
Het Schoolbestuur, dat enkele malen per jaar door het bureau werd uitgegeven. In
de winter van 1964 proefde hij onrust. Het katholieke onderwijs werd
opgeschud door zaken ‘die reeds lang in onze onderwijssituatie op formulering
lagen te wachten. Maar nu zij eindelijk aan de orde zijn gesteld, schrikt
menigeen er toch van; alsof niet te voorzien viel dat een scherp geslepen
aandacht tot in de fundamenten zelf van het bouwwerk zou willen
doordringen’.41
Schelfhout verwees met zijn zinspeling op de onrust in eigen kring naar
het onlangs verschenen zesdelige rapport Welvaart, welzijn en geluk, waarover
recentelijk discussie was ontstaan. In het derde deel van dit rapport, dat onder
andere door minister Gerard Veldkamp en KVP-fractievoorzitter Norbert
Schmelzer was geredigeerd, werd vastgesteld dat het Nederlandse
onderwijsbestel kampte met ‘een zwaar belast verleden (…) dat hoe langer hoe
meer belemmerend werkt voor een efficiënte benadering van de
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42

onderwijsvraagstukken van onze eigen tijd’. Daarmee werd gedoeld op de
neiging ‘het onderwijs overwegend vanuit de confessionele gezichtshoek te
bekijken’, een impuls die in het verleden weliswaar begrijpelijk was, maar
overbodig was geworden ‘nu een grotere distantie tegenover het verleden
mogelijk is geworden en ook de maatschappelijke verhouding der
43
bevolkingsgroepen zich aanzienlijk aan het wijzigen is’.
Deze bedekte bewoordingen verwezen naar twee veranderingen binnen
het Nederlandse katholicisme die zich aan het begin van de jaren zestig
voltrokken. Ten eerste ging in 1962 het door paus Johannes XXIII ontboden
Tweede Vaticaans Concilie van start, de algemene kerkvergadering die het
44
‘aggiornamento’, het bij de tijd brengen van de kerk, mogelijk moest maken.
De geest van vernieuwing die Nederlandse katholieken ervoeren, zette aan tot
kritische reflectie op het eigen verleden en noopte tot toepassing van de
45
kerkvernieuwing in eigen land. Ten tweede rees in katholieke kringen de
gedachte dat men in de jaren zestig een nieuwe emancipatiegolf beleefde.
Katholieken voelden zich een vanzelfsprekender onderdeel van de Nederlandse
natie. Bovendien zou de leek door dit emancipatieproces mondiger en
zelfstandiger worden. 46 Hierdoor konden katholieken zich, volgens de auteurs
van Welvaart, welzijn en geluk, niet langer beperken tot ‘de knusheid van een
besloten en beveiligd milieu. Deze “eigen kring” is meer en meer in het
47
perspectief komen te staan van de totaliteit van het Nederlandse volk’. De
rapporteurs hekelden daarom het wantrouwen tegenover de overheid dat zij in
het bijzonder onderwijs bespeurden en keerden zich tegen het isolement dat
katholieke ouders voor hun kinderen verkozen. 48 Ze bepleitten een
heroverweging van de katholieke school en maakten zich sterk voor geestelijke
verdieping via de ontmoeting met andersdenkenden.
De vernieuwingsretoriek uit Welvaart, welzijn en geluk werd gevoed door
een gevoel van urgentie, voortkomend uit het besef dat de samenleving waarvan
katholieken deel uitmaakten snel veranderde. Een nieuw tijdperk naderde;
aanpassing was noodzakelijk om de aanstaande veranderingen het hoofd te
bieden. De nieuwe tijd was voor de rapporteurs geen volkomen onbekend
terrein. Zij trachtten althans op de toekomst te anticiperen door specifieke
vernieuwingen te bepleiten: de afwijzing van het vroegere isolement, geestelijke
42
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verdieping en ontmoeting met andersdenkenden. Met deze invulling van het
vernieuwingsstreven sloot Welvaart, welzijn en geluk aan bij een opkomende
belangstelling voor de verdieping en verpersoonlijking van het katholieke
geloofsleven.
Nieuw was het feit dat de rapporteurs daarbij de katholieke
organisatievorming als zodanig ter discussie stelden. De band tussen katholiek
geloof en katholieke instituties, die in de jaren vijftig al aan vanzelfsprekendheid
had ingeboet, werd hiermee doorgesneden. Op veel maatschappelijke terreinen
werd deze discussie over nut en noodzaak van eigen organisaties aan het begin
van de jaren zestig in openheid gevoerd. Zo debatteerde een interne
partijcommissie van de Katholieke Volkspartij, de ‘structuurcommissie’, vanaf
1964 in betrekkelijke rust over de vraag of specifiek katholieke politiek nog
nodig was. 49 De rapporteurs van Welvaart, welzijn en geluk probeerden een
vergelijkbare discussie over het katholiek onderwijs op poten te zetten. In
onverholen termen bepleitten zij op zijn minst een grondige herziening, en
mogelijk zelfs de afschaffing van het bestaande katholieke onderwijs.
Daarmee overspeelden de rapporteurs hun hand. Binnen het onderwijs,
waar decennialang voor het recht op eigen scholen was gevochten, bleek het
thema van eigen katholiek onderwijs erg gevoelig te liggen. De Katholieke
Nederlandse Ouderraad (KNO), waarvan 200.000 katholieke gezinnen lid waren,
50
reageerde verbijsterd en verontwaardigd. In mei 1964 schreef de KNO dat de
rapporteurs in bedekte bewoordingen een pleidooi hielden voor de openbare
school, terwijl op geen enkele wijze rekening werd gehouden met de plicht van
de confessionele school om kinderen op te voeden tot ‘werkelijke christenen,
die (…) in staat zullen zijn in die pluriforme gemeenschap deel te nemen aan de
51
vervulling van Gods wil’. De ouderorganisatie wees de strekking van Welvaart,
welzijn en geluk scherp af en deed bovendien haar beklag bij het episcopaat.
Waar de voorstanders van protestants-christelijk onderwijs echter
eensgezind waren in hun afkeer van discussies over de afschaffing van
protestantse scholen, bleek het katholieke onderwijs verdeeld. Schelfhout, die als
directeur van het R.K. Centraal Bureau bij uitstek het bestuurlijk gezicht van
het katholiek onderwijs was, reageerde kalm op de verontwaardigde reactie van
de KNO. Een maand na de boze brief verzekerde hij zijn lezers dat het Centraal
Bureau de katholieke school niet op een achternamiddag wilde afschaffen.
Katholieke kinderen konden immers niet zomaar, zonder voorbereiding, aan
andersdenkenden worden uitgeleverd. Een gedegen religieuze opvoeding bleef
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52

dus noodzakelijk. Tegelijkertijd stelde Schelfhout vast dat het katholieke
onderwijs stevig verankerd was geraakt in een nationaal, publiek onderwijsstelsel
en dat kerk en wereld elkaar op steeds meer terreinen raakten. Daarom kon hij
niet bij voorbaat garanderen dat het katholieke onderwijs zou blijven
voortbestaan. Wie zich grote zorgen maakte om de toekomst van de katholieke
school, moest volgens Schelfhout begrijpen dat de actuele discussie over de
katholieke school op zichzelf een hoopvol teken was: ‘uit die bewogenheid
blijkt voor hoevelen onze school een zaak des harten is, en daarmee een diepste
overtuiging’.53
De directeur van het R.K. Centraal Bureau liep in zijn reactie op
Welvaart, welzijn en geluk op eieren. Blijkbaar hadden de recente twijfels over het
katholieke onderwijs bij veel ouders een gevoelige snaar geraakt. Intussen werd
de discussie over de katholieke organisatievorming op andere terreinen gewoon
voortgezet. De KVP-structuurcommissie constateerde in haar eindrapport dat
een exclusief katholieke politieke partij niet langer noodzakelijk was, omdat een
algemene christelijke inspiratie beter binnen een breed opgezette christelijke
54
partij kon gedijen. De Nijmeegse socioloog Jan Thurlings zag slechts enkele
jaren later een duidelijk zichtbare ‘verschuiving in de verzuilingsmentaliteit’
onder katholieken, tot uiting komend in een sterk afgenomen voorkeur voor
eigen organisaties.55 De knagende zelftwijfel van katholieken aan hun zorgvuldig
opgebouwde religieuze instituties was rond het midden van de jaren zestig op
gang gekomen. Zelfs het bastion van de katholieke school was niet langer heilig,
al bleef de verdedigingslinie vooralsnog bestaan.
Op het eerste oog mag de katholieke verdeeldheid in scherp contrast
staan tot de eensgezinde steun van de PCOV en CNS aan de protestantse school,
maar hier is enige nuancering op zijn plaats. Protestanten waren immers al vanaf
de negentiende eeuw over het scholenvraagstukken verdeeld en waren te vinden
in zowel het openbaar als het bijzonder onderwijs. Ongeveer de helft van de
hervormde kinderen bezocht aan het einde van de jaren vijftig een openbare
lagere school.56 Bij katholieken was van een soortgelijke verdeeldheid over het
scholenvraagstuk geen sprake. Volgens het verzuilingsonderzoek van Kruyt lag
het percentage katholieken op openbare scholen in 1957 op maximaal tien
procent.57 Deze kleine minderheid bezocht de openbare school bovendien vaak
uit noodzaak, omdat katholiek onderwijs niet in de naaste omgeving aanwezig
was. De interne discussie over nut en noodzaak van het bijzonder onderwijs was
52
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in de vroege jaren zestig voor katholieken een nieuw verschijnsel en werd
daardoor met relatieve onbevangenheid tegemoet getreden. Institutionele
vanzelfsprekendheden kwamen hierdoor op de tocht te staan en gaven
aanleiding tot nieuwe discussies over de institutionalisering van het geloofsleven
die zowel katholieken als protestanten troffen.
Religieus zelfonderzoek
‘Het is alsof de protesterende katholiek op weg is zich te bevrijden van alles, wat
niet echt zijn hart raakt’, constateerde priester J.H. Huijts in het rapport Geloof en
58
leven in de kerk, dat in 1960 verscheen. Huijts had in opdracht van het bisdom
Roermond onderzoek verricht onder de plaatselijke elite van Limburg, om
inzicht te krijgen in de religieuze malaise die het bisdom had vastgesteld, en in
haar oorzaken, de therapie en de prognose. Toen Huijts’ rapport verscheen, was
Het Katholieke Schoolblad er als de kippen bij. De redactie van het katholieke
onderwijsblad, die zich al geruime tijd op de vernieuwing van het
godsdienstonderwijs bezon, constateerde dat het katholieke geloofsleven zich
kenmerkte ‘door sleur, verveling, menselijk opzicht en formalisme. Er is een
weerzin tegen elk protektionisme, afkeer van moraliseren’. 59 Op Huijts’ vraag
wat er mis was met de kerk had een lokale journalist geantwoord: ‘De mensen
vervelen zich in onze kerken, er gebeurt voor hen niets meer’.60
Of het kerkvolk werkelijk die mening was toegedaan, viel op basis van
het onderzoek niet met zekerheid te zeggen. Huijts benadrukte herhaaldelijk dat
zijn onderzoek vooral over Limburgse elites ging, en dus primair hun
opvattingen over het kerkvolk weerspiegelde. Maar waar het gewone kerkvolk
ten tonele werd gevoerd, logen de meningen er niet om. Volgens een van de
ondervraagde jeugdleidsters was de kerk ‘geen gemeenplaats meer. We voelen
61
niet van elkaar dat we hetzelfde geloof hebben’. Een onderwijzer merkte dat
de traditionele kerkvorm tegenwoordig allerlei antipathieën opwekte; hij zag er
weinig brood meer in. Een docent van een technische middelbare school dacht
dat ook de verhouding tussen kerk en wereld veranderde. Waar vroeger de kerk
aan gelovigen voorhield hoe zij een goed en betekenisvol godsdienstig leven
konden invullen, was nu de straat toetssteen van het geloofsleven geworden:
religiositeit bewees zich vooral in de dagelijkse praktijk, waardoor de kerk
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weinig toegevoegde waarde had. Een geïnterviewde directrice van een
huishoudschool vatte de situatie kernachtig samen: de ban van de traditie was
verdwenen.62
Wie kijkt naar de middelen die ter bestrijding van de kwaal werden
aangewend, kan echter net zo goed constateren dat de traditie in de ban werd
gedaan. Noch de rapporteurs, noch Het Katholieke Schoolblad leken namelijk erg
gebukt te gaan onder de vernietigende analyse die zij van het kerkelijk leven
gaven. Het Katholieke Schoolblad benadrukte dat onkerkelijkheid en ongeloof
verschillende zaken waren, en dat het tweede niet noodzakelijkerwijs het gevolg
van het eerste was. De behoefte aan contact met God zou geenszins zijn
verminderd, het ging om het onvermogen van de kerk om dat contact te
63
bevorderen. Vanuit die optiek was de groeiende kritiek op de kerk eerder een
teken van heilzame vernieuwingsdrang dan een reden tot zorg. Een overgrote
meerderheid van de tweehonderd Limburgse ondervraagden zag ‘het losraken
van een bepaalde kerkvorm’ dan ook als ‘een positief teken’, zelfs als ‘winst voor
het geloofsleven’. 64 Eindelijk kon de individuele gelovige zijn persoonlijk
geloofsleven zelf invullen.
Deze omarming van het katholiek geloof als zaak van het individu en
van persoonlijke beleving greep in de jaren zestig snel om zich heen. Dit
persoonlijk godsbesef werd weliswaar van onderaf gedragen, maar kreeg bovenal
65
wind in de zeilen omdat zij van bovenaf met zoveel bezieling werd gepreekt.
Katholiek triomfalisme speelde daarin ongetwijfeld een rol: sinds de volkstelling
van 1960 was het katholieke volksdeel de psychologische grens van 40%
gepasseerd, en ook de uitbouw van het katholieke organisatieleven vorderde
voorspoedig. 66 Dat gaf zelfvertrouwen. Minstens zo belangrijk was het
vernieuwingsstreven binnen de katholieke kerk zelf, dat sinds de aankondiging
van het Tweede Vaticaans Concilie snel om zich heen greep.
Nederlandse bisschoppen zetten zich, gesteund door deze
vernieuwingsdrang, met overgave in voor de ontsluiting van de persoonlijke
geloofsbeleving voor gewone gelovigen. Volgens bisschop De Vet uit Breda kon
de geloofsvernieuwing voor het katholiek onderwijs niet zonder consequenties
blijven. In 1964 bekritiseerde hij de zelfgenoegzame houding van het katholieke
onderwijs, dat zichzelf alleen maar katholiek zou noemen omdat deze grondslag
op de gevel prijkte. Dankzij deze zelfgenoegzaamheid verwaarloosden
katholieken het persoonlijk geloofsleven binnenskamers, betoogde De Vet. Hij
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voegde daar waarschuwende woorden aan toe: het katholiek onderwijs was geen
historische verworvenheid, het was geen statisch instituut of een ‘veilige burcht,
waarin we ons kunnen verschuilen’. 67 In plaats daarvan hield het predicaat
‘katholiek’ een opdracht aan iedere individuele gelovige in, die aanhoudende
waakzaamheid vereiste. Niet de zekerheid van het bezitten stond daarbij op de
voorgrond, maar de zoektocht naar de vraag wat het betekende om een
katholieke school te zijn. ‘Er is weinig veiligheid in het dragen van de naam’,
schreef de Vet, ‘er is eerder een onveiligheid in gelegen, omdat we met het
kiezen van het predicaat verwachtingen scheppen en een uitdaging aannemen’.68
Het is opvallend hoezeer katholieken de institutionele crisis van hun tijd
aangrepen als mogelijkheid om tot een dieper godsbesef te komen. Het verval
van instituties leek als zodanig nauwelijks een probleem – was misschien zelfs
gewenst – als het tot diepere persoonlijke bezinning leidde. Natuurlijk waren er
ook tegengeluiden. Zo reageerde H.J. Witters van Het Katholieke Schoolblad in
april 1964 verontwaardigd op de katholieke moeder Agnes Bouvy die besloot
haar kinderen naar de openbare school te sturen, omdat zij afstand nam van de
69
‘aloude Roomse isolationistische opvattingen’. Opgewonden deed Witters de
houding van Bouvy af als ‘hupsekee naar de openbare school. Godsdienstige
opvoeding doen we dan zelf wel’. 70 Bouvy nam echter aanstoot aan Witters’
neerbuigende toon en schreef hem dat deze persoonlijke ouderlijke
verantwoordelijkheid voor het geloofsleven van de kinderen voor haar juist zeer
zwaar woog. Daarmee spreidde zij precies het soort geloofsleven ten toon dat
katholieke religieuze elites in de jaren zestig wilden bevorderen: geloof dat
stoelde op innerlijke overtuiging en verantwoordelijkheidsbesef, dat vrij van
opgelegd gezag en los van religieuze instituties tot ontwikkeling kwam.
Toen Huijts in zijn rapport over het katholiek geloofsleven een zekere
afkeer van religieuze instituties constateerde, deed dit aan zijn optimistisme dan
ook geen afbreuk. De afsluitende woorden van zijn rapport waren hoopgevend:
‘Inspireert het christendom de gelovige nog voldoende tot deze meest
fundamentele opdracht: steeds meer mens worden? Er zijn hoopvolle tekenen.
De jongste christenheid zoekt naar Christus’ meest originele gestalte in bijbel en
patristiek. En in haar kerkbesef vertrouwt zij geen ander kriterium meer dan
hetgeen de Heer zelf heeft gestort als het cement van Zijn boodschap: de
waarachtige onderlinge liefde. Zij zal de mensheid vanzelf voeren naar een
nieuwe verbondenheid van geloof en leven, een oude opgave. De verlossing
71
van ieder persoonlijk krijgt weer nieuwe verten’.
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Intussen zag het protestantse onderwijs de groeiende institutionele geloofscrisis
met bangere vermoedens aan. Dat blijkt onder meer uit een sociologisch
onderzoek naar het protestantse geloofsleven uit de vroege jaren zestig, dat in
zijn uitgangspunten wel wat weg had van het rapport-Huijts, maar op een
geheel andere wijze tot stand was gekomen. Het protestantse onderzoeksrapport
Zo zijn ze… was het resultaat van een lokaal initiatief van hervormde
jeugdwerkers uit Zwolle, die zich in 1957 zorgen maakten over het geloofsleven
van de protestantse jeugd ter plaatse en zich daarom tot het Sociologisch
Instituut van de hervormde kerk hadden gericht. 72 De bezorgde protestanten
namen de zaak hoog op. Nog in datzelfde jaar werd een enquêtecommissie
ingesteld waarin vele kerkelijke geledingen, van gereformeerd tot remonstrants,
vertegenwoordigd waren. Korte tijd later toog een team van sociologen naar
Zwolle. Zij namen daar enquêtes af onder 441 scholieren van verschillende
middelbare scholen en organiseerden daarnaast enkele diepte-interviews met
groepen scholieren.
Het rapport van hun bevindingen, dat net als het rapport-Huijts in 1960
verscheen, had een somberder toonzetting. De onderzoekers stelden vast dat het
geloof der vaderen nog maar nauwelijks aan de jeugd werd doorgegeven. 73
Volgens de sociologen lag dat probleem niet primair bij de jeugd, die veel belang
aan godsdienst bleek te hechten, en ook interesse voor de bijbel wist op te
brengen. Vooral de ouders droegen schuld. Zij zouden er niet in slagen hun
vertrouwde godsdienstige cultuur op eigentijdse wijze aan hun kinderen over te
dragen. De scholieren lieten de kerk daarom links liggen; de kerkbanken
dreigden te verstoffen. Ook de catechisatie, naar goed protestants gebruik
aangeduid als ‘kattebak’, was volgens de onderzoekers vergane glorie. Een groot
deel van de jeugd zou daar ‘niet vrijwillig, maar min of meer onder pressie
heen[gaan] (…); de belangstelling is dan ook niet groot. (…) De catechisatie
blijkt te worden ervaren als een les, waarin ze niet persoonlijk betrokken
worden’. 74 Eigenlijk viel het de onderzoekers nog mee dat 32% van de
leerlingen uit de stad en 45% van de plattelandskinderen regelmatig de kerk
bezocht. ‘Zouden velen van hen de gang naar de kerk maken, omdat zij hiertoe
door het gezin worden gedreven?’, vroegen de rapporteurs zich af. ‘Zou hier
kunnen gelden, dat het houden van een traditie gemakkelijker is dan er mee te
breken?’75
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Of het met het geloofsleven inderdaad zo somber was gesteld, valt
moeilijk vast te stellen. Het onderzoek van Huijts en het jeugdonderzoek van de
hervormden waren beide opgezet vanuit de suggestieve aanname dát het
geïnstitutionaliseerde geloofsleven in verval was geraakt. De gebrekkige
verantwoording van de onderzoeksmethode maakt de onderzoeksresultaten
bovendien twijfelachtig. Het grootschalige onderzoeksproject naar
jongerengedrag, in 1959 uitgevoerd door de Amsterdamse socioloog J.C.
Goudsblom en aanmerkelijk deugdelijker van opzet, liet andere resultaten zien.
Hieruit bleek juist dat de ontrouw van jongeren aan eigen godsdienstige
organisaties meeviel. Zo hechtten verreweg de meeste ondervraagde jongeren
aan de eigen religiositeit, vond een meerderheid van 67% onder de hervormde
jeugd een huwelijk met een partner van een ander geloof ontoelaatbaar,
eventuele doorbraakaanhangers incluis. Onder katholieken liep dit percentage op
76
tot 78%.
Voorzover Goudsbloms onderzoeksresultaten houvast bieden, laten zij
zien dat de zorgen over het geloofsleven van jongeren eerder op projectie dan
op een gegeven werkelijkheid berustten. Het aardige van de twee rapporten was
echter niet zozeer het inzicht dat zij boden in het geloofsleven van de katholieke
en protestantse jeugd, maar het simpele feit dat katholieken en protestanten uit
beide rapporten zulke verschillende conclusies trokken. Waar katholieken zich
de neergang van het institutionele religieuze leven nauwelijks leken aan te
trekken, maakten protestanten zich daarover grote zorgen. Sterker dan
katholieken beschouwden confessionele protestanten actieve participatie van de
jeugd in eigen instituties als voorwaarde voor vroomheid. Vooralsnog hielden zij
daarom vast aan bestaande religieuze organisatievorming en beschouwden zij de
malaise binnen eigen organisaties als graadmeter voor de kwaliteit van het
religieuze leven als zodanig.
Uitingen van zorg over het hedendaagse protestantisme bleven daarom
niet tot een toevallig rapport beperkt. Ook in de protestantse onderwijsbladen
overheerste een sombere toon. Het onderwijstijdschrift van besturenorganisatie
CNS, Berichten en Bijdragen, wijdde in 1966 verschillende stukken aan de vraag of
het christelijk onderwijs zijn karakter verloor. Deze stukken werden door
schoolhoofd en publicist T.M. Gilhuis vergezeld van de opmerking dat het
protestantse triomfalisme ‘in zijn neergang [is]. Het “wij-calvinisten” heeft zijn
tijd gehad’. 77 Hoewel hij de mogelijkheid voor een nieuw reveil openhield,
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typeerde Gilhuis de protestantse strijd voor dat reveil wel als ‘dapper tegen de
stroom willen inroeien’.78 Dit pessimisme over de veronderstelde teloorgang van
het protestants-christelijk onderwijs leidde tot gedrag dat vergelijkbaar was met
de katholieke inzet voor geloofsverdieping en verpersoonlijking. Protestanten
deden dit echter minder blijmoedig en beschouwden hun inspanningen voor
geloofsverdieping eerder als poging om een bedreigende toekomst af te wenden,
dan als een voorbereiding op een zegenrijke toekomst.
Deze sombere toekomstverwachting maakte de noodzaak tot verdieping
van het geloofsleven echter niet minder urgent. Net als katholieken meenden
voorstanders van protestants onderwijs dat de jeugd slechts voor het geloof kon
worden gewonnen, als zij de mogelijkheid kreeg om de relatie met God
persoonlijk te beleven. De jeugd leek daar in de jaren zestig overigens ook zelf
om te vragen, zoals blijkt uit een artikel dat in 1961 in het protestantse
onderwijsblad Berichten en Bijdragen verscheen. Het bericht ging over een groepje
middelbare scholieren van het Jeugdkapel Lyceum in Haarlem, dat na een
kringgesprek op school tot het rijpe inzicht was gekomen dat ‘ontheiliging van
79
het gebed (...) op de school aan de orde van de dag [is]’. Vooral het feit dat
veel kinderen de aandacht niet goed bij het gebed hielden, baarde de leerlingen
zorgen.
Het feit dat de leerlingen op de gedachte kwamen hun zorgen
schriftelijk met de protestantse besturenorganisatie CNS te delen, doet enige
invloed van docentzijde vermoeden. Hun aanbevelingen zijn daarom niet
minder tekenend voor de religieuze vernieuwingspoging die in protestantse
scholen werd ondernomen. De leerlingen schreven dat het aantal gebeden op
school moest worden teruggedrongen, dat zij persoonlijker bij het gebed
betrokken wilden worden door zelf te bidden en dat zij zelf uit de bijbel wilden
lezen. ‘Wij zien heus wel in dat het vaak aan onszelf ligt, als het gebed ontaardt’,
80
stelden de leerlingen welopgevoed vast. ‘Wij betreuren dit en dringen er
daarom bij u op aan, dat het vraagstuk zelf aan de orde wordt gesteld. Er zijn
ook leraren, die dreunen of afraffelen of aan wie je merkt, dat zij er persoonlijk
niet achterstaan. Natuurlijk nemen wij als leerlingen het dan niet au sérieux’.
Geloven stond voor de protestantse scholieren uit Haarlem dus gelijk
aan persoonlijke betrokkenheid en oprechtheid, en hoewel zij vanuit een zeker
pessimisme tot die conclusie kwamen, waren katholieken in optimistischer
bewoordingen tot dezelfde slotsom gekomen. Het openbaar onderwijs zag deze
consensus met tevredenheid aan. In het voorjaar van 1964 schreef Het Schoolblad
over het ‘verheugend’ nieuws dat katholieken, volgens het rapport Welvaart,
78
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welzijn en geluk, niet langer voor de katholieke school hoefden te kiezen. Dit was
een persoonlijke afweging geworden. De Nederlandse Onderwijzers Vereniging
(NOV) sprak van ‘een terugdringing van de verzuiling, waarvoor we uitermate
dankbaar kunnen zijn’.81 De zaak werd op scherp gesteld met de toevoeging dat
katholieken slechts een conclusie uit het rapport konden trekken: de meest
principiële doelstelling van de katholieke school, opvoeding in de geloofsleer,
was op losse schroeven komen te staan. Daarom kon apart katholiek onderwijs
beter worden afgezworen.
Toch bleven de grondslagendiscussies in het bijzonder onderwijs ook
voor de openbare school niet zonder gevolgen. Het openbaar onderwijs was in
Nederland van oudsher de spiegel van het bijzonder onderwijs geweest. Waar
het bijzonder onderwijs onder het credo ‘de school aan de ouders’ een brug
sloeg tussen gezin en school, maakte het openbaar onderwijs zich onder de leuze
‘onverdeeld naar de openbare school’ sterk voor de band tussen school en
samenleving. Waar het bijzonder onderwijs een eigen richting wilde zijn, stond
het openbaar onderwijs voor algemene toegankelijkheid. 82 Waar het bijzonder
onderwijs de nadruk legde op gedeelde principes, beklemtoonde het openbaar
onderwijs de kracht van harmonieuze samenwerking tussen andersdenkenden.
Nu het spiegelbeeld van gestalte veranderde, kon dat voor de openbare school
niet zonder gevolgen blijven. Beroofd van haar natuurlijke positie als
tegenstander van de antithese en exclusief voorstander van algemeen onderwijs,
begonnen organisaties als Volksonderwijs en de NOV zich nu opnieuw af te
vragen waar de openbare school eigenlijk voor stond.
De NOV bezon zich daarom in 1959 op de ‘Verdieping en verheldering
van de gedachte der algemene school’, omdat zij vond dat de beginselen van het
83
openbaar onderwijs aan grondige herziening toe waren.
Verschillende
deskundigen, waaronder de voorzitter van het Humanistisch Verbond J.P. van
Praag en de latere hoogleraar onderwijskunde Leon van Gelder, lieten hun licht
over de zaak schijnen en zochten naar nieuwe leuzen waarmee het openbaar
onderwijs zichzelf in de markt kon zetten. Tot wereldschokkende
verschuivingen leidde die zoektocht niet, maar een verschil van accent was wel
degelijk merkbaar. De NOV spitste haar strijd voor algemeen toegankelijk
onderwijs niet langer toe op het gevecht tegen de verdeeldheid onder het
Nederlandse volk, maar beklemtoonde de persoonlijke vorming van leerlingen.
Het openbaar onderwijs moest kinderen met verschillende levensbeschouwingen
op school leren samenwerken, had een bijzondere verantwoordelijkheid voor de
81
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eerbiediging van de individuele persoonlijkheid en moest de tolerantie van
leerlingen bevorderen. Oude idealen van eenheidsstrijd werden in een nieuw
jasje gestoken, uitgaande van de gedachte dat tolerantie, persoonlijke vorming en
levensbeschouwelijke ontmoeting slechts konden ontstaan als zij door
zelfbewuste individuen werden beleefd en uitgedragen.
Daarmee volgde het openbaar onderwijs het voorbeeld van de zoekende
katholieken en protestanten. Uitgaande van de gedachte dat overtuigingen
slechts konden beklijven als zij voor het individu van waarde waren, verzette
ook het openbaar onderwijs zich tegen de oude collectieve strijdbaarheid.
Geleidelijk was het idee gegroeid dat bekeringsijver verkeerd en ondoelmatig
was en dat het passend was om – in de woorden van Welvaart, welzijn en geluk –
‘de eigen levensovertuiging niet dan met bescheidenheid naar voren te brengen,
als een aangeboden hulp aan het waarheid zoekende kind’.84
Godsdienst om te doen
Door het grote belang dat onderwijsbestuurders en leraren in de vroege jaren
zestig hechtten aan de persoonlijke geloofsbeleving, ontstaat gemakkelijk de
indruk dat het individuele kind voortaan de inhoud van zijn eigen geloofsleven
kon bepalen. De school, de jeugdvereniging en de kerk zouden het kind hooguit
de helpende hand reiken, zodat het zijn eigen geloof kon zoeken en vinden.
Hoezeer deze individuele vrijheid en verantwoordelijkheid in het geloofsleven
ook in oprechtheid werden gepredikt, en hoe hoog de verwachtingen ook
gespannen waren, toch werd niet elke persoonlijke overtuiging legitiem geacht.
De inzet voor de verpersoonlijking van het geloofsleven ontstond juist als reactie
op onwenselijk gedrag van individuele gelovigen, die God en de kerk teveel
links zouden laten liggen. Hoewel levensbeschouwing in het onderwijs sterker
als persoonlijke keuze werd voorgesteld, en collectieve verwachtingspatronen
hierdoor implicieter werden, waren zij niet verdwenen. De geëngageerde,
sociaal bewogen christen die streefde naar medemenselijkheid, had in de jaren
zestig weinig moeite om zijn geloofsleven als authentiek en persoonlijk voor te
stellen. De gelovige op leeftijd die gewoontegetrouw de kerk bezocht en
houvast zocht in het religieuze ritueel, moest daarvoor daarentegen
verantwoording afleggen.85 Met de verpersoonlijking van het godsdienstig leven
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verdween de discipline niet, maar richtte zij zich op andere aspecten van het
menselijk bestaan.
Zeer belangrijk in de opbouw van deze nieuwe religieuze discipline
werd de toepasbaarheid van het geloof in het dagelijks leven, waaruit moest
blijken dat de individuele gelovige zijn verworven vrijheid goed gebruikte en
zelf verantwoordelijkheid kon dragen. Levensbeschouwing werd hierdoor vooral
iets om te doen, met onder andere de Derde Wereld als dankbaar werkterrein.86
De projectie van religieus idealisme op de Derde Wereld was binnen het
onderwijs geen toevalligheid. Zij kon op een lange traditie bogen. Van oudsher
trokken katholieke missionarissen en protestantse zendelingen door de
Nederlandse koloniën om daar Gods Woord te verspreiden, met onderwijs als
essentiële steunpilaar. 87 Nederlandse onderwijsorganisaties wisten zich daarom
nauw betrokken bij zending en missie. Niet voor niets had de protestantse
onderwijsvereniging ‘de Grote’, opgericht in 1854, officieel de ‘Vereeniging van
Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en de Overzeesche
Bezittingen’
geheten.
Vooral
de
katholieke
en
protestantse
onderwijsvakorganisaties berichtten in de jaren veertig en vijftig over zending en
missie. Aanvankelijk gingen deze artikelen meestal over de koloniën, na de
Indonesische onafhankelijkheid kwamen ook andere werelddelen in het vizier.
De verkondiging van Gods Woord in verre streken kreeg in de jaren
zestig een geheel nieuwe invulling. In 1956 was de Nederlandse Organisatie
voor Internationale Bijstand (NOVIB) opgericht, een belangrijke steunpilaar
voor de ontwikkeling van de Nederlandse ontwikkelingshulp als alternatief voor
de protestantse zending en de katholieke missie. Prominente protestanten en
katholieken verbonden hun naam aan de nieuwe organisatie waarin hulp aan
minderbedeelden werd geboden, zonder dat die hulp op een specifieke
88
religieuze grondslag berustte. Katholieken wisten zich daarbij al snel van
Maar jouw zoon, daar gaat het om, en mijn dochter, die komen in een volkomen
efficiënte wereld terecht, waar de dingen gewoon zichzelf betekenen. De dubbele
bodem is eruit gevallen. Alles staat in zijn eigen uitleg vastgevroren. En nu is het de
vraag of de mens een wezen is, dat in die poolnacht kan blijven leven’. Godfried Bomans
en Michel van der Plas, In de kou. Over hun roomse jeugd en hoe het hen verder verging
(Bilthoven 1969) 23.
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pauselijke steun verzekerd. In zijn encyclieken Mater et Magistra en Pacem in
Terris riep paus Johannes XXIII op tot het redden van de mens naast het redden
van de ziel. 89 Geloofsverkondiging en medemenselijkheid kwamen dankzij de
scheiding van mens en ziel losser van elkaar te staan. Uitgaande van de gedachte
dat oprecht beleefd christendom aan praktische daden kon worden afgemeten,
groeide de medemenselijkheid uit tot de geloofsopdracht waarmee religieus
idealisme werd gestaafd.
De katholieke onderwijsorganisaties wisten zich in de jaren zestig dan
ook nauw bij de vernieuwing van de missie betrokken. Het Katholieke Schoolblad
deinsde er niet voor terug om het grote belang van hulp aan de Derde Wereld
keer op keer bij katholieke leraren onder de aandacht te brengen. Vanaf 1964
besloot de redactie om maandelijks het nieuwe katern ‘Wereldwijd’ in te
vouwen, bedoeld om de eigen achterban te informeren over het wel en wee van
de missie. ‘Wereldwijd’ schuwde de preektoon niet. Th.M. Bours, die als
missionaris grote delen van het katern vulde, hield zijn lezers bij herhaling voor
dat de mens niet voor niets op de wereld was gezet: een christen die God wilde
90
dienen moest zich bekommeren om de mensen en de wereld om zich heen.
‘Echt menselijk leven is (…) een leven met anderen en lotsverbondenen’, vond
Bours, en juist in die medemenselijkheid school een oprecht godsbesef. 91 Het
Katholieke Schoolblad deelde die analyse: ‘We moeten geloven in God’, schreef de
redactie, geloven in ‘Zijn liefde voor ons, die hij in Jezus Christus geopenbaard
92
heeft (…) uit die Godsliefde moeten we de mensen onze broeders noemen’.
De medemenselijkheid die met de nieuwe inzet voor de naaste werd
betoond, kwam dus niet alleen de mens, maar ook het contact met zijn Schepper
ten goede. Contact met God verliep voortaan langs nieuwe lijnen. Vroeger werd
God op grote afstand van de gelovige geplaatst, een afstand die slechts met
heiligen, rituelen en veel mystiek werd overbrugd. In de jaren zestig veranderde
dat en huisde God in de medemens. ‘Wanneer we elkaar beminnen, dan is in
ons de volmaakte liefde tot God’, tekende Het Katholieke Schoolblad in juni 1961
uit de pauselijke maandintentie op.93 Liefde voor God werd aan de liefde voor
de medemens gepaard. Gelovigen kregen hierdoor enerzijds meer ruimte om
hun geloofsleven persoonlijk vorm te geven. Anderzijds werden
medemenselijkheid en naastenliefde geheiligde plichten, waarvoor een christen
zich met hart en ziel persoonlijk moest inzetten. Godsdienst werd door de
afwisselend uit verschillende levensbeschouwelijke stromingen gerekruteerd. Bos en
Prince, ‘Partners in ontwikkeling’, 165.
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nadruk op verpersoonlijking dus niet vrijblijvend. Engagement werd onderdeel
van een ernstig en collectief gedragen christelijk plichtsbesef.
Dit plichtsbesef kreeg niet alleen de katholieken, maar ook de
protestanten in zijn greep. In het Correspondentieblad de Christelijke Onderwijzer
mocht de zorg voor de arme medemens in nood evenmin ontbreken. De
kerstboodschap die redacteur D.H. Dutmer in 1964 opschreef was hierin
glashelder: de honger en armoede in Congo leerde dat het ‘niet waar [kon] zijn,
dat een Christen alleen maar leeft bij kerstbout en oliebollen, bij kerstgroen en
oudejaarsvuur’. 94 In plaats daarvan moest een goede protestant in kersttijd bij
zichzelf te rade gaan, om te zoeken naar een weg ‘die niet leidt naar het eigen-ik,
95
maar naar de naaste’.
Dutmers collega A. de Haan, die lid was van de protestantse
Onderwijszendingscommissie, bracht deze persoonlijke zoektocht de klaslokalen
in. In 1963 ontwikkelde hij een praktisch gebedsschema dat de interesse van het
gelovige kind voor de Derde Wereld moest wekken. Als kinderen tijdens het
maandagochtendgebed aandacht besteedden aan de school, onderwijzers en
kinderen, ontstond op dinsdag ruimte om de honger en de armoede in de
wereld te behandelden.96 Woensdag was gereserveerd voor ziekte en nood, in
het bijzonder de zieke kinderen en het werk van Unicef. Op donderdag moest
de klas bidden voor de verdeeldheid in de wereld en de politieke spanningen,
vrijdag was bestemd voor de zending en de oecumene, zodat ten slotte op
zaterdag de verdeeldheid onder de christenen aan de orde kon komen.
Dergelijke aanzetten tot naastenliefde in de Derde Wereld vonden in het
protestantse onderwijs meestal een gewillig gehoor, al klonk er ook kritiek. De
bejaarde theoloog Gerrit van Niftrik ergerde zich blauw aan de wijze waarop
christenen in de ban raakten van medemenselijkheid en de zorg voor de Derde
Wereld. In 1970 stelde hij cynisch vast dat de christelijke jeugd zich sterker bij
onrecht betrokken voelde naarmate dat onrecht verder van hen verwijderd
was. 97 Christelijke dadendrang in missie en zending verzandde hierdoor, wat
hem betreft, in holle frasen. Als het om de de christelijke betrokkenheid op
lokatie ging, had Van Niftrik natuurlijk gelijk. Katholieken en protestanten
leefden in de vroege jaren zestig sterk mee met de eigen zendelingen en
missionarissen, maar deze betrokkenheid bleef meeleven op afstand. Toch was zij
daarmee nog geen lege huls. De aandacht voor de mens in nood kwam immers
voort uit de wens om aan te zetten tot persoonlijke bezinning en doorvoelde
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medemenselijkheid op religieuze basis. Het christelijk geloof werd niet langer uit
gewoonte beleden, maar vereiste zelfreflectie. Hierdoor wekten
medemenselijkheid en naastenliefde, mede dankzij de aandacht voor missie en
zending, nieuwe vormen van persoonlijk engagement en persoonlijk geworstel
op.
Binnen het onderwijs werd naarstig gezocht naar manieren om deze
persoonlijke worstelingen in religieuze taal te gieten en het persoonlijk bewogen
godsdienstig idealisme samen te beleven. De katholieke pedagoog S.C. Derksen
maakte zich op deze gronden sterk voor ‘vredesonderwijs’. Dat leverde hem in
de jaren zestig een bescheiden aanzien in de onderwijswereld op. Derksen wilde
zijn medemens tot herbezinning brengen vanuit het besef van ‘samen-op-wegzijn (...) waarbij de authenticiteit (van de ander) is inbegrepen’.98 In het openbaar
onderwijs werd dit geluid vertolkt door C. van Luyn, die eveneens het belang
van saamhorigheid benadrukte. Mensen groeiden zijn inziens ‘naar een wereld
toe, waarin we allemaal zullen kunnen leven naast en met elkaar of... naar geen
99
wereld’. Toch was het een protestant die met zijn oproep tot religieus
geïnspireerde medemenselijkheid de grootste invloed kreeg: Feitse Boerwinkels
oproep tot ‘inclusief denken’ won in het Nederlandse onderwijs van de jaren
zestig snel terrein.
De aanzet tot dit succes was in de voorafgaande decennia zorgvuldig
opgebouwd. Sinds de bevrijding timmerde onderwijsman Feitse Boerwinkel
binnen de protestantse wereld aan de weg, dankzij zijn betrokkenheid bij het
hervormde instituut ‘Kerk en Wereld’ en via de lezingen en referaten die hij in
den lande hield. 100 In 1961 werd hij door de Protestants Christelijke
Onderwijzersvereniging opgemerkt. Al in de jaren vijftig had Boerwinkel zijn
mede-christenen tot het zogenaamde ‘om-denken’ willen bewegen, waarmee
Boerwinkel doelde op het verzet tegen de ‘afgoden’ van zijn tijd: materiële
wellust en de westerse afhankelijkheid van geweld.101 Ook de verdeeldheid van
het christendom was Boerwinkel een doorn in het oog. 102 In de vroege jaren
zestig bundelde hij zijn godsdienst- en cultuurkritiek in een oproep tot inclusief
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denken, waarvan in 1966 een gelijknamig boekje verscheen dat een totale oplage
van 35.000 exemplaren haalde.103
Kern van het inclusief denken was de gedachte dat de mensheid tot op
het bot was verdeeld, maar dat zij zich deze verdeeldheid niet langer kon
veroorloven in het ‘atoomtijdperk’. Boerwinkel speelde met deze boodschap
104
handig in op de heersende angst voor een kernoorlog. De Koude Oorlog was
in de vroege jaren zestig een hoog oplopend diplomatiek spel geworden, waarin
de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie een wapenwedloop ontketenden ‘at the
cost of racking the nerves of generations’, zoals de historicus Eric Hobsbawn het
later treffend verwoordde. 105 De Cubacrisis van 1962, die bijna tot een
106
kernoorlog leidde, onderstreepte de bange vermoedens.
In deze zorgelijke omstandigheden typeerde Boerwinkel de naderende
kernoorlog als het ultieme voorbeeld van het ‘exclusieve denken’: het
antagonistische wij-zijdenken waarbij de ene groep mensen zich tegen de andere
groep verenigde. 107 Hij schreef zijn eigen inclusief denken voor als remedie
tegen de kwaal: de mensheid moest als één lichaam worden voorgesteld, zoals de
apostel Paulus dit aan christenen had opgedragen. 108 Het ging erom de
medemens in het eigen wereldbeeld te betrekken, menselijke verdeeldheid tegen
te gaan en aldus te komen tot ‘een meer christelijke wijze van omgaan met “de
ander”’.109 Daarmee ademde Boerwinkels verhaal een sfeer van ‘Alle Menschen
werden Brüder’, een wereldomspannende eenheidsgedachte die des te beter uit
de verf kwam omdat zij tegenover de dreiging van een allesvernietigende oorlog
werd geplaatst.
Boerwinkel ontleende zijn gezag echter niet alleen aan
onvermijdelijkheidsretoriek. Belangrijker was de indruk van onmiddellijke
toepasbaarheid die het begrip wekte. Boerwinkel propageerde een nieuwe
manier van denken die ieder mens zichzelf zou kunnen aanleren. Deze stap was
niet eenvoudig te zetten, zij vergde doorzettingsvermogen, maar ieder mens kon
in principe direct als inclusief denker aan de slag. Het Correspondentieblad de
Christelijke Onderwijzer reageerde enthousiast. Volgens het blad bood het inclusief
denken de mogelijkheid om religieus engagement in de praktijk te brengen,
zonder daarmee in theologische scherpslijperij te vervallen, om niet in weerwil
103
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van, maar juist via medemenselijkheid tot diepere geloofsovertuigingen te
komen. Verheugd stelde het Correspondentieblad de Christelijke Onderwijzer vast:
‘Inclusief denken maakt het mogelijk om een overtuigd reformatorisch christen
te zijn en tòch begrip te hebben voor bepaalde waarden van het katholicisme.
Het is dan mogelijk om overtuigd anti-revolutionair te zijn en toch geen scheef
110
beeld te geven over wat het socialisme tegenwoordig wil’.
Zo kwamen de toenadering tot God en de toenadering tot de
medemens zowel in protestantse als in katholieke kring in elkaars verlengde te
liggen. Deze nieuwe nadruk op medemenselijkheid bevorderde ook het contact
met het openbaar onderwijs, dat eveneens onder de indruk bleek van
‘vredesonderwijzers’ als Derksen en Boerwinkel. Zo wijdde Het Schoolblad in
1962 een reeks van maar liefst veertien artikelen aan het vraagstuk van
vredesonderwijs. Auteurs uit allerlei maatschappelijke geledingen, variërend van
de Leidse hoogleraar sociologie R.F. Beerling tot de Amsterdamse rabbijn J.
Soetendorp, kwamen aan het woord en formuleerden pogingen om het
zogenaamde wij-zijdenken te doorbreken. Zij wisten zich daarbij geïnspireerd
door dezelfde Boerwinkel die ook binnen het protestantse onderwijs warme
belangstelling genoot.111
Het beroep dat hiermee werd gedaan op de persoonlijke
verantwoordelijkheid van het individu, kreeg binnen het openbaar onderwijs op
seculiere wijze gestalte. Net als in het bijzonder onderwijs mocht de inzet voor
medemenselijkheid zich op de openbare school in grote aandacht verheugen.
Nadat de artikelenreeks over vredesonderwijs was afgerond, riepen lezers van
Het Schoolblad de redactie zelfs op om hierover een aparte bundel uit te brengen
en een werkgroep voor vredesonderwijs op te richten, bedoeld om de
opvoeding tot medemenselijkheid een beslissende duw in de rug te geven. 112
Toen de redactie besloot aan dit verzoek geen gevolg te geven kreeg zij
verschillende verontwaardigde reacties over zich heen, waarna zij alsnog tot
113
rijper inzicht kwam.
De grote aandacht voor vredesonderwijs in de jaren zestig kwam
gedeeltelijk voort uit pogingen tot wereldverbetering en uit de hoop op
wereldvrede. Maar aantrekkelijker dan de idealen van eenheid en
verdraagzaamheid was wellicht de methode die in het vredesonderwijs werd
beproefd. Het idee dat individuen persoonlijk aan de slag konden gaan om een
betere wereld gestalte te geven, verleende het vredesonderwijs zijn
geloofwaardigheid. Daar kwam nog bij dat de oproep tot vredesonderwijs in het
110
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bijzonder onderwijs naadloos aansloot bij de voorstelling van godsdienst als een
zaak van menselijke inzet en het individueel geweten. Wie zichzelf in de vroege
jaren zestig de vraag stelde of hij een goed christen was, vond zijn houvast niet
in theologische leerstellingen, de kerkgang of traditionele religieuze vormen,
maar in de opdracht tot persoonlijk engagement als zodanig. Vredesonderwijs
bood dat engagement, maar juist de brede bijval voor dit onderwijs laat zien dat
de inzet om een zelfbewust, geëngageerd individu te worden groepsgewijs
gestalte kreeg.
Bevoogdingsangst
In de jaren zestig voltrok zich binnen het Nederlandse onderwijs een
indrukwekkend snelle verandering in religieuze verwachtingspatronen. Hoewel
in de voorafgaande twee decennia regelmatig was gesproken over de noodzaak
om godsdienst tot een zaak van het eigen geweten te maken, werd dit debat tot
in de jaren vijftig vooral door doorbraakaanhangers en onkerkelijken
aangezwengeld. Confessionele protestanten hadden zich in de jaren vijftig in
deze discussie gemengd, katholieken waren hen daarin voorzichtig gevolgd,
maar de discussie over de verpersoonlijking van het geloofsleven lag aanvankelijk
nog erg gevoelig; conflicten tussen voor- en tegenstanders van de doorbraak
lagen op de loer. Tegen het einde van de jaren vijftig sloeg de toon van de
discussie om en vereenzelvigden steeds meer christenen zich met het ideaal van
verpersoonlijking. Voortbouwend op de doorbraakdiscussies, geïnspireerd door
paus Johannes XXIII en aangemoedigd door het rapport Welvaart, welzijn en
geluk verlegde het katholiek onderwijs als eerste de koers. De verpersoonlijking
van het geloofsleven, die in de jaren vijftig door een bescheiden voorhoede was
bepleit, werd nu met overtuiging ingezet en leidde tot discussie over de
houdbaarheid van katholieke instituties in het algemeen en het katholiek
onderwijs in het bijzonder.
Protestanten kenden dergelijke discussies over de institutionalisering van
godsdienst al veel langer. Het vraagstuk van religieuze organisatievorming in het
onderwijs hield de confessionelen en niet-confessionelen binnen het
protestantisme inmiddels al ruim een eeuw verdeeld. Hier waren de stellingen
reeds betrokken. Wellicht dat de confessionele protestanten daarom wat
voorzichtiger waren met hun inzet voor de verpersoonlijking van het
geloofsleven en sneller vreesden dat de protestantse school door deze nieuwe
religieuze ontwikkelingen werd bedreigd. Toch bleken ook de protestantse
onderwijsorganisaties, vanuit een gevoelde noodzaak tot verandering, vatbaar
voor de gedachte dat godsdienst persoonlijk moest worden beleefd. Religieuze
betrokkenheid werd hierdoor steeds sterker aan praktijkgerichte daden en
medemenselijkheid afgemeten. Voortbouwend op de traditie van zending en
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missie leek de Derde Wereld een uitstekend terrein om deze nieuwe,
geëngageerde religiositeit te beproeven.
Religieuze disciplinering werd hierdoor verpakt in nieuwe vormen.
Draaide het geloofsleven voorheen vooral om kerkgang, lidmaatschap van
confessionele organisaties, de keuze voor een protestants dagblad of een
katholieke school, nu lag de nadruk op persoonlijke beleving, de persoonlijke
worsteling met het geloof en de persoonlijke, authentieke betrokkenheid bij
God en de naaste. Onderwijsbestuurders en leraren maakten gelovigen steeds
sterker tot individu, niet omdat gelovigen zelf per definitie om vrijheid en
verantwoordelijkheid vroegen, maar omdat de betekenis van hun geloof aan
maatstaven van het persoonlijk geweten en eigen verantwoordelijkheid werd
afgemeten. Levensbeschouwing werd een verantwoordelijkheid van het
zelfstandige, gewetensvolle individu.
Enerzijds leek die ontwikkeling gunstig. Was religie immers niet van
diepere betekenis als zij voortkwam uit een persoonlijke worsteling en een eigen
godsbesef, in plaats van aangeleerd gewoontechristendom? Katholieken
koesterden aanvankelijk hoge verwachtingen van de verpersoonlijking van het
geloofsleven, protestanten volgden spoedig, terwijl openbaren al veel langer
114
voorstanders waren van verpersoonlijking.
Over het thema van
verpersoonlijking is in de vroege jaren zestig heel wat gediscussieerd. Niet eerder
vereenzelvigden voorstanders van het openbaar, katholiek en protestantschristelijk onderwijs zich zo nadrukkelijk met een persoonlijk geloofsleven als
juist in deze periode. Anderzijds keerde de neiging tot verpersoonlijking zich bij
uitstek tegen instituties die het geloofsleven droegen: de kerk, de
jeugdvereniging, het bijzonder onderwijs en allerlei andere organisaties die
mensen op basis van hun geloofsovertuiging verenigden. Zo werd het
geloofsleven, in een poging tot versterking, zijn steunpilaren ontnomen. Al snel
zou voortzetting van een christelijke traditie zonder de bijbehorende
institutionele structuur een grote opgave blijken.
Daarnaast had de aandacht voor verpersoonlijking in de late jaren zestig
nog een neveneffect dat betrokkenen niet hadden voorzien: traditionele
gezagsverhoudingen kwamen onder druk te staan. Het eerdergenoemde conflict
tussen de katholieke redacteur H.J. Witters en de katholieke moeder Agnes
Bouvy, die haar kinderen naar de openbare school stuurde, blijkt achteraf
114
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exemplarisch voor de gezagsproblemen die het onderwijs in de late jaren zestig
troffen. Bouvy maakte een keuze waarmee Witters allerminst kon instemmen.
Hij sprak schande van haar gedrag, maar kon er weinig tegen inbrengen. Bouvy
had haar keuze voor het openbaar onderwijs immers persoonlijk gemaakt en
meende op deze wijze aan haar katholiciteit gevolg te moeten geven. Het viel
Witters niet mee om zwaarwegende, inhoudelijke bezwaren te formuleren als
een gelovige zelfstandig tot haar afwegingen kwam, ook al achtte Witters deze
afwegingen nog zo onjuist.
Dit gezagsprobleem raakte tegen het einde van de jaren zestig verbonden
met onderwijs als zodanig: hoe kun je kinderen aansturen en opvoeden als zij
geacht worden eigen keuzes te maken op basis van individuele vrijheid en
verantwoordelijkheid? Een verpersoonlijkt geloof laat zich niet gemakkelijk
sturen, en met de verpersoonlijking van pedagogische principes doemden aan
het einde van de jaren zestig soortgelijke problemen op. De hoogleraar sociale
pedagogiek T.T. ten Have ondervond dat al vroeg. In 1961 onderhield hij de
115
Moderne Jeugdraad over ‘de nozem’. Aan de hand van de nozemcultuur
schetste Ten Have het centrale probleem waarvoor opvoeders zich geplaatst
zagen. De jeugd leek maar niet te willen deugen. Ten Have verbloemde dat niet.
Hij omschreef de nozem als een
‘jeugdige die wellicht meer dan zijn gemiddelde leeftijdsgenoot overhoop ligt
met zichzelf, zijn omgeving en het maatschappelijk bestel, maar die zich vooral
van de anderen onderscheidt, doordat hij vanuit zijn labiele positie komt tot een balorig
116
misbruik van overigens nuttige zaken’

Tegelijkertijd meende de sociaal pedagoog dat opvoeders weinig bereikten als zij
probeerden het wangedrag van de nozem met harde hand te corrigeren. Hij
wees erop dat de onkunde van de nozem een teken van innerlijke onmacht was.
Daarom kon gedragsverandering slechts vanuit de nozem zelf komen, en kon zij
onmogelijk worden opgelegd. Feitelijk sneed Ten Have zichzelf in de vingers.
Als opvoeder constateerde hij een probleem bij de jeugd, maar hij geloofde
slechts in oplossingen die uit de innerlijke overtuiging van jongeren
voortkwamen. Hierdoor ontbeerde de opvoeder de middelen om onwenselijk
gedrag van jongeren bij te sturen.
Dit gezagsprobleem leidde in de vroege jaren zestig nog een sluimerend
bestaan, maar zou binnen enkele jaren uitgroeien tot een ware gezagscrisis. Die
115
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gezagscrisis was de verrassende uitkomst van de inzet voor verpersoonlijking.
Omdat leraren en onderwijsbestuurders steeds meer nadruk legden op
individuele vrijheid en verantwoordelijkheid, begonnen zij steeds minder in de
legitimiteit van hun eigen gezag te geloven. Zo ondermijnden docenten en
bestuurders hun eigen autoriteit, die zij als onjuist en ondoelmatig gingen
beschouwen. Werkelijke verandering werd immers gedragen door oprechte,
persoonlijk overtuigde individuen. In de late jaren zestig zouden veel
progressieve leraren zich inzetten voor de herijking van het gezag op school.
Maar de grenzen van de anti-autoritaire opvoeding kwamen daarbij al snel in
zicht.
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Hoofdstuk 4: Verwachting
De zoektocht naar individuele vrijheid (1967-1972)
Rond het midden van de jaren zestig konden onderwijsbestuurders en leraren
tevreden terugkijken op twee decennia van pedagogische vooruitgang. In de
afgelopen twintig jaar waren zij in de ban geraakt van een lonkend pedagogisch
ideaal dat niet langer de leidende hand van de opvoeder, maar de
zelfredzaamheid van de leerling als vertrekpunt nam. Steeds meer leraren en
onderwijsbestuurders meenden dat opvoeding leerlingen in staat moest stellen
om zelfstandig keuzes te maken op basis van innerlijke overtuiging. Opvoeders
paste terughoudendheid: voortaan was het individu in staat de regie over zijn
eigen leven te voeren.
In deze ogenschijnlijk heilzame terughoudendheid school echter een
onoplosbaar pedagogisch probleem dat in de late jaren zestig aan de oppervlakte
kwam. Het vrije, verantwoordelijke individu was uitgangspunt én einddoel van
opvoeding geworden. Enerzijds leek opvoeding noodzakelijk om jonge kinderen
verantwoordelijkheidsbesef en persoonlijke overtuigingen aan te leren.
Anderzijds werd opvoeding de voornaamste hinderpaal voor het opgroeien van
leerlingen tot vrije, verantwoordelijke burgers. Want in hoeverre konden
leerlingen hun eigen keuzes maken, als zij voortdurend door hun leraren en
ouders aan het lijntje werden gehouden? Het Nederlandse onderwijs raakte, net
als andere maatschappelijke sectoren, verzeild in een gezagscrisis.
Zoals in dit hoofdstuk zal blijken, trof de gezagscrisis van de late jaren
zestig het onderwijs in het hart. Spoedig brandde de discussie over het
gezagsvraagstuk in alle hevigheid los. Sommige docenten meenden dat drastische
maatregelen noodzakelijk waren om de urgente gezagsproblemen het hoofd te
bieden. Zij zochten de oplossing in een radicale breuk met vroegere
gezagsverhoudingen en bepleitten anti-autoritaire pedagogiek, een nieuw soort
opvoeding waarin vrijwel iedere gezagsvorm werd afgezworen. Omstreeks 1970
ontstonden in Nederland anti-autoritaire crèches, proeftuinen voor deze nieuwe
1
pedagogische aanpak.
Een kleine groep ‘Kritische Leraren’ zag de
1
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gezagsproblematiek als een product van de kapitalistische samenleving. In hun
Rode boekje voor scholieren maanden zij leerlingen daarom tot verzet. 2 Weer
anderen laafden zich aan de wijsheden van de Mexicaanse publicist Ivan Illich,
die in 1971 betoogde dat de school tot disciplinering en maatschappelijke
ongelijkheid leidde en daarom maar moest verdwijnen. 3 Deze radicale
pleidooien leverden veel scepsis onder leraren en onderwijsbestuurders op. Toch
discussieerden leraren aanhoudend over de opruiende vernieuwingsplannen, niet
omdat zij die plannen letterlijk wilden uitvoeren, maar omdat de anti-autoritaire
opvoeders een thema agendeerden dat als urgent werd gevoeld. Veel leraren en
onderwijsbestuurders deelden de opvatting dat opgelegd gezag in het onderwijs
onwenselijk was, omdat dit strijdig was met de idealen van zelfstandigheid en
persoonlijke vrijheid die zij leerlingen wilden aanleren.
In dit vierde hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de oorzaken en de
gevolgen van de gezagscrisis die het Nederlandse onderwijs in de late jaren zestig
trof. Ik interpreteer deze gezagscrisis als bijproduct van een doelbewust streven
naar de beteugeling van opgelegd gezag in de opvoeding. Die interpretatie druist
in tegen de gangbare gedachte dat de gezagscrisis van de jaren zestig ontstond
door de meegaandheid en onzekerheid van volwassenen. Volgens de historicus
Hans Righart kwam deze vermeende onzekerheid voort uit de grote culturele
afstand tussen jong en oud, die in de jaren zestig groeide.4 In de jaren vijftig, en
zeker in de jaren zestig, kreeg Nederland te maken met een nieuw soort
jeugdcultuur van nozems, dijkers, pleiners en provo’s die een eigen
muzieksmaak ontwikkelden, afwijkende kleding droegen en hun vrije tijd buiten
de jeugdverenigingen van hun ouders besteedden. Leraren en ouders raakten
daarvan uit evenwicht. Het nieuwe gedrag van de jeugd verwonderde, ergerde
5
en intrigeerde.
De Nederlandse jeugdcultuur die in de jaren zestig ontstond, was van
meet af aan verweven met internationale ontwikkelingen: de opkomst van
popmuziek, studentenprotesten en het jongerenverzet tegen de Vietnamoorlog.6
Doordat de jongerencultuur op allerlei plaatsen tegelijk ontstond, kreeg zij een
aura van onontkoombaarheid. Sociale wetenschappers begonnen de ontstane
‘cultural revolution’ te kenschetsen als een onvermijdelijke botsing tussen
2
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generaties. In 1971 sprak de Amerikaanse politicoloog Ronald Inglehart van een
‘Silent Revolution’ die Europa beheerste. 8 De naoorlogse generatie, betoogde
Inglehart, hechtte minder dan de vooroorlogse generatie aan bestaanszekerheid.
Zij had de crisis van de jaren dertig en de Tweede Wereldoorlog immers niet
zelf meegemaakt. Hierdoor ontwikkelden naoorlogse jongeren nieuwe
waardenpatronen, bestaande uit ‘a set of “post-bourgeois” values, relating to the
need for belonging and to aesthetic and intellectual needs’.9 Dat klonk misschien
wat vaag, maar voor Inglehart waren de gevolgen helder: ‘intergenerational
political conflict’ lag op de loer.10 Nederlandse sociologen vestigden daar ook de
aandacht op. De Sociologische Gids sprak aan het begin van de jaren zestig van een
‘generatie-conflict’, in dezelfde periode raakte ook de metafoor van de
11
generatiekloof in zwang.
Het klassiek geworden beeld van de generatiekloof, ontleend aan
tijdgenoten, is later door historici als analytisch instrument ingezet. De kloof
verbeeldt de culturele verwijdering tussen een vooroorlogse en een naoorlogse
generatie die in de jaren zestig aanleiding gaf tot een scherp conflict. Aan de ene
kant van de kloof stonden de vooroorlogse volwassenen, opgegroeid in de
jeugdvereniging, ingewijd in het kerkelijk leven en gelouterd door beurskrach
en oorlog.12 Aan de andere zijde stond de naoorlogse jeugd, opgegroeid in een
wereld zonder oorlog, profiterend van de naoorlogse welvaartsgroei en minder
gebonden aan de vertrouwde verzuilde en kerkelijke verbanden. Volgens
Righart ontstond uit de scherpe verschillen tussen beide groepen een
onvermijdelijke ‘polariteit tussen twee generatietypen, het vooroorlogse en het
naoorlogse’, die in de jaren zestig tot ontlading kwam.13
Het zal duidelijk zijn dat de cultuurkloof die in de jaren zestig tussen
oud en jong ontstond, nooit werkelijk is overbrugd. Nederlanders die in de jaren
twintig en dertig opgroeiden waren meestal niet geneigd Beatlesplaten op te
zetten en liepen de spijkerbroeken in de kledingzaak voorbij. Volgens de
klassieke generatiethese was het precies deze vasthoudendheid die de
vooroorlogse generatie op een ander terrein zeer inschikkelijk maakte. Dankzij
7

Vgl. Arthur Marwick, The Sixties. Cultural Revolution in Britain, France, Italy and the
United States, c. 1958 – c. 1974 (Oxford 1998) 15.
8
Ronald Inglehart ‘The Silent Revolution in Europe. Intergenerational Change in PostIndustrial Societies’, The American Science Review 65:4 (1971) 991-1017, aldaar 991.
Inglehart werkte zijn stelling later uit in de klassiek geworden studie R. Inglehart, The
Silent Revolution. Changing Values and Political Styles Among Western Publics (Princeton
1977).
9
Inglehart, ‘The Silent Revolution’, 991-992.
10
Ibidem, 991.
11
Het Katholieke Schoolblad jrg. 25, afl. 5, 3 februari 1962, 84.
12
Righart, De eindeloze jaren zestig, 25.
13
Ibidem, 17.

132

de opkomst van een nieuwe, zelfbewuste jeugdcultuur, die moderner was dan de
cultuur van de vooroorlogse generatie, werd deze oude garde uit balans
gebracht. Dit maakte onzeker. Volgens Righart raakten de vooroorlogse
volwassenen, die tot de jaren zestig aan de macht waren, in een
‘capitulatiestemming’. 14 Jongeren slaagden er zodoende in om starre
gezagsstructuren in politiek en samenleving aan te vechten. De gezagscrisis van
de jaren zestig lijkt zodoende een kortstondige, maar hevige strijd te zijn
geweest, waarin een naoorlogse generatie zich met succes aan het gezag van haar
ouders ontworstelde.
Dit klassieke generatieperspectief, waarin de gezagscrisis van de jaren
zestig uit de confrontatie tussen een ouderwetse en een moderne generatie
wordt verklaard, is de afgelopen vijftien jaar scherp bekritiseerd. Historici en
sociologen hebben hun pijlen vooral gericht op het strakke onderscheid tussen
een vooroorlogse en een naoorlogse generatie, dat in het verklaringsmodel ligt
besloten. Sommigen hebben betoogd dat generaties niet met een lineaal te
15
scheiden zijn, omdat elk kalenderjaar feitelijk een nieuwe generatie oplevert.
Daarom lijkt het weinig geloofwaardig dat de generatie van 1945 plotseling
ander, ‘moderner’ gedrag vertoonde dan de vooroorlogse cohorten. Anderen
hebben betoogd dat de bekendste pleitbezorgers van de ‘culturele revolutie’
meestal voor de oorlog zijn geboren. 16 Onder invloed van deze kritiek is de
generatiethese sindsdien in een ruimer jasje gestoken. De historicus James
Kennedy heeft beklemtoond dat Nederlandse elites in de jaren zestig niet
onzeker werden omdat zij feitelijk door een modernere jeugd werden ingehaald,
maar omdat zij vreesden dat zij door een modernere jeugd zouden worden
ingehaald. 17 Zij veronderstelden dat de trein van de modernisering
onvermijdelijk voortraasde, waardoor een sprong erop verstandiger leek dan een
sprong ervoor.18 Zo werd het gezagsverlies van een oudere generatie een selffulfilling prophecy: in hun angst om door de jeugd te worden ingehaald, besloten
vooraanstaande vertegenwoordigers van de oude generatie dat buigen beter was
dan barsten, zodat zij hun klassieke opvattingen over gezag prijsgaven.
Met zijn kritiek op de klassieke generatiethese rekende Kennedy af met
het strakke onderscheid tussen vooroorlogse en naoorlogse generatieblokken. Hij
transformeerde het vermeende generatieconflict van de jaren zestig in een beeld
14
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van vreedzame coöperatie tussen oud en jong. Hij brak echter niet met de
centrale aannames van de generatiethese. Kennedy veronderstelde nog altijd dat
volwassenen in de jaren zestig onzeker werden door hun angst voor de
moderniteit, waardoor zij inschikkelijk werden en met de golven van de tijd
meedeinden.19 Door de snelle veranderingen van de jaren zestig toe te schrijven
aan de aanpassingsgezindheid van volwassenen, impliceerde hij bovendien dat de
koers van die veranderingen niet door deze volwassenen, maar door jongeren
werd bepaald. Daardoor leidde Kennedy's analyse van de gezagscrisis tot een
slotsom die sterke sporen van de klassieke generatiethese droeg. De
capitulatiegeest die in Righarts jaren zestig rondwaarde, werd ook door Kennedy
aan oude gezagsdragers toegeschreven.
Zodoende wordt de gevestigde analyse van de gezagscrisis nog altijd
door een capitulatiestemming beheerst. De gedachte dat volwassenen uit
onzekerheid ruim baan gaven aan de jeugd is dominant gebleven. Die aanname
is om drie redenen onbevredigend. In de eerste plaats schept zij een schimmige
categorie jongeren waaraan de grote veranderingen in de jaren zestig worden
toegeschreven. Zoals de socioloog Laeyendecker terecht heeft opgemerkt, was
de naoorlogse generatie omstreeks 1965 nog zeer jong. Debatten over de
gezagscrisis werden daarom niet zozeer tussen jongeren en ouderen, maar tussen
volwassenen onderling uitgevochten. 20 Zij vielen niet ten prooi aan een
tijdgeest, maar hadden die tijdgeest zelf geschapen.
In de tweede plaats bestaat er duidelijk empirisch bewijs voor de
initiërende rol die volwassenen in de jaren zestig speelden in het aanvechten van
bestaande gezagsstructuren.21 Zoals zal worden aangetoond, maakten pleidooien
19
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voor een anti-autoritaire opvoeding, het geflirt met een samenleving zonder
school, maar ook de serieuzere beschouwingen over de herijking van bestaand
gezag deel uit van een discussie waarvoor volwassenen zelf de basis legden.
Weliswaar verwezen zij in deze debatten vaak naar de ‘moderne jeugd’ die snelle
veranderingen noodzakelijk maakte, maar deze verwijzingen golden eerder als
retorisch middel om eigen hervormingsvoorstellen kracht bij te zetten, dan als
blijk van oprechte angst voor de moderniteit. En in de derde plaats hadden
leraren en onderwijsbestuurders duidelijke motieven om de herijking van gezag
na te streven. Vanuit de gedachte dat opvoeding pas slaagde als het individu
zelfstandig en vrij tot keuzes kwam, geloofden zij zelf niet langer in het
vertrouwde, opgelegde gezag.
In dit hoofdstuk toon ik aan dat de gezagscrisis van de jaren zestig geen
strijd tussen jong en oud behelsde, maar deel uitmaakte van een collectieve
zoektocht naar herijking van gezag. Ik spreek hier bewust van ‘herijking’ en niet
van ‘afbraak’, niet alleen omdat er in de jaren zestig weinig groepen waren die
gezag van anderen wilden afpakken, maar ook omdat de volledige afschaffing
van gezag door weinigen werd beoogd. Slechts zelden meenden leraren dat de
zelfontplooiing van individuele leerlingen voortaan helemaal spontaan ontstond
22
en geen enkele begeleiding behoefde. In plaats daarvan zochten zij naar een
vorm van autoriteit die geen autoriteiten meer vereiste, omdat het individu
23
voortaan gezag over zichzelf moest uitoefenen.
Bestaande vormen van
autoritair vertoon werden hierdoor afgezwakt en maakten plaats voor een
verinnerlijkt autoriteitsbesef. Net als vroeger werd van het individu verwacht dat
hij op basis van individuele vrijheid en verantwoordelijkheid zichzelf in het
gareel hield en zelfstandig keuzes maakte. Maar van Langevelds geleide
pedagogiek van ‘zelfverantwoordelijke zelfbepaling’ was in de late jaren zestig
24
geen sprake meer. De rol van de opvoeder werd implicieter en bestaande
gezagsstructuren kwamen daardoor op de tocht te staan.
De anti-autoritaire opvoeding
In het voorjaar van 1971 liep de gezaghebbende kleuterpedagoge W.M.
Nijkamp een Amsterdamse anti-autoritaire crèche binnen. Ze schrok zich dood.
In jeugdcentrum KOSMOS hield een stel student-ouders toezicht op de peuters,
maar aan dat toezicht schortte het nogal. ‘Het was er vies, vuil en haveloos. Er
22
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was nergens een bloemetje of plantje te bespeuren. De w.c. waarnaar de
kinderen moesten gaan was een onvriendelijke nare plek, het licht deed het niet
eens. Kan een klein kind zich daar prettig en veilig voelen? En daar gaat het juist
om’. 25 Nijkamp erkende dat in ‘het uitgesproken calvinistische Nederland’
eerder een overschot, dan een tekort aan autoriteit bestond. Maar een antiautoritaire crèche kon nooit het antwoord zijn op dat probleem. Kinderen
hadden veiligheid en structuur nodig, de rest kwam later.26
Met haar pleidooi voor een leidende hand in de opvoeding verwierp
Nijkamp het centrale doel dat anti-autoritaire opvoeders in de crèches
nastreefden: de radicale ontkoppeling van opvoeding en gezag. Het ideaal van
een opvoeding waarin gezag en discipline voortaan werden uitgebannen, was in
de voorgaande jaren uit West-Duitsland komen overwaaien en trok in 1971 de
aandacht van een aantal Nederlandse leerkrachten. In het anti-autoritaire boekje
Opvoeding tot ongehoorzaamheid, dat in 1972 op de Nederlandse markt verscheen,
werd uitgebreid ingegaan op de Duitse ervaringen met opvoedingsvormen
zonder gezag. De auteur Gerhard Bott wilde al bij aanvang van zijn boek een
misverstand over de anti-autoritaire opvoeding wegnemen: hij wees
pedagogische overdracht tussen volwassenen en kinderen niet zonder meer van
de hand. Een kind had waardevoorstellingen nodig en had het recht om van zijn
ouders te horen wat zij als goed en slecht, als waar en onwaar beschouwden,
27
vond Bott. Dat gaf ouders echter geen vrijbrief om hun waardevoorstellingen
aan hun kinderen op te leggen. Dit autoritaire vertoon zou volgens Bott ‘het
bewustzijn van het kind manipuleren en devotie door vrees voor vergelding
afdwingen’.28 Daarom moest niet de ouder, maar het kind de teugels tijdens het
opvoedingsproces in handen houden. Ouders konden hun visie op de wereld
aan hun kroost presenteren, maar uiteindelijk moest het kind zelf bepalen of het
daar wat in zag.
Zoals Nijkamp had opgemerkt, boden anti-autoritaire opvoeders met dit
uitgangspunt weinig structuur aan de jeugd. En dat was eigenlijk precies hun
bedoeling. Anti-autoritaire opvoeders meenden dat het veilige klimaat en de
duidelijke structuren die ouders en leraren boden, deel uitmaakten van een
disciplineringsproces dat kinderen van hun ware aard afhield. Zoals Sjef
Schuurman haarfijn uitlegde in het boekje Jullie zijn allemaal poep, waarin hij de
dagelijkse praktijk van de anti-autoritaire crèche ontvouwde, konden kinderen
pas zelfgekozen gedragscodes ontwikkelen als hen geen gedrag werd opgelegd.29
Feitelijk veronderstelde Schuurman dus dat ‘natuurlijk’ of ‘authentiek’ menselijk
25
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30

gedrag bestond, dat zonder druk van buitenaf vanzelf opborrelde. Kwam het
kind met dat gedrag in contact, dan kon het zich vrijer en zelfstandiger
ontplooien. Dit ideaal stond tegenover het schrikbeeld van de autoritaire
persoonlijkheid die, in de woorden van Gerhard Bott, ‘naar boven likt en naar
onderen trapt’.31
Voorstanders van de anti-autoritaire opvoeding gaven daarom graag
ruim baan aan het veronderstelde natuurlijke gedrag van kinderen. In zijn
sfeerschets van de anti-autoritaire crèche vertelde Schuurman zijn lezers
enthousiast dat naaktlopen op de crèche was toegestaan, dat men daar van ‘het
zindelijk worden (…) niet zo’n probleem’ maakte en dat bij onderlinge agressie
32
niet werd ingegrepen, mits kinderen daardoor geen lichamelijk letsel opliepen.
Hij beklemtoonde dat anti-autoritaire pedagogiek geen laissez-fairepedagogiek
was. Hoewel Schuurman deze uitspraak niet toelichtte, valt te begrijpen wat hij
ermee bedoelde: voor anti-autoritaire opvoeders gold een gebrek aan structuur
en gezag als een vorm van heilzame pedagogische verwaarlozing. Kinderen
leerden hierdoor eigen keuzes te maken en zouden zich gaan gedragen naar hun
persoonlijke aard. Anti-autoritaire opvoeders koesterden dus wel een
opvoedingsideaal, maar meenden geen opvoeders nodig te hebben. Doordat
kinderen in een structuurloze, vrije wereld ronddwaalden, leerden zij zichzelf te
ontdekken en zichzelf te zijn. De opvoeding tot autonoom individu moest niet
door de pedagoog, maar door het kind worden geleid.
Deze scherpe breuk met het principe van geleide opvoeding kon in de
Nederlandse onderwijswereld op weinig applaus rekenen. Hoewel de openbare
onderwijspers belangstelling toonde voor de anti-autoritaire opvoeding, berustte
die interesse eerder op haar excentriciteit dan op een oprecht geloof in haar
praktische toepasbaarheid. De redactie van Het Schoolblad kon steevast op
woedende lezersreacties rekenen als zij een stuk over anti-autoritaire opvoeding
plaatste. Docenten verzetten zich zowel tegen de wijze waarop kinderen aan hun
lot werden overgelaten, als tegen de gemarginaliseerde rol voor opvoeders. De
oudere leraar N. Doorn vond het ergerlijk dat de ongeïnformeerde wens van het
kind de maat der dingen werd. ‘Vaak wordt beweerd, dat paternalisme ons
onderwijs schaadt’, meende Doorn, ‘maar dat onderwijs is niet gebaat bij
infantiliteit, die door sommigen onder ons als de grote kracht voor de
30
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33

vooruitgang wordt aangezien’. De 33-jarige leraar R.H. de Vries vond dat
anti-autoritaire docenten en ouders wegliepen voor hun verantwoordelijkheid
als opvoeders. 34 Dat standpunt vond weerklank: opvoeding werd door veel
leraren en onderwijsbestuurders te belangrijk gevonden om het aan de jeugd
over te laten. Het protestantse PCBO-blad wees er in januari 1972 fijntjes op dat
Duitse experimenten met anti-autoritaire opvoeding in de jaren dertig reeds
35
hetzelfde hadden uitgewezen. Kinderen hadden nu eenmaal sturing nodig.
Zo overdreven als de anti-autoritaire pedagogiek veel leraren ook
toescheen, zozeer erkenden zij de gezagsproblematiek die door de antiautoritaire opvoeders was aangekaart. P.J. Schouten, die in het PCBO-blad de
beperkingen van de anti-autoritaire opvoeding beschreef, was zich van het
heersende gezagsprobleem bewust en voegde gehaast toe dat de bestaande
‘autoritaire samenleving’ sowieso afkeuring verdiende. 36 De autoritaire
samenleving kweekte immers autoritaire mensen, die ‘weinig geschikt [waren]
voor de opbouw van een echte democratische maatschappij. (...) Het dragen van
eigen verantwoordelijkheid komt gemakkelijk op de achtergrond’.37 Een goede
opvoeder moest volgens Schouten een middenweg zoeken tussen autoritaire en
anti-autoritaire pedagogiek. De anti-autoritaire pedagogiek was immers een
reactie op pedagogen die zich lieten inpalmen door dwang en religieus en
ideologisch fanatisme. Daarom wilde Schouten het machtsvertoon in de
opvoeding zoveel mogelijk terugdringen. Opvoeders konden daarmee beginnen
door de tegenspraak van kinderen ruimdenkender tegemoet te treden. ‘Een kind
zou nooit gestraft mogen worden of berispt, omdat het protesteert’, schreef
Schouten in ernst.38 En hij voegde ironisch toe: ‘Wel zullen de kinderen moeten
leren hun protest op een redelijke manier te uiten. Het is niet nodig dat de
opvoeder ogenblikkelijk doodgeschoten wordt. Dat kan altijd nog’.
Al moest gezag dus niet volledig worden afgeschaft, een grondige
herijking was volgens betrokkenen hard nodig. Door kinderen meer ruimte te
geven om hun eigen wensen te uiten, hoopten leraren en onderwijsbestuurders
hen beter in staat te stellen om, op basis van die wensen, zelf keuzes te maken en
zelf verantwoordelijkheid te dragen. Ingetogen pedagogisch gezag was daartoe
een eerste vereiste. De protestants-christelijke schooldirecteur H. van Harten uit
Dronten vond de ouderwetse leraar dan ook ‘pedagogisch gezien een
verwerpelijk figuur’ die ‘het zelf-als-mens-verantwoordelijk zijn van de
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39

leerlingen’ negeerde en hen belemmerde in hun ontwikkeling tot volwassenen.
De katholieke leraar Jos Pijnenburg bepleitte een overgang van ‘dictatoriaal beleid’
naar ‘gezagvol beleid’ als oplossing voor het gezagsprobleem.40 De houding ‘Wet is
wet, basta!’ vond hij onrechtvaardig en ondoelmatig. Docenten deden er
verstandiger aan om leerlingen meer eigen verantwoordelijkheid te geven en
dagelijkse zaken als het straffen van scholieren voortaan aan leerlingenraden uit
te besteden. Op deze manier zagen leerlingen het nut van straf beter in en
deelden zij in de pedagogische lasten.
En daarmee kreeg de inzet voor vrijere gezagsverhoudingen een
tegenhanger in het streven naar individuele verantwoordelijkheid. Leraren en
onderwijsbestuurders raakten haast niet uitgedebatteerd over de verhouding
tussen beide, maar deelden in dat debat wel twee belangrijke veronderstellingen.
Ten eerste veronderstelden zij dat de bevordering van individuele vrijheid en
individuele verantwoordelijkheid in elkaars verlengde lagen. Niet een overschot,
maar een tekort aan vrijheid had in het verleden tot onverantwoordelijk gedrag
van burgers geleid. Zoals de gereformeerde schooldirecteur T.M. Gilhuis met
gevoel voor overdrijving opmerkte, school in de vroegere kritiekloze
gezagsgetrouwheid een groot maatschappelijk gevaar. Dit had geleid tot een
sterke gevoeligheid voor de uitdrukking ‘Befehl ist Befehl’, een houding die in
de oorlog naar Auschwitz voerde.41 De inzet voor nieuwe gezagsverhoudingen
werd dus niet alleen ingegeven door een wens om leerlingen meer vrijheid te
gunnen, maar was ook bedoeld om leerlingen gezag over zichzelf te laten
uitoefenen. Critici van de anti-autoritaire opvoeding wilden gezag en autoriteit
niet afschaffen, maar hoopten wel dat gezagsdragers en autoriteiten in de
toekomst zo min mogelijk nodig zouden blijken.
De tweede veronderstelling die breed werd gedeeld – het handjevol
anti-autoritaire
opvoeders
daargelaten
–
was
dat
vrijheid
en
verantwoordelijkheid werden aangeleerd en niet vanzelf ontstonden.
Pedagogische leiding bleef dus noodzakelijk om het opvoedingsproces richting te
geven en de resultaten daarvan te controleren. Leraren en onderwijsbestuurders
bleven zo bezien trouw aan vertrouwde pedagogische idealen: ook in de late
jaren zestig vonden verreweg de meesten van hen dat individuele leerlingen niet
bij voorbaat zelf de dienst mochten uitmaken. Verantwoordelijk gedrag moest
zich bewijzen, een uitgangspunt dat ook bij pedagogen als Philip Kohnstamm en
Martien Langeveld de boventoon had gevoerd. 42 Wie ongeëngageerd,
ongehinderd door kennis en onvolwassen door het leven ging, kon moeilijk een
39
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status als vrij en verantwoordelijk individu claimen. De vrijheid van het
individuele kind bleef vrijheid in verantwoordelijkheid: de opvoeding van
kinderen was pas werkelijk geslaagd als zij daadwerkelijk in staat bleken om het
gezag over hun eigen leven te voeren. Zolang het kind nog kind was, bleven
ouders en leraren daarover waken. Zij bepaalden of de vereiste zelfdiscipline tot
stand was gekomen. De gewonnen individuele vrijheid van het kind werd door
de verwachting van zelfdisciplinering in evenwicht gebracht.
De verstrengeling van school en samenleving
Hoe bereidt een leraar zijn leerlingen voor op een samenleving zonder
dwingend opgelegd gezag? Leraren en onderwijsbestuurders stonden in de late
jaren zestig voor een ingewikkeld dilemma. Enerzijds zagen de meesten van hen
weinig brood in anti-autoritaire opvoedingmethoden, die zij als laissezfairepedagogiek bestempelden. Omdat kinderen volgens de meeste leraren niet
als vrije en verantwoordelijke wezens werden geboren, bleef doelgerichte
opvoeding nodig om leerlingen tot verantwoordelijke burgers te maken.
Vrijheid en zelfstandigheid veronderstelden dus toch een sturende hand.
Anderzijds hekelden docenten de autoritaire opvoeder die kinderen hun vrijheid
en verantwoordelijkheid ontnam door beslissingen over hun hoofd heen te
nemen. In hun uitkomsten lagen de autoritaire en de anti-autoritaire opvoeding
dus dicht bij elkaar: geen van beide bood garanties voor de opvoeding tot
vrijheid en verantwoordelijkheid. Uit deze zorgelijke situatie leek slechts één
uitweg mogelijk: school en samenleving moesten samen veranderen. Als
opvoeders en school niet langer heersten over het individuele kind, maar het
juist ondersteunden in zijn zoektocht naar eigenheid, kon een vrije, egalitaire
samenleving alsnog gestalte krijgen. Ieder individu zou in die samenleving
zichzelf in toom kunnen houden.
Met het inzicht dat collectieve maatschappelijke veranderingen en
individuele vrijheidsstrijd elkaar veronderstelden, raakten onderwijsvernieuwing
en maatschappijvernieuwing in de late jaren zestig innig verstrengeld. Een
sprekend voorbeeld daarvan is een onderwijsdebat met een klein aantal
deelnemers, dat niettemin veel aandacht kreeg in de onderwijspers omdat de
algemene gezagsproblematiek, waarmee veel leraren worstelden, hier zo
pregnant naar voren kwam. De aanleiding voor dit debat was de oprichting van
de linkse werkgroep van Kritische Leraren in 1968. 43 De Kritische Leraren
combineerden een gezagsschuwe pedagogische visie met een duidelijke
43
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socialistische maatschappijvisie en trokken daarmee vooral aandacht in het
openbaar onderwijs. Binnen de wereld van het openbaar onderwijs voltrok zich
sinds het midden van de jaren zestig een snel politiseringsproces. In 1965 had de
Nederlandse Onderwijzers Vereniging (NOV) het rapport Nieuwe
onderwijsvormen voor 5- tot 13-à 14-jarigen gepubliceerd, waarmee de vakbond
zichzelf tot voorstander van onderwijsvernieuwing verklaarde, al was de precieze
44
richting van die vernieuwing nog niet aangegeven. De Algemene Bond voor
Onderwijzend Personeel (ABOP), waarin de NOV in 1966 opging, vulde het
vernieuwingsstreven in de daaropvolgende jaren nader in en groeide in enkele
jaren uit tot een onderwijsvakbond met een uitgesproken linkse signatuur.
In 1969 werden de linkse Kritische Leraren dan ook ruimschoots aan het
woord gelaten in het ABOP-onderwijstijdschrift Het Schoolblad. Een lange
aanklacht tegen het gevestigde onderwijs was het resultaat. Volgens Anton
Oskamp, een Kritische Leraar van het eerste uur, had het onderwijs een funeste
uitwerking op de ontwikkeling van de jeugd. ‘Onder het mom van “vorming”,
“opvoeding” en “bescherming”’, betoogde hij, ‘zijn wij al vrij lang bezig
consequent, weloverwogen en systematisch op mensen (kinderen) in te hakken,
45
ze te “vervormen” met behulp van starre schablones’. Voor Oskamp gold het
feit dat kinderen voor tekenen een rapportcijfer kregen, als ultiem bewijs van
schoolse disciplinering. Het kind leerde zogenaamd creatief te tekenen vanuit
zijn eigen inspiratie, maar de kwaliteit van die ‘eigen’ inspiratie werd door de
meester of juf getoetst. Als oplossing voor dit probleem stelde Oskamp een
opvoeding voor waarin het kind zich vrij kon uiten, waarin het niet langer werd
onderworpen aan moraliteit en waarin de wensen van het kind zélf centraal
stonden.
Oskamps oproep deed in veel opzichten denken aan de anti-autoritaire
opvoeding waarmee in dezelfde periode werd afgerekend. Verschillende
docenten reageerden allergisch op de plannen van de Kritische Leraren, ook al
berustten die ‘plannen’ slechts op losse uitspraken in interviews. De
Zwijndrechtse MAVO-directeur W.H. Schoonaard raakte het spoor zelfs
volkomen bijster. In een woedende ingezonden brief aan Het Schoolblad schreef
46
hij dat ‘de nieuwe Lenins c.s.’ een greep deden naar de macht. Hun slogans
dienden, net als in Hitlers tijd, om de aandacht daarvan af te leiden. Schoonaard
verdacht hen van een wereldrevolutie, die zij zorgvuldig via het onderwijs
voorbereidden. Hij zag zijn angst ongetwijfeld bevestigd toen de werkgroep
enkele maanden later Het rode boekje voor scholieren publiceerde waarin zij haar
plannen ontvouwde. Dit handzame scholierengidsje, geschreven naar Deens
44
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voorbeeld, was door Claartje Hülsenbeck, Jan Louman en Anton Oskamp ‘in
voortdurend overleg met leerlingen’ opgesteld.47 Met zichtbaar plezier kruisten
zij de degens met hun collega’s die het bestaande onderwijssysteem verdedigden.
Volgens de Kritische Leraren leerde de school haar leerlingen om kritiekloos te
gehoorzamen, om te wedijveren met anderen en om hun zelfbeschikking los te
48
laten. Hierin toonde zich ‘de verborgen doelstelling van het onderwijs: geen
49
vrije mensen maar platgewalste meelopers’.
Het rode boekje gold in 1970 voor veel docenten als een opruiend en
weinig verheffend pamflet. In België legde de socialistische minister van Justitie
Alfons Vanckx beslag op de niet-verkochte oplage, maar in Nederland werd het
50
boekje binnen drie maanden 125.000 keer verkocht en zesmaal herdrukt. Wie
de moeite nam het boekje daadwerkelijk te lezen, moest concluderen dat de
Kritische Leraren, ondanks hun kritiek op de autoritaire werkwijze van de
school, hemelsbreed van de anti-autoritaire opvoeders verschilden. Waar
opvoeders in de anti-autoritaire crèche de vrijheid van het kind bevochten door
peuters van jongs af aan zoveel mogelijk vrij te laten, wilden de Kritische
Leraren leerlingen juist ideologisch scholen, om hen te wapenen voor de strijd
tegen disciplinerende maatschappelijke structuren. De auteurs van het rode
boekje legden scholieren uit dat hun school niet deugde omdat zij het product
was van een verziekte samenleving, terwijl de autoritaire school deze verziekte
51
samenleving reproduceerde.
Het werd tijd om deze vicieuze cirkel te
doorbreken. Het rode boekje diende daarbij als gids. Doordat het boekje het
maatschappelijk bewustzijn bevorderde, konden leerlingen zelf de strijd
aanbinden met de taaie structuren die een onrechtvaardige samenleving
onbedoeld lieten voortbestaan.
Voordat de revolutie tegen de bestaande samenleving kon worden
ontketend, was het belangrijk te weten tegen welke samenleving men precies
streed. Die ontdekkingstocht begon dicht bij huis, want de Kritische Leraren
beschouwden de school als een samenleving in het klein. Een korte blik binnen
de schoolmuren leerde de goede verstaander ogenblikkelijk wat de maatschappij
mankeerde. Zo leerden leerlingen op school dat het aanvaarden van autoriteit
vanzelfsprekend was en werden zij aangezet tot onderlinge concurrentie om
hoge cijfers, terwijl samenwerking ‘spieken’ heette en onmiddellijk werd
47
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bestraft. Leerlingen leerden denken, maar andere vormen van creativiteit
werden niet gestimuleerd. Intussen moesten leerlingen dit disciplinerende
‘leerproces’ doorlopen onder het voorwendsel dat dit goed voor hen was. Aan
het einde van de rit waren zij vervormd tot wezens die de bestaande
maatschappelijke orde kritiekloos aanvaardden. Kinderen waren overigens niet
de enige slachtoffers van dit ingenieuze systeem. Ook docenten waren er met
handen en voeten aan gebonden, vooral door de leerdoelen en exameneisen die
hen van hogerhand werden opgelegd.
De school bewees zich hiermee als disciplinerende schakel in ‘het
systeem’, een oneerlijk, onderdrukkend collectief dat eigenlijk alleen maar
slachtoffers kende. Waar al dit onrecht vandaan kwam werd niet helemaal
duidelijk. De Kritische Leraren spraken laatdunkend over het grootkapitaal, dat
in de school een leverancier van kritiekloze werkkrachten vond, maar zelfs hier
was eerder gewoonte dan kwade opzet in het spel. Daarom riepen de Kritische
Leraren op tot verzet tegen vertegenwoordigers van ‘het systeem’, niet tegen
53
personen. De strijd tegen dit systeem was moeilijker dan een strijd tegen enkele
gezagsdragers. Kleine veranderingen in het onderwijsbestel, zoals een bescheiden
inspraakorgaan voor leerlingen, waren ontoereikend om het alomvattende
54
systeem het hoofd te bieden. Een wérkelijk democratische school werd volgens
de Kritische Leraren geleid door een schoolraad waarin leerkrachten, leerlingen
en ouders zitting namen. Samen moesten zij besluiten over lopende schoolzaken,
inclusief de benoeming en het ontslag van docenten. Zolang de democratische
school nog niet bestond bleef actievoeren het adagium. Leerlingen moesten eerst
eisen voor hun actie vaststellen, schreef het rode boekje voor. ‘Ga met je eisen,
die je dan “verzoeken” noemt, naar de leiding’, luidde de vervolgstap.55 ‘Als ze
toegeven, waren je eisen niet belangrijk genoeg om er een aktie voor te voeren.
Als ze weigeren, ben je waar je wezen moet: met praten is niets te bereiken.’
Hierna stelde men een ultimatum, gevolgd door stakingen, demonstraties of een
bezetting.
Het rode boekje voor scholieren bleef in de discussie over gezag bepaald niet
zonder invloed. De Kritische Leraren verlegden de aandacht van het individuele
kind, waarover anti-autoritaire pedagogen zich hadden gebogen, naar de
52
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structurele context waarin dat kind werd opgevoed. Maar waar de antiautoritaire opvoeders kritiek ontmoetten omdat zij het kind geen enkele leiding
gaven, werden de Kritische Leraren van een overmatig leidende hand
beschuldigd. Dit verwijt werd hen voornamelijk voorgehouden door drie
‘Nuchtere Leraren’. Zij presenteerden enkele maanden na hun kritische collega’s
een groen boekje, in de markt gezet onder de leuze ‘Alles kan niet ineens. Laten
we nuchter blijven’. 56 Deze slappe slagzin verbloemde scherpe kritiek. De
Nuchtere Leraren schreven dat de Kritische Leraren precies de disciplinerende
dwang uitoefenden die zij meenden te bestrijden. In hun pogingen om
slachtoffers van het heersende onderwijsstelsel hun valse bewustzijn te
ontnemen, schuwden zij discipline noch dwang, indoctrineerden zij scholieren
met hun links-radicale ideeën en spoorden zij hen zelfs aan tot het gebruik van
autoritaire actiemethoden.57
De pogingen van de Nuchtere Leraren om hun rode concurrenten van
repliek te dienen werden in de onderwijsvakbladen lauw, om niet te zeggen
slecht ontvangen. Dat kwam niet omdat de Kritische Leraren op ieders bijval
konden rekenen, integendeel. De Nuchtere Leraren werden eerder afgeschilderd
als een humorloos drietal dat het rode boekje veel te serieus nam. De
onderwijscolumnist Han van Gelder kenschetste de groene leraren als een
progressieve achterhoede, die achter de rode leraren aanhobbelde maar zelf
58
weinig inbracht. De rode leraren waren volgens Van Gelder evengoed
groentjes, maar zij hadden tenminste iets in gang gezet. Volgens de Vereniging
voor Openbaar Onderwijs namen de Nuchtere Leraren de indruk niet weg dat
zij ‘een stelletje verzuurde vooroorlogse schoolfrikken’ waren, ‘van wie men
niets anders verwacht dan dat zij als een stier reageren op dat Rode Boekje’.59
Die kritiek was hard en ten dele onverdiend. De Nuchtere Leraren
stortten zich immers niet op het rode boekje om de bestaande school te
verdedigen, maar wezen erop dat de gezagskwestie, die zij als een reëel probleem
erkenden, niet door rode revolutiedrang werd opgelost. De bevrijding van
beklemmende structuren die de Kritische Leraren bepleitten, liet huns inziens
weinig ruimte voor individuele bedenkingen en afwegingen. Het ogenschijnlijk
bedwongen autoritair vertoon was toch weer om de hoek verschenen. Intussen
raakten de Kritische Leraren zélf verdeeld over de praktische invulling van de
gezagsvrije samenleving. De groep spatte ten slotte uiteen en splitste zich op in
de gematigde Kritiese Leraren Amsterdam (KLA) en het radicale Nijmeegse
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Socialistisch Onderwijs Front (SOF). Hoewel de afkorting van de Nijmeegse
afdeling weinig serieuze vernieuwingsdrang deed vermoeden, hadden juist de
oeverloze, ernstige discussies over maatschappijvernieuwing de Kritische Leraren
genekt. 61 In 1977 hief de laatste afsplitsing van de oorspronkelijke werkgroep
zichzelf op.
Beide erfgenamen van de werkgroep was dus een treurig lot beschoren,
maar de erfenis bleek niet gering. De discussie over het rode boekje maakte eens
te meer duidelijk dat gezag was ingebed in taaie maatschappelijke
gezagsstructuren, waardoor de strijd tegen autoriteit nooit alleen op school, maar
ook in de samenleving moest worden gevoerd. De gedachte dat
onderwijsvernieuwing maatschappijvernieuwing vereiste, omdat individuele
vrijheid en verantwoordelijkheid van kinderen slechts kon gedijen in een
samenleving die daartoe was ingericht, zou in de late jaren zestig de basis gaan
vormen voor een gepolitiseerde discussie over de vernieuwing van het
middelbaar onderwijs. In de strijd tegen opgelegd gezag en de inzet voor een
egalitaire maatschappij paste samenwerking tussen school en samenleving,
daarover was in het onderwijsveld in enkele jaren brede consensus ontstaan.
Hoe breed een consensus soms ook is, er zijn altijd tegenstemmen. Toen
de kruitdamp van de strijd tussen Kritische en Nuchtere Leraren was
neergedaald, verscheen eind 1970 nog een derde handzaam boekje, ditmaal
rood-wit-blauw gekleurd. De auteur was de Deldense leraar Nederlands Willem
Diemer, die in zijn boekje ageerde tegen de wijze waarop het onderwijs door
Kritische Leraren en andere onderwijshervormers werd ‘vermaatschappijd’.62 In
het satirische boekje, waarvan slechts 700 exemplaren waren gedrukt, haalde
Diemer fel uit naar de ‘maatschappijende’ leraar, die de samenleving binnen de
schoolmuren haalde en ervoor zorgde ‘dat sommige in zijn kraam passende
eigenschappen van uw kind worden ontwikkeld, en z’n behoeften aan cultuur,
kennis, ingroeien in gewaarborgde bescherming, worden onderdrukt’.63 Diemer
verafschuwde de wijze waarop kinderen, door toedoen van hun leerkrachten,
‘kritiekloos ongehoorzaamheid imiteren’.
De eigen verantwoordelijkheid die leerlingen in het onderwijs van de
late jaren zestig kregen toebedeeld was nog erger: Diemer sprak van een ‘nieuwe
kinderkruistocht, een nieuwe statieweg van onder hun opgedrongen60
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verantwoordelijkheidslasten bezwijkenden’. 64 Hij betoogde dat het ideaal van
individuele keuzevrijheid niet alleen onhaalbaar was, maar bovendien een zware
wissel trok op het individuele kind. Dat kind moest immers van jongs af aan de
verantwoordelijkheid voor zijn eigen leerproces dragen en werd voor de rest van
zijn leven op de resultaten van die keuzes afgerekend. Die kritiek op het streven
naar minder gezag op school werd in de onderwijspers echter nauwelijks
opgepikt, mogelijk omdat de boodschap als een pleidooi voor ‘ouderwets’
onderwijs werd opgevat, misschien ook omdat Diemer, in zijn overdreven
imitatie van het maatschappijvernieuwingsjargon, een vrijwel onleesbaar boekje
had geschreven. Het onderwijsblad Inzicht sprak van een ‘venijnig doch geestig
sarcasme’, maar kon voor de inhoud van het boekje geen waardering
65
opbrengen. De redactie noemde het boekje conservatief en beschuldigde
Diemer van een voorkeur voor de Latijnse school, waar de samenleving immers
ook angstvallig buiten de deur was gehouden. Intussen waaide het debat tussen
de roden en de groenen, dat kortstondig indruk maakte maar nooit veel
deelnemers had gehad, weer over. Het Nederlandse onderwijsveld ging verder
in de vaart der volkeren in een poging om, via hervorming van het middelbaar
onderwijs, een eerlijke samenleving op basis van individuele vrijheid en
verantwoordelijkheid op te bouwen.
Maatschappelijke ongelijkheid te lijf
Een korte, hevige discussie over opvoeding en gezag bracht Nederlandse
onderwijsorganisaties in de late jaren zestig tot het inzicht dat de gezagskwestie
niet gemakkelijk viel op te lossen, al werd zij als een urgent probleem gevoeld.
De oplossing die anti-autoritaire opvoeders voorstelden, het volledig vrijlaten
van het individu, had voor de meeste docenten afgedaan. Ook de Kritische
Leraren konden in hun ogen geen genade vinden. Leraren en
onderwijsbestuurders beproefden nu een nieuwe methode en zetten hun kaarten
op een structurele aanpak van het autoriteitsprobleem. De gezagscrisis was een
gezamenlijk probleem van school en samenleving en leek daarom om een
gezamenlijke oplossing te vragen. Dit bracht de onderwijsorganisaties al gauw op
het terrein waar onderwijshervormingen centraal worden aangestuurd: de
politiek.
In Den Haag had het onderwijsministerie juist het debat over de
Mammoetwet achter de rug. De wet was in 1968 in werking getreden, maar de
minister kreeg geen tijd om op zijn lauweren te rusten. Dankzij de discussies
over gezag, individuele vrijheid en verantwoordelijkheid kreeg het
onderwijsveld oog voor een probleem dat in de aanloop naar de Mammoetwet
64
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slechts door onderwijsdeskundigen aan de orde was gesteld: de ongelijke
ontwikkelingskansen van kinderen op school. Sociologen hadden dit probleem
het eerst waargenomen. Kort na de oorlog startte de Leidse socioloog F. van
Heek met een onderzoeksprogramma naar sociale stratificatie en sociale
mobiliteit, omdat hij het ‘uit een oogpunt van sociale rechtvaardigheid en
doelmatigheid’ wenselijk achtte ‘dat wij inzicht verkrijgen in de factoren, welke
de op- en neerwaartse loopbaan van het individu in onze hedendaagsche
samenleving bepalen’.66
Dit sociale mobiliteitsvraagstuk was rond 1945 zeer actueel geweest. In
1944 voerde Groot-Brittannië een grote onderwijshervorming in, die onder
67
andere moest leiden tot een doelmatiger selectie van talent op school. In de
daaropvolgende twee decennia bereikte de kansenongelijkheidsdiscussie ook
Nederland en mengden verschillende onderwijsdeskundigen zich in de discussie
over de kansenongelijkheid op school. In de late jaren vijftig wezen de pedagoog
Hendrik Nieuwenhuis en de socioloog Edzo Velema op buitenlandse
schoolsystemen waarin leerlingen pas na hun twaalfde naar onderwijsniveau
werden uitgesorteerd.68 Mogelijk konden die systemen tot voorbeeld strekken,
omdat scholieren uit lagere sociale milieus op deze manier meer tijd kregen om
hun van huis uit meegekregen leerachterstanden weg te werken.
Deze interne wetenschappelijke discussie over de ongelijkheid van
kansen in het onderwijs kreeg in de late jaren zestig grote maatschappelijke
betekenis. De groeiende aandacht voor kansenongelijkheid hield verband met de
overtuiging dat scholen vrije, verantwoordelijke en zelfstandige individuen
moesten afleveren.69 In voorgaande decennia was het idee van rangen en standen
vanzelfsprekend geweest. Kinderen kwamen uit een bepaald sociaal milieu en
werden opgevoed om binnen hun eigen stand een toebedeelde maatschappelijke
plaats in te nemen. Dat veranderde in de jaren zestig onder invloed van de
gegroeide aandacht voor het individu. Dat de samenleving niet egalitair van aard
was viel voor veel docenten nog wel te verkroppen. Maar het feit dat
66
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individuele kinderen uit lagere sociale milieus geen eerlijke kans kregen om zich
een weg naar boven te banen, werd onder invloed van het individuele
vrijheidsideaal een ernstiger maatschappelijk onrecht. Hoe kon een
onderwijssysteem dat zich tot doel stelde om vrije, verantwoordelijke en
zelfstandige burgers af te leveren, zich permitteren om niet iedereen daartoe een
eerlijke kans te geven?
De discussie over gezag en het debat over kansenongelijkheid liepen in
de late jaren zestig gemakkelijk in elkaar over, want zij veronderstelden elkaar.
De opvoeding tot vrijheid en zelfstandigheid was immers niet alleen voor een
groep bevoorrechte jongeren bedoeld, maar richtte zich op de jeugd als geheel.
Alleen op deze wijze kon een egalitaire samenleving, waarin ieder mens het
gezag over zichzelf kon voeren, daadwerkelijk gestalte krijgen. Vanuit dit
gezichtspunt was het zaak om ieder kind in gelijke mate van onderwijs te laten
profiteren. De gerezen inzichten in de kansenongelijkheid op school werden
door leraren dan ook vaak als pijnlijk ervaren. Naarstig werd gezocht naar
oplossingen. In 1970 constateerde Het Katholieke Schoolblad dat ‘de hele wereld er
sterk op aan[dringt], dat de opvoeding zich moet uitstrekken tot ieder menselijk
wezen op basis van gelijke kansen voor iedereen. Het menselijk geslacht
schreeuwt om opvoeding, en de opvoeders martelen zich met de vraag wat
opvoeding is en wat voor uitwerking men ervan verwacht’.70
Al snel maakte sociaal-wetenschappelijk onderzoek duidelijk dat het
Nederlandse onderwijs op het gebied van kansengelijkheid slechte papieren
moest overleggen. Het boek Vijven en zessen van de Amsterdamse psycholoog
A.D. de Groot was slechts een van de vele verontrustende studies over de
arbitraire selectie van talent in het Nederlandse onderwijssysteem. De Groot had
het cijfersysteem in het onderwijs als vertrekpunt van zijn studie genomen. Hij
constateerde ‘dat wij in ons denken over onderwijs aan één stuk door gericht
zijn op discrimineren tussen leerlingen, terwijl wij onvoldoende denken over en
71
nooit behoorlijk definiëren wat wij eigenlijk met hen willen bereiken’. Het
meerjarige sociologische ‘Talentenproject’ van Van Heek, dat tussen 1961 en
1968 werd uitgevoerd, liet zien waar dit toe leidde: kinderen uit
arbeidersgezinnen stroomden nauwelijks door naar het Voorbereidend Hoger en
Middelbaar Onderwijs (VHMO). 72 Vooral de ontwikkelingskansen van
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arbeiderskinderen bleken schokkend veel kleiner dan die van kinderen met
hoger opgeleide ouders. Waar 85% van de twaalfjarigen uit de hoogste
maatschappelijke regionen doorstroomde naar het VHMO, kwamen
arbeiderskinderen niet verder dan vier à vijf procent.73
Met deze doorstroomcijfers scoorde Nederland in vergelijking met het
buitenland bedroevend, vooral als het ging om de doorstroom van leerlingen
naar het universitair onderwijs. 74 Van Heek zocht de verklaring voor dit
verschijnsel hoofdzakelijk in het milieu waarin kinderen opgroeiden. Leerlingen
uit arbeidersgezinnen waren zijns inziens minder bekend met het hoger
onderwijs, werden van huis uit nauwelijks gestimuleerd tot doorleren en
moesten vooral snel geld verdienen. Omdat het kind zijn leefmilieu nu eenmaal
niet voor het uitkiezen had, was eigenlijk maar één oplossing mogelijk: de
school moest het vraagstuk van kansenongelijkheid aanpakken. De lagere school
moest, aldus Van Heek in 1966, ‘door middel van een differentiërende
organisatie en didactiek rekening (…) houden met de verschillende sociaal75
culturele herkomst’.
De resultaten van het wetenschappelijk onderzoek naar
kansenongelijkheid op school duwden de discussies over gezagsverhoudingen in
het onderwijs een nieuwe richting in. Niet de ongelijkheid in de relatie tussen
leerling en leraar, maar de bredere maatschappelijke structuren waarin
ongelijkheid nu was ingebed kwamen in het centrum van de belangstelling te
staan. Hierdoor werd de discussie over gezag op school verder opgeblazen. Wie
de individuele vrijheid van het kind wilde bevechten, stelde zich nu niet langer
tevreden met een strijd tegen autoritair gezag. Hij bekommerde zich ook om de
ongelijkheid van onderwijskansen, die de vrijheid van grote groepen
achtergestelde kinderen aanzienlijk beperkte.
Deze vervlechting van het gezag en het kansenongelijkheidsvraagstuk
werd vooral zichtbaar in het werk van de Mexicaanse publicist Ivan Illich. In
1972 verscheen de Nederlandse vertaling van zijn subversieve boek Deschooling
Society, dat in Nederland tot veel reacties leidde. Illich was een provocateur die
het probleem van de kansenongelijkheid en de gezagscrisis vond waar anderen
de oplossing zochten: op school. Dit disciplinerende en achterhaalde
opleidingsinstituut deugde volgens Illich allerminst. Op school werd leerlingen
geleerd om inhoud en proces met elkaar te verwisselen. 76 Zij werden er
de Mammoetwet in 1968. Het VHMO als verzamelnaam valt het best te vergelijken met
het huidige HAVO/VWO.
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‘geschoold’ om lessen te vereenzelvigen met leren, bevordering met
ontwikkeling en hun diploma te zien als een bewijs van competentie. In dit
scholingsproces werden hoogstaande waarden geweld aangedaan. Zij werden in
patronen bevroren – ofwel geïnstitutionaliseerd – en werden vervolgens in een
vast sjabloon aan mensen opgelegd. De gevolgen daarvan waren volgens Illich
kwalijk: scholieren volgden niet langer hun eigen belangstelling in het
leerproces, maar doorliepen een vastgesteld traject van lessen. Zij namen niet
hun eigen ontwikkeling ter hand, maar waren tevreden wanneer zij overgingen
naar de volgende klas, totdat zij uiteindelijk hun diploma haalden.
Of dat diploma werkelijk van waarde was, trok Illich sterk in twijfel.
Leraren en leerlingen beseften zijns inziens nauwelijks dat zij slachtoffers waren
van een instituut dat slechts diegenen succesvol maakte die zich kritiekloos
voegden naar zijn regels. Dankzij deze inslag disciplineerde de school niet alleen,
maar bevorderde zij ook de ongelijkheid in de samenleving. Illich schreef dat de
samenleving enorme bedragen uitgaf aan kinderen die zich braaf aan de
discipline van hun school onderwierpen en daardoor in het hoger onderwijs
terechtkwamen.77 Kinderen in de lagere schoolsoorten moesten het met slechts
een tiende van dat budget doen. Illich stelde een radicale oplossing voor deze
nijpende problemen voor: de onrechtvaardige en disciplinerende school moest
worden afgeschaft. In plaats daarvan verdedigde hij een nieuw systeem van
onderwijsnetwerken, waarin leerlingen van jongs af aan zelf kozen welk
onderwijs zij waar wilden volgen. Zo kon ieder kind aanspraak maken op een
gelijk onderwijsbudget, werd het leerproces over het gehele menselijk leven
uitgesmeerd en werd het keurslijf van de institutionalisering voortaan vermeden.
Persoonlijke vrijheid en gelijke individuele kansen waren daarmee veiliggesteld.
Illich’ utopische ontscholingsoffensief werd in de vroege jaren zeventig
opvallend serieus genomen, niet alleen op nationaal, maar ook op internationaal
niveau. Kort nadat de eerste vertalingen van Illich’ boek Deschooling society
verschenen, boog de internationale katholieke lerarenorganisatie Union Mondiale
des Enseignants Catholiques (UMEC) zich verontrust over de bevindingen van
Illich en vroeg zij zich hardop af wat men met het ontscholingspleidooi aan
78
moest. Ontscholing van de maatschappij, de Nederlandse vertaling van Illich'
werk, beleefde binnen een jaar drie herdrukken. Nederlandse
onderwijsspecialisten, zoals de Groningse hoogleraar onderwijskunde Leon van
Gelder, prezen de creativiteit van Illich en schreven dat zijn werk belangrijke
vragen opriep. 79 Dat Illich verknocht bleek aan het ideaal van individuele
zelfontplooiing strekte hem tot eer, temeer daar hij volgens Van Gelder
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aantoonde dat de huidige school slecht in staat was om ieder kind een eerlijke
kans op zelfontplooiing te bieden. Er was werk aan de winkel: ‘dit verscherpte
kritisch beeld van een verschoolde school dwingt tot herbezinning op de taak
van de school in onze samenleving’.80
Met deze slotopmerking liet Van Gelder blijken dat Illich hem stof tot
nadenken gaf, maar dat van een daadwerkelijke afschaffing van de school geen
sprake kon zijn. De onderwijspers reageerde vergelijkbaar. Illich’ kritiek vond
weerklank, maar zijn ontscholingspleidooi werd ongenadig afgefakkeld. Het
Katholieke Schoolblad fileerde het plan om de school door onderwijsnetwerken te
vervangen. Als kinderen werkelijk zelf hun onderwijs mochten kiezen, zou het
met kinderen uit lagere sociale klassen helemaal bergafwaarts gaan, schreef W. de
81
Heij in 1973 als reactie op Illich’ plannen. Kinderen uit de hogere standen
leerden immers van huis uit hoe zij verantwoorde keuzes konden maken, terwijl
kinderen uit lagere sociale milieus de school nodig hadden om die kennis op te
doen. Bovendien werkte het systeem van ‘zelf kiezen’ volgens De Heij
ongeïnformeerd consumentisme in de hand, omdat het kind geen flauw benul
had welke cursussen hij uit het onderwijsschap moest trekken.
Hoe moesten de problemen van kansenongelijkheid en disciplinering op
school dan wel worden bestreden? Uiteindelijk kwam men toch weer bij een
structurele aanpak uit. Voortbouwend op bestaand onderzoek naar
kansenongelijkheid in het onderwijs begon de zoektocht naar een vernieuwd
onderwijssysteem, een onderwijssysteem dat gelijke kansen bood,
gelijkwaardiger gezagsverhoudingen opleverde en berustte op vertrouwen in de
individuele vrijheid en verantwoordelijkheid van leerlingen. 82 In de zoektocht
naar de heilige graal groeide Van Gelder uit tot een gezaghebbende gids. Hij
werd een van de voornaamste pleitbezorgers van een comprehensive school in
83
Nederland, die vanaf 1969 ‘middenschool’ ging heten. Deze middenschool
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moest leiden tot een doelmatiger selectiebeleid van leerlingen vanaf het einde
van de lagere school, waardoor onderwijs beter zou aansluiten bij de interesse en
talenten van leerlingen. Eerlijke onderwijskansen en ruime individuele
ontplooiingsmogelijkheden gingen daardoor hand in hand.
Met dit ideaal voor ogen groeide het debat over de middenschool in
korte tijd uit tot een breed maatschappelijk vraagstuk waaraan grote waarde werd
gehecht. Dat mag een klein wonder heten. Het debat over de middenschool
ging in essentie over de vraag of de brugperiode in het middelbaar onderwijs
moest worden verlengd tot twee of drie jaar, zodat de uitsplitsing van kinderen
naar respectievelijk lager beroepsonderwijs, mavo, havo en vwo enkele jaren
later kon plaatsvinden. Kinderen zouden hierdoor beter worden begeleid naar
onderwijs dat bij hun individuele talenten paste. De middenschooldiscussie ging
dus vooral over een technisch en taai selectievraagstuk dat normaal gesproken
slechts een kleine club deskundigen kon interesseren. In een periode waarin het
kansenongelijkheidsvraagstuk echter hoog op de agenda stond, kreeg het dorre
middenschooldebat een symbolische betekenis. Volgens Van Gelder betekende
de middenschool veel meer dan een voorstel voor doelmatiger selectie van talent
op school.84 Zij kon via eerlijker selectie en een verbeterd onderwijsprogramma
maatschappelijke ongelijkheid afremmen. Om dezelfde reden spraken ook de
Kritische Leraren zich voor de middenschool uit.85
Korte tijd nadat de middenschool onderwerp van discussie was
geworden, ging het ministerie van Onderwijs overstag en ontstond politieke
bereidheid om, na de Mammoetwet, een nieuwe grootschalige
onderwijshervorming te overwegen. In november 1969 verklaarde de
antirevolutionaire staatssecretaris J.H. Grosheide zich tijdens een werkbezoek in
Zoetermeer voorstander van de middenschool. 86 Daarmee was de basis gelegd
voor een langdurig onderwijsdebat, dat in de jaren zeventig zijn hoogtepunt zou
bereiken. Op het eerste gezicht bood de middenschool oplossingen voor twee
problemen in het onderwijssysteem. Kansenongelijkheid werd teruggedrongen
dankzij een latere selectie, en het onderwijs kon dankzij die latere selectie beter
inspelen op de specifieke talenten van het individuele kind. Daarmee moest de
middenschool het institutionele antwoord bieden op problemen die Illich via
deïnstitutionalisering wilde oplossen.
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Wie echter bedenkt hoe nauw onderwijsdiscussies in de late jaren zestig
verweven raakten met algemene maatschappijkritiek, ziet dat het
middenschooldebat aan bredere thema’s raakte. De inzet voor een eerlijker
school was immers slechts de opmaat naar een eerlijker samenleving met gelijke
kansen voor ieder individu, zonder opgelegd gezag en met ruimte voor de
beginselen van individuele vrijheid en verantwoordelijkheid. De middenschool
raakte hierdoor zo verstrengeld met de bredere maatschappelijke gezags- en
ongelijkheidsproblematiek, dat zij nauwelijks viel los te zien van de strijd tegen
maatschappelijke ongelijkheid als zodanig.87 Zo werd de school met de opdracht
tot opvoeding voor een nieuwe, betere samenleving belast, een samenleving die
persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid voor ieder kind beloofde.
Druk op het bijzonder onderwijs
Debatten over anti-autoritaire pedagogiek, over rode en groene boekjes, over
Illich, kansenongelijkheid en de middenschool maakten in de late jaren zestig
één ding duidelijk: een mens werd niet als vrij en verantwoordelijk individu
geboren. Hoewel onderwijsbestuurders en leraren graag over het vrije kind
discussieerden, en verklaarden dat de vrije ontwikkeling van het kind geen
geweld mocht worden aangedaan, veronderstelden zij voortdurend dat de mens
geen individu was, maar een individu werd. Alleen als ouders en leraren de
handen ineensloegen en de juiste begeleiding boden, terwijl ook de samenleving
en de school op het vrije en verantwoordelijke individu werden ingericht, kon
de bevrijding van het individu daadwerkelijk bewaarheid worden. De strijd voor
het vrije individu schiep een groepscultuur die berustte op de gedeelde aannames
dat het kind tot een verantwoordelijk individu moest worden opgeleid, dat dit
op basis van gelijke kansen moest gebeuren en dat persoonlijke vrijheid daarvoor
onontbeerlijk was. Dit werd het nieuwe ‘worden zoals wij’, de groepscultuur
waartoe steeds meer onderwijsbestuurders en leraren zich in de jaren zestig
aangetrokken voelden.
Deze nieuwe groepscultuur leidde in katholieke en protestantse scholen
tot hernieuwde belangstelling voor de eigen religieuze grondslag. Aan het begin
van de jaren zestig was de vraag naar de houdbaarheid van het bestaande
bijzonder onderwijs aan de orde gesteld, wat vooral onder katholieken had
geleid tot zinspelingen op de aanpassing of afschaffing van het bestaande
bijzonder onderwijs. Als geloof immers een persoonlijke zoektocht naar God
betekende, die men niet aan anderen mocht opleggen, waarom zou men God
dan nog uitsluitend zoeken met gelijkgestemden? Konden protestanten,
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katholieken en ongelovigen voortaan niet gezamenlijk in één schoolsoort
worden ondergebracht? Mogelijk konden zij, eenmaal in een school verenigd,
zelfs van elkaar leren en hun eigen religieuze inzichten aan die van
andersdenkenden scherpen.
Deze laatste optimistische gedachte vormde vanaf het midden van de
jaren zestig de basis voor de opbouw van een nieuw schooltype: de
samenwerkingsschool. Dit begrip ontstond rond 1966 en werd aanvankelijk
nogal losjes gebruikt voor scholen waarin katholieken en protestanten op de een
of andere wijze samenwerkten. 88 Deze oecumenische of interconfessionele
scholen waren zeldzaam. Tussen 1966 en 1971 kwamen enkele tientallen
89
scholen met ‘een samenwerkingskarakter’ tot stand. De langzame groei van de
samenwerkingsscholen was niet slechts het gevolg van een gebrek aan animo.
Ook praktische bezwaren speelden de samenwerkingsscholen parten, omdat
hiervoor geen bestuurlijk precedent geschapen was. Belangrijke
schoolstichtingsvragen, zoals vragen over de bestuursvorm van de school, de
manier waarop godsdienstonderwijs gestalte moest krijgen en de
institutionalisering van levensbeschouwelijk verschil bleven hierdoor
onbeantwoord. De katholieke staatssecretaris Kees Schelfhout, voorheen
directeur van het Centraal Bureau voor het Katholiek Onderwijs, wilde hierin
verandering brengen. Kort na zijn aantreden als staatssecretaris maakte hij
duidelijk dat hij de weg voor de samenwerkingsschool wilde plaveien door een
wettelijke basis voor de samenwerkingsschool te bieden: het tertium.
De derde wettelijke schoolsoort die staatssecretaris Schelfhout bepleitte,
moest leiden tot een nieuw soort school. In deze nieuwe school zouden
meerdere levensbeschouwingen naast elkaar bestaan en zouden zij zich openlijk
tonen, terwijl de school werd bestuurd door een combinatie van overheid en
90
particulier initiatief. Daarmee werd het tertium een soort mengvorm tussen
openbaar en bijzonder onderwijs, hoewel de status van het voorstel nooit
helemaal is opgehelderd. Nog voordat Schelfhout zijn plannen kon toelichten
viel het kabinet-Biesheuvel waar hij deel van uitmaakte. Zelfs zonder nadere
91
tekst en uitleg vielen de plannen van de staatssecretaris slecht.
De
gezaghebbende onderwijsjournalist Ton Elias dacht in april 1973 zelfs dat
Schelfhout hiermee zijn terugkeer als staatssecretaris voor onderwijs onmogelijk
had gemaakt.92
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Of Elias de politieke verhoudingen daarmee juist taxeerde, blijft giswerk;
zijn observatie bleek wel een vooruitwijzing naar het gebrek aan steun voor de
samenwerkingsschool en het tertium. De Nederlandse Katholieke Schoolraad
(NKSR) reageerde in 1971 gereserveerd op de samenwerkingsschool en keerde
haar in 1977 feitelijk de rug toe, door indien mogelijk altijd ‘aan een zelfstandige
93
school op katholieke grondslag’ de voorkeur te geven. De Vereniging voor
Openbaar Onderwijs vond de samenwerkingsschool een goed idee, mits
georganiseerd op openbare grondslag.94 Daarmee werd de samenwerkingsschool
dus een reguliere openbare school. De protestanten discussieerden het langst
over deze nieuwe schoolvorm, maar in 1978 gaf ook de Nederlandse
Protestants-Christelijke Schoolraad (NPCS) te kennen dat zij weinig brood zag
in de samenwerkingsschool, al wilde zij de schoolsoort niet verbieden. 95 En
hoewel katholieke, protestantse en openbare onderwijsvakorganisaties interesse
toonden in plannen voor de samenwerkingsscholen, bleef onenigheid bestaan
over de bestuursvorm. Vielen deze scholen nu onder een zelfstandig
schoolbestuur, zoals in het bijzonder onderwijs gebruikelijk was, of stonden zij
onder het beheer van de overheid?
De samenwerkingsschool zou in de daaropvolgende decennia enig
terrein winnen, maar heeft zich tot op de dag van vandaag niet als een krachtig
alternatief voor het reguliere onderwijs bewezen. De oorzaken daarvoor houden
verband met institutionele belangen. Openbare, protestantse en katholieke
onderwijsorganisaties waren niet gebaat bij een actieve inzet voor de
samenwerkingsschool, die bestaande onderwijsorganisaties naar de kroon kon
steken. Een tweede reden was vermoedelijk beslissender: het binnenwerk van
het bijzonder onderwijs werd in de jaren zestig grondig aangepast, waardoor het
vraagstuk van de samenwerkingsschool nooit echt urgent werd. De ontmoeting
met andersdenkenden en de aandacht voor geloof als zaak van het eigen
geweten, beginselen die in de samenwerkingsschool tot bloei moesten komen,
werden door bestaande bijzondere scholen meestal snel opgepikt.96
Protestantse en katholieke scholen pasten hun religieuze grondslag
hierdoor gemakkelijk aan veranderende tijden aan. De gezagskwestie in het
onderwijs vond vanzelfsprekend zijn weerslag in de wijze waarop protestantse en
katholieke leraren en onderwijsbestuurders met de eigen godsdienstige grondslag
omgingen. Zoals al in de vroege jaren zestig duidelijk was geworden, werd
persoonlijk geworstel met geloofskwesties een centraal kenmerk van een oprecht
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geloofsleven. Een kritische afstand tot dogmatiek, kerkelijk gezag en de macht
der gewoonte werd daarom juist op prijs gesteld. T.M. Gilhuis, een diepgelovig
en tamelijk conservatief protestants schoolhoofd, juichte daarom toe dat de
grondslag van het bijzonder onderwijs intussen minder vanzelfsprekend was dan
vroeger. Hierdoor moest ieder individu voortaan zelf naar de betekenis van het
97
geloof zoeken en dat maakte de eigen religiositeit alleen maar belangrijker.
Geloofsopvoeding was dankzij deze nadruk op het individu echter nog
geen zaak geworden die zonder meer aan het individuele kind kon worden
overgelaten. Zo beklaagde de protestantse onderwijsbestuurder J. Meijer,
voorzitter van het PCBO-sectiebestuur voor het agrarisch onderwijs, zich over
de dreigende teloorgang van het christelijk onderwijs vanwege de gebrekkige
bezinning op de collectieve grondslag. Volgens Meijer was er voor een christen
meer in het leven dan zelfhandhaving en zelfontplooiing. 98 Een protestantse
school moest in al zijn facetten christelijk zijn en hoorde zich juist hierin van
andere scholen te onderscheiden. Maar juist dit christelijk gehalte hing, ook bij
Meijer, af van de persoonlijke belevingswereld van de gelovige. Daarover kon
men, ook naar Meijers oordeel, niet straffeloos gezag uitoefenen.
De aarzeling ten aanzien van opgelegd gezag die Meijer liet zien, was
symptomatisch voor de dubbelzinnige houding ten aanzien van de eigen
grondslag die het bijzonder onderwijs in de jaren zestig ontwikkelde. Enerzijds
verlangden protestanten en katholieken naar de verpersoonlijking van het
geloofsleven, die zij als teken van geloofsverdieping zagen en waarvan zij hoge
verwachtingen koesterden. Zo stelde de katholieke identiteitscommissieHaarsma in 1972 blijmoedig vast dat scholen niet meer, zoals vroeger,
gekenmerkt werden door een sterke hiërarchische structuur. Ouders, leraren en
het bestuur bepaalden nu zelf wat de katholieke identiteit voor hen inhield en
99
dat was eigenlijk alleen maar winst. Anderzijds ontdekten voorstanders van
bijzonder onderwijs aan het einde van de jaren zestig dat gezamenlijke
identiteitsdiscussies erg ingewikkeld werden, als de uitkomst daarvan slechts kon
zijn dat iedere gelovige zijn persoonlijke afwegingen moest maken.
Een tekenend voorbeeld van dit laatste probleem was de ontwikkeling
van de Unie ‘School en Evangelie’. In 1879 opgericht als Unie ‘Een school met
den bijbel’ gold de organisatie van oudsher als de voornaamste pleitbezorger van
aparte protestants-christelijke scholen voor het confessionele protestantse
volksdeel. Vanaf de jaren zestig raakte dat beroep op de collectieve grondslag
echter op de achtergrond. De Unie zwoer haar vroegere gezagspositie af en
wilde niet langer boven, maar naast de leraar staan om hem te kunnen
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ondersteunen in zijn persoonlijke zoektocht naar goed protestants-christelijk
onderwijs. 100 Vanaf 1971 gaf de Unie zogenaamde cahiers uit, bedoeld ter
overdenking van de protestantse identiteit. De liefde voor God gold daarbij als
uitgangspunt en was het kloppend hart van de christelijke school, zoals in het
eerste Uniecahier onomwonden werd gesteld. 101 Maar waar dat hart naar
uitging, of met welke problemen zij werd belast moest een ieder zelf bepalen.
De collectieve grondslag die de Unie uitdroeg kwam op gespannen voet te staan
met haar egalitaire, individualistische kijk op het geloofsleven.
De grote nadruk op individuele vrijheid en verantwoordelijkheid die
protestantse en katholieke onderwijsorganisaties in de late jaren zestig verkozen,
leidde er niet toe dat hun gedeelde grondslag verbrokkelde. Katholieke en
protestantse scholen liepen niet terug in populariteit. 102 Zij bleven bovendien
aangesloten bij vertrouwde organisaties die een eigen religieuze cultuur
predikten en verwachtingen koesterden van hun achterban. Zoals in het vorige
hoofdstuk al is aangetoond, werden traditionele uitingsvormen van religiositeit,
zoals kerkgang of lidmaatschap van eigen verenigingen, minder belangrijk. Daar
stond echter tegenover dat het geloof meer moest worden ‘waargemaakt’ in het
persoonlijk leven. Wie zichzelf dus als christen omschreef, zag zich hierdoor nog
altijd voor de taak gesteld om collectieve verwachtingen in te lossen.
Wie aan zijn geloofsleven gestalte wilde geven, hoefde dat bovendien
niet alleen te doen. Vaak kreeg de veronderstelde individuele geloofsbeleving
juist collectief gestalte, zoals tijdens de Grote Bijbelmanifestatie die de Stichting
‘Jeugd en Bijbel’ op 2 januari 1971 in de Utrechtse Jaarbeurshallen
organiseerde.103 De bijeenkomst was georganiseerd omdat jongeren volgens de
organisatoren weinig op hadden met collectieve verbanden als ‘de kerk, het
christendom en de maatschappij’. 104 Daarom organiseerden zij een
massabijeenkomst in de jaarhallen die 25.000 bezoekers trok. Hoewel het
publiek op de toogdag als een verzameling van zelfstandige individuen werd
aangesproken, valt moeilijk te ontkennen dat de deelnemers als groep iets
deelden. Het expliciteren van hun gemene deler was echter moeilijker
geworden.
En daarin lag ook het probleem van het bijzonder onderwijs besloten.
Godsdienst was voor de meeste katholieke en protestantse scholen – een kleine
groep van voornamelijk orthodox-protestantse scholen daargelaten – immers niet
langer een zaak van een gezamenlijke vaste grondslag. Zij veronderstelde een
persoonlijke zoektocht. Katholieke en protestantse onderwijsorganisaties sloegen
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die persoonlijke zoektocht hoger aan dan de collectieve vondst. Als gelovigen
immers gezamenlijk een nieuw antwoord op hun geloofsvragen vonden, leidde
dat onherroepelijk tot verstarring, tot een kritiekloze omgang met religie en tot
opgelegde geloofswaarheden. Vanuit hun aversie daartegen slaagden christelijke
scholen er vanaf de jaren zestig in om aan de individuele zoektocht naar God
volop ruimte te geven.
In dat succes lag echter ook het tragische lot van het bijzonder onderwijs
besloten. Waar een kleine groep van orthodox gelovigen de collectieve
grondslag bleef omarmen, verkoos de rest van het bijzonder onderwijs
geïnstitutionaliseerd anti-institutionalisme. Men beriep zich op een godsdienstige
grondslag die men tegelijkertijd permanent zocht, zonder de verwachting of
wens hem daadwerkelijk te vinden of te verankeren. Diep beïnvloed door de
gedachte dat het individu verantwoordelijkheid moest dragen voor zijn eigen
religieuze overtuigingen, en dat godsdienst slechts van betekenis was als zij van
opgelegd gezag werd ontdaan, brak het bijzonder onderwijs de inhoud van zijn
collectieve grondslag af. Alleen de zoektocht en de cultureel bepaalde
saamhorigheid restten.
Verinnerlijkt gezag
In het voorjaar van 1970 schreef T.M. Gilhuis een artikel over opvoeding in het
protestantse onderwijstijdschrift Inkom. Gilhuis was een ervaren onderwijsman,
liep al meer dan dertig jaar mee in het vak en mocht graag over
onderwijsvraagstukken schrijven. Dankzij zijn stukken had Gilhuis in de
protestantse wereld een reputatie als standvastig, zelfverzekerd polemist
opgebouwd. Buiten het protestants-christelijk onderwijs gold hij eerder als
rechtlijnig. Onderwijsjournalist Ton Elias omschreef Gilhuis als een man wiens
redeneringen ‘door hun helderheid soms aan Mondriaan [doen] denken – maar
ook door hun strakheid’. 105 Toen de onderwijsman op leeftijd in 1970 de
opvoeding van zijn eigen zoon als uitgangspunt voor een beschouwing nam,
werd hij echter overmand door twijfel, wroeging en zelfkritiek.
Het verhaal dat Gilhuis van zijn stuk bracht, begon tijdens de Tweede
Wereldoorlog in de Hoeksche Waard. Als jonge onderwijzer had hij zich daar,
in zijn spaarzame vrije tijd, op de geschiedenis van de schoolstrijd gestort. ‘In die
dagen werd een zoon geboren’, zo vervolgde Gilhuis, en zijn ouders hadden
hem Pieter Guillaume Gilhuis gedoopt, naar de protestantse voorman Guillaume
Groen van Prinsterer, Gilhuis’ grote voorbeeld.106 Bij de geboorte van de zoon
bleek een familievriend, die in zijn vrije tijd graag schilderde, bereid om een
door hem vervaardigd portret van Groen voor een zacht prijsje van de hand te
105
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doen. Dit ‘konterfeitsel’, zoals Gilhuis het noemde, werd boven het bed van de
jonge Pieter Gilhuis gehangen. Het hing daar jaren, totdat Pieter puber werd.
Toen verruilde hij Groen voor ‘vele platen van lieden die wij vandaag als
voorlopers van de “Beatles” en van de “Rolling Stones” zouden kunnen
kwalificeren’. Pieter had zijn ouders daarmee veel verdriet gedaan, benadrukte
Gilhuis. Toch maakte hij vooral zichzelf verwijten. Want, zo stelde hij,
‘hadden we de knaap al zo vroeg – vanaf zijn geboorte – met zo’n Groencomplex mogen belasten? Was dat later niet schadelijk met het oog op de
omstandigheid, dat hij toch z’n eigen identiteit moest zien te vinden? Kortom:
wat kunnen en moeten ouders er doordrukken en wat mogen en kunnen
kinderen tegenhouden? (...) We stuiten hier op het oude vraagstuk van gezag en
vrijheid dat nu met een verhevigde aktualiteit ons allen telkens weer wordt
opgedrongen. (…) Is er in de praktische beoefening van het gezag nog niet heel
107
veel dat toch telkens het mens-zijn van de ander aantast?’

Op het eerste oog toonde het blad Inkom een geslagen, onzekere vader. Titus
Gilhuis, geboren in 1914 en vergroeid met de protestantse voormannen, had het
geloof der vaderen aan zijn zoon willen meegeven. Dat was hem niet gelukt.
Luide popmuziek verdrong de psalmen; het portret van Groen was van de muur
gehaald. Toch raakte vader Gilhuis niet onthand. In het vervolg van zijn betoog
riep hij vurig op tot nieuwe gezagsvormen in het onderwijs en maakte hij zich
sterk voor nieuwe religiositeit. Het liefhebben van de naaste moest daarbij het
uitgangspunt zijn, terwijl gezag in de opvoeding niet langer mocht worden
opgelegd, maar een dienend en ondersteunend karakter moest krijgen. 108 De
onzekere Gilhuis had zijn standvastigheid hervonden. Een grondige herijking
van gezag was zijn inziens op zijn plaats.
Met zijn pleidooi voor herijking van gezag vond Gilhuis aansluiting bij
een brede stroom leraren en onderwijsbestuurders die in de late jaren zestig vol
overtuiging gevestigde gezagsverhoudingen bevochten. In de regel stoelde hun
hervormingsdrift niet op onzekerheid, maar op overtuiging. Het verzet tegen
bestaande gezagsstructuren in de opvoeding bleef daarom niet beperkt tot een
kleine voorhoede van anti-autoritaire opvoeders en Kritische Leraren. Ook hun
critici meenden dat opgelegd gezag in de opvoeding ongeoorloofd en
ondoelmatig was. Ook zij zochten naarstig naar alternatieven. Disciplinering en
gezag bleken echter moeilijk uit te bannen. Wie het individuele kind vanaf zijn
geboorte vrij liet, leverde het onbeschermd uit aan een samenleving met taaie
gezagsstructuren en een oneerlijke verdeling van onderwijskansen en macht. Van
de anti-autoritaire opvoeding viel daarom weinig te verwachten. Wie het kind
een autoritaire opvoeding gaf, onthield hem de mogelijkheid om, op basis van
107
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persoonlijke vrijheid, eigen verantwoordelijkheid te leren dragen. Hierdoor
bleven leerlingen al even hulpeloos.
In deze situatie leek slechts één uitweg mogelijk: het onderwijs moest
kinderen verantwoordelijkheid en vrijheid aanleren. Via discussies over de
denkbeelden van publicist Ivan Illich, over jongerenprotesten en over rode,
groene en rood-wit-blauwe boekjes zochten leraren en onderwijsbestuurders
naar
onderwijsvernieuwingen
die
de
individuele
vrijheid
en
verantwoordelijkheid van leerlingen konden bevorderen. Geleidelijk rees het
denkbeeld dat heersende gezagsproblemen op school werden veroorzaakt door
autoritaire, disciplinerende maatschappelijke structuren die de kansengelijkheid
van leerlingen belemmerden. Voortbouwend op eerder verricht
wetenschappelijk onderzoek naar kansenongelijkheid en schoolsystemen
ontstond hieruit de politieke wens bij een groep van leraren en
onderwijsbestuurders tot herziening van het Nederlandse schoolsysteem. Al snel
slaagden zij erin het onderwijsdebat naar zich toe te trekken: een nieuw soort
middelbare school, de middenschool, moest de heersende kansenongelijkheid en
de disciplinerende werking van het onderwijs beteugelen.
Verwachtingsvol keken veel leraren in het onderwijs uit naar de
totstandkoming van een beter onderwijssysteem en een egalitaire samenleving,
waarvan vooral in het openbaar onderwijs hoge verwachtingen werden
gekoesterd. Intussen rekende het bijzonder onderwijs af met zijn institutionele
verleden. Hoewel het tertium dat staatssecretaris Schelfhout als
onderwijsvernieuwing
voorstelde
nooit
werd
gerealiseerd,
en
samenwerkingsscholen niet overtuigend van de grond kwamen, veranderden de
denkbeelden over godsdienst op school aanmerkelijk. De schoolstrijd, de
pacificatie en de voormannen, waarover in katholieke en protestantse
onderwijsbladen tot in de vroege jaren zestig werd geschreven, waren aan het
einde van de jaren zestig geen vanzelfsprekend referentiepunt meer. Katholieke
en protestantse onderwijsorganisaties richtten zich steeds minder op hun
gedeelde grondslag en beschouwden zichzelf eerder als ondersteunende
dienstverleners bij de zoektocht naar een geïndividualiseerd geloofsleven. Toen
de katholieke rapporteurs van Welvaart, welzijn en geluk in 1963 vaststelden dat
het katholieke onderwijs in de toekomst wellicht overbodig werd omdat religie
eerder als persoonlijke zoektocht dan als collectieve zaak moest worden
beschouwd, leverde dat woedende reacties op. Enkele jaren later had het
katholieke onderwijs zich aan die situatie aangepast.
Afrekenen met het verleden bleek aan het einde van de jaren zestig
echter eenvoudiger dan bouwen aan de toekomst. Wat in het midden van de
jaren zestig begon als een gezagsvraagstuk in het onderwijs, was aan het einde
van het decennium uitgegroeid tot een onoverzichtelijk debat waarin alles met
alles samenhing. De gezagsproblemen op school vloeiden voort uit de autoritaire
160

structuren in de samenleving; die werden op hun beurt weer door de school
gereproduceerd. De ongelijkheid tussen leerling en leraar, de disciplinerende
werking van het instituut ‘school’ en de kansenongelijkheid van
arbeidersleerlingen waren nijpende problemen geworden die bovendien niet
langer als afzonderlijke kwesties, maar als één samenhangend geheel werden
beschouwd. Daardoor verloor de gezagskwestie de overzichtelijkheid die zij
rond 1965 nog leek te hebben. Wie gezagsverhoudingen in de opvoeding wilde
veranderen, haalde zich aan het einde van de jaren zestig een overstelpende
hoeveelheid opvoedkundige en maatschappelijke problemen op de hals.
Tegelijkertijd waren de verwachtingen van de toekomst hooggespannen, dankzij
de rooskleurige verwachting dat de problemen in het onderwijs eindelijk
konden worden opgelost, nu men ze onder ogen zag. In de jaren zeventig zou
het onderwijshervormingsdebat mede door deze hooggespannen verwachtingen
vastlopen. De geest was uit de fles.

161

Hoofdstuk 5: Verwezenlijking
Opbouw van de geïndividualiseerde samenleving
(1973-1981)
In de zomer van 1977 uitte kleuterleidster Trudy Uittenbogaard haar
bedenkingen bij de relatie tussen school en samenleving. Enkele jaren eerder was
de werkgroep Kritiese Kleuterleidsters ontstaan, een verbond van ontevreden
1
kleuterjuffen die hoopten dat het socialisme een betere toekomst brengen zou.
De werkgroep had zich sindsdien verspreid over Alkmaar, Alphen, Nijmegen,
Tilburg en Utrecht. Na een maandenlang debat waren de beginselen op orde.
‘We vonden het nogal belangrijk om in dit stuk voor onze (socialistische)
maatschappijvisie uit te komen’, vertelde Uittenbogaard in Het Schoolblad. Zij zag
die visie terug in de kritiek die haar werkgroep op onderwijs uitte: te
intellectualistisch, gericht op economisch gewin en niet in staat om eigen
initiatief bij leerlingen aan te wakkeren. Die pedagogische tunnelvisie verbaasde
de Kritiese Kleuterleidsters niet. Binnen een kapitalistische samenleving, die
‘behoefte [heeft] aan mensen die met hun kennis en vaardigheden de
kapitalistische struktuur in stand kunnen houden’ lag een intellectualistische,
concurrentiegerichte pedagogiek voor de hand. Een slechte samenleving leverde
nu eenmaal slecht onderwijs op.
De Kritiese Kleuterleidsters legden met hun socialistische kritiek op
pedagogische praktijken een expliciet verband tussen school en samenleving en
zochten naar politieke middelen om beide bij te sturen. Zij voegen zich daarmee
naar een sentiment dat in de jaren zeventig breed in het onderwijs heerste:
onderwijsproblemen en maatschappelijke problemen leken innig verstrengeld.
Vreemd was die gedachte niet. In voorafgaande jaren waren leraren en
onderwijsbestuurders immers op twee problemen gestuit waartegen zij niet
bleken opgewassen. De volle aandacht was gericht geweest op de schrijnende
kansenongelijkheid op school en op de autoritaire gezagsstructuren in het
onderwijs. Nu onderwijsbestuurders en leraren streefden naar de opvoeding van
leerlingen tot vrije, verantwoordelijke burgers, werden beide problemen
onaanvaardbaar. Tegelijkertijd was duidelijk dat het onderwijs deze structurele
problemen niet eigenhandig het hoofd kon bieden. School en samenleving
moesten samen worden aangepakt.
Daarom verlangden veel leraren en onderwijsbestuurders aan het begin
van de jaren zeventig naar politieke daadkracht. Politici groeiden langzaam in de
1
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rol die hen werd toebedeeld en onderschreven het maatschappelijk belang van
doelgerichte onderwijspolitiek. De redactie van Het Schoolblad, die in 1972 de
onderwijsparagrafen uit de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen naast
elkaar legde, werd echter een beetje moe van hun trage tempo. ‘Tenslotte kan
zo langzamerhand wel geconstateerd worden dat de politieke partijen in hun
partijprograms wat betreft doeleinden niet bijzonder verschillen’, vond de
2
redactie. ‘In het bijzonder geldt dat eigenlijk voor het onderwijs: iedereen is
voor externe democratisering, iedereen vindt dat de organisatie van het
onderwijs beter moet worden’. Het werd tijd dat politici snel aan de slag gingen
en hun hervormingszin zouden omzetten in tastbare resultaten.
Een half jaar later stond de politiek gereed om haar daadkracht te
bewijzen. In 1973 trad het kabinet-Den Uyl aan, een ambitieus
hervormingskabinet dat de Nederlandse samenleving grondig wilde hervormen
en daarbij een belangrijke taak zag weggelegd voor het onderwijs. 3 Hierdoor
ging een lang gekoesterde wens van het onderwijsveld in vervulling. Eindelijk
kregen de nijpende problemen van kansenongelijkheid en gezagsverhoudingen
op school, waarover in de late jaren zestig zo vaak was geklaagd, de grondige
aanpak die zij verdienden. De 36-jarige Nijmeegse onderwijssocioloog Jos van
Kemenade werd benoemd tot onderwijsminister en mocht de kar gaan trekken.
Nadat in de voorgaande vier jaar het terrein van staatsgestuurde
onderwijsvernieuwing voorzichtig was verkend, zou de nieuwe socialistische
minister de onderwijshervorming invoeren die de problemen in het onderwijs
4
moest oplossen.
Van die eensgezinde inzet voor onderwijshervormingen kwam in de
jaren zeventig echter weinig terecht. Toen de onderwijshervormingen nader
werden uitgewerkt, kreeg politieke verdeeldheid de overhand. Die verdeeldheid
past binnen een bredere politieke ontwikkeling die de geschiedenis is ingegaan
5
als de politieke polarisatie van de jaren zeventig. In politiek opzicht gelden de
jaren zeventig als een decennium waarin links en rechts de degens kruisten en de
rustige politieke cultuur in Nederland verstoorden.6 Ook het onderwijs viel aan
verdeeldheid ten prooi. Waar politiek geleide onderwijshervormingen aan het
begin van de jaren zeventig voor vrijwel alle partijen als noodzaak golden,
werden zij in enkele jaren een bron van verdeeldheid. Het onderwijs dat zich
2
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eerder zo gewillig aan de politiek had uitgeleverd, werd nu het slachtoffer van
politieke splijtzucht.
In bestaande analyses van de jaren zeventig is deze plotselinge scheiding
der geesten vooral toegeschreven aan de linkse hervormingsdrift van de jaren
zeventig, die onder rechts tot groeiende weerzin zou hebben geleid. Het
iconisch voorbeeld van die linkse vernieuwingsdrang is het kabinet-Den Uyl, dat
de droom van een rechtvaardiger samenleving tot inzet van kabinetsbeleid
maakte en daarmee ‘de verbeelding aan de macht’ hielp. 7 Maar het linkse
idealisme verspreidde zich ook buiten Den Haag. De zorginstelling Dennendal
en delen van de Nederlandse verslavingszorg raakten in de ban van links politiek
8
idealisme. Aan de marges van het politieke debat discussieerden links-radicale
‘polderextremisten’ over de vraag of men stadsguerilla’s mocht ontketenen om
een rechtvaardiger samenleving mogelijk te maken. 9 Tegen dit overspannen
idealisme kwam rechts in het geweer. Tegenover de ernstige,
maatschappijhervormende PvdA, voortgejaagd door de gedreven premier Joop
den Uyl, kwam de relativerende politicus Dries van Agt te staan, die als KVPminister de indruk wekte politiek niet al te serieus te nemen.10 Liberalen sloten
zich daarbij aan. Achteraf stelde Frits Bolkestein zelfvoldaan vast dat hij in de
11
jaren zeventig de politiek in ging om mensen ‘les te geven in realiteitszin’.
Volgens Piet de Rooy trof de confessionele en liberale relativering van
politiek het linkse idealisme in het hart. Door dit idealisme voor te stellen als een
overspannen poging om geluk bij wet te regelen, ontketenden liberalen en
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12

confessionelen een felle strijd over de vraag wat de politiek vermag. Links liet
zich echter niet zomaar de kaas van het brood eten. De politieke verhoudingen
werden op scherp gesteld. Pas aan het einde van de jaren zeventig legde de
idealistische verbeelding van links het af tegen de realiteitszin van rechts en
werden de gebruikelijke politieke verhoudingen hersteld. 13 ‘De conservatieve
meerderheid die gedurende de jaren zeventig had gezucht en gezwegen onder
de linkse hegemonie, heroverde de macht die haar getalsmatig altijd al
toekwam’, stelde Antoine Verbij vijfentwintig jaar na dato vast.14
Samengevat gelden de Nederlandse jaren zeventig als een tijd van
scherpe politieke tegenstellingen, veroorzaakt door de overspannen
hervormingsdrift van links en beëindigd toen links Nederland, onder invloed van
rechtse realiteitszin, weer met beide benen op de grond werd gezet. Deze
analyse is niet helemaal bevredigend. Zij schept een valse tegenstelling tussen
linkse verbeeldingskracht en rechtse realiteitszin, alsof de ene politieke stroming
de idealen in handen had terwijl de andere partij de werkelijkheid
monopoliseerde. Dat klinkt eerder als een politiek oordeel dan als een
afgewogen wetenschappelijke analyse. Bovendien leidt zij de aandacht af van de
consensus waaruit de polarisatie oorspronkelijk voortkwam. Links en rechts
waren het aan het begin van de jaren zeventig roerend met elkaar eens geweest
over de noodzakelijke opbouw van een samenleving op basis van individuele
vrijheid en verantwoordelijkheid. Beide stelden zij vertrouwen in de overheid,
die haar burgers via onderwijsbeleid tot vrije, verantwoordelijke individuen
moest emanciperen. Ieder mens kon hierdoor een emancipatieproces doorlopen
om zich van knellende maatschappelijke banden te bevrijden. De politiek wees
daartoe de weg.
Dit vijfde hoofdstuk laat zien dat de afbraak van dit collectieve, politiek
gestuurde emancipatie-ideaal niet door een rechtse strijd tegen linkse
hervormingsdrang werd veroorzaakt, maar voortkwam uit scepsis tegen politiek
geleide emancipatie. Zowel links als rechts bleken daar vatbaar voor. In het
verzet tegen politiek geleide emancipatie van burgers namen liberale en
confessionele politici aanvankelijk het voortouw. Tot het aantreden van het
kabinet-Den Uyl hadden zij hoge verwachtingen gekoesterd van
overheidsbetrokkenheid bij de emancipatie van burgers. De ‘externe
democratisering’ van de school, zoals het streven naar algemene toegankelijkheid
van het onderwijs, kansengelijkheid, en leerlingenemancipatie ook wel werd
genoemd, werd belangrijk gevonden. Als de staat daaraan kon bijdragen, mocht
zij niet verzuimen. Daarom hadden confessionele bewindslieden als J.H.
12
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Grosheide en Chris van Veen aanvankelijk de weg voor grootschalige
onderwijshervormingen geplaveid.15
Vanaf het moment dat de op handen zijnde onderwijshervorming werd
vertaald naar concrete wetgeving, nam de weerstand echter toe. Confessionelen
en liberalen begonnen te twijfelen toen de overheidsbetrokkenheid bij
onderwijsvernieuwing toenam: mocht de overheid zich wel met de emancipatie
van leerlingen bemoeien? Hun kritiek richtte zich vooral op het ideologische
karakter van politiek geleide emancipatie. Protestantse en katholieke
besturenorganisaties zagen de onderwijsvrijheid hierdoor in gevaar komen,
omdat de overheid meer zeggenschap over de inhoud van leerstof kreeg.
Liberalen vreesden bovendien dat leerlingen, onder het voorwendsel van een
opvoeding tot vrijheid, zelfstandigheid en mondigheid, ten prooi zouden vallen
aan socialistische indoctrinatie. Links, in het onderwijs vooral vertegenwoordigd
door
de
openbare
onderwijsorganisaties
en
de
confessionele
onderwijsvakverenigingen, had aanvankelijk weinig moeite met de leidende
hand van de overheid in onderwijskwesties, omdat zij meende dat een
geëmancipeerde samenleving alleen langs politieke weg tot stand kon komen.
Maar ook hier verloor de centraal geleide onderwijspolitiek spoedig krediet.
Werd het individu door de onderwijshervormingen niet blootgesteld aan
paternalistische betrokkenheid van de staat?16 Kon de overheid haar burgers wel
opvoeden tot mondige individuen, of schreef zij haar burgers mondigheid bij
wet voor?
Tegen het einde van de jaren zeventig verruilden zowel links als rechts
het politiek gestuurde streven naar een geëmancipeerde samenleving voor het
inzicht dat een emancipatiestrijd alleen tot individuele vrijheid leidde als
individuen die vrijheidsstrijd zelf voerden. Daarmee veronderstelden zij dat
individuele vrijheid in het moderne Nederland gewoonweg aanwezig was en dat
burgers haar, via een individueel emancipatieproces, zelf konden grijpen.
‘Emancipatie’ betekende steeds minder een collectieve strijd tegen
onrechtvaardige maatschappelijke structuren. Het begrip verwees voortaan naar
een persoonlijke inzet, de inzet om als vrij burger in een vrije samenleving in te
groeien. Maar ook de vrije, geëmancipeerde samenleving bleek spelregels te
kennen. Vooral orthodoxe christenen en migranten bemerkten dat hun
groepsculturen aan het einde van de jaren zeventig onder druk kwamen te staan.
15
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Hen werd steeds nadrukkelijker verweten dat zij zich, vanwege hun traditionele
religie of hun vermeende ‘ouderwetse’ cultuur, niet voegden naar de regels van
een vrije, geïndividualiseerde samenleving. Dit werd de paradox van de jaren
zeventig. Juist toen vrijheid en verantwoordelijkheid voor iedereen leken
weggelegd, bakende de zelfbenoemde geïndividualiseerde samenleving haar
eigen grenzen af.
Alles moet anders
In het najaar van 1972 bereidde de Algemene Bond voor Onderwijzend
Personeel (ABOP) zijn achterban voor op de aanstaande Tweede
Kamerverkiezingen, die eind november zouden plaatsvinden. Tijdens de
jaarlijkse bondraadsdagvergadering van de openbare vakvereniging discussieerden
politici en onderwijsbestuurders over de aangekondigde hervormingen van het
Nederlandse onderwijsbestel. Terwijl zij hun standpunten uiteenzetten, zag de
Nijmeegse onderwijssocioloog Jos van Kemenade toe op een geregeld verloop
van de gedachtenwisseling.
Streng hoefde Van Kemenade echter niet te zijn, want de genodigden
leken nauwelijks van mening te verschillen. Het liberale parlementslid Neelie
Smit-Kroes uitte haar bedenkingen bij het klassikale systeem in het onderwijs,
dat haar ongeschikt leek ‘om tot breder onderwijs te komen, waarin méér dan
alleen intellectuele en technische kwaliteiten een kans krijgen’. 17 Smit-Kroes
bepleitte de ‘externe democratisering’ van de school: kinderen uit lagere sociale
milieus verdienden een betere toegang tot het onderwijs, waardoor zij beter
konden participeren in de samenleving. Haar collega-politici van de Katholieke
Volkspartij en de Partij van de Arbeid onderschreven die politieke boodschap.
Het debat spitste zich vervolgens toe op de lengte van de leerplicht en de
salarisverschillen in het onderwijs, maar volgens redacteur O. de Vries van Het
Schoolblad bleef de discussie tam. In de kop boven het artikel sloot hij zich aan bij
de conclusie die debatleider Van Kemenade na afloop van de discussie had
getrokken: ‘Eens over de wensen, oneens over de financiën’.
Wie het onderwijsdebat nader tegen het licht hield, moest vaststellen dat
Van Kemenades conclusie onnauwkeurig was. Subtiele verschillen in toonzetting
markeerden een verschil in politieke wensen. Zo benadrukte het VVD-Kamerlid
Smit-Kroes de invloed van de thuissituatie op de leerprestaties van kinderen.
Voor betere schoolresultaten was goed contact tussen school en ouders
noodzakelijk. Betere scholingskansen begonnen daarom thuis. PvdA-lijsttrekker
Joop den Uyl wilde juist de school veranderen. Docenten konden bestaande,
consumentistische waardepatronen kritiekloos aan kinderen doorgeven, of
konden zich daartegen verzetten. Leraren moesten kinderen aanleren om hun
17
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eigen samenleving kritisch te bevragen, aldus Den Uyl. Vooralsnog werden
dergelijke verschillen van inzicht echter arbitrair gevonden. Liberalen, sociaaldemocraten en christendemocraten waren het eens over de invloed van het
onderwijs op de samenleving en meenden dat de politiek zowel school als
samenleving moest bijsturen. Zij maakten zich daarom op voor
onderwijshervormingen
die
gericht
waren
op
grotere
ontplooiingsmogelijkheden voor het individuele kind.18
Hoewel de politieke overeenstemming over de belangrijke betekenis van
onderwijs voor de samenleving dus groot was, bleek uit sociaal-wetenschappelijk
onderzoek dat scholen weinig middelen in handen hadden om de ongelijkheid
19
in de samenleving terug te dringen.
Volgens sociologen ontstonden
onderwijsachterstanden namelijk niet in de eerste plaats door slecht onderwijs,
maar werden zij primair beïnvloed door de sociale milieus waarin kinderen
opgroeiden. Als een school al haar leerlingen eerlijke onderwijskansen wilde
bieden, moest zij zich dus extra inspannen om de milieu-achterstand van
bijvoorbeeld arbeiderskinderen te compenseren.
Ook andere vormen van maatschappelijke ongelijkheid werden aan het
begin van de jaren zeventig aan de orde gesteld. In 1967 had de feministe Joke
Kool-Smit in haar klassiek geworden essay ‘Het onbehagen van de vrouw’
geconstateerd dat het klassieke feministische ideaal, ‘dat de vrouw een vrij mens
zou worden, dat ze haar potenties zo veel mogelijk zou verwerkelijken en dat ze
een volwaardig lid zou worden van de maatschappij’ geenszins was
verwezenlijkt. 20 Met spijt stelde Kool-Smit vast dat ‘de emancipatie in het
passieve stadium is blijven steken’: hoewel de wettelijke ongelijkheid tussen man
en vrouw vrijwel was verdwenen, bleek de dagelijkse praktijk weerbarstig.21 In
1968 werd de actiegroep Man Vrouw Maatschappij (MVM) opgericht, het
22
startschot voor de tweede feministische golf in Nederland. De MVMonderwijswerkgroep ‘Marie word wijzer’, die in 1971 van start ging, beoogde
een mentaliteitsomslag in het Nederlandse onderwijs waardoor meisjes serieuzer
werden genomen, vaker zouden doorleren en dus betere kansen op de
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23

arbeidsmarkt kregen. Onder de leuze ‘Wat de ene kunne kan, moet de andere
kunne ook kunnen kunnen’ werd de strijd tegen kansenongelijkheid ingezet.24
Om de veelvormige kansenongelijkheidheid in de samenleving het
hoofd te kunnen bieden, was meer nodig dan een mentaliteitsomslag alleen.
Ook de achterstelling van kinderen uit lagere sociale milieus vereiste volgens
deskundigen bijzondere aandacht. Veranderingen in het onderwijssysteem
zouden daartoe noodzakelijk zijn. De relatief vroege indeling van leerlingen in
onderwijsniveaus – na het laatste jaar van het lager onderwijs, dus op twaalfjarige
leeftijd – gold als een belangrijke hindernis voor gelijke kansen op school.
Hierdoor zouden leerlingen uit achterstandsmilieus onvoldoende kansen krijgen
om hun onderwijsachterstand in te halen en hun eigen talenten te ontplooien.
De invoering van een middenschool moest hierin verandering brengen.
Door de selectie van leerlingen naar leervermogen met enkele jaren uit te
stellen, en bovendien meer rekening te houden met hun uiteenlopende talenten,
konden kinderen een eerlijker onderwijskans krijgen. Bovendien zou
onderwijsvernieuwing, gecombineerd met aandacht voor maatschappelijke
bewustwording, bijdragen aan de bestrijding van klassieke rolpatronen in het
onderwijs, die vooral meisjes op achterstand stelden. Specialisten koesterden
hoge verwachtingen van deze onderwijshervorming al was zij, afgemeten aan de
vele problemen die de middenschool moest oplossen, relatief bescheiden.
Volgens de latere onderwijsminister Jos van Kemenade konden kleine
wijzigingen in het onderwijsbeleid echter van grote betekenis zijn. Verwijzend
naar de inmiddels beroemde Mammoetwet van Cals, vergeleek Van Kenemade
het onderwijs met een mammoettanker: de richting lag vrijwel vast, maar kleine
koerswijzigingen hadden grote gevolgen.25
Veel onderwijsbestuurders en onderwijsspecialisten waren in de jaren
zeventig snel bereid de consequenties van die koerswijziging te dragen, want de
gevoelde noodzaak tot hervormingen was groot. H.G. van den Doel, directeur
van het protestantse Christelijk Pedagogisch Studiecentrum, bepleitte een snelle
start van de middenschool, al was nog niet helemaal duidelijk hoe het nieuwe
schooltype eruit moest zien. Alleen door een snelle invoering van de
middenschool was het onderwijs zijns inziens in staat om de externe
democratisering te bevorderen en gelijke kansen voor kinderen uit lagere milieus
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26

te scheppen. De ABOP had zich al in 1969 tot voorstander van de
middenschool verklaard. De onderwijsbond vond dit nieuwe schooltype
noodzakelijk in de strijd voor een gedemocratiseerde samenleving met gelijke
kansen voor iedereen. 27 Ook de Protestants Christelijke Bond voor
Onderwijzend Personeel was enthousiast en omschreef de middenschool als een
28
bijdrage aan christelijke gerechtigheid. A.J.S. van Dam van de Vereniging voor
Openbaar Onderwijs dacht zelfs dat overheidsbetrokkenheid bij de strijd tegen
kansenongelijkheid en maatschappelijke ongelijkheid nodig was om toekomstige
trauma’s bij leerlingen te voorkomen. 29 Van alle organisaties toonde de
Katholieke Onderwijzers Vereniging zich nog het meest gereserveerd. In 1974
verklaarde KOV-voorzitter Theo Knippen in zijn jaarrede dat hij de
experimenten met de middenschool eerst maar eens wilde aanzien.30 Maar zelfs
de relatief sceptische Knippen voegde gehaast toe dat hij slechts bedenkingen
had bij de praktische haalbaarheid van de hervormingsplannen.
Onderwijsvernieuwingspogingen onderschreef hij naar eigen zeggen juist van
harte.
De
ontvankelijkheid voor
hervormingen die
Nederlandse
onderwijsorganisaties in de vroege jaren zeventig toonden, rustte op twee pijlers.
Ten eerste bestond in het onderwijs veel onvrede over de gebrekkige wijze
waarop scholen de vrijheid en het verantwoordelijkheidsbesef van hun leerlingen
bevorderden. Traditionele gezagsverhoudingen en ongelijke onderwijskansen
beletten leerlingen uit te groeien tot zelfstandige volwassenen die de regie over
hun eigen leven konden voeren. Ten tweede heerste het vertrouwen dat deze
problemen via geregisseerde onderwijspolitiek oplosbaar waren. Dankzij dit
vertrouwen veranderde de relatie tussen overheid en onderwijs snel. Had de
overheid zich ten tijde van de invoering van de Mammoetwet vooral beperkt tot
de herstructurering van het onderwijsbeheer, nu mengde zij zich in de
leerlingenselectie op school en in de inhoudelijke doelstellingen van het
onderwijs. De Amsterdamse onderwijsdeskundige Ph.J. Idenburg kenschetste
deze ontwikkeling in 1970 als een overgang van distributieve naar constructieve
onderwijspolitiek. Voortaan was de staat niet slechts subsidieverstrekker, maar
31
toonde zij zich ook betrokken bij de inhoud van het onderwijs.
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Idenburg was blij met de groeiende overheidsinmenging die hij in zijn
wetenschappelijke werk had vastgesteld. In het openbare onderwijsblad Inzicht
klaagde hij in 1972 over het gebrek aan doelmatig onderwijsbeleid uit Den
Haag. Het ministerie beheerde het onderwijs met een slordigheid die zijns
inziens eerder bij een snoepwinkeltje paste. 32 Daarin leek nu eindelijk
verandering te komen. Volgens Idenburg werd onderwijs in de moderne
samenleving steeds belangrijker. In 1958 had hij voorspeld dat de
klassenmaatschappij, waarin ongelijkheid als een gegeven werd aanvaard, spoedig
in verval zou raken. Zij werd vervangen door een meritocratische samenleving
waar diploma’s de maatschappelijke kansen van kinderen dicteerden.33 Hierdoor
werd de school volgens Idenburg steeds belangrijker voor de maatschappelijke
kansen van de jeugd, een positie die grote verantwoordelijkheden met zich
meebracht. Daarom moest de overheid goed over onderwijs nadenken. Deed zij
dat niet, dan werd jong talent verspild en lag een ongelijke samenleving in het
verschiet. Voerde zij doelgericht onderwijsbeleid, dan kon zij bijdragen aan een
eerlijker verdeling van maatschappelijke kansen onder de jeugd.34
Of docenten het enthousiasme van Idenburg deelden, bleef vooralsnog
een open vraag. In de late jaren zestig hadden veel leraren zich op zijn minst
ontvankelijk getoond voor onderwijsvernieuwingspogingen waartoe Kritische
Leraren, anti-autoritaire opvoeders, maar ook gevestigde en gematigde
onderwijsbestuurders initiatief hadden genomen. Onderwijsjournalist Ton Elias
bespeurde echter ook veel ‘schouderophalen en irritatie’ over de
onderwijsvernieuwingsdrang, al gaf hij toe dat hij niet wist hoe breed dit stille
verzet leefde. 35 Hoe het ook zij, vooralsnog drong dit impliciete ongenoegen
niet door in de bestuurlijke gelederen van het onderwijs. De weg leek geplaveid
voor grootschalige, overheidsgestuurde hervormingen. Gesteund door een
ogenschijnlijk breed levende vernieuwingszin kon de christelijk-historische
onderwijsminister Chris van Veen aan de slag: in 1972 organiseerde hij een
‘resonansbijeenkomst’ over de middenschool, bedoeld om inzichten uit het
Nederlandse onderwijsveld mee te nemen en vervolgens te starten met
middenschoolexperimenten.36
Toen de resonansbijeenkomst daadwerkelijk plaatsvond, bleek echter dat
de onderwijsorganisaties en onderwijsspecialisten geen inspraak, maar politieke
daadkracht wensten. De Groningse hoogleraar onderwijskunde Leon van Gelder
waarschuwde de minister dat het gepraat van experts niet hielp om de
middenschool uit ‘het moeras van de departementale besluiteloosheid’ te
32

Inzicht jrg. 106, [ongenummerd], september 1972, 4.
Idenburg, De sleutelmacht der school, 9-10.
34
Ibidem, 15-16.
35
Het Schoolblad jrg. 8, afl. 40, 1 november 1973, 733.
36
Knippenberg en Van der Ham, Een bron van aanhoudende zorg, 554.
33

171

37

trekken. Het ministerie moest naar zijn mening afscheid nemen van het ‘pasop-de-plaats-beleid’. Het werd tijd om iets te doen aan de selectiemechanismen
van het Nederlandse schoolsysteem, die ‘uit het oogpunt van sociale
rechtvaardigheid’ het daglicht niet konden verdragen. 38 Het Schoolblad was het
met Van Gelder eens. Geërgerd merkte ABOP-voorzitter Evert Steenbergen op
dat staatssecretaris J.H. Grosheide al een paar jaar geleden experimenten met de
39
middenschool had toegezegd, die er nog steeds niet waren gekomen. Volgens
Het Schoolblad verhulde de resonansbijeenkomst een gebrek aan ministeriële
daadkracht. ‘In meer dan twee maanden heeft het hele ministerie niets, maar dan
ook niets nieuws toe te voegen aan de beleidsopvattingen. Dit betekent dat in
deze periode alles volledig stilgestaan heeft en verder dat er maar heel weinig te
40
verwachten is’.
Was overheidsinvloed op het onderwijs decennialang afgeweerd met een
beroep op de Nederlandse onderwijsvrijheid, nu werd minister Van Veen een
tekort aan daadkracht voor de voeten geworpen. De ergernis hierover ontstond
omdat niet alleen politici, maar ook onderwijsbestuurders meenden dat zij het in
wezen eens waren over de middenschool en dat het nieuwe schooltype alleen
nog moest worden ingevoerd. Vanwege deze vermeende overeenstemming over
de functie en de noodzaak van een middenschool kon de invoering van dit
nieuwe schooltype niet snel genoeg gaan. De gedachte dat bestaande
kansenongelijkheid in het onderwijs voortduurde door de nalatigheid van een
stroperig ministerie, maakte vertraging bij de invoering van de middenschool
onverdragelijk.
De middenschoolplannen leken dankzij deze hervormingsdrang
bijzonder kansrijk. Na afloop van de resonansbijeenkomst van 1972 stelde het
ministerie tevreden vast dat de aanwezigen zich in algemene zin met de
middenschoolgedachte konden verenigen.41 Toch leefde de middenschool juist
vanwege dit enthousiasme onder een geboortevloek. De verwachtingen van de
middenschool waren in enkele jaren tijd behoorlijk opgeschroefd. Was de
herziening van het middelbaar onderwijs aanvankelijk bedoeld om leerlingen
doelmatiger te selecteren, dankzij de snel stijgende verwachtingen moest de
37
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middenschool enkele jaren later allerlei maatschappelijke problemen het hoofd
bieden. Toen de socialistische Jos van Kemenade in 1973 zijn leerstoel in de
onderwijssociologie voor het pluche verruilde, werd van de nieuwe
onderwijsminister verwacht dat hij een middenschool invoerde die de
kansenongelijkheid bestreed en aldus de weg naar een rechtvaardiger
samenleving wees. De middenschool viel ten prooi aan deze hooggespannen, om
niet te zeggen overspannen verwachtingen, die minister Van Kemenade bepaald
niet zou temperen.42
Daar kwam nog bij dat de onderwijsorganisaties veronderstelden dat
onderwijsvernieuwing en maatschappijvernieuwing ten nauwste samenhingen.
De problemen op school konden alleen worden opgelost als ook de samenleving
grondig werd herzien. Een snelle politisering van het onderwijsdebat werd
daardoor bijna onvermijdelijk. Aanvankelijk was dit geen probleem. Vrijwel
iedereen leek het immers eens over de doelstellingen van de middenschool, die
kinderen moest emanciperen tot zelfstandige, vrije burgers door hen gelijke
mogelijkheden te bieden om hun eigen talenten te ontplooien. Maar zoals bij de
praktische invulling van dit emancipatie-ideaal zou blijken, ging achter
schijnbare overeenstemming diepe verdeeldheid schuil.
Verdeeldheid over de middenschool
In het najaar van 1973 verdedigde de sociaaldemocratische minister Jos van
Kemenade zijn eerste onderwijsbegroting in de Tweede Kamer. De oppositie
reageerde fel. In zijn toelichting op de onderwijsbegroting schreef Van
Kemenade dat wat hem betreft ‘de veranderingen die men in de samenleving
noodzakelijk acht’ uitgangspunt voor onderwijsbeleid moesten zijn.43 De vlam
sloeg ogenblikkelijk in de pan. G. van Leijenhorst, fractiewoordvoerder voor
onderwijs namens de Christelijk-Historische Unie (CHU), kwalificeerde de zin
als verderfelijk. Van Kemenade zou met deze woorden de onderwijsvrijheid
ondermijnen. VVD-politica Neelie Smit-Kroes waarschuwde kort daarna in een
interview met de Telegraaf dat het ‘socialistische spuitje de schooljeugd
44
bedreigt’.
De politieke consensus over onderwijsvernieuwing, die minder dan een
jaar eerder nog zo vanzelfsprekend was geweest, spatte tijdens het debat over
Van Kemenades onderwijsbegroting op spectaculaire wijze uiteen. Van de
belegen eensgezindheid die het ABOP-onderwijsdebat in oktober 1972 tot een
aanfluiting had gemaakt, viel niets meer te bespeuren. De onderwijspolitiek die
de opvoeding tot individuele vrijheid en verantwoordelijkheid dichterbij moest
42
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brengen, had sinds het aantreden van het kabinet-Den Uyl een specifieke
politieke kleur gekregen. En aangezien het socialisme niet ieders goedkeuring
kon wegdragen, raakten onderwijshervormingsplannen politiek besmet nu een
socialistische minister de lakens uitdeelde. Dit was de prijs die voor de nauwe
aansluiting tussen school en samenleving werd betaald. Omdat onderwijs en
politiek nauw met elkaar samenhingen groeide niet alleen de politieke
betrokkenheid bij onderwijs, maar gebeurde ook het omgekeerde: bestaande
politieke verdeeldheid werd de school ingesleept. Het onderwijs, dat zich steeds
meer op de politiek was gaan richten, raakte in de ban van politiek.
Het hoofdbestuur van de Protestants Christelijke Bond van
Onderwijzend Personeel (PCBO) voelde zich dan ook geroepen om, direct na
het spraakmakende begrotingsdebat, een krachtig politiek signaal af te geven.
Nadat de Telegraaf en de Volkskrant beide kritiek hadden geuit op Van Kemenade,
die met zijn hervormingsplannen de onderwijsvrijheid zou bedreigen, verklaarde
het PCBO-hoofdbestuur dat de protestantse vakvereniging zich niet in die
kritiek herkende. In een algemene verklaring distantieerde de PCBO zich van de
onderwijsspecialisten van CHU en VVD. Het vakbondsbestuur schreef in
dagblad Trouw dat Van Kemenades beleid op de volle instemming van de PCBO
kon rekenen en kwalificeerde de kritiek van liberale en christelijk-historische
huize als ‘onbegrijpelijk’ en demagogisch.45
De protestantse achterban bleek deze steunbetuiging aan de minister
echter niet voor zoete koek te slikken. In Trouw ontstond een fel debat over de
‘rode school’ van Van Kemenade, waarover het PCBO-blad in het najaar van
1973 berichtte. Twee lezers steunden het PCBO-besluit: met zijn inzet voor
gelijke kansen, klassenverkleining en de emancipatie van arbeiderskinderen
bestreed de minister eindelijk nijpende problemen, waarvoor de overheid al veel
46
eerder een oplossing had moeten vinden. Een derde lezer vond dat Van
Kemenade op slinkse wijze verdoezelde dat hij socialistische normen aan de
schooljeugd wilde opleggen. Inmiddels was ‘zonneklaar dat de overheid nu
wilde gaan uitmaken wat in de leerboekjes kwam te staan’.47
In korte tijd veranderde het rustige gesprek over onderwijsvernieuwing,
waarin grote eensgezindheid had geheerst, in een verhit debat tussen twee
partijen. De ene partij, die haar symbolische politiek voorman vond in Jos van
Kemenade, gold als politiek links en verdedigde de staatsgeleide
onderwijsvernieuwing die de middenschool in het vooruitzicht stelde. De
achterban van deze groep bestond hoofdzakelijk uit de ABOP, de progressieve
vleugel van de VOO en de vrijzinnige vleugel van de confessionele
45
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onderwijsvakorganisaties. Zij meenden dat een kind dat voor het eerst een
school bezoekt, wordt uitgeleverd aan een samenleving waarin ongelijkheid,
disciplinering en onrecht aan de orde van de dag zijn. Een kind moest daarom
weerbaar worden gemaakt via ‘sociale bewustwording’, zoals ABOP-voorzitter
Evert Steenbergen, een fervent voorstander van de middenschool, in 1973
48
stelde. Het kind leerde via deze sociale bewustwording om maatschappelijk
onrecht te ontdekken, te bekritiseren en te bevechten, waardoor hij werkelijk
vrij werd en zijn verantwoordelijkheid als kritisch burger kon aanvaarden.
NIPO-onderzoek, verricht onder 375 schoolhoofden in het lager onderwijs, liet
zien dat dit pleidooi voor structurele emancipatie weerklank vond. Zes op de
tien schoolhoofden bleek in 1975 van mening dat leerlingen op de lagere school
met politiek te maken mochten krijgen, vier op de tien meende dat men al in
het lager onderwijs met maatschappijkritiek moest beginnen.49
Tegenover deze groep ontstond omstreeks 1973 een groep tegenstanders
van de middenschool, die overwegend als rechts werd aangeduid. VVDparlementariër Neelie Smit-Kroes groeide uit tot het politieke gezicht van deze
club. Zij vond een gewillig gehoor bij de protestantse en katholieke
besturenorganisaties en bij het Nederlands Genootschap van Leraren, een
50
vakvereniging voor eerstegraads docenten. Het anti-middenschoolkamp kwam
terug op zijn aanvankelijke steun aan de onderwijshervorming, omdat men
terugschrok voor de ideologische kleur die de middenschool zou dragen. De
tegenstanders van de middenschool veronderstelden dat het kind als vrij individu
werd geboren. In november 1973 lichtte Neelie Smit-Kroes dit standpunt nader
toe. Ze was niet op alle gebieden een politieke vijand van Van Kemenade,
verklaarde ze. De bestrijding van kansenongelijkheid, kleinere klassen en het
streven naar onderwijsvernieuwing onderschreef ze van harte. 51 Smit-Kroes
vond echter niet dat de school een taak had bij de vernieuwing van de
samenleving. Het was naar haar idee ‘onjuist dat de maatschappelijke visie op
school zou worden bepaald. Gelijkwaardigheid van alle mensen moet wel de
vrijheid van een [eigen] maatschappelijke keuze inhouden’.52
Om die vrijheid te beschermen, wilden de tegenstanders van de
middenschool overheidsinmenging op school zoveel mogelijk beperken. Hoewel
het anti-middenschoolkamp meende dat de overheid eerlijke onderwijskansen
aan ieder kind moest bieden, beschouwde het de structurele betrokkenheid van
de overheid bij de ‘emancipatoire’ opvoeding van het kind als socialistische
48
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indoctrinatie die krachtig verzet verdiende. Een lezer van het openbare
onderwijsblad Inzicht vatte het uitgangspunt van deze groep kernachtig samen.
Hij vreesde dat ‘op verscheidene openbare scholen leerkrachten doelbewust hun
eigen socialistische of communistische, soms zelfs anarchistische
levensbeschouwing’ trachtten uit de dragen en vroeg zich af of dergelijk gedrag
‘in het vervolg door de overheid aangemoedigd, althans gelegaliseerd zal
53
worden’.
Minister Van Kemenade kreeg last van de ontstane impasse tussen het
pro-middenschoolkamp en het anti-middenschoolkamp. De politieke
spanningen rond zijn hervormingsplannen liepen snel op. De afdeling
Schoonhoven van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO) belegde
kort na Kroes’ uitspraak over het socialistische spuitje een debatavond over het
indoctrinatievraagstuk, waar het VVD-kamerlid om tekst en uitleg werd
gevraagd. Enkele maanden later volgde een lezersdiscussie in het VOO-blad
54
Inzicht.
Een zekere M.L. van Houtrijve-Luxwolda uit Amstelveen,
vermoedelijk een bezorgde ouder, stelde een nader onderzoek naar de
indoctrinatie van de jeugd voor. Een andere lezer had de lerares van haar kind
bezorgd aangesproken op haar vermeende indoctrinatieneigingen. 55 Van
Kemenade werd in interviews geconfronteerd met verdenkingen van
indoctrinatie en ‘dirigisme’, terwijl het rechts-conservatieve Oud-Strijders
Legioen schoolwachten wilde instellen, om leerlingen tegen het rode gevaar te
beschermen. 56 Toen ABOP-onderwijsbestuurder L.J. Wartena verontwaardigd
schreef dat de openbare school langzamerhand werd voorgesteld als ‘een instituut
tot hersenspoeling, waarbij geestelijk weerloze kinderen marionetten worden’,
overdreef hij wellicht een beetje, maar zijn uiting van bezorgdheid tekende de
57
gespannen sfeer.
Zo ontstond het schrikbeeld van een rode colonne in het onderwijs die,
onder het voorwendsel van onderwijsvernieuwing, de Nederlandse
onderwijsvrijheid om zeep wilde helpen. Deze vrees voor indoctrinatie
vermengde zich met het middenschooldebat. Toen Van Kemenade in 1974 voor
het zomercongres van de Jongerenorganisatie voor Vrijheid en Democratie
(JOVD) te Meppel sprak, ondervond hij dat aan den lijve. De jonge liberalen
legden de onderwijsminister het vuur na aan de schenen. Zij meenden dat Van
Kemenade met de middenschool de volledige gelijkheid van mensen nastreefde,
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waardoor de individuele vrijheid en verantwoordelijkheid van leerlingen aan
banden werd gelegd.58
Van Kemenade beet van zich af en betoogde dat hij gelijkwaardigheid
wilde, geen gelijkheid, gelijke onderwijskansen, geen gelijke onderwijsresultaten.59
De toon was echter gezet. In rechtse kringen gold de middenschool voortaan als
een nivellerende overheidsschool die alle leerlingen, met hun uiteenlopende
talenten, in een socialistische mal moest persen. Van Kemenade verergerde de
situatie door tijdens de installatiebijeenkomst van de Innovatiecommissie
Middenschool (ICM), die de experimenten begeleidde, apologetisch te verklaren
dat de middenschool geen eenheidsworst beoogde.60 Die term bleef vervolgens
rondzingen, zeker nadat de AVRO in november 1975 de documentaire
Middenschool: eenheidsworst? had uitgezonden. VVD-onderwijswoordvoerder
Smit-Kroes herhaalde de term met regelmaat in onderwijsdebatten; Van
Kemenades ambtsopvolger Arie Pais, die in 1977 aantrad als minister in een
centrumrechts kabinet, gebruikte die metafoor dankbaar om de middenschool als
‘grauwe eenheidsworst’ af te serveren.61
Het debat werd steeds schimmiger. Was aanvankelijk nog helder
waartoe de middenschool werd ingevoerd, door de snelle politisering van het
onderwijsvernieuwingsdebat raakten de doelstellingen uit beeld. Was de
middenschool bedoeld om kinderen meer ontplooiingskansen te bieden, moest
zij aanzetten tot kennisnivellering of vormde de onderwijsvernieuwingsdiscussie
een dekmantel om socialistische indoctrinatie te bevorderen en de
onderwijsvrijheid af te schaffen? Leraren en onderwijsbestuurders beklaagden
zich over de begripsverwarring in het snel uitdijende middenschooldebat en
reageerden verbaasd op de polarisatie, die door deze onduidelijkheid alleen maar
werd versterkt. De protestant J.H. Ligteringen begreep niet waarom het begrip
‘emancipatie’, dat in het middenschooldebat een belangrijke rol speelde, intussen
62
zulke heftige reacties teweegbracht. Het begrip dekte een lading waarover
iedereen het zijns inziens toch eens zou moeten zijn: ‘ontslag uit
onafhankelijkheid’ en ‘bevrijding’. Onderwijsjournalist Ton Elias merkte op dat
het emancipatie-ideaal in onderwijsdebatten zo dominant was, dat ieder mens

58

J.A. van Kemenade, Plannen en uitgangspunten over de middenschool. Rede van de minister
van Onderwijs en wetenschappen dr. J.A. van Kemenade voor het zomercongres van de J.O.V.D.
te Meppel, 8 juni 1974 (’s-Gravenhage 1974) 18.
59
Van Kemenade, Plannen en uitgangspunten, 18-20.
60
Het Schoolblad jrg. 9, afl. 1, 10 januari 1974, 9-10. Van Kemenade herhaalde dit in
1974 in een parlementair debat over de middenschool. HTK 1973-1974, 27 februari
1974, 2767.
61
PCO Magazine jrg. 4, afl. 7, 1 maart 1978, 1.
62
Inkom jrg. 110, ongenummerd en ongedateerd, [ca. augustus 1976], U1.

177

63

dat tegen emancipatoir onderwijs ageerde, zichzelf diskwalificeerde. Deze
gedeelde emancipatoire aannames leidden echter niet langer tot consensus, maar
genereerden slechts conflict. Juist omdat links en rechts beide veel belang
hechtten aan de opvoeding van kinderen tot vrije, verantwoordelijke burgers,
kregen zij ruzie over de vraag hoe deze idealen dichterbij konden worden
gebracht.
Hoewel de verdeeldheid die hierdoor ontstond door betrokkenen sterk
werd gevoeld, moet de betekenis daarvan niet worden overdreven. De impasse
over de sturende hand van de overheid, die het middenschooldebat domineerde,
was slechts van korte duur. Linkse pleitbezorgers van structurele emancipatie, die
omstreeks 1973 nog een groot vertrouwen stelden in overheidssturing bij
onderwijshervormingen, keerden in de loop van de jaren zeventig op hun
schreden terug. Waar rechts aanstoot nam aan de vermeende indoctrinatie van
de jeugd, begonnen voorstanders van structurele emancipatie zich af te vragen of
de vaderlijk sturende hand van de staat geen ordinair paternalisme verhulde. Kon
de overheid haar burgers wel tot geëmancipeerde, zelfstandige, vrije individuen
opvoeden? Of verergerde ze daarmee het probleem dat zij hoopte te bestrijden,
door burgers in een keurslijf van opgelegde emancipatie te persen en daarmee de
persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid geweld aan te doen?
Deze twijfels over de verhouding tussen individuele vrijheid en
overheidssturing lagen eigenlijk van meet af aan in het linkse pleidooi voor
structurele emancipatie besloten. De linkse verhouding tot staatsgestuurde
onderwijshervormingen werd hierdoor ambivalent: Jos van Kemenade meende
enerzijds dat de overheid op slagvaardige wijze moest proberen om via onderwijs
een eerlijker samenleving te realiseren. Anderzijds beklemtoonde hij dat hij geen
indoctrinatie in het onderwijs beoogde en dat hij waarde hechtte aan de
persoonlijke vrijheid van ieder kind. Mede om die reden liep hij als minister niet
erg warm voor socialistische scholen.64 Als er al socialistische scholen kwamen,
dan moesten men daar, naast het socialisme, ook aandacht besteden aan
alternatieve waardenpatronen. Allen op die wijze kon het kind zelfstandig zijn
65
keuze bepalen, betoogde de minister.
De linkse ambivalentie over de staatsgestuurde opvoeding tot
onafhankelijkheid kwam echter pas werkelijk aan het licht toen Van Kemenade
63
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in 1975 zijn plannen voor de middenschool presenteerde. De plannen maakten
deel uit van een integraal voorstel tot hervorming van het lager en middelbaar
onderwijs, vastgelegd in de ministeriële nota Contouren van een toekomstig
onderwijsbestel. Het Nederlandse schoolsysteem zou drastisch worden hervormd,
waarna drie schooltypen moesten ontstaan: de basisschool (4 tot 12 jaar), de
middenschool (12 tot 16 jaar) en de bovenschool (16 jaar en ouder).66 In eerste
instantie leek Van Kemenades ‘Contourennota’ een ondubbelzinnig succes. Ze
werd in elk geval een bestseller. Naast de 30.000 exemplaren die het ministerie
zelf verzond en de samenvatting die in het departementale tijdschrift Uitleg
verscheen, werden nog eens 60.000 exemplaren in pocketvorm verkocht.67
Het enthousiasme over de Contourennota werd niet alleen zichtbaar in
de oplagecijfers. Ook de eerste kritieken uit het veld waren gunstig.
Onderwijsjournalist Jos Ahlers schreef dat hij de Contourennota had ‘gelezen als
een spannend boek’. 68 Het feit dat Ahlers zijn bestaan als onderwijsjournalist
vrijmoedig combineerde met een betrekking aan het ministerie van Onderwijs,
waar hij de samenvatting van de Contourennota verzorgde, vergrootte vast en
69
zeker zijn leesgenot. Maar ook minder direct betrokkenen waren lovend. Dick
van Reeuwijk van het openbare onderwijstijdschrift Inzicht sprak van een
indrukwekkend stuk werk. 70 Ook de Katholieke Onderwijzersvereniging
oordeelde positief over de centrale emancipatoire doelstellingen van de
onderwijshervorming: ‘Het is een goede zaak en zelfs een christelijke plicht de
kansarmen onder ons gelijkwaardige of meer mogelijkheden in het onderwijs te
geven voor een optimale persoonsontwikkeling en een grotere participatie in de
71
maatschappij’, stelde de redactie van Het Katholieke Schoolblad instemmend vast.
Toch werden die lovende woorden niet zonder reserves geuit. Hetzelfde
Katholieke Schoolblad dat de centraal geleide, emancipatoire aanpak van de
minister prees, uitte bedenkingen bij de beoogde hervormingen, omdat de
minister teveel zou menen ‘dat verandering van structuren vanzelfsprekend
72
verbetering van onderwijs tot gevolg heeft’. Ook binnen de ABOP sloeg de
twijfel
toe.
Weliswaar
ondersteunde
de
middenschoolgezinde
onderwijsvakvereniging de Contourennota, maar intussen sprak zij met het
Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV), waarbij de ABOP was
66
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aangesloten, over de overspannen maatschappelijke verwachtingen van
onderwijs. Zoals het NVV in zijn onderwijsnota van 1975 constateerde, kon de
school niet eigenhandig de samenleving veranderen. 73 NVV-bestuurder Wim
Baars gaf de strekking van de onderwijsnota bondig weer: emancipatie was een
mooie wens, maar het was de vraag of zij via technische onderwijshervormingen
gestalte kon krijgen.
Emancipatie leek tot ongeveer 1973 een onomstreden doelstelling van
onderwijsbeleid, maar onderhuids was een ideologische patstelling ontstaan. Na
de presentatie van Van Kemenades middenschoolplannen, uitgewerkt in de
Contourennota, kwam die patstelling aan het licht. De emancipatiedoelen van
onderwijs werden nu concreet door het ministerie ingevuld. Dat leidde
ogenblikkelijk tot protesten tegen staatsinterventie in het onderwijs. Toen Het
Schoolblad in 1978 de betekenis en invloed van het vak maatschappijleer
evalueerde, moest redacteur Dick Hollander scepsis vaststellen over de
74
haalbaarheid van de emancipatoire doelen van het vak. Het idee dat de
samenleving via de school kon worden bijgestuurd, kreeg steeds meer weerstand
te verduren. In het bijzonder onderwijs werd het beoogde overheidsingrijpen
bovendien als een bedreiging van de onderwijsvrijheid gezien. Het orthodoxchristelijke Nederlands Dagblad kwalificeerde de plannen van Van Kemenade als
‘verwerpelijk’ vanwege de staatsinmenging in het onderwijs die de minister
beoogde, en ook de directeur van het Centraal Bureau voor het Katholiek
75
Onderwijs (CBKO), L.A. Struik, reageerde kritisch. Volgens Struik trad Van
Kemenade in de Nederlandse onderwijsvrijheid door de inzet voor sociale
bewustwording tot algemene onderwijsdoelstelling te verheffen, en deze
doelstelling aan het openbaar én bijzonder onderwijs voor te schrijven.76 Struik
kwalificeerde de aantasting van dat recht in Van Kemenades Contourennota, net
77
als het Nederlands Dagblad, als ‘uiterst bedenkelijk, ja verwerpelijk’.
Daar was geen woord Spaans bij. Tegenstanders van de middenschool
zagen hun kans schoon en begonnen hun afkeer van de beoogde
onderwijshervorming steeds hartgrondiger te uitten. Maar ook de pleitbezorgers
van een middenschool begonnen bij te draaien. Rond het verschijnen van de
Contourennota in 1975 opperde NRC Handelsblad dat de middenschool er
misschien wel helemaal niet zou komen. Het dagblad omschreef de
73
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Contourennota als ‘fascinerend (...) en tegelijkertijd beklemmend’. De minister
toonde een indrukwekkende vernieuwingsdrang, maar stuurde het onderwijs
daardoor wel heel sterk een bepaalde richting op.78 ‘Van Kemenade mikt hoog’,
meende het NRC, maar het was de vraag ‘hoe ver hij met zijn imposante gooi
komt’.79 De weerstand tegen staatsinterventie in het onderwijs zwelde dankzij de
concretisering van het onderwijsbeleid zo snel aan, dat de invoering van de
middenschool niet langer zeker leek.
Toen Van Kemenade in 1977 door VVD-minister Arie Pais werd
opgevolgd, werd het toekomstbeeld voor de middenschool alleen maar
somberder. De minister liet de weinige lopende experimenten voortbestaan,
80
maar distantieerde zich inhoudelijk van de middenschool. De hoop op de
algemene invoering van de middenschool bleef in het onderwijs lang leven, maar
de politieke besluitvorming liep vast. Toen Jos van Kemenade in de periode
1981-1982 kortstondig als minister terugkeerde, was het begrip ‘middenschool’
politiek beladen. Hij doopte de middenschool om tot ‘voortgezet
81
basisonderwijs’, in een poging haar nog eenmaal nieuw leven in te blazen. Het
mocht allemaal niet meer baten. Hoewel een kleine groep onderwijsdeskundigen
gedurende de jaren tachtig in de middenschool bleef geloven, stierf de
grootschalige onderwijshervorming die ooit onomstreden leek, op politiek
gebied een snelle, zachte dood.
Hoe kon het vertrouwen in staatsgestuurde onderwijshervormingen
binnen enkele jaren verdampen? De teloorgang van de middenschool is tot nu
toe vooral verklaard uit de sterke ambities van Van Kemenade zelf, die te snelle
en te radicale onderwijsvernieuwingen wilde doorvoeren en zich daarop heeft
verkeken. 82 Die verklaring richt zich echter teveel op de persoon om
daadwerkelijk te kunnen overtuigen. De teloorgang van de middenschool kwam
eerder voort uit een denkbeeld dat de onderwijshervorming aanvankelijk wind
in de zeilen had bezorgd: de gedachte dat maatschappijvernieuwing en
onderwijsvernieuwing hand in hand gingen. Hierdoor werden allerlei politieke
en maatschappelijke conflicten plotseling relevant voor onderwijspolitiek en
werd politieke verdeeldheid over de middenschool onvermijdelijk. Van
Kemenade werd door deze situatie in het nauw gedreven. Als hij trachtte te
depolitiseren, zou de middenschool in zijn ambities tekortschieten. Bleef het
middenschooldebat gepolitiseerd, dan kon de onderwijshervorming pas worden
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ingevoerd als Nederland een eenduidig antwoord had gevonden op de vraag hoe
men kinderen tot vrije en verantwoordelijke burgers moest opvoeden.
Dat bleek een onmogelijke politieke opgave. In het conflict over de
onderwijsvernieuwingsplannen delfden de pleitbezorgers van structurele
emancipatie het onderspit, niet omdat zij het aflegden tegen de realiteitszin van
rechts, maar omdat zij zelf begonnen te twijfelen aan de wenselijkheid van de
middenschool.83 Hoe verhield de sterke staatssturing, die voor de invoering van
de middenschool noodzakelijk was, zich tot de gedachte dat het individu tot
verantwoordelijkheid en zelfstandigheid moest worden opgevoed? Leidden de
middenschoolplannen niet tot een eenheidsworst, vanwege de uniforme
onderwijsvernieuwingsagenda? En kon een overheid de opvoeding van haar
burgers überhaupt wel op zich nemen? Dankzij deze interne kritiek van
pleitbezorgers van structurele emancipatie, grofweg het ‘linkse’ kamp, werden
voor- en tegenstanders van de middenschool na een kortstondige periode van
polarisatie verenigd in hun gezamenlijke scepsis over collectief gedragen,
staatsgestuurde en ‘maakbare’ oplossingen voor maatschappelijke problemen.
Terwijl deze scepsis over staatssturing in het onderwijs de middenschool
in het nauw dreef, en het in 1977 aangetreden kabinet-Van Agt/Wiegel weinig
haast maakte met de invoering van de middenschool, hield de ABOP
ogenschijnlijk voet bij stuk. Maar de invulling die de ABOP aan de
middenschool gaf, veranderde sterk. Aan het begin van de jaren tachtig hadden
de middenschoolplannen van de vakbond weinig meer te maken met optimisme
over overheidssturing in het onderwijs. In 1982 werd de visie van de ABOP op
kansenongelijkheidsbestrijding via de middenschool als volgt samengevat door
ABOP-vakbondsbestuurders Jan Rupp en Gerrit Geitenbeek:
‘Onder het scheppen van “gelijke kansen” wordt verstaan dat de leden van de
samenleving, van welke afkomst ook, een gelijke toegang moeten krijgen tot de
“culturele verworvenheden” van onze samenleving; daar hoort onder andere
ook het onderwijs toe. De drempels moeten, in deze visie, verlaagd worden.
Wie deze kans dan nog niet aangrijpt, heeft het aan zichzelf te danken. Het is
het principe van de eerlijke concurrentie, maar concurrentie blijft het en de
84
sterkste wint’.

Binnen een decennium was de middenschool geofferd aan het groeiende
vertrouwen dat individuen zichzelf konden emanciperen. Zelfs Jos van
Kemenade constateerde in 1979, terugblikkend op de maatschappijvernieuwing
van de jaren zestig, dat haar pleitbezorgers ‘de veranderbaarheid en
veranderingsgezindheid [hadden] overschat. (…) Zulke revolutionaire
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veranderingen vinden alleen plaats in situaties waar mensen niets te verliezen
hebben en het perspectief op een hoopvolle toekomst wordt gezien’.85 Daarvan
was in de jaren zestig geen sprake en dus waren de maatschappijhervormingen
gestrand.
Was het optimistische toekomstperspectief aan het einde van de jaren
zeventig vervlogen? In zekere zin zag de toekomst er na tien jaar
middenschooldebat juist rooskleuriger uit. Het onderwijshervormingsdebat was
immers begonnen in een grimmige sfeer. Een sterk gevoel van urgentie had de
vernieuwingszin in de late jaren zestig aangewakkerd. Leerlingen werden op
jonge leeftijd uitgeleverd aan een school die ongelijke kansen bood, aan gezag
dat hun eigen verantwoordelijkheidsgevoel de kop indrukte en aan
disciplinerende structuren die hun vrijheid beknotten. Onderwijsvernieuwing
was daarom noodzakelijk: alleen via collectieve strijd konden individuen, met
hulp van buitenaf en onder leiding van de politiek, zich emanciperen tot vrije,
zelfstandige burgers. Emancipatie trof hierdoor alle burgers en tevens de
samenleving als geheel. Vrijheid en zelfstandigheid werden steeds opnieuw
gezamenlijk bevochten en de geëmancipeerde samenleving was nog lang niet
gerealiseerd.
Aan het einde van de jaren zeventig had deze collectieve strijd zijn
geloofwaardigheid verloren, maar het maatschappelijk toekomstperspectief noch
het maatschappelijk zelfbeeld gingen daaronder gebukt – integendeel. De
gevoelde noodzaak tot emancipatoir onderwijs was verdwenen, maar zij had
plaatsgemaakt voor de optimistische gedachte dat Nederland eigenlijk al een
vrije, geëmancipeerde samenleving was geworden. In het idee dat elk individu in
staat was om via een persoonlijk emancipatieproces vrijheid te verwerven, lag de
veronderstelling besloten dat die vrijheid blijkbaar voor het oprapen lag en dat
iedere burger haar kon grijpen. Zoals de pedagoog Th.G. Bolleman in april 1978
in het openbare onderwijstijdschrift Inzicht stelde, moest een opvoeder beseffen
dat ieder mens ‘volstrekt oorspronkelijk is. En iedereen heeft het recht, dat
oorspronkelijke, dat heel eigene zo sterk mogelijk tot ontplooiing te brengen’.86
Daarmee verwoordde Bolleman een opvatting die ook het middenschooldebat
was gaan beheersen: leerlingen waren prima in staat om zelf keuzes te maken.
Zij waren niet gebaat bij een bevoogdende opvoeding tot onafhankelijkheid. Dit
belemmerde hun persoonlijke emancipatieproces.
Deze zelfemancipatie, die volledige autonomie veronderstelde, leek haast
te mooi om waar te zijn. En dat was ze ook. Wie het gebruik van de term
‘emancipatie’ in de jaren zeventig met enige afstand beziet, moet vaststellen dat
het begrip in deze periode een transformatie onderging. Sinds de negentiende
85
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eeuw, toen het begrip ‘emancipatie’ ontstond, was het verbonden geweest met
groepen, zoals slaven, arbeiders, katholieken, protestanten en vrouwen. 87 Aan
het begin van de jaren zeventig richtte het begrip zich zo mogelijk op een nog
grotere groep: de samenleving als geheel. Van Kemenades ambities met de
middenschool, maar ook het voornemen van het kabinet-Den Uyl om kennis,
88
macht en inkomen voortaan te spreiden, maakten dat reeds duidelijk.
Naarmate emancipatie echter steeds vaker ‘zelfemancipatie’ ging
betekenen, en – in de woorden van de protestantse onderwijsbestuurder J.H.
Ligteringen – verwees naar de bevrijding van het individu uit een situatie van
onafhankelijkheid, kreeg het begrip nieuwe connotaties. 89 Wat voorheen als
collectieve zaak gold, werd nu een persoonlijke eigenschap: mensen konden als
persoon geëmancipeerd of ongeëmancipeerd zijn en konden aldus langs een
emancipatoire meetlat worden gelegd. 90 Die meetlat was geen objectief
meetinstrument. Zij liet vooral zien wie zichzelf als geëmancipeerd
beschouwden. Zo ontstond, zonder dat iemand dat bewust had nagestreefd, het
onderscheid tussen verantwoordelijke, vrije en vermeende geëmancipeerde
burgers, die deel hadden aan de geëmancipeerde Nederlandse samenleving, en
ongeëmancipeerde burgers, die dergelijke verworvenheden vooralsnog zouden
ontberen. Emancipatie werd een maatstaf voor volwaardige deelname aan de
moderne maatschappij, die zou zijn gebouwd op eigentijdse beginselen van
individuele vrijheid en verantwoordelijkheid. De samenleving die persoonlijke
vrijheid voor ieder mens in het vooruitzicht wilde stellen, scheidde via het
begrip ‘emancipatie’ de bokken van de schapen, de ongeëmancipeerden van de
geëmancipeerden.
Het middenschooldebat had daarvan een voorproefje gegeven.
Begonnen als een onderwijshervorming die de emancipatie van de samenleving
87
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moest bevorderen, eindigde het debat met de plicht tot zelfemancipatie. Wie
zijn onderwijskansen aangreep behoorde tot de geëmancipeerden, wie dat naliet
en zijn zelfontplooiingsplicht verzuimde, moest zelf op de blaren zitten. De
scherpe scheidslijn tussen geëmancipeerden en ongeëmancipeerden zou zich in
de jaren zeventig echter werkelijk openbaren in de kritiek op een serie ontslagen
in het bijzonder onderwijs.
De nieuwe vrijheid van onderwijs
In het voorjaar van 1978 ontsloeg het bestuur van de rooms-katholieke lagere
school D’n Hazennest godsdienstleraar Barteld Hartstra. De ontslaggrond hield
verband met de politieke keuzes die Hartstra maakte. Sinds enige tijd
combineerde hij zijn functie als leraar aan een katholieke school met het
lidmaatschap van de Communistische Partij Nederland (CPN). Het
schoolbestuur van D’n Hazennest was dit te weten gekomen en oordeelde dat
Hartstra’s communistische voorkeuren onverenigbaar waren met de identiteit en
levenswandel die een katholieke onderwijsinstelling moest uitdragen. Op basis
91
van dit inzicht had het schoolbestuur Hartstra de wacht aangezegd.
Hartstra’s ontslag verliep echter niet zonder slag of stoot. Tien
plaatselijke leerkrachten uit het openbaar onderwijs, die zich bij de Algemene
Bond voor Onderwijzend Personeel hadden aangesloten, stuurden een boze
brief over de kwestie aan het hoofdbestuur van de onderwijsvakvereniging. Naar
hun mening ging het bij het ontslag van Hartstra om meer dan de positie van
een docent alleen: ‘Het ging (en gaat) hier om een inbreuk op de demokratische
grondrechten van iedere Nederlander. In het geding zijn hier de vrijheid van
politieke keuze en onbelemmerde uitoefening van het aktief/passief kiesrecht’.92
Hartstra mocht zich immers van zijn schoolbestuur niet verbinden aan een
democratisch gekozen partij. Daarmee zou zijn persoonlijke politieke vrijheid
geweld zijn aangedaan. De briefschrijvers riepen het bisschoppelijk mandement
van 1954 in herinnering, waarin aan katholieken een stem op de PvdA was
93
ontraden. Zij kwalificeerden dit bisschoppelijk besluit als ‘geestelijke terreur’,
meenden dat een soortgelijk onrecht Hartstra trof en riepen de ABOP op tot fel
verzet.
De ABOP wilde echter van verzet niets weten. In een gepikeerde
reactie verklaarde de redactie van Het Schoolblad dat de ABOP zich niet mengde
in interne kwesties van de katholieken. Docenten die werkten aan een
katholieke school hadden zelf voor die school gekozen, vond de redactie. Zij
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waren dus geen willoos slachtoffer van eventuele geestelijke terreur in het
bijzonder onderwijs. De onderwijsvakorganisatie wilde
‘niemand beletten een afhankelijke opstelling te kiezen, maar acht zich in geen
enkel opzicht verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. De mate van
“gewetensvrijheid van al die gelovige mensen die hun politieke stellingname
zèlf willen bepalen” wordt geschapen door die groep van gelovige mensen zelve
en niet door de ABOP en gode zij dank ook niet door de Nederlandse
94
overheid’.

De redactie besloot haar commentaar met de opmerking dat alle steun werd
toegezegd aan ‘hen die het in levensbeschouwelijke fortifikaties te benauwd
wordt. Maar dat zal toch primair binnen die vestingen opgelost moeten
worden’.95
De redactie van Het Schoolblad woog in haar artikel over het ontslag van
Hartstra twee vormen van vrijheid. Enerzijds nam de redactie afstand van de
suggestie dat aan Brabantse katholieken geestelijke terreur werd opgelegd. Een
leerkracht die op een katholieke school werkte had daar immers zelf voor
gekozen, in het volle bewustzijn dat alternatieve scholen voorhanden waren. De
vrijheid van gelovigen om hun eigen religieuze grondslag met bijbehorende
gedragsregels te kiezen, stond voor de redactie buiten kijf. Anderzijds deelde de
redactie de ergernis van de briefschrijvers, sprak zij van de ‘afhankelijke
opstelling’ die gelovigen zichzelf oplegden en betuigde zij ‘sympathieke en
morele steun’ aan mensen die zich uit benauwende religieuze vestingen wilden
bevrijden. Ook deze individuele vrijheid moest worden gewaarborgd. Hoewel
de redactie betoogde dat dit recht in de zaak-Hartstra niet wezenlijk werd
geschonden, bleek uit alles dat zij meer begrip kon opbrengen voor gelovigen
die voor individuele vrijheid kozen dan voor de bewakers van religieuze forten.
Intussen gedroegen de gelovigen in dat religieuze fort zich bepaald niet
slaafs. Binnen het katholiek onderwijs was lang niet iedereen van zins zich bij de
beslissing van het bestuur neer te leggen. Zo sprak de katholieke Th.J.
Koeckhoven in Het Katholieke Schoolblad schande van het bestuursbesluit. Hij
ontwaarde ‘een fase van ontzuiling waarin geschillen als deze formeel volgens
alle geldende rechts- en spelregels wel als afgedaan kunnen worden beschouwd,
maar waarin materieel geen genoegdoening wordt gegeven aan zeer levende
opvattingen bij mensen die nu onderricht geven aan de jeugd op r.k. of andere
christelijke scholen’.96 Volgens Koeckhoven had het Tilburgse bestuur op eigen
gezag besloten dat iemand die marxist was, daarnaast geen christen kon zijn. Hij
begreep niet waar het bestuur het moreel gezag vandaan haalde om deze
94
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afweging voor Hartstra te maken, en hem vervolgens met de uitkomst van die
afweging om de oren te slaan.
Toen aan het protestantse Carolus Clusius College in Zwolle een
soortgelijk ontslag van de communistische godsdienstleraar G.J. Los speelde,
werd ook daar het bestuur met scherpe kritiek geconfronteerd.97 Na een tweede
protestantse ontslagkwestie in Katwijk en de genoemde perikelen in het
katholiek onderwijs meenden de Protestantse Onderwijsvakvereniging en de
Nederlandse Protestants-Christelijke Schoolraad dat een algemene uitspraak
inzake het CPN-lidmaatschap onafwendbaar was. Zij verklaarden dat zij het
CPN-lidmaatschap van een christelijke leerkracht onbegrijpelijk achtten, maar
waren beide niet bereid om een algemeen verbod voor communistische leraren
in het protestants onderwijs af te kondigen. Ook waagden zij zich niet aan een
concrete uitspraak in de zaak-Los. Dit was wat hen betreft een zaak van lokale
98
schoolbesturen en het persoonlijk geweten. Aan de Vrije Universiteit werd het
voorstel om communisten uit de bestuurlijke geledingen van de universiteit te
99
weren, in 1976 verworpen. Ontslag op politieke gronden werd in het
bijzonder onderwijs omstreden.
De ontslagkwesties van communistische docenten in het bijzonder
onderwijs illustreren het opkomende onbegrip tussen het openbaar en bijzonder
onderwijs over geloofskwesties. Dat onbegrip was nieuw. Voor het eerst
bekritiseerde de ABOP het bijzonder onderwijs niet vanwege vermeende
intolerantie, confessionele splijtzucht of oneigenlijk gebruik van de
onderwijsvrijheid, maar vanuit de gedachte dat godsdienstige mensen
afhankelijke mensen waren. Deze vereenzelviging van godsdienstigheid en
afhankelijkheid berustte op de observatie dat leraren in het bijzonder onderwijs
gebonden waren aan kerkelijk gezag en religieuze voorschriften. Daarom zouden
zij in hun persoonlijk leven minder vrij zijn. De ABOP kon moeilijk begrijpen
dat gelovigen zichzelf in die afhankelijkheidspositie plaatsten, al had de bond hun
keuze te respecteren. Terwijl de openbare onderwijsvakbond zich opwond over
de zelfgekozen afhankelijkheid die hij het bijzonder onderwijs toedichtte,
verliepen de bestuurlijke ingrepen bepaald niet zonder slag of stoot. Katholieken
en protestanten maakten juist stampij. Was het wel geoorloofd om personeel op
basis van een communistische gezindheid te ontslaan? Trad een schoolbestuur
daarmee niet op ongeoorloofde wijze in de gewetensvrijheid van de individuele
gelovige? In hoeverre konden externe instanties beoordelen of communisten per
definitie onchristelijk zouden zijn?
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Het bijzonder onderwijs worstelde met deze vragen. Verschillende
scholen en organisaties kwamen tot verschillende antwoorden. Een kleine groep
protestantse scholen had al eerder eieren voor haar geld gekozen. In 1971
scheidde een aantal gereformeerden zich van de bredere protestantse
besturenraad af, om eigen orthodoxe scholen te stichten. 100 Zij richtten een
Verband van Scholen van Gereformeerde Belijdenis (VSGB) op zodat zij,
verenigd in nieuwe instituties, hun orthodoxe leefregels groepsgewijs konden
handhaven zonder zich daarvoor steeds opnieuw te moeten verdedigen. Binnen
de Protestantse Besturenraad bleef een bescheiden orthodox smaldeel zich
bovendien inzetten voor een specifiek personeelsbeleid waarmee
‘andersdenkenden’ uit christelijke scholen werden geweerd. Zij raakten hierdoor
echter steeds meer in een isolement. In de loop van de jaren tachtig kwam de
term ‘tegencultuur’ dan ook in zwang, waarmee orthodoxe protestanten
aangaven dat zij naar eigen oordeel niet langer gradueel van de heersende
maatschappelijke cultuur verschilden, maar hier fundamenteel van wilden
101
afwijken.
Het overgrote deel van het bijzonder onderwijs koos echter een andere
weg en omarmde een breder aanvaard maatschappelijk denkbeeld: de gedachte
dat het individu zelf zijn keuzes moest maken, zelf de grenzen van zijn gedrag
behoorde te bepalen en dat externe instanties zich niet in dit proces mochten
mengen. Bestaande gezagsstructuren in het bijzonder onderwijs werden door
deze interne kritiek in twijfel getrokken. Wie als communist op een protestantse
of katholieke school wilde werken, kreeg enerzijds meer ruimte om die
afweging zelf te maken. Anderzijds werd die ruimte ook ingeperkt: de vrijheid
van individuen om, als groep verenigd, eigen geloof- en leefregels op te stellen
en betrokkenen daaraan te houden kwam in publieke discussies over onderwijs
onder druk te staan. De ruimte die de klassieke onderwijsvrijheid aan christelijke
scholen bood om eigen personeelsbeleid te voeren, werd in de jaren zeventig
ook in christelijke kringen omstreden.
De opname van migranten
Waar orthodox-christelijke groeperingen zich vanaf de jaren zeventig
afscheidden van grotere christelijke koepelorganisaties en nieuwe orthodoxe
organisaties oprichtten, kwamen migranten in heel ander vaarwater terecht.
Vanaf de jaren zeventig nam het aantal artikelen in onderwijsbladen over de
komst van anderstalige leerlingen in het Nederlandse onderwijs snel toe.
Aanvankelijk waren de discussies over buitenlanders op school vooral van
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technische aard en ontfermde de Nederlandse Federatie voor
Onderwijsvakorganisaties (NFO) zich over hun lot.102 Ook het ministerie van
Onderwijs hield zich sinds 1973 actief met buitenlandse kinderen bezig in de
nieuwe Werkgroep Onderwijs aan Buitenlandse Kinderen. Pas tegen het einde
van de jaren zeventig, toen de gedachte opkwam dat de gastarbeiders niet naar
het land van herkomst zouden terugkeren, begonnen onderwijsorganisaties zich
intensiever om buitenlandse kinderen te bekommeren. De opname van
buitenlanders in het Nederlandse onderwijs, aanvankelijk een klein vraagstuk,
groeide aan het einde van de jaren zeventig uit tot een centrale beleidskwestie.
Daarbij golden de principes van individuele vrijheid en
verantwoordelijkheid, die in de jaren zeventig kwamen bovendrijven als
algemene waarden in het onderwijs, van meet af aan als uitgangspunt. Via een
proces van emancipatie moesten buitenlanders daarmee in aanraking worden
gebracht. In het Concept-Beleidsplan van onderwijsminister Arie Pais werd gesteld
dat onderwijs minderheden moest ‘voorbereiden op en in staat stellen tot een
volwaardig sociaal, economisch, maatschappelijk en democratisch functioneren
en participeren in de Nederlandse samenleving, met de mogelijkheid zulks te
doen vanuit de eigen culturele achtergrond’.103 Zo sterk als de sturende werking
van de politiek in de middenschooldiscussie was afgewezen, zo blijmoedig werd
zij in relatie tot nieuwkomers omarmd. In tegenstelling tot autochtone
Nederlanders waren migranten blijkbaar hulpbehoevend in hun
emancipatiestrijd. Het Nederlandse onderwijs en de Nederlandse politiek staken
bereidwillig een helpende hand uit.
De Nederlandse overheid toonde zich dan ook sterk betrokken bij het
lot van de maatschappelijke nieuwkomers. Van de onverschilligheid die achteraf
als wezenskenmerk van de vroege multiculturele samenleving is omgeschreven,
was in de late jaren zeventig weinig merkbaar. Om de diversiteit aan culturele
achtergronden in Nederland te laten zien, werd in 1979 te Amsterdam zelfs een
nationale minderhedenshow georganiseerd waarvan PCO Magazine uitgebreid
verslag deed. 104 Til Gardeniers, minister van Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk Werk, opende de show en problematiseerde voor de
gelegenheid de naam die aan het evenement was meegegeven:
‘Waarom niet een manifestatie van de veelkleurigheid van onze samenleving,
onze totale multiculturele gemeenschap, waarin geen sprake meer zou zijn van
zoiets als “meerderheid”, met daarnaast of daar tegenover “minderheden”! Dat
105
zou eigenlijk veel verkieslijker zijn’.
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Gardeniers verklaarde daarna dat de Nederlandse samenleving zover nog niet
was, maar vertelde later geruststellend in een kranteninterview: ‘Voor culturele
minderheden ben ik 24 uur per dag beschikbaar!’106
Culturele minderheden groeiden tegen het einde van de jaren zeventig
niet alleen uit tot voorwerp van overheidszorg. Aangemoedigd door Pais’
beleidsplan inzake de omgang met migranten, zag ook het onderwijsveld het als
zijn taak om migranten op te vangen en hen op de Nederlandse samenleving
voor te bereiden. De Unie ‘School en Evangelie’ zag hierin een speciale
verantwoordelijkheid voor het protestantse onderwijs. Bij monde van M.C.
Cappelle schreef de Unie in een van haar cahiers dat moslimkinderen geen
bedreiging vormden voor de christelijke identiteit van een school, maar juist op
een christelijke school thuishoorden. 107 Een christelijke school benaderde
immers het dichtst de sfeer die moslimouders voor ogen zou staan. Gegeven de
omstandigheden waarin migranten in Nederland verkeerden, achtte Capelle de
christelijke school het hoogst haalbare. Aparte scholen voor buitenlandse
kinderen vond hij onwenselijk, omdat de ‘kans om via scholen als Nederlanders
en buitenlanders met elkaar te leven’ daarmee verloren ging. 108 Om
buitenlanders succesvol in het bestaande bijzonder onderwijs op te nemen was
ruimdenkendheid een noodzakelijke voorwaarde. Zoals drs. G. Bierlaagh van
het Landelijk Contactpunt Anderstaligen in 1979 in Het Katholieke Schoolblad
opmerkte, mochten de ‘specifieke behoeften van specifieke groepen niet op de
109
grauwe hoop van de uniformiteit worden gegooid’.
Katholieken en
protestanten konden hun geloofsopvattingen niet zomaar aan nieuwkomers
opdringen.
Deze terughoudende omgang met de religieuze grondslagen van het
bijzonder onderwijs stond in schril contrast tot de evangeliserende houding die
110
protestanten en katholieken enkele decennia eerder nog aannamen. Zij zette
het bestaansrecht van bijzondere scholen eveneens onder druk. Wat was de
meerwaarde van protestantse en katholieke scholen als zij leerlingen van allerlei
religieuze achtergronden toelieten, en bovendien niet langer tot evangelisatie
wensten over te gaan? Binnen het bijzonder onderwijs werden daarover lastige
vragen gesteld. Mevrouw Lock, hoofdleidster van de Koningin Wilhelmina
kleuterschool in Rotterdam, zat met het evangelisatievraagstuk in haar maag.
Hoewel zij niet graag haar eigen gedachten aan anderen opdrong, vreesde zij
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voor het zielenheil van moslims. Lock wees op de scheve situatie die op
protestantse scholen ontstond: enerzijds vroegen docenten hun leerlingen geld
voor de protestantse zending te doneren, zodat zendelingen Gods Woord in de
islamitische wereld konden verspreiden. Anderzijds weigerde men om in de
eigen klas een steentje aan die zending bij te dragen.
Hoewel dergelijke bedenkingen ongetwijfeld vaker werden geopperd
binnen het orthodoxe deel van het protestantse onderwijs, gaf PCO Magazine er
weinig ruimte aan. Zelfs de protestant T.M. Gilhuis, die zich in de jaren
zeventig met hand en tand had verzet tegen interconfessioneel onderwijs omdat
hij protestantse kinderen uitsluitend in het geloof der vaderen wilde opvoeden,
vond in 1979 dat moslimouders op christelijke scholen de vrijheid moesten
112
hebben om hun kinderen te vrijwaren van christelijk godsdienstonderwijs.
Over de evangelisatie onder moslims verklaarde hij twee jaar later: ‘Je moet niet
beginnen met evangeliseren (…) Dat begrijpen de mensen beter als ik tegen ze
zeg: Stel je voor dat jóúw kinderen in een vreemd land opgepakt worden en met
het gezicht naar Mekka op een gebedsmatje worden gezet’.113 Hoopvol draaide
PCO Magazine de kwestie van moslims op de protestantse school om: misschien
bleek wel ‘dat christenen veel van de vrome Moslim leren kunnen’ en zou het
moslimkind een verrijking en verdieping betekenen voor de christelijke
geloofsbeginselen.114
In het openbaar onderwijs konden dergelijke pogingen tot confessionele
ruimdenkendheid geen genade vinden. Verontwaardigd verkondigden
pleitbezorgers van de openbare school dat protestantse en katholieke scholen
voor openbare school gingen spelen, waardoor hun bestaansrecht verdween.
Twee medewerkers van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs stelden vast
dat zich in Nederland een nieuwe schoolstrijd om het buitenlandse kind voltrok,
waarin het bijzonder onderwijs buitenlandse leerlingen onceremonieel naar
115
binnen harkte om het eigen voortbestaan te verzekeren.
Rob Tielman,
voorzitter van het Humanistisch Verbond, ergerde zich in het onderwijsvakblad
Inzicht openlijk aan de neiging van het bijzonder onderwijs om als zelfbenoemde
‘ontmoetingsplaats’ buitenlanders te steunen in hun ‘fundamentele
ontdekkingstocht’ naar godsdienstigheid, zoals een lid van de Hervormde Raad
voor Kerk en School kort tevoren in dagblad Trouw had verkondigd.116 Volgens
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Tielman was de christelijke grondslag van een school daarmee volledig
uitgekleed. Voor hem was slechts een conclusie gerechtvaardigd:
‘Dat betekent dat je daar de consequentie aan verbindt dat je de zuilen afschaft.
Nee, dat doen ze niet, ze zeggen dat ze zich open moeten gaan stellen voor
andere godsdiensten, want islamieten zouden hun kinderen dan naar een
christelijke school sturen omdat daar in God wordt geloofd. Nou ja, nou moet
ik wel ontzettend hartelijk lachen, want als je het verschil tussen Allah en de
117
christelijke God al niet meer ziet, waar blijf je dan?’

De vroegere ergernis binnen het openbaar onderwijs, die zich vooral keerde
tegen de afzondering van christenen in eigen scholen, maakte bij Tielman plaats
voor ergernis die voortkwam uit de gedachte dat het bijzonder en openbaar
onderwijs feitelijk sterk op elkaar leken, maar dat het bijzonder onderwijs dit
niet wilde toegeven.
Toch zou het te eenzijdig zijn om de ontvankelijkheid van het bijzonder
onderwijs voor migranten louter af te doen als teken van hypocrisie,
voortgekomen uit overlevingsdrang. De ruimdenkendheid van het protestants en
katholiek onderwijs tegenover andersdenkenden was immers niet alleen vanuit
strategisch oogpunt gunstig. Zij hing ook samen met een godsdienstige
ontwikkeling die zich binnen het bijzonder onderwijs had voltrokken. Vanuit de
gedachte dat religie een persoonlijke zaak was, schrokken voorstanders van
bijzonder onderwijs er steeds meer voor terug om de buitenwereld en elkaar
theologisch gezien de maat te nemen. Wanneer dit wel gebeurde, zoals bij het
ontslag van communistische docenten, viel forse interne kritiek te verwachten.
Daarom was het niet verwonderlijk dat protestanten en katholieken ook in hun
houding tegenover migranten voorzichtig waren en niet ogenblikkelijk naar het
instrument van evangelisatie grepen. Die houding kan gelden als teken van
principeloosheid, maar kan net zo goed worden uitgelegd als blijk van
ruimdenkendheid.
Tegelijkertijd had die ruimdenkendheid haar grenzen. Protestanten en
katholieken bleven zich in de jaren zeventig sterk maken voor eigen scholen,
omdat zij zich niet in de levensvisie van andersdenkenden herkenden. Zij
meenden dat de onderwijsvrijheid een groot goed was, omdat deze vrijheid aan
ouders de ruimte gaf om onderwijs op basis van eigen levensbeschouwelijke
overtuigingen vorm en inhoud te geven. Zoals in de jaren tachtig zou blijken,
vonden zij deze onderwijsvrijheid, die je in feite als vorm van godsdienstige
segregatie zou kunnen zien, juist bedreigend als het om nieuwkomers ging.118 In
dat geval gold afzondering juist als bedreigend en moesten Nederlanders en
117
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buitenlanders in hetzelfde klaslokaal zitten. En hoewel voorstanders van
openbaar, protestants en katholiek onderwijs in dat klaslokaal ruimte wilden
bieden aan nieuwkomers, stelden zij bij voorkeur zelf de grenzen van de
interculturele interactie vast. PCO Magazine tekende in 1980 dan ook uit de
mond van minister Pais op dat respect voor andere culturen van groot belang
was, maar ‘de buitenlander moet zich ook realiseren dat-ie in Nederland
119
woont’.
Jos van Kemenade, die in 1981 kortstondig als minister van Onderwijs
terugkeerde in het centrumlinkse kabinet-Van Agt II, werkte deze cryptische
uitspraak verder uit. Hij vond dat de culturele identiteit van buitenlanders
gerespecteerd moest worden, maar meende ook dat behoud van de eigen
culturele identiteit in geen geval ‘in strijd [mag] komen met de waarden die diep
verankerd liggen in de Nederlandse samenleving. (…) In dat soort zaken is
assimilatie in het Nederlandse waardepatroon noodzakelijk’. 120 Binnen het
onderwijs zelf viel een vergelijkbare beheersingsdrang te bespeuren. Zo maakte
een anoniem geciteerde deelnemer aan een debat over multicultureel onderwijs,
in
1978
georganiseerd
door
de
Nederlandse
Federatie
van
121
Onderwijsvakorganisaties, zich sterk voor ‘bi-cultureel onderwijs’.
Dit
bicultureel onderwijs, in de late jaren zeventig een veelgebruikte term, ging uit
van de gedachte dat migrantenkinderen zowel in de cultuur van hun vroegere
thuisland als in de Nederlandse cultuur onderwijs moesten krijgen om de
aansluiting thuis en op school zo goed mogelijk te waarborgen. Dat klonk
ruimdenkend, maar uit de motivatie die de deelnemer aan het NFO-debat gaf,
bleek vooral beheersingsdrang: ‘Wanneer het onderwijs geen bi-culturele
benadering wenst, ontstaat allerlei wildgroei. Ouders gaan dan zelf het onderwijs
vanuit hun eigen cultuur organiseren. Dat is een doodgriezelige zaak. Het
ontwikkelen van bi-cultureel onderwijs kan de wildgroei tegengaan’.122
De scheiding op basis van geloofsovertuiging waaraan het gevestigde
bijzonder onderwijs zijn bestaansrecht ontleende, werd zelfs door pleitbezorgers
van protestantse en katholieke scholen niet wenselijk geacht voor nieuwkomers.
Die houding ontmoette aan het einde van de jaren zeventig nog geen zichtbare
weerstand in het onderwijsdebat. Nieuwkomers zelf hadden in de onderwijspers
van de late jaren zeventig nauwelijks een eigen stem. Vakbondswerkgroepen
voor buitenlandse leraren ontstonden pas in de jaren tachtig, het debat over
multicultureel onderwijs stond nog in de kinderschoenen en de eerste
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123

islamitische school zou in Nederland nog tien jaar op zich laten wachten.
Hierdoor konden gevestigde onderwijsorganisaties relatief gemakkelijk over het
lot van de nieuwkomers beslissen.
De houding die de onderwijsorganisaties ten aanzien van nieuwkomers
innamen, werd niet alleen ingegeven door de drang van onderwijsorganisaties
om nieuwe buitenlandse leerlingen naar hun scholen te lokken, noch kwam zij
louter voort uit een vrees voor het onbekende, al speelden beide motieven
ongetwijfeld wel een rol.124 Belangrijker was de wens om de ‘opvoeding’ van
nieuwkomers tot individuele, verantwoordelijke burgers met kracht ter hand te
nemen. De aanwezigheid van culturele minderheden in het onderwijs gaf
leerkrachten, in de woorden van KOV-onderwijsbestuurder Joke Roovers, een
‘dure plicht om voor hen te zorgen’. 125 Waar Nederlanders hun eigen
ontplooiing ter hand moesten nemen en de leidende hand van de politiek in het
onderwijs daarvoor niet nodig hadden, hield men bij de ontplooiing van
nieuwkomers bij voorkeur een oogje in het zeil door hen de helpende hand te
reiken.
Emancipatiehulp
Toen J.F. Vos in 1981 het ambt van hoogleraar onderwijskunde aanvaardde, riep
hij de resonansbijeenkomst uit 1972 in herinnering waarmee het gesprek tussen
overheid en onderwijs over de middenschool geopend was. Terugkijkend
dichtte hij aan de bijeenkomst een historische betekenis toe. 126 Tijdens de
bijeenkomst, vertelde Vos, had onderwijssocioloog M.J.A.M. Matthijssen zich
sterk gemaakt voor een middenschool op basis van het ‘zelfbeschikkingsmodel’.
Als docenten het kind leerden zijn eigen talenten te onderkennen en zich
zelfstandig te ontplooien, zou een grotere maatschappelijke gelijkheid op basis
van gelijke kansen mogelijk zijn. Vos sprak van ‘emancipatie door individuele
zelfontplooiing’ en betoogde dat dit uitgangspunt aan het begin van de jaren
zeventig door vrijwel alle onderwijskundigen werd verondersteld en
127
onderschreven.
Leon van Gelder, die ook op de resonansbijeenkomst had gesproken,
rook echter onraad. Eerder dan veel van zijn collega’s voorzag Van Gelder dat
de opvoeding tot zelfontplooiing tot scherpe concurrentie tussen leerlingen kon
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leiden. Vos gaf hem achteraf gelijk. De sterke nadruk op individuele
zelfontplooiing die de middenschool van de jaren zeventig kenmerkte, had reeds
bestaande ongelijkheid slechts in nieuwe vormen gegoten, dus bestendigd. 128
Van Gelder leek zich te realiseren dat zijn profetische woorden waren
uitgekomen. In het jaar waarin Vos aan zijn hoogleraarschap begon, nam Van
Gelder afscheid. De gedreven Groningse onderwijskundige, die zich ruim
vijftien jaar sterk had gemaakt voor de middenschool, moest aan het einde van
zijn loopbaan constateren dat de onderwijshervorming er vooralsnog niet was
gekomen, dat ‘het planmatige in het onderwijsbeleid (…) maar beperkt [was]’, al
was de ongelijkheidsproblematiek op school nog even groot en bleef de inzet
129
voor emancipatie onverminderd van belang.
Vos en Van Gelder bekritiseerden in 1981 een onderwijsveld dat
emancipatie van leerlingen nastreefde, maar het geloof in een collectieve aanpak
was kwijtgeraakt. Dit geloof in aangestuurde, structurele emancipatie via het
onderwijs, dat aan het begin van de jaren zeventig breed was omarmd, raakte
binnen enkele jaren omstreden. De weerstand tegen staatsgestuurde
onderwijshervormingen begon bij de VVD, die binnen het onderwijs steun
vond onder protestantse en katholieke besturenorganisaties en in het Nederlands
Genootschap van Leraren, en in de politiek krachtig werd vertegenwoordigd
door VVD’er Neelie Smit-Kroes. Deze critici van staatsgestuurde
onderwijshervormingen richtten hun pijlen vooral op het ideologische karakter
van de onderwijsvernieuwingen. Zij stelden de hervormingsplannen van minister
Van Kemenade voor als een vorm van socialistische indoctrinatie die de vrijheid
van het individuele kind bedreigde. Daarmee kwamen zij aanvankelijk tegenover
een links kamp van confessionele onderwijsvakverenigingen en het openbaar
onderwijs te staan, dat deze vermeende ‘linkse indoctrinatie’ beschouwde als een
vorm van noodzakelijke maatschappelijke bewustwording. Alleen als kinderen
leerden ongelijkheid en onrechtvaardigheid in de samenleving te herkennen,
werd de opbouw van een betere samenleving naar hun mening mogelijk. Wie
niet opzettelijk naar maatschappelijke bewustwording streefde, verdedigde
volgens dit linkse kamp impliciet de status quo en indoctrineerde daardoor
evenzeer.
Pas in de loop van de jaren zeventig werd deze impasse doorbroken, met
aanzienlijke gevolgen voor de door Van Kemenade beoogde middenschool.
Vanaf die tijd werd ook in linkse kringen het geloof in onderwijsvernieuwing
van staatswege afgeworpen. De gedachte dat de overheid haar burgers tot
zelfstandige, vrije individuen moest opvoeden, stond haaks op het denkbeeld dat
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het individu slechts vrij en verantwoordelijk kon zijn als het de kans kreeg zich
van meet af aan vrij te ontplooien. De staatsgestuurde emancipatie van kinderen
tot vrije, verantwoordelijke burgers verloor hierdoor krediet. Zelfs een vakbond
als de ABOP, die aan de middenschool bleef vasthouden, verliet het idee dat
onderwijs tot maatschappijvernieuwing moest leiden. In de vroege jaren tachtig
maakte de bond zich sterk voor het scheppen van gelijke onderwijskansen voor
individuen die deze kansen vervolgens zelf moesten grijpen, waardoor de linkse
onderwijsbond het VVD-standpunt inmiddels dicht genaderd was. 130 Hoezeer
links en rechts ook van elkaar verschilden in de jaren zeventig, zij wisten zich in
toenemende mate verenigd in hun afkeer van overheidsinmenging in processen
van emancipatie. De emancipatiestrijd kon in het vervolg beter door zelfstandige
individuen worden gevoerd.
Deze interpretatie van emancipatie als een persoonlijke
verantwoordelijkheid was nieuw. In het verleden gold de emancipatiestrijd van
katholieken en protestanten, met de schoolstrijd als hoogtepunt, juist als
groepsproces. In de jaren zeventig ging emancipatie niet langer om
groepsrechten, maar om het recht van ieder individu om – zoals de katholieke
redacteur Jacques Levij het in 1975 formuleerde – ‘zichzelf te ontdekken’ zonder
131
opgelegde druk van buitenaf en zonder opgedrongen verwachtingspatronen.
Dit ideaal van zelfemancipatie, dat tegen het einde van de jaren zeventig zelfs
door voorstanders van de middenschool werd onderschreven, stuitte echter al
snel op grenzen. Nu emancipatie niet langer duidde op een collectieve
maatschappelijke strijd tegen autoriteit, ongelijkheid en disciplinering, maar in
plaats daarvan een persoonlijke verantwoordelijkheid was geworden, werd
emancipatie individueel ‘meetbaar’. Geëmancipeerdheid werd hierdoor een
persoonlijke eigenschap, iets wat men wel of niet kon zijn. Zoals in de jaren
tachtig zou blijken, leidde dat tot een scherpe tegenstelling tussen
‘geëmancipeerden’ en ‘ongeëmancipeerden’, die een bron van nieuwe
ongelijkheid werd.
Al snel bleek dat de toegang tot de zelfbenoemde geëmancipeerde
samenleving niet voor ieder individu was weggelegd. In discussies over
ontslagkwesties in het bijzonder onderwijs werd godsdienstigheid voor het eerst
geportretteerd als teken van zelfgekozen afhankelijkheid. Zij gold niet primair als
een persoonlijke keuze, maar juist als teken van onderwerping aan een
groepcultuur die persoonlijke vrijheid inperkte. Terwijl religiositeit werd
vereenzelvigd met beklemmende groepsnormen, werd vaak vergeten dat ook de
keuze voor een geloof, met de groepsnormen die daar bij horen, een eigen
keuze kan zijn die op basis van eigen afwegingen wordt gemaakt. De
130
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groepsnormen van de ‘geëmancipeerde samenleving’ bleven tegelijkertijd buiten
schot: de verplichting om zelf keuzes te maken, zelf verantwoordelijkheid te
dragen, gezagsvormen kritisch te bevragen en aangeboden onderwijskansen te
grijpen.
Ten slotte plaatste het onderscheid tussen geëmancipeerde en
ongeëmancipeerde individuen maatschappelijke nieuwkomers in een
afhankelijkheidspositie. Uitgaande van de gedachte dat nieuwkomers in de
Nederlandse samenleving moesten participeren, zetten openbare, protestantse en
katholieke scholen zich aan het einde van de jaren zeventig in voor de
emancipatie van migrantenleerlingen. Zij veronderstelden dat nieuwkomers hulp
nodig hadden om zich tot zelfredzame burgers te ontplooien. Gevestigde
onderwijsorganisaties hoopten de benodigde bijscholing in emancipatie te
kunnen bieden. De emancipatie van nieuwkomers moest daarom gestalte krijgen
binnen het reguliere onderwijs. Ruimte voor andere culturen was daarbij van
belang, mits de emancipatiedoelen van individuele vrijheid en
verantwoordelijkheid daardoor niet in de knel kwamen. Door zelf het heft in
handen te nemen, hoopten de bestaande onderwijsorganisaties een ‘juiste’
uitkomst van allochtonenemancipatie te verzekeren. Maar juist die goedbedoelde
emancipatiehulp leverde in de jaren tachtig nieuwe ongelijkheid op.
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Hoofdstuk 6: Verstoting
Grenzen van de individuele vrijheid (1982-1990)
In januari 1985 verbood de gemeente Alphen aan de Rijn hoofddoekjes op haar
openbare scholen. Toenemende problemen in het onderwijs hadden de
gemeenteraad tot dat besluit gebracht. In de Leidse Courant gaf de plaatselijke
coördinator minderhedenbeleid A. van Garderen tekst en uitleg over het nieuwe
gemeentelijke beleid: ‘Het laatste half jaar hebben we in Alphen plotseling een
opleving van de belangstelling voor Islamitische gebruiken en dat geloof gehad’.1
De gemeente vermoedde een verband met de recente oprichting van de eerste
moskee in Alphen en maakte zich zorgen over de strikte religieuze moraal die de
plaatselijke moslimgemeenschap sindsdien uitdroeg. Van Garderen benadrukte
dat die strikte moraal tot onrust in het onderwijs leidde. De vertrouwde
biologieles en de gymlessen raakten omstreden, islamitische vaders klaagden over
de kleding van leraressen en hoofddoekjes op school kwamen steeds vaker voor.
De gemeente had advies ingewonnen bij een islamoloog, die haar verzekerde dat
de Koran het dragen van een hoofddoek niet verplichtte. Hierop deed de
gemeente de hoofddoek op openbare scholen in de ban. Hoewel zij geen
hoofddoekjesverbod aan bijzondere scholen kon opleggen, sprak de gemeente in
goed overleg met het plaatselijke protestants en katholiek onderwijs af dat
weggestuurde moslimmeisjes daar niet alsnog werden toegelaten.
Waartoe diende het hoofddoekjesverbod? De gemeente Alphen aan de
Rijn worstelde zichtbaar met die vraag. Van Garderen verklaarde dat de
gemeente wel moest handelen, omdat ‘leerlingen [anders] straks ook met een
ijsmuts op school verschijnen. Dat kan je dan natuurlijk niet meer verbieden’.2
Met een nachtvorst van 18,3 graden was de ijsmuts op 8 januari 1985 inderdaad
moeilijk uit te bannen, maar het is de vraag of angst voor ijsmutsen de gemeente
3
tot haar standpunt bracht. Ze wekte vooral de indruk over één nacht ijs te zijn
gegaan. Het hoofddoekjesverbod liet veel problemen die Van Garderen
opsomde onaangeroerd, zoals de commotie over biologie en gym en de klachten
over de kleding van personeel. De consequenties van het verbod waren
bovendien slecht doordacht. Waar moesten de leerplichtige moslimmeisjes uit
1
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Volgens de gegevens van het Koninklijk Nederlands Metrologisch Instituut, online te
raadplegen via http://www.knmi.nl/klimatologie/daggegevens/index.cgi (geraadpleegd
op 28 mei 2012).
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Alphen naar toe, als zij op alle plaatselijke scholen werden geweerd? Met het
hoofddoekjesverbod leek de gemeente een signaal te willen afgeven. En dat
signaal werd van hogerhand niet op prijs gesteld. In antwoord op schriftelijke
Kamervragen oordeelde onderwijsminister Wim Deetman dat de gemeente haar
boekje te buiten was gegaan en ‘dat het verbieden aan leerlingen een hoofddoek
4
te dragen niet past in onze huidige samenleving’. Hij hoefde de gemeente
echter niet meer tot de orde te roepen. Alphen had het hoofddoekjesverbod
inmiddels alweer afgeschaft.
Het hoofddoekjesverbod in Alphen aan de Rijn gold in de jaren tachtig,
politiek gezien, als een geval apart. De snelle afloop van de kwestie laat dat
treffend zien: het hoofddoekjesverbod werd net zo snel weer ingetrokken als het
een maand eerder nog was ingevoerd. Waar het politieke incident echter
overwaaide, raakte het Nederlandse onderwijs in de jaren tachtig in de ban van
discussies over plaats en positie van migranten in de Nederlandse samenleving.
Deze discussies begonnen als pragmatische gesprekken over de aanpak van een
groeiende groep anderstalige leerlingen in het onderwijs. Maar al snel verbreedde
de discussie zich. Aan het einde van de jaren tachtig strekte zij zich uit tot de
problematiek van ‘zwarte scholen’, de concentratie van migranten in oude
stadswijken, de aard van de islam, taalonderwijs aan buitenlanders, de ‘tweede
generatie’ allochtonen in het onderwijs en de hoofddoek.
Over de jaren tachtig zijn nog vrijwel geen historische studies
verschenen, maar voor zover er een publieke herinnering aan het decennium
bestaat, speelt de multiculturele samenleving daarin een marginale rol. 5 Het
bekende politieke essay ‘Het multiculturele drama’, dat Paul Scheffer in januari
2000 in NRC Handelsblad publiceerde, heeft de toon voor de herinnering aan
het vroege multiculturalisme gezet. In ‘Het multiculturele drama’ hekelde
Scheffer de wijze waarop de Nederlandse multiculturele samenleving in de
voorafgaande decennia gestalte had gekregen. Nederland stelde volgens Scheffer
onvoldoende eisen aan maatschappelijke nieuwkomers, bezondigde zich
hierdoor aan ‘gemakzuchtig multiculturalisme’ en liet nieuwkomers in hun sop
gaarkoken, waardoor ‘hele generaties onder het mom van tolerantie [werden]
afgeschreven’. 6 Scheffers boodschap werd nadien samengevat in de collectieve
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De enige studie die over de jaren tachtig als decennium verscheen, is Jouke Turpijn,
80’s dilemma. Nederland in de jaren tachtig (Amsterdam 2011). Turpijns studie richt zich
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wijsheid dat ‘Onze tolerantie (…) gaandeweg [is] omgeslagen in
onverschilligheid’, een leuze die vervolgens als etiket op het verleden is geplakt.7
Waar Scheffers negatieve oordeel over de vermeende Nederlandse
tolerantie omstreden raakte, heeft het historische beeld van de naïeve, achteloze
multiculturele samenleving van de jaren tachtig en negentig standgehouden. Piet
de Rooy merkte in Republiek van rivaliteiten op dat ‘de eenheid van Nederland
zich [tussen de jaren zestig en de late jaren negentig] ontwikkeld had door vooral
het recht op anders-zijn te erkennen’, waardoor er een gebrek ontstond aan
‘voorbeeld en vorm om de migranten ergens toe te verplichten’.8 Scheffer zelf
heeft, zeven jaar na het verschijnen van zijn oorspronkelijke essay, betoogd dat
onverschillige verdraagzaamheid en vermijding in Nederland nog altijd aan de
9
orde van de dag zijn. En hoewel de Amsterdamse antropoloog Thijl Sunier
recent kanttekeningen heeft geplaatst bij het beeld van vroegere
onverschilligheid ten opzichte van de islam, richt het onvermijdelijke
begrippenpaar van tolerantie en onverschilligheid nog altijd onze herinnering aan
de multiculturele jaren tachtig.10
Dit beeld van onverschilligheid berust niet op historisch onderzoek,
maar is onderdeel van een politiek vertoog. Hedendaagse pleidooien voor een
zelfbewuste Nederlandse cultuur, voor maatschappelijke toegangseisen en voor
culturele verheffing van migranten hebben het verleden tot politiek spiegelbeeld
van het heden gemaakt. De jaren tachtig, waarin de multiculturele samenleving
in Nederland ontstond, gelden daardoor de facto als jaren waarin het
cultuurrelativisme overheerste, waarin nauwelijks eisen aan migranten werden
gesteld, waarin nieuwkomers onder het voorwendsel van tolerantie aan hun lot
werden overgelaten. Dit dominante beeld van onverschilligheid, van ‘lege
tolerantie’, valt niet te rijmen met de betrokkenheid bij de multiculturele
samenleving die in de jaren tachtig in het onderwijs zichtbaar werd. 11 De
aandacht voor multiculturalisme was hier enorm. Discussies over intercultureel
onderwijs, zorgen over zwarte scholen, debatten over onderwijs in eigen taal en
cultuur, beschouwingen over wijkenproblematiek, taalachterstanden, antiracismewetgeving en hoofddoekjes passeerden in de onderwijspers week na
week de revue.
7
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De opbouw van de multiculturele samenleving in het Nederlandse
onderwijs berustte in de jaren tachtig dan ook niet op onverschilligheid, maar op
betrokkenheid. Het feit dat die betrokkenheid nog maar nauwelijks wordt
herinnerd, heeft alles te maken met de wijze waarop zij gestalte kreeg. In de
jaren tachtig werd de opname van migranten in de Nederlandse samenleving
hoofdzakelijk voorgesteld als een emancipatieproces dat nieuwkomers in staat
zou stellen ‘met behoud van eigen identiteit’ een plaats te verwerven in de
Nederlandse samenleving. Achteraf is dit streven naar emancipatie van
buitenlanders vaak geïnterpreteerd als gemakzucht van autochtone Nederlanders,
die de verheffing van culturele minderheden aan henzelf overlieten en
integratieproblemen lieten voortbestaan. Zoals ik echter zal betogen, is dat een
forse onderschatting van het dwingende karakter dat het begrip ‘emancipatie’ in
de jaren tachtig voor migranten had.
Om dit dwingende karakter beter te kunnen begrijpen, worden in dit
zesde hoofdstuk twee verschillende processen naast elkaar gelegd die in de jaren
tachtig beide onder de noemer ‘emancipatie’ werden geschaard: de seksuele
emancipatie van vrouwen en homoseksuelen en de culturele emancipatie van
moslims in het Nederlandse onderwijs. Beide thema’s symboliseren de centrale
vraagstukken waarmee het onderwijsveld in de jaren tachtig te maken kreeg.
Seksuele emancipatie werd actueel omdat in 1983 een herziene grondwet werd
aangenomen met het non-discriminatiebeginsel, artikel 1, als nieuw grondrecht.
Dat riep de vraag op hoe het nieuwe discriminatieverbod te rijmen viel met
artikel 23, de vrijheid van onderwijs. Mochten protestantse en katholieke
scholen homoseksuele leraren weigeren omdat zij recht hadden op een eigen
groepscultuur, gebaseerd op hun interpretatie van de bijbel? Of bezondigden zij
zich daarmee aan discriminatie en homofobie? Was de gelijkheid tussen man en
vrouw een politiek strijdpunt waarover men van mening mocht verschillen, of
moest iedere onderwijsorganisatie aan beide seksen gelijke kansen bieden?
Moslimemancipatie werd in de jaren tachtig een actuele kwestie door de
veranderende samenstelling van schoolklassen, vooral in grote steden. Leraren en
onderwijsbestuurders vroegen zich in de jaren tachtig steeds vaker af hoe een
groeiende groep migranten in het onderwijs moest worden opgenomen, en hoe
moslims soepel konden ingroeien in het moderne, ontzuilde, geëmancipeerde
Nederland.
De emancipatieprocessen van moslims en homoseksuelen vertoonden
een belangrijke overeenkomst. In beide gevallen werd verondersteld dat deze
achtergebleven groepen toegang moesten krijgen tot een Nederlandse
samenleving die zichzelf reeds als geëmancipeerd beschouwde. Dat vergde
specifiek emancipatiebeleid, gericht op achtergebleven doelgroepen.
Tegelijkertijd waren de verschillen tussen beide emancipatieprocessen
hemelsbreed. Waar homoseksuelen en vrouwen via eigen werkgroepen
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zelfstandig werkten aan hun emancipatieproces, werden moslims verondersteld
hulp nodig te hebben bij hun emancipatie in de Nederlandse samenleving. Als
het om buitenlanders, en vooral om moslims ging, waren het niet de
betrokkenen zelf, maar autochtone Nederlanders die de regie over het
emancipatieproces voerden. Het succes van moslimemancipatie werd hierdoor
aan specifieke culturele maatstaven afgemeten: individuele vrijheid en
verantwoordelijkheid, tolerantie voor andersdenkenden en gelijkheidsdenken.
Dit emancipatieproces liet weliswaar ruimte voor een zeker ‘behoud van eigen
identiteit’, maar slechts als die identiteit strookte met de diepere waarden van de
geïndividualiseerde samenleving. 12 Moslimemancipatie richtte zien niet op
‘worden wie je bent’, maar op ‘worden zoals wij’.
Zo groeide de inzet voor emancipatie onbedoeld uit tot schild tegen
buitenlandse invloeden. Hoewel Nederlandse leraren en onderwijsbestuurders
zich vol goede wil inzetten voor een ruimhartige opname van migranten in
school en samenleving, achtten zij deze opname pas geslaagd als nieuwkomers
net zo modern, ontzuild, individualistisch, kortom: net zo geëmancipeerd waren
als ‘gewone’ Nederlanders. Terwijl het geïndividualiseerde, gemoderniseerde en
geëmancipeerde Nederland individuele vrijheid en verantwoordelijkheid voor al
haar burgers in het vooruitzicht stelde, beperkte zij die vrijheid en
verantwoordelijkheid ongemerkt tot die groepen die haar individualistische
beginselen
omarmden.
Maatschappelijke
nieuwkomers
die
de
individualiseringswaarden afwezen, werden verondersteld daartoe gewoonweg
nog niet in staat te zijn en moesten via een geleid emancipatieproces tot diepere,
modernere inzichten komen. Zo schiep de geïndividualiseerde samenleving haar
eigen politieke correctheid en haar eigen buitenstaanders. In de geëngageerde
strijd voor individuele vrijheid en verantwoordelijkheid voor allen ontstond
ongemerkt een hechte, samenbindende, maar begrensde groep van
zelfbenoemde ‘geïndividualiseerden’ die niet-geïndividualiseerden afwees en haar
eigen individualistische beginselen onaantastbaar waande.
Scheiding der geesten in het bijzonder onderwijs
Aan het begin van de jaren tachtig zag het Nederlandse onderwijsveld zich voor
een moeilijk vraagstuk met een onzekere uitkomst geplaatst. Sinds de instelling
van de staatscommissie Cals-Donner in 1967 had een politieke discussie gewoed
over de noodzaak tot politieke vernieuwing en over de herziening van de
grondwet.13 In 1983 werd de nieuwe grondwet uiteindelijk gepresenteerd. De
12
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Nederlandse onderwijsvrijheid werd daarin opgenomen als een van de 23
‘grondrechten’, een nieuw hoofdstuk waarmee de grondwet voortaan opende.14
Terwijl de onderwijsvrijheid werd hernummerd van artikel 208 naar artikel 23,
werd aan de lijst van grondrechten ook een nieuw artikel toegevoegd. Artikel 1,
het non-discriminatiebeginsel, schreef aan alle Nederlanders voor: ‘Allen die zich
in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras,
geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan’. 15 De vraag die zich
hierdoor aandiende laat zich raden. Hoe viel het non-discriminatiebeginsel te
rijmen met de vrijheid van onderwijs, die scholen de vrijheid bood om in hun
personeels- en toelatingsbeleid onderscheid te maken op basis van religieuze
beginselen? Als een christelijke school bijvoorbeeld met een beroep op religieuze
gewetensbezwaren homoseksuelen wilde weren, waren die gewetensbezwaren
dan een uiting van onderwijs- of godsdienstvrijheid, of een schaamlap voor
discriminatie?
De botsing van de artikelen 1 en 23 plaatste Nederlandse
onderwijsbestuurders en leraren voor een ingewikkeld ethisch dilemma, dat ten
diepste draaide om een weging tussen individuele rechten en groepsrechten.
Artikel 23 regelde een uitgangspunt dat binnen het Nederlandse onderwijs lange
tijd gemeengoed was geweest: de gelijke behandeling van verschillende
levensbeschouwelijke groepen in het onderwijs. Elke godsdienstige groep had
hierdoor het recht om, in eigen kring verenigd, eigen religieuze gedragsregels en
gebruiken vast te stellen en buitenstaanders uit hun scholen te weren, ter
bescherming van de eigen identiteit. Artikel 1 ging uit van de gelijke
behandeling van individuen. Alle Nederlandse burgers moesten in gelijke
gevallen gelijk worden behandeld. Beide beginselen stonden op gespannen voet
met elkaar, maar de weging tussen artikel 1 en artikel 23 was nog niet duidelijk.
Daarover begonnen in de vroege jaren tachtig de eerste discussies, die nog
verder werden aangewakkerd toen de Nederlandse overheid artikel 1 wilde
uitwerken in de nieuwe Wet Gelijke Behandeling.

14

Voorheen bestond geen soortgelijk onderscheid tussen het hoofdstuk ‘grondrechten’
en de overige hoofdstukken, die de staatkundige vormgeving van Nederland regelen.
Van oudsher werd de onderwijsvrijheid vermeld in hoofdstuk 10: ‘Van het Onderwijs en
het Armbestuur’ (van 1848 tot de grondwet van 1922), later in hoofdstuk 12 (vanaf de
grondwet van 1938 tot en met de grondwet van 1972). Het verkregen recht had dan
ook geen vaste plaats. In 1848 was de onderwijsvrijheid geregeld in artikel 194, van 1887
tot en met 1917 in artikel 192, in 1922 in artikel 195, in de twee daaropvolgende
grondwetten van 1938 en 1948 zakte zij af naar respectievelijk 200 en 201. Sinds de
grondwet van 1953 werd de onderwijsvrijheid in artikel 208 neergeschreven.
15
Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden (1983), online te raadplegen via
http://www.denederlandsegrondwet.nl (geraadpleegd op 8 juni 2012).

203

De ontluikende discussie over artikel 1 en de Wet Gelijke Behandeling
dreef van meet af aan een wig tussen het openbaar onderwijs en de protestantse
en katholieke onderwijsvakverenigingen enerzijds, en de besturenorganisaties
voor bijzonder onderwijs anderzijds. Het hoofdbestuur van de katholieke
onderwijsvakvereniging KOV wees al in maart 1982 op het grote belang van
artikel 1, omdat ‘het individu het recht heeft beschermd te worden tegen een
ander individu’.16 Het hoofdbestuur vond dat de onderwijsvrijheid daarom geen
dekmantel voor discriminatie mocht zijn. 17 De benoemingsvrijheid van
katholieke en protestantse scholen kwam daarmee op de tocht te staan. De
protestantse onderwijsvakvereniging PCO sprak dan ook omzichtig over de
kwestie, maar liet in de praktijk blijken dat zij artikel 1 boven artikel 23 stelde.
Zo verzette PCO zich tegen het ontslag van homoseksuele werknemers in het
protestants onderwijs, ook als dat op religieuze gronden gebeurde. In 1984 nam
de protestantse vakvereniging bovendien het initiatief tot oprichting van een
homogroep in eigen gelederen en verklaarde zij dat het veelgehoorde
bevestigende antwoord op de vraag ‘Mag een christelijke school homo’s
weigeren?’ daartoe aanleiding gaf. 18 Achterstelling van individuele
personeelsleden op protestantse scholen werd fel bestreden.
De houding die de protestantse en katholieke onderwijsvakverenigingen
tegenover artikel 1 aannamen, was verweven met institutionele belangen. De
vakverenigingen bewaakten immers werknemersrechten en waren hierdoor
sneller geneigd de rechten van individuele, achtergestelde werknemers te
beschermen, dan de benoemingsvrijheid te bewaken die schoolbesturen de
mogelijkheid bood om werknemers te weren. De besturenorganisaties
bekommerden zich daarentegen om het bestuur van het bijzonder onderwijs en
alle jurisprudentie die daarbij kwam kijken. Zij bewaakten de vrijheid van
schoolbesturen en accentueerden daarom het belang van artikel 23. Zoals de
protestantse hoogleraar sociaal-economische geschiedenis W.J. Wieringa in 1982
benadrukte, had een organisatie als de protestantse besturenraad een dubbele
verantwoordelijkheid. De besturenraad verzette zich tegen discriminatie in het
onderwijs, maar moest ook de belangen beschermen van orthodox-christelijke
groepen, die gewetensbezwaren koesterden tegen zaken als ongeloof en
homoseksualiteit. 19 Het Centraal Bureau voor het Katholiek Onderwijs stelde
zich in 1982 op hetzelfde standpunt.20
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Het Katholieke Schoolblad jrg. 45, afl. 7-8, 6 maart 1982, 11.
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Inkom jrg. 6, afl. 2, februari 1982, 29-30. Binnen orthodox-christelijke kringen heerste
inderdaad veel verontwaardiging over de invoering van artikel 1. Zo meenden de
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Al is het belangrijk om deze institutionele belangen in ogenschouw te
nemen, toch valt het debat over artikel 1 en artikel 23 in de jaren tachtig niet tot
een eenvoudige belangenstrijd te reduceren. Dat bleek toen de discussie op de
spits werd gedreven na het ontslag van de voormalige priester en godsdienstleraar
Sjaak Oberijé aan het katholieke Stedelijk Lyceum van Maastricht. Oberijé, die
sinds een jaar aan het Stedelijk Lyceum verbonden was, vernam in de zomer van
1983 van zijn schooldirectie dat hij niet langer als docent kon aanblijven. De
reden voor zijn ontslag lag in de privésfeer: Oberijé woonde samen met een
homofiele vriend. Volgens de Roermondse bisschop Jo Gijssen was die
levenswijze onverenigbaar met de levenswandel die een katholieke school van
21
haar personeelsleden mocht verwachten. Katholicisme eindigde immers niet bij
de voordeur. Volgens Gijssen konden katholieke scholen hun geloofwaardigheid
onmogelijk behouden als hun personeelsleden zich niet aan de katholieke
geloofsbeginselen, zeden en gewoonten hielden, op het werk maar ook privé. In
augustus 1983 werd Oberijé de laan uitgestuurd.
De openbare onderwijsvakbond ABOP pikte dat niet en spande een
procedure aan. Het ontslag van Oberijé bracht veel commotie teweeg. Steun uit
de protestantse en katholieke onderwijsvakorganisaties volgde spoedig en een
klein jaar na het ontslag verzamelden vertegenwoordigers van de
onderwijsvakorganisaties ABOP, KOV en PCO, de Vereniging voor Openbaar
Onderwijs, de ambtenarenvakbond Abva/Kabo, het Humanistisch Verbond en
diverse vrouwen- en homo-organisaties zich in de straten van Maastricht.
Gezamenlijk demonstreerden ze tegen het ontslagbesluit van Gijssen. Tijdens de
protestestmanifestatie distantieerden de vakbondsbestuurders Herman Brinkman
en Wim Visser zich namens de KOV van het bisschoppelijk besluit. Brinkman
verklaarde tijdens de bijeenkomst dat ‘het voor christenen op grond van het
evangelie onverdragelijk moet zijn, dat mensen worden gediscrimineerd omwille
van de keuze die zij in hun leven maken’, en hij vervolgde: ‘Hoe mensen hun
leven willen inrichten, hoe mensen menselijke warmte, genegenheid en liefde
willen beleven gaat alleen hen aan. Het is beschamend, dat juist christenen en
christelijke leiders het op dit punt zo vaak hebben laten afweten en het ook
22
thans nog laten afweten’.

dat artikel 1 en de daaruit voortvloeiende Wet Gelijke Behandeling ‘anti-christelijk’
waren, omdat hiermee een keurslijf van antidiscriminatie, emancipatie en gelijkheid aan
burgers werd opgedrongen. Jasper Klapwijk, ‘Het GPV en de vorming van een
religieuze identiteit in ontzuilend Nederland’ in: Thijl Sunier e.a. (red.), Emancipatie en
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De katholieke onderwijsvakorganisatie KOV en de protestantse PCO
namen in 1984 stelling. Gesteld voor de keuze tussen de onderwijsvrijheid, die
bijzondere scholen in staat stelde hun eigen personeelsbeleid te voeren, en het
non-discriminatiebeginsel, dat het maken van onderscheid op basis van seksuele
voorkeur verbood, kozen zij met overtuiging voor het laatste. Dat was
verrassend. Van oudsher hadden protestantse en katholieke onderwijsorganisaties
de vrije personeelskeuze in het bijzonder onderwijs als een verworven recht
verdedigd. Nu waren zij bereid dat recht aan de strijd tegen discriminatie te
offeren en beargumenteerden zij die keuze zelfs op religieuze gronden. De
demonstranten, waartoe ook de KOV en de PCO behoorden, gingen nog een
stap verder. Gezamenlijk spoorden zij het gemeentebestuur van Maastricht aan
om de subsidiekraan aan het Stedelijk Lyceum dicht te draaien, al wisten zij dat
de gemeente wettelijk geen zeggenschap over de katholieke school had. De
betogers maalden daar er niet om. Voor hen was de maat vol. Scholen die
discrimineerden mochten niet met publiek geld worden bekostigd.
De kwestie-Oberijé was geen incident. Zoals Chris van Beekveld van de
ABOP al in december 1983 tegen een journalist van het Limburgsch Dagblad had
gezegd, waren soortgelijke gevallen bij de onderwijsvakverenigingen bekend:
‘Ons bereiken uit het onderwijs steeds meer signalen, dat homofiele leraren
problemen ondervinden hun plaats in het onderwijs te handhaven. (…) Wij
zullen op vele fronten tegen deze ontwikkeling in actie komen. Juist nu
duidelijk wordt dat vanuit de confessionele hoek geprobeerd wordt via politieke
druk te bewerkstelligen dat er voor hen een uitzonderingspositie wordt
23
geschapen binnen het kader van de anti-discriminatiewetgeving’.

Van Beekveld verwees met zijn uithaal naar protestantse en katholieke
besturenorganisaties die het vrije benoemingsbeleid van het bijzonder onderwijs
ongewijzigd wilden handhaven. Uit andere confessionele hoeken ondervond de
ABOP juist veel steun. De PCO en de KOV waren vastbesloten om de kwestieOberijé niet te laten overwaaien. Samen met de ABOP zetten zij de actie ‘Geen
cent voor discriminatie’ op, waarin de vakbonden pleitten door afschaffing van
subsidierechten voor alle scholen die, vanuit hun zienswijze, de
onderwijsvrijheid misbruikten om homoseksuelen buiten te sluiten.24
De onderwijsvrijheid waarop het Stedelijk Lyceum zich bij het ontslag
van Oberijé beriep, stond voor de protestantse en katholieke pleitbezorgers van
de actie ‘Geen cent voor discriminatie’ niet alleen symbool voor een schending
van werknemersrechten. Voor protestantse en katholieke demonstranten had de
zaak ook een religieuze kant. Niet voor niets toonden de KOV’ers Brinkman en
23
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Visser zich tijdens de bijeenkomst teleurgesteld omdat juist christenen zich
verzetten tegen de vrijheid van Oberijé om met een man te mogen samenleven.
Zij beschouwden het ontslag van Oberijé niet als waarborg voor een oprecht
christendom, maar als blijk van onchristelijke liefdeloosheid. In de actie ‘Geen
cent tegen discriminatie’ vloeiden institutionele belangen en geloofsbeleving
samen. De onderwijsvakverenigingen verdedigden een vorm van individuele
gewetensvrijheid die in de voorafgaande twee decennia tot maatstaf en toetssteen
van de geloofsbeleving in het bijzonder onderwijs was uitgegroeid.
Dat betekent niet dat protestantse en katholieke pleitbezorgers van de
benoemingsvrijheid zich in de jaren tachtig zonder slag of stoot gewonnen
gaven, integendeel. Waar een grote groep katholieken en protestanten steeds
verder voortschreed in de verpersoonlijking van het geloofsleven, begon een
andere groep christenen zich daarvan af te wenden. Een vooraanstaande
protestantse zegsman van deze afscheiding werd Klaas de Jong Ozn., voormalig
CDA-staatssecretaris van onderwijs en sinds 1982 voorzitter van de protestantse
Unie ‘School en Evangelie’. Terwijl veel docenten en onderwijsbestuurders zich
in de jaren tachtig schaarden achter een christendom dat de individuele
gewetensvrijheid tot uitgangspunt verhief, verzette De Jong zich tegen
voorstanders van bijzonder onderwijs die de ‘autonome individualistische mens’
op school centraal stelden. 25 Waar demonstrerende christenen in de kwestieOberijé het ware christendom zochten in de persoonlijke gewetensvrijheid,
stelde De Jong de verpersoonlijking van het geloofsleven gelijk aan
ontkerstening. Hij riep op tot ‘een stuk tegencultuur’ om de christelijke
identiteit van het protestantse onderwijs te redden. Protestantse scholen zouden
de nadruk op individuele autonomie niet langer moeten omarmen. Zij moesten
‘de mensen in de scholen (...) [er]op wijzen dat een extreme secularisatie leidt tot
een uiteenvallen van de samenleving, tot consumentisme en tot een te ver
26
doorgeschoten individualisering’.
In het bijzonder onderwijs voltrok zich in de jaren tachtig een scheiding
der geesten. De strijd over het ontslag van Oberijé en de discussie over de
weging van artikel 1 en artikel 23 waren slechts deel van een breder debat dat
binnen het bijzonder onderwijs op gang begon te komen. Dat debat ging over
de vraag hoe de individuele verantwoordelijkheid van gelovigen moest worden
gewaarborgd. De Jong had daarover duidelijke opvattingen en droeg deze met
het begrip ‘tegencultuur’ effectief uit. Daarmee reikte hij op twee manieren een
alternatief aan voor christenen die zich niet konden verenigen met de
voorstelling van godsdienst als zaak van het individueel geweten. In de eerste
plaats markeerde de term ‘tegencultuur’ een nieuw orthodox-christelijk
25
26
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zelfbewustzijn. Het begrip gaf aan dat haar pleitbezorgers niet langer gradueel,
maar fundamenteel van een dominante maatschappelijke cultuur wilden
afwijken. In de tweede plaats legde De Jong niet langer de nadruk op de
verpersoonlijking van het geloofsleven en de vrijheden van het individu, maar
accentueerde hij gemeenschapszin. Daarmee verzette hij zich tegen de
vermeende verbrokkeling van de samenleving, de secularisatie en de
voortschrijdende individualisering. De Jong plaatste een standvastig, weerbaar en
samenbindend christendom tegenover een principeloze, uiteenvallende
samenleving die geen moreel houvast zou kunnen bieden. Zodoende droeg hij
bij aan het ontstaan van een groep zelfbewuste orthodoxe protestanten binnen
de bestaande protestantse onderwijsorganisaties.
Deze heruitvinding van de orthodoxe strijd binnen de protestantse
onderwijsorganisaties wekt de indruk van een terugkeer naar vroeger tijden, een
soort herzuilingsproces dat het ‘ware’ christendom van vroeger uit de klauwen
van een atomiserende, seculiere samenleving moest redden. Toch was er een
belangrijk verschil: De Jong streefde niet naar een terugkeer van het
cultuurchristendom uit de jaren veertig en vijftig, waarin christelijk gedrag werd
afgemeten aan vanzelfsprekende zeden en gewoonten.27 In plaats daarvan zette
hij zich als voorzitter van de Unie ‘School en Evangelie’ in voor een vorm van
protestants onderwijs dat door gelovigen in de dagelijkse schoolpraktijk bewust
28
werd uitgedragen. Dat ideaal veronderstelde individuele betrokkenheid van
christenen.
Binnen de Unie vond dit verhaal weerklank. Tijdens een
werkvergadering die zij in september 1986 hield, kwam een breed discussiepanel
van een onderwijskundige, een medewerker van het Christelijk Pedagogisch
Studiecentrum en verschillende docenten tot de slotsom dat de christelijke
school niet teveel op de samenleving mocht gaan lijken. Onderwijs was immers
niet alleen geslaagd als het zou leiden tot voorbereiding op de samenleving, het
moest ook worden afgerekend ‘op wat er met de kinderen gebeurt’, dacht
basisschooldirecteur T. Hollebeek Brouwer. 29 Onderwijskundige C.M.
Wigmans meende dat een grote betrokkenheid van ouders bij de school de
ontmoeting tussen kind en God in de weg kon staan: ‘Ouders willen het beste
voor hun kinderen en dat is meestal scholing die gericht is op carrière maken:
“Ze moeten het beter hebben dan wij”. De christelijke school kan de “C” wel
30
vergeten als wordt toegegeven aan dergelijke wensen’. Het ging er juist om dat
christelijke scholen het christelijke klimaat zouden scheppen waarin het
persoonlijke geloofsleven tot wasdom kon komen.
27
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Zo kwamen binnen de protestantse onderwijsorganisaties twee groepen
tegenover elkaar te staan. De eerste groep, die ik als orthodox typeer,
benadrukte het belang van afgeschermd christelijk onderwijs. In een
seculariserende samenleving kon waarlijk christelijk onderwijs slechts als
tegencultuur bestaan. De tweede meer vrijzinnige groep zag haar nauwe
aansluiting bij de bredere samenleving juist als bewijs van medemenselijkheid
waarin oprecht christendom zichtbaar werd. Wilde God immers niet vooral dat
de mens een goede naaste was? In de zomer van 1987 organiseerde Inkom, het
blad van de protestantse besturenraad, een discussie tussen twee
vertegenwoordigers van deze twee bloedgroepen. Het debat tussen de
conservatieve lerares M. Dieperink en de vrijzinniger docent J.D. Kraan
vertoonde trekken van een oude christelijke stammenstrijd tussen voor- en
tegenstanders van afgezonderd christelijk onderwijs, zoals die in de jaren vijftig
ook al was uitgevochten. Waar Dieperink zich sterk maakte voor evangelisatie
en vond dat andersdenkenden buiten het protestants onderwijs moesten blijven,
stelde Kraan de ontmoeting met andersdenkenden in het christelijk onderwijs
31
centraal. Waar Dieperink meende dat hindoes en moslims het christelijke
karakter van protestantse scholen aantastten met hun valse getuigenissen,
betoogde Kraan dat de ontmoeting met andersdenkenden hem tot diepere
reflectie op zijn eigen geloofsovertuigingen bracht.
Toch deelden beide partijen in de discussie een centraal uitgangspunt:
het primaat van de individuele geloofskeuze. Kraan ergerde zich aan de
intolerantie die hij bij Dieperink bespeurde: ‘Ik heb geen moeite met
verschillend denken, maar ik heb er wel moeite mee als u uw bijbelinterpretatie
als gezaghebbend wilt opleggen aan anderen’. 32 Dieperink antwoordde daarop
dat zij haar geloof slechts kon beleven binnen de veilige muren van de christelijk
school: ‘Het gaat mij er niet om om iets op te leggen, maar het gaat erom wat de
Heer van ons vraagt’. Ze vervolgde dat binnen een christelijke school in elk
geval geen onjuiste geloofsdogma’s aan leerlingen werden opgedrongen, al kon
de school de kennismaking met Jezus Christus natuurlijk nooit afdwingen.33 Als
individuele christenen gezamenlijk tot het inzicht kwamen dat zij hun
persoonlijke geloof bij voorkeur in eigen kring beleefden en andersdenkenden
daarbij wilden vermijden, wat was daar dan eigenlijk op tegen? Legde Kraan niet
juist zijn wil aan anderen op door deze groepsvorming, die immers evenzeer
berustte op individuele keuzes, te bestrijden?
Niet alleen vrijzinnige, maar ook orthodoxe christenen waren in de
jaren tachtig steeds sterker geneigd om religiositeit aan maatstaven van
31
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individuele betrokkenheid en individuele verantwoordelijkheid af te meten. De
orthodoxe strijd voor een ‘tegencultuur’ werd hierdoor ambivalent. Men voerde
een permanente strijd tegen individualisering en tegen het uiteenvallen van de
samenleving, zoals Unievoorzitter Klaas de Jong in de jaren tachtig herhaaldelijk
beklemtoonde. Maar tegelijkertijd streefde men naar een christendom dat
gelovigen persoonlijk bewoog, een geloofsleven dat op een oprechte,
individuele keuze voor Jezus Christus berustte. Men streed voor de
onderwijsvrijheid zodat gelovigen het recht behielden om zich, op basis van
individuele gewetensbezwaren, gezamenlijk van de buitenwereld af te zonderen.
Het hernieuwde orthodox-christelijke zelfbewustzijn dat zich in de jaren
tachtig in het protestantse onderwijs openbaarde, was sterk beïnvloed door de
zoektocht naar een persoonlijk, individueel beleefd christendom. In de
zoektocht naar dat persoonlijke christendom zette een nieuwe groep
behoudende protestanten zich af tegen de vrijzinniger, maatschappijgerichte
protestanten in het bijzonder onderwijs, die de scheiding van ‘kerk en straat’
34
onvoldoende zouden handhaven. De Jong had in zijn verzet tegen een
dominante religieuze cultuur de indruk gewekt dat het protestantisme dankzij
zijn gebrekkig onderscheidend vermogen uit elkaar viel. Daarin herkende de
linkervleugel binnen de besturenraad zich allerminst. Deze meer vrijzinnige
groep voelde zich juist verbonden op grond van maatschappijgerichte
geloofswaarden. Het feit dat orthodoxe christenen deze geloofsopvattingen niet
als christelijk erkenden, deed geen afbreuk aan het feit dat progressieve
christenen zaken als de strijd tegen achterstelling van homoseksuelen als een
christelijke strijd beschouwden. Zij voelden zich op grond daarvan verbonden.
Binnen het Nederlandse protestantisme en katholicisme was aldus een
religieus besef ontstaan dat individuele vrijheid en verantwoordelijkheid niet
alleen als voorwaarde, maar ook als uitkomst van godsdienstigheid uitdroeg.
Oprecht christelijk gedrag toonde zich bovenal in medemenselijkheid, in het
vermogen de ander in zijn waarde te laten en aldus zorgvuldig en ruimhartig met
Gods schepping om te gaan. Het ging erom dat een christen, in de woorden van
de protestantse docent J.H. Meesters, inzag ‘wat goed is en waarachtig’ was, dat
hij in opstand kwam ‘tegen onderdrukking en geweld’ en dat hij zich inzette
‘voor een leefbare wereld’.35 In een religieuze wereld waar godsdienstigheid en
medemenselijkheid zo dicht bij elkaar lagen, voelde de uitsluiting van
homoseksuelen bij uitstek als onchristelijk. Homoseksualiteit was een geaardheid
die bij de mens en dus per definitie bij Gods schepping hoorde. Daarom was
ruimdenkendheid in het bijzonder onderwijs geboden. Als homoseksuelen
34

Kennedy, Stad op een berg, 66. De zinsnede ‘scheiding tussen kerk en straat’ is ontleend
aan de D66-politicus Alexander Pechtold.
35
PCO Magazine jrg. 9, afl. 18, 4 juni 1983, 11.

210

zichzelf als christenen bestempelden, was het onchristelijk om dat niet te
respecteren.
De scheidslijn tussen orthodoxen en vrijzinnigen zorgde ervoor dat
religieuze spanningen binnen de onderwijsorganisaties opliepen. Niet alleen het
protestantse, maar ook het katholieke onderwijs viel aan de strijd tussen beide
groepen ten prooi; orthodoxen vormden daarbij een kleine minderheid die
nadrukkelijk van zich liet horen. L.A. Struik, directeur van het Centraal Bureau
voor het Katholiek Onderwijs, sprak in 1980 zijn zorgen uit over de
deconfessionalisering van de katholieke school. Naar zijn oordeel was het maar
zeer de vraag ‘of de jeugd op den duur nog voldoende kansen zal krijgen om aan
de hand van evangelische normen (...) nog ontvankelijk te worden voor een
maatschappij, waarin de mensen aan meer denken dan een op de eerste en laatste
plaats zorgen louter zélf gelukkig te worden’.36
De discussie over de nieuwe orthodoxie binnen het katholicisme
ontbrandde in alle hevigheid toen bisschop Gijssen uit Roermond aan een
katholieke tegencultuur werkte door de religieuze voorschriften voor katholieke
scholen in zijn bisdom aan te scherpen. Toen de Nederlandse bisschoppen in
1988 streefden naar de vaststelling van een nieuw Algemeen Reglement voor
het Katholiek Onderwijs (ARKO), leidden Gijssens geloofsopvattingen tot een
episcopaal conflict. 37 Daar Gijssen het niet eens kon worden met zijn zes
collega’s, stelde hij uiteindelijk zijn eigen reglement op. Daarin werd het
kerkelijk gezag over de school behoorlijk versterkt. Elk Limburgs schoolbestuur
kreeg voortaan een bisschoppelijk bestuurslid dat tijdens vergaderingen van het
schoolbestuur vetorecht bezat.38 Ook schroefde Gijssen de bisschoppelijke eisen
aan Limburgse docenten op, die zich in hun privéleven strikt aan de katholieke
leer moesten houden.39
Spoedig bleek echter dat veel katholieken de aangescherpte zedenleer
niet als een versterking, maar als een aantasting van een oprecht geloofsleven
beschouwden. Gijssen dreef met zijn schoolreglementen de scheiding tussen
conservatieven en progressieven op de spits. De kwestie trok landelijke aandacht,
en spoedig toog de Volkskrant naar Limburg om daar de reacties te peilen. De
zaak werd laconiek opgenomen. J. Bartholomeus, rector van het Sint
Maartencollege in Maastricht, vond dat de situatie rustig moest worden
bestudeerd en zag geen reden tot paniek. 40 Zijn collega J. Kurris, adjunctdirecteur van de Maastrichtse mavo voorzag evenmin onoverkomelijke
problemen rondom de aangescherpte eisen van Gijssen: ‘We hebben hier geen
36
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homofiele leraren en iedereen is netjes getrouwd’. Op landelijk niveau waren
de reacties veel scherper. De KOV wees het reglement van Gijssen met grote
verontwaardiging af en de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR), een
algemene koepelorganisatie voor het katholiek onderwijs, kwam binnen een jaar
met een alternatief reglement voor de Limburgse scholen, waardoor zij zich aan
het gezag van Gijssen konden onttrekken en onder de katholieke vlag van de
NKSR konden varen.42
Het verzet dat de NKSR tegen de nieuwe verordeningen van bisschop
Gijssen pleegde was geen verzet tegen katholicisme, maar een verzet tegen
hiërarchie. Volgens NKSR-voorzitter G. Brenninkmeijer hoorden
geëxpliciteerde normen en waarden en een duidelijke levensbeschouwelijke
vorming beslist thuis in het katholiek onderwijs, maar die taak kwam in de eerste
plaats schoolbesturen, docenten en ouders toe.43 Een sterk bisschoppelijk gezag
ondermijnde hun verantwoordelijkheid. Direct betrokkenen moesten volgens
Brenninkmeijer de identiteit van een katholieke school vormgeven; een bisschop
had daar niets mee te maken, omdat geloof van weinig waarde was als het van
bovenaf werd opgelegd. In het protestantse onderwijs klonken vergelijkbare
geluiden. Ook de christelijke tegencultuur die de Unie ‘School en Evangelie’
voor ogen stond moest in de praktijk worden waargemaakt en kwam aldus in
handen van direct betrokkenen. Zij waren degenen die zich, in de woorden van
Unievoorzitter De Jong, moesten verdedigen tegen de seculariserende
44
samenleving die joods-christelijke waarden naar de achtergrond verdrong.
Zo ontstond geleidelijk een steeds scherpere scheidslijn tussen orthodoxe
en vrijzinnige christenen in het bijzonder onderwijs. Zij vormden de uitersten in
een debat waarin vele tussenposities mogelijk waren, maar dreven wel steeds
verder van elkaar af. Soms leidde onenigheid over geloofsinterpretaties,
ontslagkwesties op basis van geloofsovertuiging en verschillende opvattingen
over de taak van christenen in de wereld tot onderlinge ergernis en onderlinge
strijd. Veel vaker leefden de uiterste vleugels langs elkaar heen omdat beide zich
verzekerd wisten van het recht om, op basis van eigen geloofsovertuigingen,
eigen onderwijsorganisaties te stichten en zich daarin te verenigen. De
onderwijsvrijheid schiep daar ruimte voor. Orthodoxe christenen bezaten
hierdoor enerzijds de mogelijkheid om hun eigen organisaties te vormen en te
behouden, anderzijds belemmerde die eigen organisatiedrang het gesprek met
het bredere protestantse onderwijs, waarin veel orthodoxen zich minder
vanzelfsprekend thuisvoelden dan voorheen. Het concept ‘tegencultuur’ gaf
uitdrukking aan dat besef: het orthodoxe christendom werd een stevig
41
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verankerde, maar gemarginaliseerde stroming binnen overwegend vrijzinnige
protestantse en katholieke onderwijsorganisaties.
Emancipatie voor achtergestelden
De strijd over de onderwijsvrijheid en het non-discriminatiebeginsel kreeg in de
jaren tachtig een ambivalente uitkomst. Enerzijds bood artikel 23 gelovigen als
vanouds de mogelijkheid om hun eigen benoemings- en toelatingsbeleid op
school te voeren, mits dat beleid stoelde op religieuze beginselen. Als het om
personeelsbeleid ging, won de onderwijsvrijheid van het nondiscriminatiebeginsel. Anderzijds legde de onenigheid over de weging van beide
grondrechten de machtsverhoudingen in het bijzonder onderwijs bloot. Wellicht
viel die machtsverhouding nog het beste te typeren met woorden die
onderwijsdeskundige Philip Idenburg in de jaren vijftig met betrekking tot de
onderwijsvrijheid liet vallen: ‘Niet alles wat juridisch kan, is zedelijk
geoorloofd’.45 Anders uitgedrukt: het bijzonder onderwijs had wettelijk gezien
de mogelijkheid behouden om specifieke docenten op hun scholen te weren,
bijvoorbeeld op basis van seksuele voorkeur, maar dat recht was zelfs in eigen
kring omstreden geraakt.
Als er in de jaren tachtig in het Nederlandse onderwijsveld strijd werd
gevoerd, voltrok die strijd zich dan ook eerder binnen onderwijsorganisaties, dan
tussen onderwijsorganisaties. Vrijzinnige christenen domineerden in het debat en
gaven doorgaans de richting aan. De vrijzinnige vleugels van de protestantse,
katholieke en openbare onderwijsvakverenigingen vonden elkaar gemakkelijk in
gedeelde uitgangspunten, ook als die uitgangspunten orthodoxe groepen tegen
de haren instreken. Gezamenlijk werkten protestanten, katholieken en
openbaren aan de opbouw van een geïndividualiseerde samenleving, een
samenleving die voor de meerderheid van protestanten en katholieken tevens als
christelijk gold. Op maatschappelijk terrein waren ongelovigen in het openbaar
onderwijs voor hen vanzelfsprekender bondgenoten geworden dan orthodoxgelovigen in eigen kring.
De strijd voor een groeiende vrijheid en autonomie van achtergestelde
groepen werd daarbij al snel een verbindend thema. Was emancipatie in de jaren
zeventig een proces waarbij de gehele samenleving betrokken was, in de jaren
tachtig gold de samenleving als geëmancipeerd en was emancipatie alleen nog
nodig voor achtergestelden en achterblijvers. De emancipatie van vrouwen en
homoseksuelen kwam daarbij snel in het vizier. Vanwege de invoering van
artikel 1 was de aandacht sowieso al op deze groepen gericht geweest.
Onderwijsvakverenigingen kwamen niet alleen op voor de werknemersbelangen
45
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van deze ‘achtergestelden’, maar begonnen hun emancipatie ook actief ter hand
te nemen. De ABOP beet de spits af. Als eerste onderwijsvakorganisatie
beschikte de bond in 1979 over een eigen ‘vrouwengroep’ die
vrouwencongressen organiseerde over thema’s als kostwinnerschap,
vermaatschappelijking van huishoudelijke taken en arbeidstijdverkorting.46 Ook
de positie van homoseksuelen prijkte hoog op de agenda. Sinds het midden van
de jaren zeventig rapporteerde Het Schoolblad over de achterstelling van
homoseksuelen in het onderwijs, vooral toen de Republikeinse politicus John
Briggs in 1978 een motie indiende in de senaat van Californië, waarin hij
voorstelde om homoseksuele leerkrachten uit het openbaar onderwijs van
47
Californië te ontslaan.
De politieke verwikkelingen in de Verenigde Staten, korte tijd later
aangewakkerd door de moord op de Amerikaanse homo-activist Harvey Milk,
voedden de aandacht voor homo-emancipatie in eigen land. In 1979 sprak de
Algemene Vergadering van de ABOP zich uit tegen heteronormativiteit en het
Amerikaanse immigratieverbod voor homoseksuelen. Om zich tegen dit onrecht
teweer te stellen, richtte de middelbare schooldocent Bram Bol een ABOPhomogroep op. 48 Deze opvallende vermenging van grote vraagstukken en
kleinschalige vakbondspolitiek was tekenend voor de ABOP in die tijd: sinds de
opkomst van het kansenongelijkheidsvraagstuk in het onderwijs, was de
49
vakvereniging geneigd zich in brede maatschappelijke discussies te mengen. De
ambities van de ABOP-homogroep reikten daarom meteen al ver. De
werkgroep wilde een bres slaan in de heersende heteronormativiteit waaronder
homoseksuelen gebukt gingen. Alleen op deze manier konden homoseksuelen
volgens Bol uit hun schulp kruipen. Het bijzonder onderwijs sloot zich enkele
jaren later bij dit streven naar emancipatie aan. In 1983 schreef Het Katholieke
Schoolblad over de nieuwe KOV-homogroep waarin ‘zowel activiteit als
ontmoeting nadrukkelijk in het dagprogramma waren opgenomen’, dit alles in
50
een vertrouwde omgeving en op vertrouwelijke basis. De PCO stichtte een
jaar later ook een homogroep.
De relatief late oprichting van de confessionele homowerkgroepen – de
ABOP was vier à vijf jaar eerder begonnen – had ongetwijfeld te maken met de
horden die de protestantse en katholieke hoofdbesturen moesten nemen. Het
homo-emancipatiebeleid bracht spanningen teweeg in de vakbondspolitiek. Zo
meldde het PCO-hoofdbestuur, dat in 1984 zelf een homogroep op touw zette,
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dat dit besluit pas ‘na rijp beraad’ werd genomen. Blijkbaar waren er stevige
discussies aan voorafgegaan. De eerste bijeenkomst van de homogroep werd
bijgewoond door hoofdbestuurslid Evert de Jong, die daarmee steun betuigde
aan de nieuwe homogroep.52 Andere vakbondsleden in het bijzonder onderwijs
reageerden minder enthousiast. De katholieke W.T. Meester uit Raalte verzette
zich in 1986 heftig tegen ‘de infiltratie van homosexualiteit in ons korps’, een
‘maatschappelijk gezwel’ dat vooral risico’s van aidsbesmettingen met zich
meebracht.53
De inzet voor homo-emancipatie die de ABOP, de KOV en de PCO
leverden, leidde in de jaren tachtig vooral in het bijzonder onderwijs tot
spanningen. Forse kritiek viel de vakverenigingen soms ten deel. De protestantse
en katholieke besturenorganisaties, die de belangen van gewetensbezwaarde
orthodox-christelijken inzake homoseksualiteit wilden bewaken, konden vaak
weinig begrip opbrengen voor de mate waarin de christelijke
onderwijsvakverenigingen seksuele emancipatievraagstukken omarmden. De
PCO en de KOV kwamen bovendien lijnrecht tegenover het CDA te staan.
Toch gingen de vakverenigingen in de aanval. In 1985 kwalificeerde KOVvoorzitter Nico Snel het CDA-standpunt inzake homoseksualiteit als
schizofreen, omdat de partij homoseksualiteit zegde te accepteren, maar een
homoseksuele leefwijze afwees. 54 De PCO voerde in dezelfde periode actief
strijd tegen de forse ondervertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende
55
functies, daartoe aangezet tot de PCO-vrouwengroep die in 1986 was ontstaan.
PCO-voorzitter Leen ter Haar identificeerde zich daarbij zodanig met de
feministen in eigen kring, dat hij tijdens een vrouwenconferentie in Doorn per
ongeluk verklaarde dat ‘wij vrouwen (…) ook aan de bak [willen] komen’.56 Een
zaal vol goedlachse vakbondsleden deed hem zijn vergissing inzien.
Ook interne kritiek bleef de vakverenigingen niet bespaard. Zo
verklaarde Jolien Dekker, voorzitter van de PCO-homogroep, dat het
christendom al eeuwen moeite deed ‘om ons er uit te trappen. Als je dan tóch ja
zegt tegen het christelijk onderwijs en tegen de PCO, dan heb je heel goed
57
nagedacht over wat je doet en wilt’. De interne kritiek op het seksuele
emancipatiebeleid van de vakverenigingen was mogelijk nog sterker binnen de
vrouwengroepen. Zo keerde de PCO-vrouwengroep zich ogenblikkelijk tegen
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de onrechtvaardige man-vrouwverdeling binnen de PCO zelf. De ABOPvrouwengroep zette zich intussen in voor de doorbreking van traditionele
rolpatronen in vakbond en samenleving en zocht daarbij toenadering tot de
homogroepen door ook de ‘heteronormativiteit’ in de samenleving aan te
vechten.59 In de strijd tegen stigmatisering gaf de ABOP-vrouwengroep zelf het
goede voorbeeld. Zo werd de seksistische beroepsaanduiding ‘secretaresse’
verworpen. De werkgroep had een ‘secretariaatsvrouw’.60
Intussen rekende de ABOP het tot zijn taak om ook de seksuele
emancipatie van pedofielen ter hand te nemen. In de zomer van 1986 sprak Het
Schoolblad met vijf pedofielen in het basisonderwijs, die uitgebreid vertelden over
hun seksuele fantasieën en verlangens. Petra benadrukte de aantrekkingskracht
van het kinderlijf en zei dat kinderen het geknuffel net zo plezierig vonden als zij
zelf. 61 Haar collega Cees gaf ook kleine zoentjes en aaide kinderen over hun
blote rug. Voor hem was deze erotiek ‘de motor waarop ik naar school rijd. Ik
denk niet dat, als dat zou ontbreken, mijn baan dan “een hele baan” zou zijn.
Dat ik dan niet meer het hele pedagogische gedoe op de koop toe zou nemen’.62
In zijn fantasieën verklaarde Cees nog verder te gaan: ‘Ik kan me van alles daarbij
voorstellen: een jongen over zijn hele lijf zoenen, hem afzuigen, ja, allerlei
vormen van seksueel contact – mits zachtaardig – maar wel spannend’.63 Verder
was hij niet gegaan, maar hij hield de mogelijkheid open om zijn grenzen te
verleggen. ‘Ik heb tot nu toe bijvoorbeeld niet aan “plassertjes” gezeten, maar ik
sluit dat niet uit. Ik stuit dan op de grens van wat ik durf’.64
De redacteur van Het Schoolblad die de interviews had afgenomen,
vermeldde de uitlatingen zonder commentaar en kwam aan het einde van het
artikel tot de slotsom dat de positie van pedofielen moeilijk was. Zij konden hun
erotische ervaringen niet delen en vreesden juridische consequenties. Hij voegde
daaraan toe: ‘Met de mogelijk hierdoor optredende krampachtigheid in relaties
zijn noch kinderen, noch leraren gediend. (…) Als erotiek in het onderwijs, en
in de opvoeding in het algemeen, niet opnieuw doordacht kan worden vanuit
de vanzelfsprekende, want onvermijdelijk optredende gevoelens van aantrekking
zoals die ontstaan tussen mensen die dagelijks met elkaar omgaan, dan blijven we
zitten met een pedagogiek zonder erotiek. (...) Ons lijkt dat hoogst
onwenselijk’. 65 Op het stuk kwamen elf reacties binnen. Drie vakbondsleden
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vonden de docenten dapper, de overige respondenten toonden zich kritisch,
maar meenden in meerderheid dat de thematiek bespreekbaar moest zijn.66
De reikweidte van en de aandacht voor seksuele emancipatie was in de
jaren tachtig opvallend groot. Toch kan het niet helemaal verbazen dat juist deze
groepen uitgroeiden tot mikpunt van emancipatiebeleid. Binnen een
samenleving die beginselen als individuele autonomie en individuele gelijkheid
als vooraanstaande waarden uitdroeg, werd de uitsluiting van minderheden op
basis van seksuele geaardheid en geslacht als een sterk maatschappelijk onrecht
gevoeld. Sommige mensen waren nu eenmaal niet als heteroseksuele man
geboren; hulp bij hun emancipatiestrijd werd een daad van gerechtigheid.
Waar de aandacht voor pedofilie in het onderwijs voornamelijk beperkt
bleef tot enkele artikelen in Het Schoolblad, werd de emancipatiestrijd van
vrouwen en homoseksuelen breed aangepakt. Het belang dat de
onderwijsvakverenigingen aan seksuele emancipatie hechtten hield overigens
zelden gelijke tred met de belangstelling die deze minderheden zélf aan de dag
legden. De ABOP-homogroep wist aanvankelijk niet meer dan vijfentwintig
geïnteresseerde vakbondsleden op te trommelen, waarvan slechts vijftien zich
actief inzetten.67 Op een vakbond met 40.000 leden was dat niet veel. Blijkbaar
gold de onderwijsvakbond niet als een erg aansprekende plaats om homoemancipatie gestalte te geven. Binnen de PCO woonden in 1984 slechts 65
68
leden de oprichting van de protestantse homogroep bij. De vrouwengroepen
waren vergelijkbaar klein. Zo leverde de eerste bijeenkomst van de PCO69
vrouwengroep slechts dertig deelnemers op. De aandacht voor vrouwen- en
homo-emancipatie ging daar echter geenszins onder gebukt: seksuele
emancipatie was een principekwestie geworden, omarmd als symbool van de
geëmancipeerde
en
geïndividualiseerde
school
en
samenleving.
Onderwijsvakverenigingen profileerden zich daar graag mee.
Ondanks deze grote aandacht voor de emancipatie van vrouwen en
homoseksuelen in het onderwijs namen de vakverenigingen ook distantie in
acht. Hoewel zij zich betrokken voelden bij seksuele emancipatie in eigen
gelederen en ondersteuning boden als dat nodig was, gold de emancipatie van
vrouwen en homoseksuelen vooreerst als een verantwoordelijkheid van
betrokkenen zelf. Vanaf het moment dat de homo- en vrouwengroepen binnen
de ABOP, de PCO en de KOV waren opgetuigd, trok de vakbond de handen
er vanaf en kregen deze groepen ruim baan om hun emancipatiestrijd naar eigen
inzicht te voeren. Zo steunden de ABOP, de KOV en de PCO hun
emancipatiegroepen in 1986 bij hun strijd tegen de ondervertegenwoordiging
66

Ibidem jrg. 21, afl. 17, 2 oktober 1986, 26, 40.
Ibidem jrg. 15, afl. 9, 6 maart 1980, 12.
68
PCO Magazine jrg. 10, afl. 33, 3 november 1984, 2.
69
Ibidem jrg. 12, afl. 14, 3 mei 1986, 9.
67

217

van vrouwen in directiefuncties: de samenvoeging van kleuterschool en lagere
school tot basisschool had ertoe geleid dat de hoofdkleuterleidster het in de strijd
om het directeurschap vrijwel altijd aflegde tegen het (doorgaans mannelijke)
schoolhoofd van de lagere school.70 Het waren echter de vrouwengroepen die
deze actie in eerste instantie op touw hadden gezet. De PCO steunde in 1984
haar homogroep toen die de strijd aanbond met een CDA-resolutie die ruimte
bood aan het ontslag van homoseksuelen in het bijzonder onderwijs, maar de
vakbond voerde hierin geen zelfstandig beleid.71
Omdat dit emancipatiebeleid als het ware aan werkgroepen was
gedelegeerd, zetten de vrouwen- en homogroepen eigen emancipatiebeleid uit,
terwijl de steun van de vakbond een sterke machtsbasis verzekerde. Bovendien
waarborgde deze benadering van vrouwen- en homo-emancipatie de
verhouding tussen de eigen groepsidentiteit binnen de werkgroepen en de
algemene strijd voor gelijke rechten die de vakbond als geheel voerde. Daarmee
bood deze emancipatiepolitiek een precaire, maar productieve balans tussen de
wens tot eigen identiteitsvorming en het streven naar gelijkheid, die vrijwel
iedere emancipatiebeweging eigen is.
Deze benadering van het vraagstuk van seksuele emancipatie leek te
werken. De ABOP merkte enthousiast op dat het percentage vrouwen binnen
de vakbond steeg, al moet daarbij worden aangetekend dat die lichte stijging
waarschijnlijk vooral met de algemene feminisering van het onderwijs te maken
72
had. De cijfers over homoseksualiteit leken gunstiger. Had in 1976 nog slechts
zes procent van de schoolhoofden in het openbaar onderwijs aangegeven dat zij
geen problemen bij ouders, personeel en leerkrachten zagen rondom
homoseksualiteit, in 1988 gaf een ruime meerderheid van de ondervraagde
protestantse leerkrachten in het bijzonder onderwijs aan geen bezwaren tegen
73
homo’s te koesteren. Omdat beide onderzoeken onder een verschillende
populatie werden gehouden en van elkaar verschilden wat betreft vraagstelling,
kunnen zij niet één op één met elkaar worden vergeleken. Maar de algemene
trend die eruit sprak, bevestigde wel de groeiende aandacht en waardering voor
homo-emancipatie binnen de onderwijsvakverenigingen.
Negatieve uitlatingen over homoseksualiteit van het Centraal Bureau
voor het Katholiek Onderwijs en van de protestantse Unievoorzitter Klaas de
Jong Ozn. ontmoetten dankzij de voorschrijdende emancipatiestrijd steeds meer
74
kritiek. Intussen werd het voor vertegenwoordigers van besturenorganisaties
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moeilijker om de klassieke benoemingsvrijheid van het bijzonder onderwijs te
verdedigen. Zo ontkende de protestantse besturenraad stellig dat haar inzet voor
de benoemingsvrijheid van scholen verband hield met een afkeer van
homoseksualiteit als zodanig. Het ging erom dat de gewetensnood van kleine
christelijke groeperingen ook serieus werd genomen en dat de gelijkwaardigheid
75
van grondrechten gehandhaafd bleef.
Vooralsnog slaagden orthodoxe
christenen erin om, op basis van deze argumenten, afstand te bewaren tot een
emancipatiestreven dat zij op basis van hun geloofsovertuiging niet konden
ondersteunen. Voor nieuwkomers in de Nederlandse samenleving lag dat anders.
Zij werden opgenomen in het reguliere openbaar en bijzonder onderwijs en
ondervonden aan den lijve hoe het ideaal van emancipatie aan hen werd
opgelegd.
Emancipatie voor achterblijvers
In het najaar van 1980 gingen de kleuterleidsters binnen de KOV in retraite om
zich gezamenlijk te buigen over de veranderende samenstelling van hun
schoolklassen. In de afgelopen jaren waren duizenden kinderen uit islamitische
gezinnen op Nederlandse scholen terechtgekomen en vermoed werd dat hun
76
aantal in de daarop volgende jaren verder zou stijgen. De kleuterleidsters
vreesden godsdienstig en cultureel onbegrip op school. Om zich daarop voor te
bereiden, hadden zij Peter Bakxs uitgenodigd. Pater Bakxs kon op een lange
ervaring bogen. Als missionaris had hij 21 jaar in het overwegend islamitische
Mali gewerkt. De praktijkkennis die hij daar had opgedaan, had hij tijdens een
studie islamologie in Tunesië uitgediept. Sinds tien jaar was hij op verzoek van
de Nederlandse bisschoppen bezig met ‘de opbouw van een relatie tussen
77
christenen en moslims in ons land’. In de Tilburgse schouwburg konden de
kleuterleidsters zich aan Bakxs’ kennis en ervaring laven, zodat zij meer inzicht
zouden krijgen in de religieuze en culturele belevingswereld van moslims, een
gemeenschap die in 1980 tweehonderdduizend Nederlandse gelovigen telde en
naar verwachting snel zou groeien.
Bakxs legde de aanwezigen uit dat de snelle groei van de
moslimgemeenschap van blijvende invloed was op het Nederlandse onderwijs.
Leerkrachten moesten zich realiseren dat de islam niet alleen een godsdienst,
maar ook een levensstijl was. Bakxs legde uit dat de moslim sterk traditioneel
was ingesteld. In Nederland stond hij meestal onderaan de maatschappelijke
ladder en behoorde hij tot ‘de mensen die het vuile werk voor ons doen’. 78
Daarom woonden islamieten vaak in verpauperde wijken met lage huren.
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Eigenlijk mocht een moslim niet omgaan met ongelovigen, vertelde Bakxs, maar
daarin verschilde de islamiet eigenlijk nauwelijks van vroegere christenen. Ook
die meden het contact met andersdenkenden.
Deze overeenkomst tussen de christen van vroeger en de moslim van
vandaag mocht volgens Bakxs niet leiden tot nalatigheid of onverschilligheid. De
opname van moslims in de Nederlandse samenleving ging niet vanzelf. Volgens
Bakxs was ‘structurele hulp aan de moslimgezinnen’ vereist opdat ‘de tweede
generatie – de kinderen die nu de scholen bezoeken – gemakkelijker in de
Nederlandse samenleving kan integreren’. 79 Kerken, gezondheidszorg en het
Nederlandse onderwijs konden daarbij van grote betekenis zijn. In de oprichting
van aparte ‘scholen-met-de-Koran’ zag Bakxs geen heil: ‘Christenen en moslims
in ons land moeten elkaar leren verdragen en proberen [met] elkaar in gesprek te
komen. God is aanwezig in het Christendom en in de Islam. (…) Daarnaast zijn
80
er grote verschillen. Die dient men van elkaar te respecteren’. Over de
mogelijkheden tot onderlinge toenadering was Bakxs optimistisch. In de
moslimwereld nam hij allerlei moderniserende krachten waar die weliswaar
vooralsnog niet de overhand hadden, maar uiteindelijk wel degelijk zouden
doorwerken, ‘ook bij de minder-ontwikkelde moslims’.81
Bakxs hield zijn verhaal in een periode waarin het besef doorbrak dat
migranten zich permanent in Nederland hadden gevestigd en dat structureel
minderhedenbeleid noodzakelijk was. Als oud-missionaris en islamkenner
predikte Bakxs een boodschap van modernisering en integratie. Waar de
emancipatie van homoseksuelen in de jaren tachtig gold als een zaak van
achtergestelden, presenteerde Bakxs de emancipatie van moslims als een zaak
voor achterblijvers: moslims waren minder modern en ontwikkeld dan
autochtone Nederlanders en verdienden daarom speciale aandacht. Dat verhaal
vond een gewillig gehoor. Het Katholieke Schoolblad sprak van een ‘boeiend
82
betoog’ waarin de pater veel misverstanden over de islam en moslims wegnam.
Bovendien bood het verhaal handvatten voor emancipatiebeleid. De moslims die
anno 1980 in verpauperde wijken woonden, contact met andersdenkenden
vermeden en oude tradities koesterden, bevolkten de sporten van de
maatschappelijke ladder die vroeger door arbeiders en katholieken werden
ingenomen. Om die ongelijkheid te beteugelen werd het zaak om moslims te
79
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emanciperen, zoals dat eerder bij arbeiders en religieuze minderheden was
gebeurd. Daarmee werd een modernistisch emancipatiebeeld op een nieuwe
Nederlandse groep geprojecteerd. Zoals andere volksdelen zich in het verleden
hadden geëmancipeerd en aldus hun weg hadden gevonden in het moderne
Nederland, zo moesten moslims vandaag de dag hetzelfde proces doorlopen. 83
Pas als moslims volledig waren gemoderniseerd, werd een gelijkwaardige dialoog
tussen christenen en moslims denkbaar.
De emancipatie van moslims diende derhalve, in de ogen van
betrokkenen, een algemeen belang. Toen de socioloog J. Hendriks in 1981 een
studie naar het ‘modewoord’ emancipatie verrichtte, maakte hij onderscheid
tussen twee hoofdbetekenissen. In de eerste betekenis, zo legde Hendriks uit,
verwees emancipatie naar de strijd van een achtergestelde groep die, vanuit een
marginale positie, streeft naar gelijke erkenning en gelijke behandeling. 84 De
tweede betekenis verwees naar de vooruitgang van de mensheid als zodanig:
geketenden en verworpenen vochten voor het rijk van de vrijheid. Waar de
emancipatie van homoseksuelen en vrouwen in de jaren tachtig voornamelijk tot
de eerste categorie werd gerekend, sloot de moslimemancipatie die Bakxs in het
vooruitzicht stelde aan bij de tweede. Moslims werden meegevoerd in de vaart
der volkeren zodat zij net zo modern en geëmancipeerd zouden worden als
autochtone Nederlanders dat sinds de ontzuiling dachten te zijn.
De hoge verwachtingen die Bakxs koesterde van de integratie van
moslims door structureel beleid van bovenaf, sloten nauw aan bij bestaande
ideeën over het onderwijs aan nieuwkomers. Het integratievraagstuk van
buitenlanders in Nederlandse scholen speelde al enkele jaren. In 1978
organiseerde de Nederlandse Federatie voor Onderwijsvakorganisaties (NFO),
waarin onder meer de PCO, de ABOP en de KOV participeerden, een eerste
85
‘onderwijshearing’ over onderwijs aan anderstaligen. Op die bijeenkomst, waar
ongeveer vijftig specialisten uit het onderwijsveld op afkwamen, werd de vraag
gesteld hoe men met de groei van het aantal anderstalige kinderen in het
Nederlandse onderwijs moest omgaan. De hearing mondde uit in een pleidooi
voor bicultureel onderwijs waarin kinderen van gastarbeiders, naast het reguliere
onderwijs, aanvullende lessen kregen over hun eigen taal en cultuur. Dit
tweesporenbeleid moest een eventuele terugkeer naar het land van herkomst
vereenvoudigen. Bovendien zorgde onderwijs in de thuiscultuur ervoor dat
kinderen niet teveel van hun ouders vervreemdden. Op die manier kon
83
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onderwijs in eigen taal en cultuur een waardevolle bijdrage leveren aan een
soepele integratie van allochtone kinderen. Zij leerden aldus de Nederlandse
samenleving kennen, maar het contact met de cultuur van hun ouders bleef ook
gehandhaafd.86
De belofte van het bicultureel onderwijs lonkte, maar de
toegankelijkheid van Nederland voor buitenlanders was daarmee niet
gewaarborgd. Waar docenten en onderwijsbestuurders optimistisch oordeelden
over de mogelijkheden om migrantenkinderen op te voeden tot het
Nederlanderschap, maakten zij zich zorgen over de positie van buitenlanders in
de samenleving. Toen de Centrumpartij (CP) in 1982 een zetel in de Tweede
Kamer veroverde, merkte Lex van der Jagt van de Vereniging voor Openbaar
Onderwijs bezorgd op dat de CP-stemmers vooral uit arme wijken kwamen,
waar verhoudingsgewijs ook de meeste buitenlanders woonden. 87 De
leefbaarheid van die wijken moest volgens Van der Jagt snel worden aangepakt.
Deed men dit niet, dan ontstond een voedingsbodem voor racisme en facisme.
Ook de oud-onderwijsminister Jos van Kemenade had dit probleem opgemerkt
en bepleitte onderwijsvoorrangsbeleid. Al in 1984 constateerde de ABOP echter
dat Van Kemenades voorstel ontoereikend was: de problemen in de stadswijken
88
bleken taaier dan verwacht. Na 1985 werd gesproken over de opkomst van
‘concentratiescholen’ of ‘zwarte scholen’, die tegen witte scholen werden
89
afgezet.
Geleidelijk ontwikkelde zich een nieuw taalgebruik waarin de
problemen bij het onderwijzen van allochtone kinderen werden besproken. De
buitenlanders die aanvankelijk naar Nederland waren gekomen, werden in de
jaren tachtig steeds minder met de sociaal-economische term ‘gastarbeider’
aangeduid. In plaats daarvan waren zij leden van culturele minderheden
geworden, een term die het Nederlandse onderwijsveld bereikte via de
ministeriële nota Culturele minderheden in het onderwijs, waarvan een conceptversie
in 1980 door minister Pais aan het Nederlandse onderwijsveld werd
voorgelegd. 90 Niet iedereen was daar enthousiast over. In reactie op de
conceptnota gaf de ABOP aan dat de minister de maatschappelijke problemen
rond buitenlanders afschilderde als een cultureel probleem, terwijl dat een halve
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91

waarheid was.
Onderwijs kon weliswaar een bijdrage leveren aan het
overbruggen van culturele verschillen, maar als de onderliggende sociaaleconomische factoren niet werden aangepakt zette dit beleid volgens de ABOP
geen zoden aan de dijk. Die kanttekening haalde echter weinig uit. Hoewel de
sociaal-economische achterstand van buitenlanders in de jaren tachtig van tijd tot
tijd aandacht kreeg, ontwikkelde zich rondom buitenlanders een taalgebruik dat
zich op culturele en etnische verschillen concentreerde.
Erg verrassend was die nadruk op culturele factoren niet. Naast het feit
dat scholen geen zelfstandig sociaal-economisch beleid konden voeren terwijl zij
wel voortdurend geconfronteerd werden met cultuurverschillen in de klas,
waren het vooral de culturele verschillen die bij de komst van buitenlanders in
het oog sprongen. Hierdoor werden bestaande emancipatie-idealen in het geval
van buitenlanders in culturele termen uitgedrukt. Waar docenten en
onderwijsbestuurders in de jaren zeventig sociaal-economische emancipatie
centraal stelden in hun strijd om gelijke rechten voor het arbeiderskind,
benadrukten zij voor nieuwkomers het belang van culturele emancipatie. Zoals
al in de jaren tachtig werd opgemerkt, lag de nadruk in de omgang met nieuwe
minderheden dan ook eerder op culturele verheffing dan op sociaal-economisch
92
beleid, waaronder het scheppen van werkgelegenheid en adequate huisvesting.
Zo raakte de sociaal-economische dimensie van het vraagstuk uit beeld.
Sommige leraren waren daarover verbolgen en keerden zich van Pais’
conceptnota af, anderen kwamen met andersoortige bezwaren. Ben Papendorp,
medewerker van het Nederlands Centrum Buitenlanders, hekelde vooral Pais’
gebruik van de term ‘akkulturatie’, die volgens hem de indruk wekte dat
buitenlanders zich louter aan de dominante Nederlandse cultuur moesten
aanpassen. Papendorp betoogde dat Nederland alleen een multiculturele
samenleving kon worden als Nederlanders ook bereid waren zich aan te passen.
Alfons Kloosterman van het Katholiek Pedagogisch Centrum voegde daaraan toe
91
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dat de onwetendheid van Nederlanders over de islam tot tragische misverstanden
leidde. Zo werd er veel geklaagd over de slechte positie van de moslimvrouw,
maar volgens Kloosterman berustte die zienswijze op een gebrek aan kennis:
‘Zouden deze vrouwen ook zelf iets te zeggen mogen hebben omtrent hun al
dan niet deelname aan ons maatschappelijk leven?’ 93 Op deze gronden
beschuldigde Het Katholieke Schoolblad Pais van een ‘vervaarlijk paternalistische
94
toon’.
Intercultureel onderwijs moest daar weerstand tegen bieden. Omdat
inmiddels duidelijk was geworden dat de gastarbeiders niet naar hun land van
herkomst zouden terugkeren maar in Nederland zouden blijven, verwachtten
leerkrachten en onderwijsbestuurders dat de Nederlandse samenleving
onherroepelijk zou veranderen. Om die veranderingen in goede banen te leiden,
was het niet langer voldoende om ‘allochtone’ kinderen, zoals zij vanaf 1980 ook
wel werden genoemd, alleen een lesje ‘Nederland’ te geven. 95 Intercultureel
onderwijs zou het vroegere biculturele onderwijs gaan vervangen. Voortaan
moesten autochtone en allochtone kinderen leren om met elkaar in interactie te
96
treden, elkaar te leren kennen en van hun culturele verschillen te leren. Waar
bicultureel onderwijs veronderstelde dat allochtone leerlingen integreerden in
een dominante Nederlandse cultuur, zou intercultureel onderwijs de weg banen
voor open en leerzame culturele interactie.97
Die interactie werd in de praktijk echter belemmerd door de
ongelijkwaardige wijze waarop zij gestalte kreeg. In de eerste plaats speelde de
institutionele ongelijkheid in het onderwijs een rol. Waar katholieken en
protestanten al ruim een eeuw aan eigen scholen bouwden, bestonden
‘koranscholen’ in de jaren tachtig niet of nauwelijks. 98 Moslims hadden geen
eigen politieke partij, waren ondervertegenwoordigd in Nederlandse instituties
en werden pas tegen het einde van de jaren zeventig beschouwd als een groep
die zich permanent in Nederland zou vestigen. Hierdoor ontbraken de
voorwaarden voor de gelijkwaardige culturele interactie die werd nagestreefd.
Ironisch genoeg werd deze achterstandssituatie dankzij ‘hulpverlenende’
autochtonen eerder versterkt dan afgezwakt. Bestaande onderwijsorganisaties
voor openbaar onderwijs wilden moslims immers binnen hun eigen
93
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onderwijsorganisaties ‘emanciperen’. Afzondering van moslims in eigen scholen
zou hen isoleren en bemoeilijkte de culturele interactie die met intercultureel
onderwijs was beoogd.99 Dankzij deze houding werd aan moslims weinig ruimte
geboden om een eigen institutionele structuur in Nederland op te bouwen.
Opvallend genoeg werd de scepsis over islamitisch onderwijs niet alleen
door voorstanders van openbaar onderwijs uitgedragen. Ook christelijke
onderwijsorganisaties, die zelf van de onderwijsverzuiling afhankelijk waren,
verzetten zich tegen de oprichting van islamitische scholen. Toen de protestantse
J.H. Gerritsen zich in het midden van de jaren tachtig over de christelijke
ontmoetingsschool boog, meende ook hij dat moslims beter geen eigen scholen
konden stichten. In de praktijk was de islam immers teveel verbonden met
allerlei nationalistische tradities uit het land van herkomst, terwijl veel
Nederlandse moslims zich juist inzetten voor ‘een Nederlandse islam, ontdaan
100
van knellende, hier niet passende tradities’. De eerdergenoemde pater en
islamoloog Peter Bakxs verkondigde in Het Katholieke Schoolblad dat een
islamitische school wat hem betreft niet meer dan een avondschool kon zijn,
omdat een afzonderlijke moslimschool het contact tussen christenen en moslims
belemmerde.101 Dit ideaal van culturele interactie klonk open en gastvrij, maar
het gevolg daarvan was wel dat aan culturele minderheden een vorm van
schoolorganisatie werd afgeraden waarvan autochtone Nederlanders juist volop
102
gebruik maakten en wilden maken.
In de tweede plaats werd een gelijkwaardige culturele interactie
ondermijnd omdat binnen het bestaande Nederlandse onderwijs sterke
opvattingen heersten over de wijze waarop buitenlanders zich in Nederland
moesten emanciperen. Zo vond Peter Bakxs dat moslims uitstekend terecht
konden in het bestaande bijzonder onderwijs omdat moslims en christenen
dezelfde God aanbaden, zonder dat hij zich afvroeg of moslims daar hetzelfde
103
over dachten. De protestantse Unie ‘School en Evangelie’ keerde zich tegen
aparte scholen voor buitenlanders omdat Nederlanders en buitenlanders op deze
manier niet met elkaar leerden samenleven. 104 De segregatie van protestanten,
99
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katholieken en niet-gelovigen beschouwde zij echter niet als een probleem. Dit
was juist een uiting van de waardevolle diversiteit in de Nederlandse
samenleving die de Unie koesterde en beschermde.105
In de derde plaats vreesden veel leerkrachten en onderwijsbestuurders de
uitkomst van de gelijkwaardige culturele interactie die zij tegelijkertijd
bepleitten. Die zorgen kwamen reeds tot uitdrukking in de opvattingen van
Gerritsen, Van Kemenade en Pais, die waarschuwden tegen de intolerantie en de
ouderwetse culturele tradities die buitenlanders konden meebrengen. Meer
mensen maakten zich daar zorgen over. Ook Sef van Wegberg, voorzitter van
de KOV, beklemtoonde in 1982 dat een democratie ruimte moest bieden aan
culturele minderheden, maar dat die ruimte wel haar grenzen kende:
‘Het kan en mag niet zo zijn, dat minderheden in onze samenleving de
fundamentele rechten van de mens middellijk of onmiddellijk mogen aantasten.
Dat is niet alleen een democratische eis, maar is naar mening van de KOV ook
een verworvenheid van onze cultuur waarop het Christendom een niet gering
106
stempel heeft gedrukt. Juist dit laatste verplicht ons zeer’.

Van Wegberg gaf daarmee niet alleen aan dat nieuwe minderheden het
democratische streven naar gelijkheid niet mochten doorkruisen, maar
beschouwde deze gelijkheidsagenda expliciet als onderdeel van een lange
christelijke traditie waardoor de Nederlandse cultuur sterk zou zijn getekend.
Het verband dat Van Wegberg legde tussen het christendom en
gelijkheidsbeginselen was opmerkelijk. Heersende ideeën over de gelijkheid
tussen man en vrouw, homo en hetero en etnische groepen kwamen voort uit
recente veranderingsprocessen die de gehele samenleving hadden doortrokken,
die waren bevochten door gelovigen en ongelovigen, en dus moeilijk als
exclusief christelijk konden gelden.
Veelzeggender dan deze identificatie tussen gelijkheid en christendom
zijn echter de veronderstellingen over buitenlanders waarop Van Wegbergs
uitspraak berustte: het vermoeden dat culturele minderheden mogelijk een
bedreiging vormden voor democratische rechten in Nederland en de uitspraak
dat deze rechten niet ter discussie mochten staan. Pais’ conceptnota Culturele
minderheden gaf daarvan eveneens blijk. In deze nota had Pais beginselen als
persoonlijke ontplooiing,
actief democratisch staatsburgerschap en
maatschappelijke en economische weerbaarheid als richtinggevende idealen voor
de opname van buitenlanders gepresenteerd.107
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Pais vond het belangrijk om dergelijke eisen aan nieuwkomers te stellen.
In een interview met de Volkskrant benadrukte de minister dat hij het recht van
buitenlanders op hun eigen culturele identiteit belangrijk vond, zeker op school.
‘Wij moeten er geen kleine Alkmaardertjes van maken. De erkenning van de
verschillen in taal en cultuur tussen buitenlanders en Nederlanders zijn
108
uitgangspunt’. Tegelijkertijd waren er ook regels, verklaarde Pais een jaar later:
buitenlanders moesten zich realiseren dat zij in Nederland woonden, waar
discriminatie niet was toegestaan en de man gelijk was aan de vrouw.109 Omdat
deze waarden niet verloren mochten gaan, was het noodzakelijk om de
emancipatie van culturele minderheden van een ideologische grondslag te
110
voorzien.
Deze ideologische grondslag die de emancipatie van buitenlanders in
Nederland een richtinggevend perspectief gaf, was tekenend voor de wijze
waarop interculturele interactie binnen het onderwijs gestalte kreeg. Enerzijds
benadrukten leraren en onderwijsbestuurders de gelijkwaardigheid van culturen
en spraken zij over een proces van wederzijdse aanpassing. Meer dan eens zagen
zij die wederzijdse aanpassing als een verrijking van Nederland. ‘Al denken
sommigen daar anders over, getuige de discriminatie die zij plegen, de
aanwezigheid van Turken en Marokkanen in ons midden betekent een
verrijking van onze cultuur’, meende Kees Wagtendorp in zijn bijdrage aan het
boek Van vreemde herkomst, dat Nederlanders inzicht moest bieden in de
achtergrond van Turkse en Marokkaanse ‘landgenoten’.111 In het intercultureel
onderwijs lag dit idee van verrijking feitelijk al besloten. De nieuwe
onderwijsvorm gold niet alleen als een noodzaak om Nederlandse kinderen klaar
te stomen voor de toekomst, maar zou hen ook scherpen in ‘eigen
cultuurrelativisme’ en ‘het bereiken van een relatie van gelijkwaardigheid tussen
de etnische groepen door meer kennis over elkaar, meer ervaring met elkaar en
112
meer begrip voor elkaar’.
Anderzijds was het precies het idealisme achter het intercultureel
onderwijs waar de Nederlandse aanpassingsbereidheid op grenzen stuitte. De
interactie tussen culturen diende immers specifieke doelen: de bevordering van
onderling begrip, gelijkwaardigheid en het recht op een eigen culturele
identiteit. Die grenzen werden niet ter discussie gesteld, laat staan geofferd.
108
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Daarom hielden leraren bij het intercultureel onderwijs graag een oogje in het
zeil, om zeker te weten dat de interculturele interactie tot de juiste uitkomsten
leidde. Dat bestendigde de culturele scheefgroei. Het bestaande bijzonder
onderwijs werd beschermd als waardevolle uitdrukking van de Nederlandse
verscheidenheid, maar de toetreding van buitenlanders tot dat systeem werd
beschouwd als teken van segregatie en gettovorming. Daarom werden scholen
met veel buitenlanders vanaf de tweede helft van de jaren tachtig ook wel
‘concentratiescholen’ of ‘zwarte scholen’ genoemd. Al in 1987 vermeldde Het
Schoolblad dat steeds minder ouders bereid waren hun kind naar een school te
sturen, die als zwarte school bekend stond.113 Floor Waaijenborg, directeur van
een zwarte basisschool in Rotterdam, maakte zich ernstig zorgen over deze
ontwikkeling: ‘De leerlingen missen voldoende contact met de overheersende
cultuur: er zijn te weinig Nederlandse kinderen’.
Volgens Waaijenborg was dit vooral slecht voor de taalontwikkeling van
allochtone kinderen. Sociologe Tine de Lange, die in Het Schoolblad haar licht
liet schijnen over de scheiding tussen witte en zwarte scholen, voegde daar nog
aan toe dat het onderscheid tussen beide schoolsoorten weinig te maken had met
racisme. De oorzaak lag in standsverschillen: witte ouders hadden het gevoel dat
zij niet op voet van gelijkheid met allochtone ouders konden praten. 114
Onderwijsbestuurders en leraren probeerden dit probleem op te lossen door
nieuwkomers tot ‘moderne’ burgers op te voeden, naar Nederlandse maatstaven.
Daarachter stak de gedachte dat de ‘gelijkwaardige’ culturele interactie in het
intercultureel onderwijs zich in de ‘juiste’ richting moest ontwikkelen. Zij
mocht niet in strijd zijn met waarden die als typisch Nederlandse
cultuurproducten werden voorgesteld.
De emancipatie van buitenlanders, waarvan de doelen door Nederlandse
politici en onderwijsbestuurders werden vastgelegd, diende vastomlijnde
ideologische doelen. Bij de inzet voor homo-emancipatie hadden de
vakverenigingen voor bijzonder onderwijs al laten zien dat zij geneigd waren om
de beginselen van gelijke behandeling en seksuele emancipatie hoger aan te slaan
dan de groepsvrijheden die de aloude onderwijsvrijheid hen bood. Die
zienswijze trof nu ook het islamitisch onderwijs. Als de vooraanstaande waarden
van gelijkheid, vrijheid en democratie ook maar het minste risico liepen om in
het gedrang te komen, werd afzonderlijk islamitisch onderwijs onwenselijk
geacht. Zo zou de omgang met nieuwkomers in het Nederlandse onderwijs
gestalte krijgen: ruimte voor verschillende culturen en zienswijzen,
ogenschijnlijk gebaseerd op culturele gelijkwaardigheid, maar begrensd door een
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serie vaststaande, cultureel gekleurde waarden die geen enkele minderheid ter
discussie mocht stellen.115
De taaie strijd tegen discriminatie
Waar Nederlandse leraren en onderwijsbestuurders vreesden dat buitenlanders
een bedreiging vormden voor de beginselen van individuele vrijheid, gelijkheid
en tolerantie, trachtten zij in de jaren tachtig eigenhandig de weg te wijzen naar
de tolerante samenleving die Nederland zou moeten zijn. Vol overgave bonden
de openbare, protestantse en katholieke onderwijsorganisaties de strijd aan met
discriminatie. De Algemene Vergadering van de ABOP nam bijvoorbeeld
maatregelen tegen de opkomst van de Centrumpartij. In december 1984 werd
het voorstel voorgelegd om leden van de CP voortaan te weren uit de
onderwijsvakvereniging.116 Niet iedereen begroette dat idee met enthousiasme.
Kon de ABOP het zich veroorloven om leden van een democratisch gekozen
partij uit te sluiten? Voor ABOP-voorzitter Jan van den Bosch was de zaak
echter helder: het weren van leden van de Centrumpartij was bescherming van
117
de democratie.
Twee jaar eerder had Lex van der Jagt in het openbare
onderwijsvakblad Inzicht een vergelijkbaar standpunt ingenomen. Hij meende
dat de Centrumpartij weliswaar mogelijk werd gemaakt door de democratie,
maar dat zij tegelijkertijd de democratische grenzen overschreed en dus de
democratie als zodanig bedreigde.118
De toelaatbaarheid van leden van politieke partijen had wel eens vaker
op de vakbondsagenda gestaan. In de jaren veertig werd door lokale afdelingen
van de protestantse onderwijsvakvereniging ‘de Grote’ de vraag opgeworpen of
PvdA-leden lid van de vakbond mochten zijn, in de jaren zeventig stak het debat
over de toelaatbaarheid van CPN-leden de kop op. In beide kwesties had dit
geleid tot een weigering van de vakbondsbesturen om leden van democratisch
gekozen partijen te weigeren. Op 14 december 1984 stelde de Algemene
Vergadering van de ABOP echter paal en perk. Met een overgrote meerderheid
115
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werd het voorstel van het hoofdbestuur aangenomen. Lidmaatschap van de
vakvereniging en het lidmaatschap van de Centrumpartij waren voortaan
onverenigbaar. 119 Het hoofdmotief voor dat besluit was in lijn met de
‘aanpassing’ aan democratische spelregels die de ABOP van buitenlanders
verwachtte. De democratie was volgens de ABOP meer dan een formeel
systeem. Zij had de beginselen van gelijkheid en non-discriminatie hoog te
houden. Daarom voerde de ABOP een felle campagne tegen de
Centrumpartij.120 ‘Wie tolerant is voor racisten is intolerant voor de slachtoffers’,
merkte ABOP-lid Jan Noy van de afdeling Zeist-Driebergen tijdens de
Algemene Vergadering op, en hij kreeg bijval van zijn Turkse collega Orhan
Çetin uit Enschede: ‘Het is onze taak racisme en discriminatie tegen te gaan.
Doen we dat niet, dan zijn we medeschuldig’.121
De strijd tegen discriminatie en racisme was niet alleen aan
vakorganisaties voorbehouden. Ook in de klas werd in de jaren tachtig geregeld
aandacht besteed aan de onderkenning van en strijd tegen allerlei vormen van
uitsluiting en discriminatie via voorlichtingscampagnes, die vaak in
samenwerking met de Anne Frankstichting werden opgezet. De Anne
Frankstichting besteedde in de jaren tachtig veel aandacht aan nondiscriminatiebeleid, zowel via onderwijsprogramma’s als via informatieve
brochures. Een voorbeeld van die brochures was het boekje Vooroordelen
veroordeeld uit 1984, dat aanvankelijk in een oplage van 30.000 exemplaren werd
verspreid maar al na een maand werd herdrukt. 122 In het handzame boekje
weerlegde de stichting een serie vooroordelen. ‘De grenzen staan wagenwijd
open’, ‘Buitenlandse kinderen verslechteren het onderwijs’, ‘De islam is een
onverdraagzame godsdienst’, ‘De vrouw telt in de islam niet mee’ en ‘Ze willen
zich niet aanpassen’ zijn een greep uit de reeks van 24 vooroordelen die in de
brochure werden behandeld.123
Ook in de pedagogische centra werd de blik naar binnen gericht. In
1986 organiseerden de protestantse, katholieke en algemene pedagogische
diensten, in samenwerking met verschillende expertisecentra, een afzonderlijke
studiedag over onderwijs en anti-discriminatie. Mohammed Rabbae, directeur
van het Nederlands Centrum Buitenlanders, betoogde tijdens de bijeenkomst dat
scholen hun verantwoordelijkheid moesten nemen in de strijd tegen racisme. De
school was wat Rabbae betreft geen neutrale factor en kon zowel een
broedplaats van racisme als een tegengif daarvoor zijn.124 Helaas beperkte racisme
119

Het Schoolblad jrg. 19, afl. 40, 20 december 1984, 6.
Ibidem.
121
Ibidem, 7.
122
Vooroordelen veroordeeld. Feiten tegen vooroordelen over buitenlanders (Amsterdam 1984) 71.
123
Vooroordelen veroordeeld, 3.
124
PCO Magazine jrg. 12, afl. 31, 1 november 1986, 7.
120

230

zich in de dagelijkse praktijk niet tot incidenten op het schoolplein, maar kende
Nederland een blanke machtsstructuur met een taai institutioneel racisme dat
vaak onbedoeld werd doorgegeven en nauwelijks zichtbaar was, tekende het
protestantse vakblad PCO Magazine op.125
Rabbae stelde racisme niet zozeer voor als een doelbewust streven naar
uitsluiting van andersdenkenden, maar als een maatschappelijke kracht die vooral
voor autochtone Nederlanders moeilijk zichtbaar was. Machtsposities in de
samenleving waren bijvoorbeeld vrijwel uitsluitend in handen van blanken,
ouders haalden hun kinderen van school als die te ‘gemengd’ werd, kinderen uit
etnische minderheidsgroepen bleven meestal onderaan de maatschappelijke
ladder staan. Daardoor dreigde ‘een etnisch subproletariaat te ontstaan in een
126
geïsoleerde positie van de samenleving’, waarschuwde Rabbae. Dat kwam
meestal niet omdat blanken de toegang van nieuwkomers tot de samenleving
doelbewust blokkeerden, maar omdat autochtone Nederlanders de institutionele
spelregels in Nederland bepaalden, omdat zij die spelregels het beste hadden
geïnternaliseerd en daardoor dus ook de beste resultaten boekten. Volgens
Rabbae ondermijnde dat de geloofwaardigheid van het intercultureel onderwijs:
‘Hoe geloofwaardig is anti-racisme-onderwijs wanneer de school een eenzijdige
en voortdurende aanpassing eist en de eigen identiteit óf negeert óf als een wat
nostalgische franje in de marge tolereert? We krijgen op deze wijze een vieze
smaak in de mond als we de overheid en bevoegde gezagsorganen horen praten
over anti-racisme-onderwijs en intercultureel onderwijs, terwijl men anderzijds
127
zit te knoeien met het onderwijs in eigen taal en cultuur’.

In 1984 hadden de leerkrachten Cengiz Ergün en El Amine El Mouaden zich in
vergelijkbare bewoordingen uitgelaten over het intercultureel onderwijs. Zij
constateerden een ongelijkwaardige positie voor de buitenlander omdat culturele
diversiteit werd beleden, terwijl impliciet werd verwacht dat buitenlanders zich
aan Nederlandse normen aanpasten.128
De Turkse docente Papatya Nalbantoglu tekende haar persoonlijke
ervaringen met institutioneel racisme in de jaren tachtig misschien wel het meest
systematisch op. Tussen 1986 en 1989 schreef zij wekelijks columns in Het
Schoolblad, waarin zij haar indrukken van de Nederlandse multiculturele
samenleving beschreef. In 1988 wijdde Nalbantoglu een van haar columns aan
een bijeenkomst over multicultureel onderwijs die ze kort tevoren had
bijgewoond. 129 Tijdens die bijeenkomst had een Nederlandse collega haar
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onderwijservaring met Turkse en Marokkaanse leerlingen gedeeld. Ze betoogde
dat Turken en Marokkanen vooral ruimte nodig hadden en dat Nederlanders
daarom rekening moesten houden met de sterke scheiding tussen mannen en
vrouwen in deze culturen. De docente had, in de woorden van Nalbantoglu,
verkondigd dat men buitenlandse leerlingen
‘natuurlijk de kans [moet] geven om (…) zichzelf te zijn. Je kunt er nu eenmaal
niet vanuit gaan dat ze zo gezellig en vrij met elkaar omgaan, grapjes maken,
lachen, dansen, enzovoort als ze onder mannen zijn. (…) Als we hen willen
130
emanciperen, moet dat gewoon anders aangepakt worden dan bij ons’.

Met ontzetting had Nalbantoglu het publiek van die middag bestudeerd, dat met
bewondering naar de spreekster luisterde. ‘Wat voelen ze zich goed, humaan en
progressief’, schreef Nalbantoglu vernijnig, en voegde daaraan toe: ‘Hoe begrijpt
u de behoeften van de “meiden” zo goed? Als ze ondertussen zo geëmancipeerd
zijn, waarom heeft u ze dan niet meegenomen? (…) Of is het weer door het
toedoen van hun verschrikkelijke mannen dat ze niet aanwezig zijn?’
De verontwaardigde, soms cynische analyses van Nalbantogtlu vielen bij
veel lezers van Het Schoolblad niet in goede aarde. Een aantal van hen stuurde
brieven naar Het Schoolblad waarin zij schreven dat ze niet voor racist versleten
wilden worden.131 Hun reacties waren niet onbegrijpelijk. De ABOP besteedde
in de jaren tachtig, net als veel andere onderwijsorganisaties, veel aandacht aan
de strijd tegen discriminatie in het onderwijs. De bond publiceerde regelmatig
over de zorgwekkende groei van het aantal zwarte scholen in Nederland, werkte
samen met maatschappelijke organisaties om discriminatie op scholen te
voorkomen, weerde leden van de Centrumpartij uit de vakbond en belegde
studiemiddagen over intercultureel onderwijs.
De vormen van discriminatie waarvan personen als Papatya Nalbantoglu,
Mohammed Rabbae, Cengiz Ergün en El Amine El Mouaden spraken, hielden
dan ook niet primair verband met een gebrek aan aandacht voor discriminatie en
ongelijkheid als zodanig. Het ging vooral om de manier waarop discriminatie en
ongelijkheid via de inzet voor ‘emancipatie’ werden bestreden. De pogingen tot
emancipatie van buitenlanders bleken heel anders te verlopen dan bijvoorbeeld
de seksuele emancipatiestrijd die in dezelfde periode werd gevoerd. In de strijd
voor een gelijke behandeling van vrouwen en homo’s hadden de
onderwijsvakverenigingen volop ruimte geboden aan de initiatieven van de
betrokkenen zelf. Vrouwen en homoseksuelen lieten van zich horen in de
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homo- en vrouwengroepen, die meestal de initiatieven tot nieuwe acties namen
en daarmee de koers van hun eigen emancipatiestrijd bepaalden. De
vakvereniging schikte zich naar haar rol als leverancier van aanvullende
emancipatiesteun aan achtergestelden.
Bij de emancipatie van buitenlanders lag dat anders. Hoewel de
onderwijsorganisaties ook hier barrières van discriminatie trachtten te slechten,
werd de stem van buitenlanders zélf veel minder meegewogen in hun
emancipatiestrijd. De werkgroepen van buitenlandse leraren die in het midden
van de jaren tachtig binnen de vakverenigingen werden opgericht, dachten
weliswaar mee over de vormgeving van het intercultureel onderwijs, maar
fungeerden daardoor vooral als expertisecentrum van ervaringsdeskundigen. Zij
ontbeerden de autonomie die de homo- en vrouwengroepen bezaten. Hierdoor
werden bijeenkomsten over de groei van het aantal anderstalige leerlingen, de
opkomst van intercultureel onderwijs en de bestrijding van racisme
georganiseerd op initiatief van de onderwijsorganisaties zelf. Vertegenwoordigers
van de achtergestelde groepen hadden daar nauwelijks deel aan. Hun weg tot
emancipatie werd door anderen uitgestippeld omdat zij werden beschouwd als
achterblijvers in plaats van achtergestelden.
Dit is de ironie van de institutionele discriminatie waartegen
nieuwkomers in de jaren tachtig vaak te hoop liepen. Zij zat verscholen in het
streven naar emancipatie zelf. Het gevoel van achterstelling dat zij
buitenstaanders bracht, had niet alleen te maken met Nederlands paternalisme.
Ook de doelstellingen van die emancipatie speelden een belangrijke rol. Waar
vrouwen- en homogroepen zich – met steun van de vakvereniging – inzetten
voor betere arbeidsposities en meer ruimte opeisten voor de eigen identiteit, was
de emancipatie van buitenlanders impliciet gericht op aanpassing. Die aanpassing
werd door leraren en onderwijsbestuurders wederzijds genoemd. Niet alleen
buitenlanders, maar ook Nederlanders moesten zich verenigen met een snel
veranderende samenleving waarvoor zij mede verantwoordelijk waren.
Als het erop aankwam bleek echter dat de spelregels voor de wederzijdse
aanpassing en emancipatie door autochtone Nederlanders werden bepaald. De
weg naar emancipatie die buitenlanders moesten bewandelen was reeds
geplaveid vanuit de vaste, maar cultureel gekleurde overtuiging dat de
‘emancipatie’ van buitenlanders uiteindelijk voor alle partijen beter zou
uitpakken. Als het erop aankwam stuitten onderwijsbestuurders, leerkrachten en
ook de ministers Pais en Van Kemenade op een aantal waarden die wat hen
betreft niet ter discussie stonden. Dat waren waarden die sinds de jaren zestig
met het streven naar emancipatie als zodanig verbonden waren geraakt:
individuele vrijheid, verantwoordelijkheid, zelfontplooiing, democratie. Hoewel
deze waarden niet specifiek Nederlands waren, noch door alle autochtone
Nederlanders werden onderschreven, werd in de omgang met buitenlanders wel
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de indruk gewekt dat Nederland vrijer, moderner en geëmancipeerder zou zijn
dan hun landen van herkomst. Feitelijk werd al bij voorbaat aangenomen dat
nieuwkomers deze moderne waarden niet zonder meer zouden onderschrijven.
De overdracht van vermeende Nederlandse waarden werd hierdoor de kern van
de emancipatiehulp aan buitenlanders. Emancipatoir onderwijs, gericht op de
bevordering van individuele vrijheid en verantwoordelijkheid, legde deze
waarden op aan groepen die verondersteld werden deze waarden niet te
onderschrijven. ‘Worden wie je bent’ bleek ‘worden zoals wij’.
Emancipatie als machtsmiddel
Op een dinsdagmiddag in de winter van 1987 waarschuwde de achtjarige
Hayriya haar Turkse leerkracht. ‘Juf, u gaat naar de hel en u zal eeuwig in het
hellevuur branden’, verkondigde ze in de woorden van haar docente Papatya
132
Nalbantoglu. Hayriya vervolgde dat ze alleen maar wilde waarschuwen tegen
de gevaren van het niet-dragen van een hoofddoek, tegen omgang met ‘onreine
zondaars’ en tegen alle gevaarlijke seculiere tendensen die Atatürk zou hebben
ontketend.
Nalbantoglu reageerde aangeslagen, vooral omdat zij meende dat
Hayriya’s opvoeding symptiomatisch was voor een breder verschijnsel waarvoor
veel van haar collega’s geen oog hadden: de opkomst van een orthodoxe islam.
‘Ik stond machteloos, bijna in tranen. Hebben wij als migranten- en Nederlandse
leerkrachten zo lang en zo dapper voor raciale, godsdienstige, seksuele gelijkheid
gestreden om uiteindelijk de grond ingestampt te worden door bloeddorstige
133
fanatiekelingen en hun onbeschrijflijke praktijken?’ Die praktijken noemde
Nalbantoglu
‘uiterst zorgwekkend. Een flinke, fanatieke Islamitische godsdienstgolf rolt ook
door Nederland. (…) De symbolische signalen, hoe klein dan ook, zijn
overduidelijk. Kleine meisjes met hoofddoeken die in de klas hun hoofddoek
niet willen afdoen. Kleine jongens die zo jong als ze zijn, elke vorm van
lichamelijk contact weigeren met de andere sekse, zelfs een hand geven aan de
134
juf.’

Nederlandse leerkrachten en migrantenleerkrachten moesten daarom een front
vormen, ‘niet tegen de Islam op zich, maar tegen de dweepzuchtige uitwaaiering
ervan op de Nederlandse basisscholen. (…) Als het geloof zo fanatiek aan de
deuren van de school rammelt, is immers de geloofwaardigheid van het
onderwijs in het geding’.
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De zorgwekkende schets van de situatie op school zoals Nalbantoglu
haar aantrof, lijkt op het eerste gezicht een bevestiging van de gangbare gedachte
dat de Nederlandse multiculturele samenleving een schijntolerantie vertoonde
die eigenlijk op onverschilligheid was gebouwd. Hoewel de integratie van
buitenlanders allerlei problemen opleverde, verdwenen deze problemen onder
135
de radar of werden zij doelbewust onder het tapijt geveegd. Nalbantoglu’s
analyse was een andere. Sterker dan hun onverschilligheid, onwetendheid en
desinteresse verweet Nalbantoglu Nederlanders hun paternalistische
betrokkenheid, hun neiging om problemen van migranten op te lossen zonder
die migranten naar hun mening te vragen. Ze hekelde de zelfverzekerdheid die
Nederlanders toonden in de opvoeding tot ‘tolerantie’ en ‘democratie’ die zij
voor nieuwkomers uitstippelden. En ze verzette zich tegen de ongeïnformeerde
interesse van leerkrachten voor nieuwe culturen die de Nederlandse samenleving
136
moesten ‘verrijken’ en ‘versieren’. Dit was de tragiek van de Nederlandse
multiculturele samenleving zoals Nalbantoglu haar schetste: alledaags racisme en
discriminatie kwamen niet voort uit onverschilligheid of kwade wil, maar uit
allerlei goede bedoelingen.
Papatya Nalbantoglu wist over welke samenleving ze sprak. Sinds 1966
woonde ze in Nederland; korte tijd later begon ze als docente Onderwijs in
Eigen Taal Cultuur (OETC). Ze had vanaf het midden van de jaren zestig de
opbouw van een samenleving meegemaakt die individuele vrijheid in het
vooruitzicht stelde en haar burgers als geëmancipeerde, moderne individuen
bestempelde. Sinds die tijd ervoer zij aan den lijve dat individuele vrijheid en
verantwoordelijkheid ongelijk werden verdeeld. Waar autochtone Nederlanders
verondersteld werden vrije, zelfredzame individuen te zijn, golden nieuwkomers
als een groep die tot geëmancipeerde burgers moest worden opgevoed door in
contact te komen met ‘Nederlandse waarden’ als gelijkheid, individuele
autonomie, vrijheid en verantwoordelijkheid. Nieuwkomers werden in het
onderwijs aangeduid als leerlingen van ‘concentratiescholen’ of ‘zwarte scholen’,
als anderstaligen, OETC-leerlingen, culturele minderheden. Via deze begrippen,
die in onderwijsbeleid keer op keer werden herhaald, raakte het impliciet
gemaakte onderscheid tussen geëmancipeerden en ongeëmancipeerden steeds
dieper ingesleten.
Met hun inzet voor de opvoeding van nieuwkomers tot geëmancipeerde
burgers, trachtten Nederlandse leraren en onderwijsbestuurders bij te dragen aan
een betere samenleving, een samenleving die haar moderne beginselen voor de
toekomst kon bewaren. Dankzij die stevige ideologische basis zou een soepele
opname van migranten mogelijk moeten zijn. ‘De vraag waar het om gaat is hoe
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in de jaren tachtig al die verschillende mensen, Nederlanders even goed als
vreemdelingen, zonder al te veel spanningen in dit dicht bevolkte land bij elkaar
kunnen wonen’, stelde de journalist Peter Schumacher in 1980 vast in zijn
journalistieke studie naar Nederlandse minderheden.137
Het engagement dat in het onderwijs werd getoond om die vreedzame
maatschappij te realiseren, een maatschappij waarin mensen samenleefden terwijl
iedere groepering haar eigen identiteit openlijk uitdroeg, werd door velen
oprecht beleefd. De Amsterdamse antropoloog Thijl Sunier heeft betoogd dat de
leuze ‘integratie met behoud van eigen identiteit’ in het Nederlandse
minderhedenbeleid slechts een holle frase was. Het was geen doel op zich, maar
138
een middel om de assimilatie van migranten te vereenvoudigen. Dat standpunt
klopt slechts voor de helft. Het miskent de oprechte pogingen die in het
Nederlandse onderwijs zijn aangewend om ruimte te bieden aan de eigen
identiteit van nieuwkomers via bicultureel onderwijs, intercultureel onderwijs en
een aanhoudende strijd tegen discriminatie en uitsluitingspraktijken. Maar het
laat ook zien dat assimilatie, als het er echt op aankwam, het fundament van de
ogenschijnlijk gelijkwaardige cultuuruitwisseling was.
Want hoewel het Nederlandse onderwijs ruimte wilde bieden aan de
zeden en gebruiken van nieuwkomers, waakte zij ervoor om veronderstelde
‘Nederlandse
waarden’
als
persoonlijke
vrijheid,
individuele
verantwoordelijkheid en gelijkheid op het spel te zetten. Cultuurrelativisme was
de multiculturele samenleving van de jaren tachtig vreemd. Dat uitgangspunt
schiep ongelijkheid. Ten eerste werd van nieuwe Nederlanders verwacht dat zij
specifieke waarden omarmden die als voorwaarde golden voor volledige opname
in de Nederlandse samenleving. Hen werd het morele recht ontzegd om
bepaalde emancipatiewaarden, die impliciet als typisch Nederlands werden
voorgesteld, ter discussie te stellen. Andere groeperingen, zoals orthodoxe
christenen, kregen daartoe veel meer gelegenheid, omdat zij hun eigen
godsdienstige organisaties hadden opgebouwd.
Ten tweede kreeg dit accent op zogenaamde Nederlandse waarden iets
zelfgenoegzaams. Door van nieuwkomers te verlangen dat zij beginselen van
persoonlijke vrijheid, individuele verantwoordelijkheid en gelijkheid zouden
onderschrijven, wekte het Nederlandse onderwijs de indruk dat Nederlanders dit
proces reeds hadden doorlopen, dat Nederland als vrije, geëmancipeerde,
geïndividualiseerde samenleving ‘af’ was. Witte scholen leken weinig behoefte te
hebben aan emancipatiebeleid, maar de aandacht voor emancipatiebeleid op
zwarte scholen was juist groot. Dit was de ironie van de maatschappelijke
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uitsluiting zoals die zich in de jaren tachtig openbaarde: zij lag besloten in de
opvoeding tot vrijheid, tolerantie en individuele autonomie als zodanig.
De tolerantie tegenover nieuwkomers in het Nederlandse onderwijs
berustte in de jaren tachtig dan ook niet op onverschilligheid, maar op een
specifiek soort betrokkenheid. De contouren van die betrokkenheid worden
scherp zichtbaar als de opname van moslims en de acceptatie van homoseksuelen
naast elkaar worden gelegd, twee processen die in de jaren tachtig allebei
‘emancipatie’ werden genoemd, maar in hun uitgangspunten hemelsbreed van
elkaar verschilden. Homo-emancipatie was in de jaren tachtig zelfemancipatie.
Verwonderlijk was dat niet, want de homo stond als geen ander symbool voor
het geïndividualiseerde, geëmancipeerde Nederland. Homoseksualiteit gold als
geaardheid, als iets wat je gewoonweg bent en waarvoor een diverse samenleving
ruimte moest bieden. Het is het gevolg van een individuele ontdekking,
gesymboliseerd door het ‘uit de kast komen’. Homoseksualiteit is bovendien niet
overdraagbaar, en blijft dus individualistisch van aard. Het was dan ook weinig
verwonderlijk dat juist homo-emancipatie een belangrijk uithangbord van de
vakbondspolitiek werd, al waren de homogroepen binnen de ABOP, de KOV
en de PCO slechts klein.
De moslim stond daarentegen voor veel zaken die Nederland tot haar
verzuilde verleden rekende: religieus dogmatisme, hiërarchie en ongelijkheid
tussen man en vrouw werden sterk met de islam geassocieerd. Afgezien van de
vraag of die associaties juist waren, leidden zij al als zodanig tot de gedachte dat
deze nieuwkomers tot persoonlijke vrijheid, individuele verantwoordelijkheid
en tolerantie moesten worden opgevoed. Waar de inzet voor homo-emancipatie
solidariteit met achtergestelden betekende, werd de inzet voor nieuwkomers
emancipatiehulp aan achterblijvers.
Toen René Appel in 1990 een inleiding op de gebundelde columns van
Papatya Nalbantoglu schreef, vatte hij haar centrale boodschap als volgt samen:
‘In haar columns stoot Papatya Nalbantoglu de Nederlanders die “de zielige
minderheden” zo graag willen emanciperen van het voetstuk dat ze voor zichzelf
hebben gemetseld’. 139 Wellicht was het juister geweest te constateren dat
Nalbantoglu tegen een grens was aangelopen. Sinds de jaren vijftig had het
streven naar individuele vrijheid en verantwoordelijkheid in Nederland een
gemeenschap van zelfbenoemde vrije, tolerante en geëmancipeerde burgers
geschapen die zich, zoals een gemeenschap dat vaker doet, voor vermeende
onvrijen, intoleranten en ongeëmancipeerden trachtte af te sluiten. De vraag die
restte was of daarmee niet precies die groepsdruk, intolerantie en onvrijheid
ontstonden die de geïndividualiseerde samenleving tot haar verleden rekende.
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De groepsdruk waarvan Nederland zich gevrijwaard waande, keerde in een
nieuwe gedaante terug.
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Conclusie
Individualisering als groepsvormingsproces
In het najaar van 1990 stonden leraren en onderwijsbestuurders van het
protestantse onderwijs verzameld rond een graf. Titus Menno Gilhuis, de
gereformeerde oud-voorzitter van de Unie ‘School en Evangelie’, was
onverwacht gestorven.1 PCO-voorzitter Evert de Jong herinnerde zich in PCO
Magazine het eigenzinnige karakter van de principiële protestant die zijn lange
onderwijsloopbaan in 1937 als leraar begon, opklom tot rector van het
Amsterdamse Christelijk Lyceum en eindigde als gezaghebbend en gevierd
Unievoorzitter. Hij typeerde Gilhuis als ‘mannenbroeder, voorvechter, man van
een generatie’, een typering die niet alleen naar Gilhuis’ lange staat van dienst
verwees, maar ook naar diens persoonlijke levenspad.2 Als jonge leraar spiegelde
Gilhuis zich aan de protestantse voormannen. Hij vernoemde zijn eigen zoon
naar Groen van Prinsterer en was een typisch product van het protestantse
volksdeel in het onderwijs. Kort na de oorlog gaf Gilhuis daarvan publiekelijk
blijk in zijn brochure Isolement èn apostolaat, waarin hij de noodzaak tot
afzonderlijk protestants onderwijs verdedigde tegenover voorstanders van de
doorbraak.
In de jaren zestig werd de strijdbare, standvastige Gilhuis uit evenwicht
gebracht. Hij raakte diep beïnvloed door de verpersoonlijking van het christelijk
geloofsleven, de poging van christenen om de band tussen de gelovige en God
aan te sterken door deze persoonlijker te maken. Gilhuis had zich aanvankelijk
tegen deze verpersoonlijking verzet. Vanaf de late jaren zestig kwam hij echter
tot de slotsom dat religie aan betekenis won en indringender van karakter werd
als zij op basis van individuele vrijheid en verantwoordelijkheid werd beleefd.
De ondersteuning van dit persoonlijke godsbesef in het protestantse onderwijs
werd Gilhuis’ nieuwe missie. Als voorzitter van de Unie ‘School en Evangelie’
bevorderde hij in de jaren zeventig de individuele godsdienstige bezinning van
leraren en leerlingen in het protestantse onderwijs, via zogenaamde Uniecahiers
en via zelf geschreven lesmateriaal. Zijn neiging om zijn persoonlijk geloof te
paren aan politiek engagement en medemenselijkheid bracht de oude
pleitbezorger van het protestantse isolement op latere leeftijd tot interreligieuze
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samenwerking en tot een uitgesproken voorkeur voor linkse politiek. Na zijn
pensionering verzette Gilhuis zich herhaaldelijk tegen protestantse collega’s die
islamitische kinderen tot het christendom wilden bekeren. Godsdienst, meende
Gilhuis, was in de eerste plaats een zaak van het eigen geweten. Wie anderen
probeerde te bekeren, respecteerde de religieuze overtuiging van
andersdenkenden onvoldoende.
Gilhuis’ levensloop vertelt het verhaal van een generatie. Zijn
onderwijsloopbaan illustreert een proces dat zich in vijftig jaar in het protestantse
onderwijs, maar ook breder in de Nederlandse samenleving voltrok. Feitelijk had
Gilhuis zich tijdens zijn lange onderwijsloopbaan op twee manieren als zendeling
bewezen. In de eerste helft van zijn carrière, grofweg tot het midden van de
jaren zestig, had hij hartstochtelijk het belang van afzonderlijk protestants
onderwijs gepredikt. Destijds gold Nederland voor Gilhuis als een land waar
ontkerstening op de loer lag. Daarom hadden confessionele protestanten geen
andere keus dan zich in eigen organisaties terug te trekken: alleen op die manier
konden zij tegemoet komen aan de hoge eisen die het evangelie aan christenen
stelde. Zolang het christendom Nederland nog niet had herroverd, moest de
kerk duidelijk uitspreken ‘dat ze volledig staat achter de bestaande christelijke
scholen en die momenteel, zolang de openbare school nog niet gekerstend is,
superieur acht boven de Openbare’. 4 De eigen godsdienstige cultuur ging
volgens Gilhuis aan de missie vooraf.
In de tweede helft van zijn onderwijsloopbaan leek Gilhuis’
beginselvastheid tanende. Hij zocht meer toenadering tot andersdenkenden,
beklemtoonde het belang van de religieuze gewetensvrijheid en verzette zich
tegen opgelegd gezag in de geloofsopvoeding. Toch betekende deze aandacht
voor het individuele geloofsleven voor Gilhuis geen versoepeling. In 1971
betoogde de pas aangetreden Unievoorzitter dat het verlies van een
vanzelfsprekend beleefd christendom ‘een goed ding’ was, omdat juist de
persoonlijke geloofstwijfel christenen aanmoedigde om hun religieuze pretenties
‘wáár te maken’. 5 Persoonlijke godsdienstbeleving maakte het geloof volgens
Gilhuis indringender. Voortaan was het niet voldoende om een school christelijk
te noemen, maar moesten leerlingen en leraren zich als oprechte christenen
bewijzen via medemenselijkheid, persoonlijk contact met God en een
individueel religieus verantwoordelijkheidsbesef. Gilhuis zette zich aan het einde
van zijn leven af tegen opgelegd gezag, sloeg individuele vrijheid hoog aan en
6
was naar eigen zeggen ‘niet echt geïnteresseerd in dogmatiek’. Maar als christen
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was hij daarmee niet ongebonden of onthecht geraakt. Als geen ander wist
Gilhuis dat zijn verpersoonlijkte geloofsleven plichten met zich meebracht
tegenover God, tegenover de samenleving en tegenover zichzelf.
Gilhuis’ religieuze plichtsbesef was tekenend voor zijn ernstige karakter
en zijn gereformeerde inborst; toch kwam dat plichtsbesef niet louter uit karakter
voort. Zijn levenswandel maakte deel uit van een brede maatschappelijke
verandering die zich in naoorlogs Nederland voltrok: de opbouw van een
zelfbenoemde geïndividualiseerde samenleving. Zoals zoveel van zijn
generatiegenoten gaf Gilhuis daaraan zijn actieve steun. De gedachte dat het
individu voor zijn verhouding tot God, voor zijn contact met andersdenkenden,
voor zijn leerproces en zijn levenskeuzes zelf in vrijheid verantwoordelijkheid
droeg, kon slechts ontstaan omdat een grote groep mensen daarover
overeenstemming bereikte. De individualisering van de samenleving werd
gezamenlijk gerealiseerd.
In dit boek heb ik getoond hoe de geïndividualiseerde samenleving in
Nederland is opgebouwd en op welke fundamenten zij rustte. Door dit
historische proces tegen het licht te houden, heb ik willen aantonen dat de
opkomst van de geïndividualiseerde samenleving geen onthechting tussen
individu en samenleving heeft opgeleverd. In veel opzichten is
‘individualisering’, de opkomst van de geïndividualiseerde samenleving, juist een
groepsvormingsproces geweest waarmee het verbindende zelfbeeld van
Nederland als geïndividualiseerde samenleving stap voor stap is opgetuigd. Dit
zelfbeeld kon ontstaan omdat een grote groep mensen daarin ging geloven.
Nederland was naar hun idee gebaat bij burgers die niet langer hun oren lieten
hangen naar de groep, maar zelf hun keuzes maakten. Dat ideaal mondde uit in
collectieve individualiseringsdrang, waarbij Nederlanders idealen van vrijheid en
verantwoordelijkheid beleden, maar nieuwkomers als onverantwoordelijke
burgers onder curatele plaatsten. Tot besluit wil ik dit individualiseringsproces
nog eenmaal doorlichten en kom ik terug op twee centrale vragen die ik aan het
begin van dit boek opwierp: kan het zo zijn dat onze samenleving, die haar
burgers individuele vrijheid en verantwoordelijkheid belooft, dezelfde burgers in
hun vrijheid beknot door deze waarden aan hen op te dringen? Moeten andere
mensen worden zoals wij?
Verpersoonlijking
De oorsprong van de geïndividualiseerde samenleving is moeilijk te traceren. De
inzet voor de versterking van individuele vrijheid en verantwoordelijkheid is
geen exclusief naoorlogs verschijnsel. Noch heeft de aandacht voor de vrijheid
van het individu zich tot Nederland beperkt. De heroverweging van de relatie
tussen individu en samenleving had intellectuele wortels in het vooroorlogse, uit
Frankrijk overgewaaide personalisme van Maritain en Mounier, een filosofische
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stroming die de verantwoordelijkheid van het individu binnen de gemeenschap
opnieuw wilde overdenken.7 Zij had raakvlakken met de denkbeelden van de
Zwitserse theoloog Karl Barth, die tijdens het interbellum internationaal bekend
werd vanwege zijn kritiek op de vervlechting van godsdienst en politiek. Het
belang van het individu voor de gemeenschap was tijdens het interbellum
beklemtoond door de prominente hervormde predikant Willem Banning, door
de beweging Eenheid Door Democratie en door de Sociaal-Democratische
Arbeiderspartij, die in 1937 in haar beginselprogramma opriep tot ‘gelijke
maatschappelijke voorwaarden tot ontplooiing der persoonlijkheid (...) [opdat]
het gemeenschapsleven kan opbloeien’.8
Hoewel het maatschappelijk belang van individuele vrijheid en
verantwoordelijkheid dus al voor de oorlog werd erkend, en binnen het
onderwijs bovendien al zichtbaar was geworden in de personalistische
pedagogiek van Philip Kohnstamm, ontsloot de oorlogservaring deze thema’s
voor een breed publiek. De strijd tegen het facisme was cruciaal voor die
ontwikkeling. Bij aanvang van de Tweede Wereldoorlog maakten de
geallieerden de vrijheid van het individu tot inzet van hun ideologische
oorlogsvoering tegen het Duitse facisme. Zes jaar later markeerde de oprichting
van de Verenigde Naties, gevolgd door de Universele verklaring van de rechten
van de mens, de geallieerde overwinning. Het recht van de individuele mens
leek te zegevieren over totalitaire regimes. De naoorlogse aandacht voor het
individu ging niet onopgemerkt aan Nederland voorbij. ‘Wij hebben de naziterreur ondergaan, niet alleen als een schending van ons volksbestaan, niet alleen
als een aantasting van onze politieke en geestelijke vrijheid, maar bovenal als een
rechtstreekse aanval op ons menszijn, op ons persoon-zijn’, verklaarde dominee
Banning negen maanden na de bevrijding bij de oprichting van de Partij van de
9
Arbeid in Amsterdam.
Banning had politieke bedoelingen met die woorden. Na de oorlog
werd hij een vooraanstaand figuur in de zogenaamde doorbraakbeweging, een
politieke groepering die zich enerzijds liet inspireren door de gegroeide aandacht
voor het individu, en anderzijds haar pijlen richtte op een maatschappelijk
probleem dat zij typerend voor Nederland achtte. Dit probleem was de
religieuze verdeeldheid, leidend tot ‘hokjes- en schotjes’ die aanhangers van de
doorbraak wilden doorbreken. De religieuze verdeeldheid in Nederland was
7

Van den Bos, Verlangen naar vernieuwing, 64.
Het SDAP-beginselprogramma van 1937 is integraal opgenomen in Tromps studie naar
de sociaal-democratische beginselprogramma’s van Nederland. Zie Tromp, Het sociaaldemocratische programma, 505.
9
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), Archief Partij van de Arbeid
(PvdA), inv.nr. 140, ‘Het Nieuwe Begin. Verslag van het Stichtingscongres van de Partij
van de Arbeid’, 10.
8

242

omstreeks 1945 niet gering. Confessionele protestanten, katholieken, socialisten
en liberalen leefden al decennialang op gespannen voet met elkaar, zozeer zelfs,
dat zij op levensterreinen die zich uitstrekten van gezondheid tot
verenigingsleven, van radio tot krant, van politieke overtuiging tot vakbond bij
voorkeur de eigen kring opzochten. Als het om onderwijs ging, bleek de
bereidheid om het eigen nageslacht aan ‘andersdenkenden’ uit te leveren al
helemaal beperkt. De strijd om eigen protestantse en katholieke scholen was in
de negentiende eeuw fel geweest en die strijdbaarheid lag zelfs na de Tweede
Wereldoorlog nog vers in het geheugen. Ook in de nationale politiek bleek
godsdienst een factor van belang: veel christenen organiseerden zich met
geloofsgenoten in de Roomsch-Katholieke Staatspartij, de Anti-Revolutionaire
Partij en de Christelijk-Historische Unie.
De doorbraakbeweging keerde zich na de oorlog tegen dit innige
verband tussen godsdienst en politieke gezindte. Volgens de beweging was de
ontkoppeling van godsdienst en politiek in de eerste plaats nodig omdat de
‘ware’ politieke tegenstelling tussen progressieven en conservatieven zou worden
verdoezeld door confessionele partijen, die conservatieven en progressieven op
basis van geloofsovertuiging verenigden. In de tweede plaats zou de kerk gebaat
zijn bij een depolitisering van het geloofsleven, omdat politieke onenigheid
hierdoor niet langer tot kerkelijke verdeeldheid hoefde te leiden. De doorbraak
stelde aldus gezondere politieke verhoudingen en een saamhoriger kerkelijk
leven in het vooruitzicht. Voorstanders van de doorbraak koesterden daar hoge
verwachtingen van, maar die verwachtingen werden niet ingelost. De
confessionele partijen keerden na de oorlog terug en de enige ‘doorbraakpartij’,
de PvdA, boekte geen zetelwinst. Historici hebben deze ‘mislukking’ van de
doorbraak vaak beklemtoond. Door zich blind te staren op het geringe politieke
succes van de doorbraakbeweging, zien zij echter haar maatschappelijke
betekenis over het hoofd. Binnen het onderwijs is die invloed duidelijk
zichtbaar. Zij kwam vooral tot uiting in de groeiende aandacht voor de
persoonlijke godsdienstbeleving op school, die in de jaren veertig een
sluimerende, maar onmiskenbare opmars maakte.
De groeiende aandacht voor de verpersoonlijking van godsdienst in het
onderwijs was omstreeks 1945 niet vanzelfsprekend. De onderwijsorganisaties
hadden van oudsher het ‘worden zoals wij’ hoog in het vaandel staan. Met hun
missiedrang, gestoeld op levensbeschouwelijke principes, trachtten zij terrein op
elkaar te veroveren en hoopten zij andersdenkenden voor hun denkbeelden te
winnen. Protestanten wilden de natie herkerstenen, katholieken bevochten hun
minderheidspositie in een veronderstelde protestantse natie en koersten af op een
katholieke meerderheid, voorstanders van openbaar onderwijs koesterden de
ijdele hoop dat zij in dit wapengekletter de samenbindende invloed van de
overheidsschool konden bewaren. Doorbraakaanhangers slaagden er met succes
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in om deze principiële strijd tussen katholieken, protestanten en openbaren af te
doen als geïnstitutionaliseerde verdeeldheid. De strijdende partijen zouden in een
loopgravenoorlog terecht zijn gekomen die winnaars noch verliezers kende.
Protestantse en katholieke onderwijsorganisaties werden daar onzeker van. Werd
de strijd voor eigen scholen nog wel op de juiste wijze gevoerd? Was de
evangelische boodschap niet verruild voor theologische scherpslijperij? En zou
het geloofsleven op school niet aan kracht winnen als het voortaan niet collectief
werd bevochten, maar individueel werd beleefd?
Dergelijke vertwijfelde vragen werden in de jaren vijftig steeds vaker
opgeworpen binnen de onderwijsorganisaties. Aanvankelijk leidde dat tot een
gevoel van crisis, vooral in protestantse kringen. Jan Waterink, een
gereformeerde pedagoog op leeftijd, vroeg zich aan het einde van zijn leven af of
het geloof der vaderen nog wel op jongeren werd overgedragen. Kon het zo zijn
dat het protestantse onderwijs in bloei leek te staan, terwijl wormen de wortels
opaten?10 Waterink miste de bezieling in het christelijk onderwijs en dacht dat
het christelijk karakter van de school weliswaar nog aan de gevel was af te lezen,
maar niet meer door betrokkenen werd beleefd. De religieuze grondslag werd
daarmee een dode letter. Hij was niet de enige die deze zorg uitte. Omstreeks
1960 verscheen in protestantse kring het rapport Zo zijn ze..., katholieken lazen
het rapport Geloof en leven in de kerk van priester J.H. Huijts. Beide rapporten
bevestigden de trend waarover in het protestantse en katholieke onderwijs al
enige jaren werd geklaagd: de religieuze betrokkenheid van de gelovige was
tanende. Oude religieuze vormen en gedachten verzekerden niet langer een
bezield geloofsleven.
Of dit religieuze crisisbesef voortkwam uit feitelijk verval, is een kwestie
van perspectief. De gedachte dat gelovigen een persoonlijke band met God
moesten opbouwen, dat zij hun religiositeit met hart en ziel moesten beleven en
zich niet konden beperken tot de wekelijkse kerkgang en de dagelijkse rituelen,
had na de oorlog een snelle opmars gemaakt. Dankzij deze ‘verpersoonlijking’
van godsdienst werd van gelovigen tot op zekere hoogte meer gevraagd. Zij
konden zich niet langer beperken tot cultuurchristendom of – zoals de
katholieke redacteur F. Sarneel het typeerde – ‘naam-christendom’, maar
moesten voortaan hun geloof waarmaken in de dagelijkse praktijk. 11 Hoewel
sommige katholieken en protestanten meenden dat gelovigen steeds minder
religieus werden omdat zij niet aan deze opgeschroefde geloofseisen voldeden,
dachten anderen dat de verpersoonlijking van het geloofsleven kansen bood voor
10

Correspondentieblad de Christelijke Onderwijzer jrg. 5, afl. 41, 5 november 1959, 938-939.
Sarneel bedoelde hiermee te zeggen dat naamchristenen weliswaar verklaarden
katholiek te zijn, maar dat zij hun godsdienst niet persoonlijk beleefden. Weinig
verrassend was hij geen voorstander van naamchristendom. Het Katholieke Schoolblad jrg.
14, afl. 12, 6 oktober 1951, 186.
11

244

een oprechter, intenser christendom. Bisschop De Vet was een van hen. Hij
koesterde hoge verwachtingen van de intensivering van het geloofsleven, die
naar zijn oordeel uit verpersoonlijking voortkwam. De Vet was verheugd dat de
persoonlijke geloofsbeleving van het kind in katholieke scholen steeds vaker aan
de orde werd gesteld. Een school was immers niet zomaar een katholieke school,
betoogde de bisschop. ‘Er is weinig veiligheid in het dragen van de naam’,
schreef hij in 1964, ‘er is eerder een onveiligheid in gelegen, omdat we met het
kiezen van het predicaat verwachtingen scheppen en een uitdaging aannemen’.12
Steeds meer vertegenwoordigers van het katholieke en protestantse
onderwijs deelden sinds het midden van de jaren vijftig in deze verpersoonlijking
van godsdienst, die dankzij de groeiende aandacht voor het individu was
opgekomen. Sinds 1958 organiseerde de Katholieke Onderwijzers Vereniging
bijbelretraites in Noordwijkerhout, bedoeld om de persoonlijke geloofsbeleving
13
van katholieke onderwijzers te voeden. Deze retraites bleken in een grote
behoefte te voorzien. In minder dan vijf jaar tijd doorliepen tweeduizend
14
docenten de cursus, die keer op keer was volgeboekt.
Buiten de
bezinningsruimtes van Noordwijkerhout gingen geïnspireerde katholieken met
elkaar de discussie aan over de wijze waarop het geloof van invloed moest zijn
op het persoonlijk leven. Kwamen persoonlijke katholieke geloofsovertuigingen
voldoende tot uitdrukking in het onderwijs? Werden zij adequaat tot
uitdrukking gebracht in de missie, in het contact met andersdenkenden, in
pogingen om een betere wereld te verwezenlijken? Ook protestanten bleken
vatbaar voor het vraagstuk van verpersoonlijking. Terwijl Feitse Boerwinkel
naam maakte met zijn oproep tot inclusief denken, een vorm van praktisch
toegepaste, religieus geïnspireerde medemenselijkheid, bogen leraren en
onderwijsbestuurders zich over de verpersoonlijking van het gebed, de
betrokkenheid bij de Derde Wereld en de didactische vernieuwing van het
godsdienstonderwijs.
De verpersoonlijking van het geloofsleven had twee heilzame effecten
binnen het onderwijs, die de doorbraakaanhangers eigenlijk al in 1945 hadden
voorspeld. Ten eerste verbeterde de verstandhouding tussen protestanten,
katholieken en openbaren. Nu levensbeschouwelijke beginselen in de eerste
plaats door individuen moesten worden waargemaakt, leek collectieve
stammenstrijd niet langer nodig. De onderlinge rivaliteit en de verkettering
waaraan protestanten, katholieken en openbaren in de decennialange schoolstrijd
gewend waren geraakt, verdween vanaf het midden van de jaren vijftig naar de
achtergrond en werd verruild voor reflexieve ruimdenkendheid. Voorstanders
12
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van de drie schoolsoorten begonnen zichzelf de vraag te stellen of hun eigen
beginselen wel zo zaligmakend waren. Ze geloofden minder sterk in het eigen
monopolie op de waarheid en vreesden sneller dat zij daarmee tekortschoten in
hun respect voor andersdenkenden. Onderlinge strijd werd verruild voor een
harmonieuze omgang tussen openbaar, protestants en katholiek onderwijs. Niet
voor niets kwam in de jaren vijftig de metafoor ‘verzuiling’ in zwang, die in
1961 voor het eerst in de Van Dale werd opgenomen. Drie zuilen, stabiel naast
elkaar staand, droegen voortaan eendrachtig het dak van de Nederlandse natie.
Ten tweede werd geloof een zaak om persoonlijk te beleven en
persoonlijk te doen. Enerzijds leidde dat tot meer zelfstandigheid voor gelovigen,
die voortaan zelf keuzes mochten maken op terreinen waarvoor eerder vaste
geloofsregels hadden gegolden. Op het gebied van seks, politieke overtuiging en
schoolkeuze versoepelden gedragsnormen. Deze oude vormen van disciplinering
werden echter door nieuwe vervangen. Voortaan werd de individuele gelovige
geacht zijn religiositeit persoonlijk te beleven en te bewijzen door zich in het
dagelijks leven een bezield gelovige te tonen. Ontwikkelingssamenwerking was
daarvoor een dankbaar werkterrein, persoonlijk gebed en persoonlijke
overdenking evenzeer. Hierdoor werd het geloofsleven geïntensiveerd.
Gedragsnormen werden teruggeschroefd, maar met de groeiende persoonlijke
vrijheid namen ook de verwachtingen van de individuele verantwoordelijkheid
toe.
Naast de heilzame effecten van de groeiende verpersoonlijking ontstond
in de jaren zestig ook een onvoorzien neveneffect. De groeiende nadruk op
individuele vrijheid en verantwoordelijkheid in het onderwijs creëerde een
machtsvacuüm dat tot gezagsproblemen leidde. Hoe kan een leraar of een ouder
kinderen aansturen die zelf verantwoordelijkheid moeten dragen en zelf hun
keuzes moeten maken? In de late jaren zestig raakte het Nederlandse onderwijs
verstrikt in deze pedagogische paradox. Een gezagscrisis ontstond. Sommige
leraren losten dat probleem op door een radicale afschaffing van gezag in de
opvoeding te bepleiten. Wilde experimenten met anti-autoritaire crèches, rode
boekjes voor scholieren en ‘ontscholing’ volgden. Terwijl die experimenten met
interesse werden gadegeslagen, streefde de overgrote meerderheid van leraren en
onderwijsbestuurders niet naar afschaffing, maar naar herijking van gezag. Zij
bleven geloven in de leidende hand van de opvoeder, die leerlingen niet langer
liet ingroeien in een vanzelfsprekende geloofsgemeenschap, maar hen
grootbracht als vrije, zelfstandige individuen die zelf keuzes konden maken. Zo
werden leerlingen via onderwijs gedisciplineerd tot vrije individuen, levend in
een samenleving die ‘worden wie je bent’ als norm stelde.
Daarmee waren tegen het einde van de jaren zestig de bouwstenen voor
de geïndividualiseerde samenleving gelegd. Die samenleving had voor
betrokkenen wel een prijs: traditionele collectieve zekerheden werden verruild
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voor de onzekere persoonlijke zoektocht, hiërarchie was geofferd aan de
individuele verantwoordelijkheid. De vanzelfsprekendheid van de
levensbeschouwelijke organisatie veranderde bovendien in geïnstitutionaliseerd
anti-institutionalisme: onderwijsorganisaties begonnen hun eigen autoriteit te
wantrouwen, omdat deze in strijd was met het idee dat leerlingen en leraren zelf
verantwoordelijkheid moesten dragen. Het bijzonder onderwijs gaf het
vanzelfsprekende karakter van zijn grondslag prijs. Daarmee verdween veel van
de hiërarchie en de institutionele structuur waaraan het bijzonder onderwijs van
oudsher zijn bestaansrecht ontleende. Zo bezien heeft het bijzonder onderwijs
onbedoeld zijn eigen secularisatie bevorderd: het geloof in God werd minder
vanzelfsprekend omdat de groepscultuur die dit geloofsleven droeg, door
christenen zelf werd afgebouwd. Van maatschappelijke ontbinding en afnemende
gemeenschapszin, ofwel atomisering, was echter geen sprake. Traditionele
geloofsgemeenschappen maakten plaats voor het gedeelde geloof in het
zelfstandige, verantwoordelijke individu dat voortaan in staat zou zijn om eigen
keuzes te maken en zichzelf in een vrije samenleving te ontplooien.
Binding
Hoe moest de inzet voor een geïndividualiseerde samenleving gestalte krijgen,
een samenleving die ruimdenkendheid predikte en aan ieder mens de
mogelijkheid bood zichzelf te zijn? Voor veel leraren en onderwijsbestuurders
leek het antwoord op die vraag aan het einde van de jaren zestig helder: men
zette samen de schouders eronder. Binnen het onderwijs ontstond een breed
gedragen streven naar onderwijsvernieuwing die de opvoeding van leerlingen tot
vrijheid en zelfstandigheid moest waarborgen. Die opvoeding tot zelfstandigheid
kreeg in de jaren zeventig ook een naam: emancipatie. Een oud en bekend
begrip werd in een nieuw jasje gestoken. Verwees het begrip ‘emancipatie’
vroeger naar de strijd tegen achterstelling van specifieke maatschappelijke
groeperingen, zoals gereformeerden, katholieken of arbeiders, nu raakte het de
samenleving als geheel. Via emancipatie werd de samenleving op een hoger plan
getild en werden idealen van gelijkheid, zelfontplooiing en vrijheid gerealiseerd.
Het kabinet-Den Uyl, dat in 1973 aantrad, sprak in verband hiermee van de
spreiding van kennis, macht en inkomen. Binnen het onderwijs kreeg de inzet
voor emancipatie gestalte in de opbouw van de middenschool, die de
schrijnende kansenongelijkheid op school moest terugdringen en meer ruimte
moest bieden aan de individuele ontplooiing van het kind.
Het politieke debat over de middenschool, dat rond 1973 losbarstte, was
een onoverzichtelijk debat waaraan uitzonderlijk veel mensen deelnamen. De
ministeriële nota waarin de plannen voor de middenschool werden ontvouwd,
bereikte in de jaren zeventig een breed publiek. De grote interesse voor het
middenschooldebat, die tot ver buiten de onderwijswereld strekte, hield verband
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met
het
innige
verband
tussen
onderwijsvernieuwing
en
maatschappijvernieuwing dat in de jaren zeventig werd gevoeld. Een
vernieuwde, geïndividualiseerde samenleving vergde een nieuwe school. Wie
het onderwijs vernieuwde, leidde ‘nieuwe’ burgers op. Wie nieuwe burgers
opleidde, bracht een nieuwe samenleving tot stand. Het middenschooldebat was
daarom veel meer dan een technisch debat over onderwijspolitiek. Het stond
symbool voor de vernieuwing van de gehele samenleving.
Het is daarom niet verwonderlijk dat over de richting en opzet van
onderwijsvernieuwing grote onenigheid tussen ‘links’ en ‘rechts’ ontstond. De
politieke kampen stond nu eenmaal een andere toekomst van de samenleving
voor ogen. Aan de ene kant van het politieke spectrum stonden de liberalen en
een groep behoudende confessionelen, die zich sceptisch toonden over de
grootschalige maatschappijvernieuwingsplannen waartoe de middenschool
behoorde. Dit rechtse kamp keerde zich tegen de overheidsinmenging in het
onderwijs en tegen de gedachte dat men de emancipatie en vrijheid van burgers
per decreet kon afkondigen. Als het individuele kind daadwerkelijk vrij en
zelfstandig moest worden, waren emancipatoir onderwijs en maatschappelijke
bewustwording uit den boze. Daarmee predikte de overheid immers, onder de
dekmantel van emancipatie, een ideologische agenda die specifieke
maatschappijveranderingen beoogde. Emancipatie-onderwijs werd door het
rechtse kamp beschouwd als indoctrinatie, die zich ook nog eens richtte op
weerloze, jonge kinderen.
Sociaal-democraten en progressieve confessionelen, het linkse kamp,
repliceerden dat een kind nu eenmaal opgroeide in een samenleving die verre
van vrij, ruimdenkend en gelijk was. Daarom kon een vrije samenleving alleen
via actief emancipatoir onderwijs ontstaan. Pas als het individu zich van
heersende maatschappelijke ongelijkheid had bevrijd, kon het werkelijk
geëmancipeerd, vrij en zelfstandig zijn. Toch raakte de collectief gedragen
emancipatie-agenda ook in linkse kringen omstreden. Steen des aanstoots was
hier vooral het paternalisme waarmee de onderwijshervormingspolitiek gepaard
ging. Was staatssturing van bovenaf niet bevoogdend? Liet de strijd voor een
egalitaire, anti-autoritaire samenleving zich wel verenigen met staatsinmenging
in een persoonlijk emancipatieproces?
De middenschool viel aan deze vertwijfeling over de relatie tussen
collectief en individu ten prooi. Daarmee verdween meer dan een
onderwijshervorming alleen. De teloorgang van de middenschool was slechts
een symptomatisch voorbeeld van een bredere ontwikkeling: de gedachte dat
individuele emancipatie collectief moest worden bevochten verloor in enkele
jaren haar geloofwaardigheid. Voortaan werd emancipatie een opdracht aan het
individu dat in een vrije, reeds geëmancipeerde samenleving zijn eigen vrijheid
en zelfstandigheid moest grijpen. Emancipatie, aanvankelijk nog voorgesteld als
248

collectief proces dat de gehele samenleving raakte, werd een eigenschap die men
aan individuele burgers toekende. Mensen konden als persoon geëmancipeerd of
ongeëmancipeerd zijn. Hierdoor ontstond de mogelijkheid om
ongeëmancipeerden en geëmancipeerden als bokken en schapen te scheiden.
Waar de Nederlandse samenleving zichzelf als geëmancipeerd, ontzuild,
individualistisch en modern beschouwde, riep zij specifieke groepen burgers in
het leven die verondersteld werden geen deel te hebben aan deze bevoorrechte
maatschappij. Zij zouden de vereiste vrijheid en zelfstandigheid ontberen.
Zo kwamen de grenzen van de geïndividualiseerde samenleving tegen
het einde van de jaren zeventig in zicht. De naoorlogse strijd voor individuele
vrijheid en verantwoordelijkheid had onbedoeld een scheiding van
geëmancipeerden
en ongeëmancipeerden teweeggebracht.
Tot de
geëmancipeerden behoorden Nederlanders die zichzelf bij uitstek als vrij,
zelfstandig, ruimdenkend, ontzuild, modern, kortom: als individualistisch
beschouwden. Zij ontleenden dat vertrouwen aan het eenvoudige feit dat zij de
beginselen van de geïndividualiseerde samenleving onderschreven en dus de
vrijheid en verantwoordelijkheid van de individuele mens inzake geloof,
seksuele voorkeur en ethische dilemma’s eerbiedigden. Daarmee maakten
Nederlanders hun status als geëmancipeerde burgers naar eigen inzicht waar. De
ongeëmancipeerde groep die daar tegenover kwam te staan, bestond uit
migranten en orthodoxe christenen. Vanwege hun religieuze opvattingen, hun
ideeën over gelijkheid en gezag en – in het geval van nieuwkomers – hun
culturele afkomst werden zij van meet af aan als zelfstandig burger gewantrouwd.
Orthodoxe christenen hadden hiervan weinig last. Hoewel er druk op
hen werd uitgeoefend om zich naar de impliciete regels van een
geïndividualiseerde samenleving te voegen, bijvoorbeeld bij de aanstelling van
homoseksuele docenten, wisten zij zich verzekerd van de ruimte die de
onderwijsvrijheid hen bood. In eigen organisaties verenigd, konden zij hun
onderwijs nog altijd grotendeels naar eigen inzicht inrichten. Voor nieuwkomers
lag dat anders. Zij hadden immers geen eigen onderwijsorganisaties opgebouwd
en kwamen terecht in het bestaande openbaar en bijzonder onderwijs, waar zij
een opvoeding tot vrijheid en zelfstandigheid kregen voorgeschoteld.
Nederlandse leraren en onderwijsbestuurders leverden deze
‘emancipatoire’ opvoeding omdat zij meenden dat buitenlanders hierdoor soepel
in
de
Nederlandse
samenleving
konden
ingroeien.
Gevestigde
onderwijsbestuurders en leraren stelden dus de emancipatiedoelen voor nieuwe
groepen in het onderwijs vast. De emancipatie van migranten was erop gericht
om hen dezelfde ‘moderne’ individualiseringswaarden te laten omarmen als
autochtone Nederlanders. Steevast werd verondersteld dat nieuwkomers dit niet
uit zichzelf deden, zodat zij emancipatiehulp nodig hadden. De aangestuurde
opvoeding tot vrijheid en zelfstandigheid, die Nederlanders in de jaren zeventig
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als paternalistisch hadden afgeschreven, werd probleemloos op maatschappelijke
nieuwkomers toegepast. En hoewel dat doorgaans gebeurde met goede
bedoelingen, had dit proces voor verontwaardigde betrokkenen een nare
bijsmaak. Onder de noemer van tolerantie, vrijheid en zelfstandigheid vielen
migranten ten prooi aan leraren en onderwijsbestuurders die hen maanden tot
aanpassing aan individualiseringswaarden. Het emancipatieproces van
nieuwkomers was pas voltooid als zij de waarden van vrijheid, zelfstandigheid en
ruimdenkendheid omarmden, als ze werden zoals wij.
Begrenzing
De wijze waarop het debat over de emancipatie van minderheden tijdens de
jaren tachtig werd gevoerd, laat zien dat ons huidige debat over de
multiculturele samenleving niet recentelijk is ontstaan, maar al veel langer wordt
gevoerd. De basis voor het integratiedebat in het onderwijs werd al in de jaren
tachtig gelegd. Het onderscheid tussen ‘witte’ en ‘zwarte’ scholen werd in deze
tijd gemeengoed, de eerste islamitische scholen werden in de jaren tachtig
opgericht, intercultureel onderwijs kreeg in deze periode een stevige voet aan de
grond en ook de gedachte dat nieuwkomers hulpbehoevend waren bij het
verwerven van een plaats in de Nederlandse samenleving vond tijdens de jaren
tachtig ingang in het maatschappelijk debat.
Zo waren rond 1990 de basisingrediënten voor het integratiedebat
aangeleverd. Vanaf 1989 zou dit debat verder worden uitgebouwd. Het
spraakmakende adviesrapport van de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid (WRR) Allochtonenbeleid uit 1989, droeg bij aan de verdere
popularisering van het onderscheid tussen allochtonen en autochtonen, dat al in
15
de jaren tachtig door deskundigen werd gemaakt.
De Contourennota
integratiebeleid etnische minderheden die in 1994 door het ministerie van
Binnenlandse Zaken werd uitgegeven, doopte ‘minderhedenbeleid’ bovendien
om tot ‘integratiebeleid’.16 Geleidelijk werd het begrip ‘emancipatie’, dat vanaf
de late jaren zeventig op nieuwkomers van toepassing werd gedacht, voor een
nieuw begrip verruild.
Intussen kreeg het Nederlandse onderwijsstelsel te maken met de eerste
islamitische scholen. Nadat in 1988 in Rotterdam en Eindhoven de twee eerste
islamitische scholen werden opgericht, leek het islamitisch onderwijs een hoge
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vlucht te nemen: in 1993 was het aantal islamitische scholen al tot 23 gestegen.
Daarna vertraagde de groei. Acht jaar later kende het Nederlandse
onderwijsstelsel 35 islamitische scholen, in 2010 was dat aantal gestegen tot 43.
Daarmee bezocht 0,5% van de Nederlandse basisschooljeugd en 6% van alle
moslimkinderen tussen de zes en twaalf jaar een islamitische basisschool.
Verreweg de meeste islamitische kinderen werden dus opgenomen in het
openbare, protestants-christelijke en katholieke onderwijs, waar intercultureel
onderwijs en Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur (OETC) hun integratie in de
Nederlandse samenleving moesten verzekeren.
Binnen het klassieke openbaar en bijzonder onderwijs nam de aandacht
voor de idealen van individuele ontplooiing en kansengelijkheid intussen nieuwe
vormen aan. ‘Ontwikkelingsgericht basisonderwijs’ moest daaraan een bijdrage
leveren, net als de invoering van de basisvorming (1994) en de ‘tweede fase’ in
18
het middelbaar onderwijs (1999). De aandacht voor kansenongelijkheid, die
het onderwijs via het middenschooldebat bereikte, bleef daarmee bestaan.
Tegelijkertijd was het streven naar gelijke kansen niet langer ingebed in de
maatschappijkritiek en het brede, maatschappelijke emancipatiestreven dat in de
jaren zeventig gemeengoed was geweest.
Aan verworven groepsrechten binnen het onderwijs veranderde intussen
weinig. Artikel 23, de onderwijsvrijheid, bleef gehandhaafd. Het openbaar
onderwijs werd zelfs voor een deel ‘verbijzonderd’: sinds 1996 is het mogelijk
dat een openbare school niet door de gemeente, maar door een
privaatrechtelijke stichting wordt bestuurd. 19 Het orthodox-protestantse
onderwijs kwam in de loop van de jaren negentig wel meer onder druk te staan,
onder andere op het terrein van homovoorlichting en het ontslag van
homoseksuele leerkrachten. En ook het islamitisch onderwijs kreeg in de jaren
negentig meer kritiek te verduren en kreeg te maken met verscherpte
onderwijsinspectie. 20 Ook het onderzoek De politieke islam in Nederland van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) uit 1998 droeg bij aan de negatieve
beeldvorming rondom islamitische scholen.
Toen het Nederlandse integratiedebat rond de millenniumwisseling
oplaaide, werd gedeeltelijk op die beeldvorming voortgebouwd. Dit
integratiedebat was bepaald niet nieuw, al sloeg de toon van het debat rond het
jaar 2000 wel snel om. Vooral de directheid springt in het oog. Toen publicist
en politicoloog Paul Scheffer in januari 2000 zijn bekende essay ‘Het
multiculturele drama’ publiceerde, schreef hij onomwonden dat een etnische
17
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onderklasse, onder het voorwendsel van tolerantie, aan haar lot werd overgelaten
en pleitte hij voor integratie. Het verhullende begrip ‘emancipatie’, dat in het
verleden voor buitenlanders min of meer hetzelfde had betekend, behoorde nu
tot het verleden. De flamboyante politicus Pim Fortuyn, die de islam in februari
2002 publiekelijk als ‘achterlijke cultuur’ omschreef, gaf met zijn uitspraak een
extreme, aanmatigende invulling aan een veronderstelling die in de Nederlandse
emancipatiehulp aan buitenlanders al langer tot uitdrukking kwam. 21
Nieuwkomers werden minder modern, minder zelfstandig en minder vrij geacht
dan ‘gewone’ Nederlanders. De nieuwe aandacht voor integratie en inburgering
was inhoudelijk niet ver verwijderd van het idee dat nieuwkomers ‘met behoud
van eigen identiteit’ in Nederland konden ingroeien, mits zij Nederlandse
waarden aanleerden. Juist omdat het integratiedebat sinds 2000 veranderde qua
toonzetting, maar bleef uitgaan van bekende veronderstellingen, kon het in korte
tijd uitgroeien tot een breed, omvangrijk debat dat de gemoederen hevig
beroerde.
Is er in het hedendaagse integratiedebat, vergeleken met dertig jaar
geleden, dan niets anders veranderd dan de toon? Dat zou te kort door de bocht
zijn. Op ten minste één terrein verschilt het integratiedebat van nu fundamenteel
van het debat dat dertig jaar geleden werd gevoerd. Deelname aan de
Nederlandse samenleving is voor buitenstaanders, meer dan vroeger, een
individuele verantwoordelijkheid geworden. Dit betekent niet dat migranten,
moslims of orthodoxe protestanten vandaag de dag als individu serieuzer worden
genomen dan vroeger, of dat zij meer vrijheid krijgen toebedeeld. Tal van
voorbeelden laten zien dat Nederland haar individualiseringsagenda nog steevast
aan individuen opdraagt als zij dat nodig acht. Als SGP’ers geen vrouwen willen
kandideren voor vertegenwoordigende politieke functies, worden zij daartoe
22
verplicht. Als ouders van reformatorische kinderen met een beroep op
gewetensnood geen homovoorlichting op school wensen, stelt de minister van
Onderwijs deze voorlichting via wetgeving verplicht. 23 Wie als migrant het
21
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Nederlanderschap wil verkrijgen, leert in een burgerschapscursus niet alleen over
wetten, maar ook over in Nederland gewenste normen en in Nederland gewenst
gedrag. Individuele vrijheid en verantwoordelijkheid spelen daarin een
sleutelrol.24
Het beroep op de eigen verantwoordelijkheid in het hedendaagse
maatschappelijk debat houdt dus niet primair verband met de afkeer van
paternalisme als zodanig. De neiging om onwelwillenden een opvoeding in
individualisering te geven, is allerminst voorbij. De nadruk op persoonlijke
verantwoordelijkheid dient eerder het omgekeerde doel. Het vrijwaart een
zelfbenoemde geïndividualiseerde samenleving van de plicht om zich aan
andersdenkenden aan te passen. Een samenleving die zichzelf reeds als
geëmancipeerd, vrij en modern beschouwt, doet niet graag water bij de wijn. De
nadruk op intercultureel onderwijs of een interculturele dialoog is daardoor naar
de achtergrond verdwenen, om plaats te maken voor een zelfbewust
geïndividualiseerd zelfbeeld dat niet langer in verhulde termen, maar openlijk
wordt afgedwongen.
Deze vorm van dwang die in naam van vrijheid wordt uitgeoefend, mag
op het oog een vorm van zelfbescherming lijken waarmee de Nederlandse
samenleving de persoonlijke vrijheid van haar burgers tegen kwaadwillenden
beschermt. Wie dat standpunt huldigt, ziet echter een maatschappelijk zelfbeeld
voor een gegeven werkelijkheid aan. De geïndividualiseerde samenleving is in tal
van opzichten niet de samenleving die zij denkt te zijn. Ze houdt zichzelf voor
dat ze haar burgers als vrije, zelfstandige burgers beschouwt. Toch merken
Nederlanders de keuze om een orthodoxe kerk in de Alblasserwaard te verlaten
meestal hoger aan dan de keuze voor zwarte kousen. Ze belooft ieder mens
ruimte om te kunnen worden wie hij is. Toch ergeren veel Nederlanders zich
aan het onaangepaste gedrag van hoofddoekdragende vrouwen, evangelische
christenen en extravagante homoseksuelen die zelfs nadat zij homorechten
hebben verworven, nog altijd weigeren zich aan te passen en ‘normaal’ te doen.
Ze stelt waarde te hechten aan religieuze diversiteit in de samenleving en
beargumenteert daarmee de levensbeschouwelijke onderwijsvrijheid. Maar waar
katholieke en protestantse scholen symbool staan voor de Nederlandse
godsdienstige pluriformiteit, geldt islamitisch onderwijs vaak als teken van
onwenselijke segregatie. Recentelijk kwalificeerden de VVD-politici Hala
Naoum Néhmé en Frans de Graaf de oprichting van islamitische scholen vanaf
1988 dan ook als het ‘onvoorziene gevolg van de schoolstrijd’ dat tot hun
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verbijstering destijds ‘behalve bij de SGP, nauwelijks tot vraagtekens [heeft
geleid]’.25
Deze voorbeelden brengen twee zaken aan het licht. In de eerste plaats
laten zij zien dat de geïndividualiseerde samenleving haar beloften van vrijheid
en ruimdenkendheid niet inlost. Dat is niet verrassend, want het is nogal naïef te
denken dat een wérkelijk vrije samenleving, die aan íeder mens de ruimte biedt
zichzelf te kunnen zijn, ooit bewaarheid zal worden. Het tweede inzicht is van
wezenlijker belang: de geïndividualiseerde samenleving bestaat, net als andere
samenlevingen, bij de gratie van groepsvorming. Alle vormen van binding,
verstoting,
betrokkenheid,
afzijdigheid,
ruimdenkendheid
en
onverdraagzaamheid die groepen eigen is, spelen ook in onze samenleving een
belangrijke rol. Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar onze geïndividualiseerde
samenleving bestaat omdat een grote groep mensen bereid is haar beginselen te
onderschrijven, te omarmen, uit te dragen en zonodig af te dwingen. Zonder dit
verbindende groepsgevoel is individualisering ondenkbaar.
Het besef dat wij geen speelbal van individualisering zijn maar die
individualisering zelf scheppen, biedt keuzevrijheid. Moeten wij een
geïndividualiseerde samenleving willen zijn? Het proces van individualisering,
waarmee ons huidige maatschappelijk zelfbeeld gestalte kreeg, heeft Nederland
grondig veranderd en heeft tastbare resultaten opgeleverd. De godsdienstige
twisten uit de jaren veertig en vijftig zijn achter de coulissen van het
maatschappelijk strijdtoneel verdwenen. Oproepen om de protestantse natie
tegen een vloedgolf van katholieken te verdedigen, de neiging van katholieken
om een geitenfokkersvereniging op eigen grondslag op te richten en
vergelijkingen tussen het openbaar onderwijs en het nationaal-socialisme zijn
lachwekkende producten van het verleden geworden. Zij horen bij een diep
verdeelde samenleving die dankzij de inzet voor individuele vrijheid en
verantwoordelijkheid, die godsdienst en politiek tot persoonlijke
gewetenskwesties maakte, in de vergetelheid is geraakt.
De inzet voor een geïndividualiseerde samenleving heeft de
consensuscultuur in het Nederlandse onderwijs dus sterk bevorderd. Waar de
nationale politiek in de jaren zeventig ten prooi viel aan scherpe polarisatie die
ook het onderwijs niet ongemoeid liet, viel die verdeeldheid in het niet bij de
gespannen samenleving van voorheen, een samenleving waarin vruchtbare
nationale politiek slechts mogelijk was omdat politiek gevoelige thema’s zoals de
schoolstrijd aan het middenveld waren uitbesteed. Niet alleen de
maatschappelijke harmonie was bij de Nederlandse individualiseringsdrang
gebaat.
Specifieke
emancipatiegroepen,
waaronder
feministen
en
25
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homoseksuelen, profiteerden van de gelijkheid en het primaat van de individuele
keuze die de geïndividualiseerde samenleving predikte. Homoseksuelen werden
in de jaren tachtig zelfs een uithangbord van de emancipatiepolitiek die
onderwijsvakorganisaties voerden. Tot op de dag van vandaag is de jonge homo,
die zijn geaardheid persoonlijk ontdekt, uit de kast komt en zijn persoonlijke
identiteit in vrijheid uitdraagt, een van de krachtigste uithangborden van de
geïndividualiseerde samenleving.
De verworvenheden van de geïndividualiseerde samenleving zijn veel
Nederlanders in de loop der jaren dierbaar geworden. Zij hebben echter wel een
prijs. Waar de geïndividualiseerde samenleving vrijheid predikt, heeft zij een
sterke neiging om die vrijheid op te leggen aan groepen die worden
verondersteld haar beginselen niet vrijwillig te onderschrijven. Haar vermogen
om vrije en onvrije, tolerante en intolerante, geïndividualiseerde en
ongeïndividualiseerde burgers van elkaar te onderscheiden is betwistbaar. Vaak
blijken scheidslijnen arbitrair. Is een orthodoxe christen die tweemaal op zondag
de kerk bezoekt per definitie minder vrij en zelfstandig dan een seculiere burger
die de kerk het liefst vermijdt? Is een imam die homoseksuelen met varkens
vergelijkt intoleranter dan een politicus die Mein Kampf en de Koran naast elkaar
legt? Heeft de traditionele kap die hoort bij Spakenburgse klederdracht meer
bestaansrecht dan de hoofddoek van een islamitische vrouw?
Maar zelfs al zouden burgers in de geïndividualiseerde samenleving als
bokken en schapen te scheiden zijn, dan nog schuilt in de
individualiseringsagenda een gevaar. De neiging om individuele vrijheid en
verantwoordelijkheid op te leggen, om mensen te dwingen te worden zoals wij,
lijkt toe te nemen. Klassieke groepsvrijheden, zoals het recht van de SGP om
vrouwen als partijlid te weigeren of het recht van christelijke scholen om
voorlichting over homoseksualiteit af te weren, komen daardoor onder druk te
staan. Door individualiseringswaarden op deze wijze af te dwingen, voorziet de
Nederlandse democratie zichzelf van een ideologisch fundament: zij is bedoeld
voor die burgers, die haar beginselen onderschrijven. Die houding is principieel,
maar daardoor ook gevaarlijk. Ze ondermijnt het vermogen van een
samenleving om met verschillen om te gaan, om ongewenst maatschappelijk
gedrag met kracht van argumenten te bestrijden.
Het dilemma waarvoor Nederland als zelfbenoemde geïndividualiseerde
samenleving staat, is niet gemakkelijk. De uitsluiting van moslims en orthodoxe
christenen, waarin de grenzen van de Nederlandse ruimdenkendheid zichtbaar
worden, komt voort uit waarden van vrijheid, verantwoordelijkheid en
tolerantie die veel Nederlanders oprecht onderschrijven. Dit basale inzicht biedt
evenwel ook uitzicht. Het laat zien dat het aanhangen van de ‘juiste’ waarden
inzake vrijheid, verantwoordelijkheid en tolerantie geen garanties biedt voor
juiste resultaten. Dat moet te denken geven. Als de geïndividualiseerde
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samenleving haar eigen groepsdruk wil aanvechten, kan dat slechts vanuit het
besef dat wij in veel opzichten niet de vrije individuen zijn die wij menen te
zijn. Onze individualisering komt niet voort uit feitelijk meetbare atomisering of
pluriformisering, maar uit een zorgvuldig gekoesterd maatschappelijk zelfbeeld
dat andersdenkenden onbedoeld buitensluit.
Wellicht valt de discussie over individualisering en groepsvorming
uiteindelijk op twee basale, maar innerlijk tegenstrijdige menselijke behoeftes
terug te voeren: de wens om ergens bij te horen en de behoefte zich van
anderen te onderscheiden. Daarmee is niet gezegd dat elke vorm van
groepsvorming of onderscheidingsdrang even waardevol, verstandig of wenselijk
is. Het besef dat ieder mens zowel individu als groepsdier is, waardoor een vrije
samenleving groepsgewijze inspanningen vergt, biedt echter een vruchtbaarder
basis voor debat dan ongefundeerde individualiseringsdrang.
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Summary
Being Who We Are
Education and the Rise of the Dutch Individualized Society since 1945
The individualization of Dutch society seems inevitable and irreversible. From
the late 1960s on, and certainly after the struggle for equal rights of sexual and
cultural minorities in the 1970s, ‘Being Who You Are’ has become the hallmark
of Dutch society, ascertained by various political principles. Every Dutch citizen
has, for instance, the constitutional right to live a life unhindered by the setbacks
of discrimination. The Dutch government actively engages in civil rights policy,
seeking to advance the ‘emancipation’ of its citizens. Migrants have to learn the
‘rules’ of the Dutch individualized democracy in integration courses, in order to
obtain Dutch citizenship. The individualization of the Netherlands, like many
other Western countries, seems so self-evident, that almost nobody has raised the
question whether this process is actually taking place at all.
This dissertation traces and critically examines the emergent strife for
individual freedom and individual autonomy in the Netherlands after the Second
World War. It seeks to analyze the ‘individualization’ of Dutch society by
defining this process in a new, unconventional way. In current academic debates
about individualization, strongly influenced by sociologists, individualization is
usually described as society falling apart in autonomous, liberated individuals.
The underlying assumption is that Western societies have been coherent, densely
organized communities in the past. However, because of individualization, they
turned into loosely organized associations consisting of free and independent
individuals who prefer to make their own choices in life. This study challenges
this assumption. Existing sociological research shows that although many Dutch
citizens experience their daily decisions as autonomous and personal decisions,
their behavior remains in many ways group-oriented and collective, sometimes
even uniform. The inevitable detachment between society and individual
appears to be highly controversial in practice.
Seen from this perspective, common sense individualization is a myth,
and this conclusion makes the renewed study of individualization as a historical
process all the more important. The emerging collective faith in individualization
has strongly shaped Dutch postwar society. This study seeks to trace the Dutch
quest for individual freedom and autonomy historically, accounting for the
development and the consequences of the growing faith in ‘individualization’:
the emerging Dutch self-image of a society, consisting of autonomous and free

individuals. One of the most remarkable conclusions of this study is that the
attachment of Dutch citizens to the ideal of the free, autonomous individual
actually tied them together. Because of their shared reliance on the power of
individuals, Dutch Catholics, Protestants and nonbelievers, who often had
vigorous disagreements in the past, forgot about their former ideological
tensions. Individualization thus contributed to a new collective: the
individualized society.
The emergence of the individualized Dutch society is studied from the
perspective of education. The field of education can provide valuable insights in
the nature of the individualized self-image of Dutch society, mainly because
debates about schooling and youth in educational magazines often center around
the question how children should be prepared for a future society. Seen from
this perspective, youth almost literally mirrors a society. On the one hand
teachers and policy makers within the educational system are often inclined to
read the future in the younger generation they raise. On the other hand this
younger generation is expected to adapt itself to an existing society. Because of
this continuous tension attached to bringing up children, education is an
excellent source of information for historians seeking to trace a national selfimage, as societies are often inclined to interpret their own future by reading
their younger generations. By studying Dutch teachers magazines, published by
teachers labor unions and organizations for school management, this dissertation
examines the development of individualization in Dutch education since 1945.
The matter of individual freedom and personal conscience became a
matter of national and international concern after the Second World War, as
chapter 1 (1945-1951) shows. This chapter describes how the ideal of individual
freedom received increasing attention in Dutch society as a result of Allied war
rhetoric, theological developments and a political appeal of Social Democrats and
Dutch Reformed Protestants towards national unity. Before the war, Catholics,
Protestants and nonbelievers had had their own religious and ideological
organizations. Although these organizations and the resulting religious separatism
in Dutch society had always been contested, these organizations became
challenged in new ways after the Second World War. Especially Social
Democrats and Dutch Reformed Protestants argued that Catholic and
Protestants schools advocated theological dispute among Dutch citizens, instead
of providing their pupils with a genuine, personal religious belief. Thus, Catholic
and Protestant schools were criticized both for obstructing national unity and
individual religious consciousness. By criticizing Protestant and Catholic schools
Social Democrats and Dutch Reformed Protestants tried to fight for national
unity and an intensified, personal belief at the same time.
The second chapter (1952-1958) shows how the conception of religion
as a matter of personal conscience spread during the 1950s. Advocates of
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Protestant and Catholic education became concerned about the postwar
accusations of religious separatism. In addition, and perhaps even more
important, was their incorporation of the concept of religion as matter of
personal conscience. Advocates of Protestant and Catholic education increasingly
started to argue that Christian teachers should show their dedication to God by
working towards an intensified personal belief among their pupils, instead of
propagating Catholic of Protestant religious culture as such. With this new
conception of religion finding its way in Catholic and Protestant education, the
attachment to individual freedom and autonomy intensified.
Chapter 3 (1959-1966) examines the results of the postwar attempts to
intensify personal religious belief. Believers were increasingly portrayed as
autonomous individuals, free to choose but ultimately responsible for their
personal relation to God. Some forms of group pressure that had long been selfevident, suddenly became contested: the importance of church attendance,
Christian politics and the urge to establish Christian organizations as such.
Raising children as Christians collectively, by sending them to Christian schools,
suddenly became a matter of debate. At the same time, both pupils and teachers
experienced new forms of group pressure: the responsibility for their own
relationship with God, the collective pressure to ‘prove’ themselves as Christians
by acting like a Christian in their personal lives. The ideal of Christian solidarity
became a moral standard for individual behavior, as did the growing attention
for global brotherhood and development countries. The importance of personal
conscience and individual autonomy was also stressed in pedagogy in the early
1960s. From now on, teachers should raise their pupils as independent, liberated
individuals able to choose their own paths in life.
Chapter 4 (1967-1972) highlights how Dutch teachers and policy
makers dealt with the results of this pedagogical development. How do you
teach independence, autonomy and self-reliance, as these goals imply that
children should make their own decisions? During the 1960s, many teachers and
education specialists came to see this dilemma as a vital problem within Dutch
education. In doing so, they voluntarily undermined their own authority, no
longer believing that children should be brought up in ‘old-fashioned’,
‘authoritarian’ ways. Nevertheless, authority was reconsidered, not abolished.
From the late 1960s on, authority was only acceptable when it presented itself as
a contribution to individual freedom and self-conscience among pupils. By
adapting to these new forms of authority, teachers and education specialists
committed themselves to an individualized society, and tried to prepare their
pupils as well as they could for this promising future.
After the reassessment of authority in the 1960s, the construction of the
individualized society commenced. As chapter 5 (1973-1981) shows, building
the individualized society resulted in confusion about its aims, frustration about
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the apparently slow progress that was being made and astonishment about the
strong political tensions that suddenly emerged. As the individualized society was
taking shape in the 1970s, its advocates found out that, although they strived for
the same aim of liberating individuals, their conceptions of the road towards
individualization differed strongly. Political disagreements arose, and the Dutch
middle school, proposed in the early 1970s as a new form of secondary schooling
that should prepare a younger generation for an individualized society, became
victim of this dissension. As the 1970s wore on, Dutch citizens started to realize
that the strife for individual freedom and autonomy did not guarantee political
consensus at all. The ‘emancipation’ of the child, the political attempt to raise it
as a liberated individual, able to make its own choices in life, failed as a collective
process. Hence, ‘emancipation’ became a personal responsibility. Implicitly
Dutch citizens started to assume that their society was already individualized, and
that individual freedom and autonomy were available to all individuals willing to
obtain it.
The consequences of this assumption are described in chapter 6 (19821990). Although the utopian individualized society of the late 1960s was never
truly established, the continuous strife for individual freedom and self-reliance
had created a community of self-proclaimed individuals. Dutch citizens had
started to think of themselves as independent, liberated individuals, able to make
their own decisions in an egalitarian society. With the arrival of non-western
immigrants in the Netherlands, and Muslims in particular, Dutch citizens came
to believe that these assumed ‘pre-modern’ newcomers should be taught to
behave like individuals, and should thus wear off ‘old-fashioned’ (religious)
behavior. Dutch teachers and education specialists committed themselves to
‘intercultural education’, meant to ‘emancipate’ migrants and turn them into the
‘modern’ and liberated individuals that Dutch citizens thought to be themselves.
However, Dutch citizens instead of migrants designed the aims of this
emancipation process, meant to fit newcomers into existing Dutch culture. At
the same time, Dutch citizens barely recognized that their own individualized
self-image was the result of a collectively propagated ideal of individual freedom,
rather than an actual, measurable increase of individual self-reliance. As a result,
the political strife for the emancipation of newcomers forced them to adapt to
Dutch individualist culture, instead of turning migrant groups into autonomous
and liberated individuals. After all, ‘Becoming Who You Are’ turned out to be
‘Becoming Who We Are’.
Thus, the foundations for the Dutch integration debate ware laid at
about 1990, including contemporary commonplaces such as the division
between ‘black schools’ and ‘white schools’, ‘autochthones’ and ‘allochthones’,
the aim to ‘integrate’ migrants in Dutch society by learning them to adapt to
‘Western values’. In conclusion, this dissertation critically examines the
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contemporary status of the Dutch integration debate. The definition of
individualization as the emergence of an individualized self-portrait of society
puts current Dutch debates about multiculturalism in a new perspective. It sheds
light on the many problematic assumptions underlying the rigid divide between
modern, individualized and pre-modern, non-individualized citizens and shows
that the collective belief in individualization itself strongly contributed to group
formation in Dutch society after the Second World War. The emergence of a
cohesive group of self-portrayed ‘individuals’ defines contemporary Dutch
attitudes towards newcomers and contributes to political and cultural tensions in
debates about multiculturalism in the Netherlands. However rethinking
individualism and the ideological foundations of the Dutch individualized society
may help to fight these tensions with renewed energy.
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Samenvatting
Worden zoals wij
Onderwijs en de opkomst van de geïndividualiseerde
samenleving sinds 1945
De individualisering van onze samenleving lijkt onomkeerbaar en
onvermijdelijk. Het is uitgegroeid tot een kenmerk van de Nederlandse
samenleving, bestendigd door een aantal waarborgen. Zo heeft elke burger heeft
het grondrecht op een leven zonder discriminatie, voert de Nederlandse
overheid emancipatiebeleid en leren nieuwkomers in inburgeringscursussen de
spelregels van onze geïndividualiseerde democratie. De individualisering van
onze samenleving lijkt zo vanzelfsprekend, dat bijna niemand zich nog afvraagt
of dit beeld ook klopt.
In dit proefschrift wordt de groeiende aandacht voor het vrije,
zelfstandige individu in naoorlogs Nederland historisch getraceerd en kritisch
tegen het licht gehouden. Dit boek gaat over de ‘individualisering’ van
Nederland, maar het begrip wordt daartoe wel in een nieuw jasje gestoken. Tot
nu toe hebben vooral sociologen een zwaar stempel op het academische debat
over individualisering gedrukt. Zij duiden met de term in de regel op de
onthechting tussen individu en samenleving. De onderliggende aanname is dat
westerse samenlevingen in het verleden een sterke eenheid vormden, maar dat
de hedendaagse, ‘moderne’ maatschappij uit eigengereide individuen bestaat, die
in vrijheid hun eigen keuzes maken en zich losmaken van collectieve
gedragspatronen. In deze studie wordt die zienswijze bestreden. Hoewel veel
Nederlandse burgers de beslissingen die zij dagelijks nemen inderdaad als
persoonlijke keuzes lijken te ervaren, betekent dit niet dat hun gedrag hierdoor
aantoonbaar zelfstandiger, eigenzinniger of onvoorspelbaarder is geworden.
Bestaand sociologisch onderzoek laat zien dat ook de moderne samenleving door
allerlei vormen van groepsvorming of kuddegedrag wordt bepaald. Van een
eenzijdige onthechting tussen individu en samenleving kan dus geen sprake zijn.
Individualisering is, vanuit dit perspectief bezien, een mythe. Die
constatering is op zichzelf echter ontoereikend. Het feit dat individualisering als
een eenzijdige onthechting tussen individu en samenleving niet bestaat, betekent
allerminst dat het collectieve geloof van Nederlanders in het vrije, zelfstandige
individu zonder consequenties bleef, integendeel. In dit boek wordt de aandacht
gevestigd op het groeiende geloof dat Nederlanders na de Tweede Wereldoorlog
zijn gaan hechten aan het vrije, zelfstandige individu. Daarbij wordt niet alleen

aandacht besteed aan de wijze waarop dit geloof tot stand kwam. Ook wordt
stilgestaan bij de consequenties van de ‘individualisering’ van Nederland: de
opkomst van het zelfbeeld dat Nederland een land vol vrije, zelfstandige burgers
zou zijn dat tegen kwaadwillenden moest worden beschermd. Een van de meest
opvallende bevindingen uit dit onderzoek is dat de gehechtheid van
Nederlanders aan hun vermeende individuele vrijheid en zelfstandigheid een
krachtig bindmiddel werd. Juist door hun geloof in het individu begonnen
Nederlanders uit verschillende maatschappelijke groepen, katholieken,
protestanten en buitenkerkelijken, zich met elkaar verbonden te voelen.
Individualisering werd daardoor een groepsvormingsproces.
In dit proefschrift is de opkomst van individualisering als maatschappelijk
bindmiddel of groepsvormingsproces bestudeerd vanuit het Nederlandse
onderwijs. De Nederlandse onderwijswereld biedt veel aanknopingspunten voor
de bestudering van individualisering. Dit komt vooral omdat discussies over
onderwijs altijd raken aan de jeugd, die voor een toekomstige samenleving moet
worden opgevoed. In discussies over onderwijs en scholing houdt een
samenleving zichzelf een spiegel voor: in hoeverre is de tegenwoordige jeugd
een graadmeter voor de stand van zaken in de huidige samenleving, en voor
welke toekomstige samenleving moet de jeugd worden opgevoed? Door
discussies over onderwijs en jeugd vanaf 1945 systematisch te bestuderen,
ontstaat inzicht in de opkomst van een maatschappelijk zelfbeeld: het beeld van
Nederland als een geïndividualiseerde samenleving, waarin ieder mens zijn eigen
keuzes maakt. Dit opkomende zelfbeeld is in dit boek bestudeerd via
Nederlandse besturenorganisaties in het bijzonder onderwijs, via algemene
belangenbehartigingsorganisaties en via de voornaamste protestantse, katholieke
en openbare onderwijsvakorganisaties. Als belangenbehartigingsorganisaties
onderhouden zij enerzijds contact met beleidsmakers en het ministerie van
onderwijs. Tegelijkertijd vertegenwoordigen zij een brede achterban binnen het
onderwijs zelf, en communiceren met die achterban via onderwijsbladen die (in
het geval van de onderwijsvakorganisaties) wekelijks of, (bij de
besturenorganisaties) maandelijks of tweemaandelijks verschijnen. Door deze
brede waaier aan onderwijstijdschriften te bestuderen, zijn de naoorlogse
discussies over onderwijs en jeugd in Nederland systematisch onderzocht.
De aandacht voor het vrije, zelfstandige individu in het Nederlandse
onderwijs kreeg kort na de Tweede Wereldoorlog een stevige impuls, zoals
blijkt uit het eerste hoofdstuk ‘Voorhoede (1945-1951)’. Hierin wordt
beschreven hoe de belangstelling voor individuele vrijheid en
verantwoordelijkheid ingang vond in een samenleving waar ‘worden zoals wij’
het adagium was, waar kinderen via eigen levensbeschouwelijke organisaties
ingroeiden in de bredere maatschappij. Na vijf oorlogsjaren maakten
onderwijsbestuurders en leraren zich op voor een herbezinning op de
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Nederlandse samenleving. Vooral klassieke socialisten en hervormde
protestanten, belangrijke bloedgroepen binnen het openbaar onderwijs,
meenden dat de vooroorlogse maatschappij ten prooi was gevallen aan
godsdiensttwisten en ideologische scherpslijperij. Protestanten, katholieken en
openbaren onderhielden daardoor slecht contact en verschansten zich in eigen
organisaties. Zij leefden niet zozeer met, maar vooral naast elkaar. Na de oorlog
moest die verdeeldheid worden bedwongen. Door godsdienst te verheffen tot
een zaak van het eigen geweten, hoopten pleitbezorgers van de openbare school
af te rekenen met de groepsgewijze levensbeschouwelijke strijd tussen
katholieken, protestanten en openbaren. Het geloofsleven zou daar eveneens bij
winnen, omdat godsdienstigheid voortaan niet op groepsdruk, maar op
persoonlijke overtuiging zou berusten, en daardoor werd versterkt.
Hoofdstuk 2, ‘Verspreiding (1952-1958)’, laat zien hoe het ideaal van
godsdienst als zaak van het eigen geweten tot bloei kwam in de jaren vijftig.
Voorstanders van protestants en katholiek onderwijs bleken gevoelig voor de
aantijging dat zij, met hun godsdienstige principes, verdeeldheid zouden zaaien
onder de Nederlandse jeugd. Maar bovenal begonnen zij zich af te vragen of de
persoonlijk beleefde godsdienst, zoals die in het openbaar onderwijs werd
beleden, niet ook binnen het bijzonder onderwijs perspectieven bood. Kon het
geloofsleven in protestantse en katholieke scholen niet beter worden uitgediept
als godsdienst voortaan niet berustte op een gewoontegetrouw groepsgevoel,
maar op een individueel godsbesef? Werd de band tussen het individu en God
niet sterker als zij berustte op persoonlijke overtuiging? Toen deze gedachte
terrein begon te winnen in het bijzonder onderwijs, groeide de aandacht voor
individuele vrijheid en zelfstandigheid, aanvankelijk vooral op religieus terrein.
Het derde hoofdstuk, ‘Vereenzelviging (1959-1966)’, schetst de
gevolgen van de opgekomen verpersoonlijking van godsdienst: gelovigen
werden benaderd en behandeld als zelfstandige, vrije individuen, die op basis van
hun eigen afwegingen gewetensvolle keuzes moesten maken. Vormen van
institutionele groepsdruk die vroeger vanzelfsprekend waren, zoals het belang
van kerkgang en de trouw aan ‘eigen organisaties’, kwamen hierdoor ter
discussie te staan. De opvoeding van kinderen volgens een vast
levensbeschouwelijk stramien, het worden zoals wij, raakte omstreden.
Desondanks kregen leerlingen en leraren te maken met een nieuwe, meer
impliciete groepsdruk: de toegenomen druk om zelf een band met God te
onderhouden, de druk om dit persoonlijke godsbesef te ‘bewijzen’ via
‘christelijk’ gedrag: medemenselijkheid, persoonlijk bezield gebed en aandacht
voor de Derde Wereld. De aandacht voor het persoonlijk geweten kreeg ook
steeds meer invloed binnen de pedagogiek. Docenten zetten zich in voor een
opvoeding die tot zelfstandigheid leidde, terwijl zij tegelijkertijd veronderstelden
dat kinderen al zelfstandige, vrije individuen waren.
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Hoofdstuk 4, ‘Verwachting (1967-1972)’, belicht de gevolgen van deze
pedagogische spanning. Hoe kunnen leraren hun leerlingen opvoeden tot
zelfstandigheid? Hoe verhoudt de leidende hand van de opvoeder zich tot het
idee dat kinderen zelfstandig en vrij moeten zijn? In de late jaren zestig
worstelden leraren en onderwijsbestuurders openlijk met dit urgente probleem.
Daarmee riepen zij de gezagscrisis van de jaren zestig moedwillig over zichzelf af.
Oud gezag had afgedaan en werd daarom herijkt. Voortaan hoorde elk gezag ten
dienste te staan van het vrije, zelfstandige individu. Alleen via onderwijs dat zich
op deze zelfstandigheid richtte, kon het kind een zelfredzaam burger worden die
zich uit knellende groepsverbanden zou bevrijden. Het kind moest worden wie
het was. In dezelfde periode kwam ook de metafoor in zwang die aan dit gevoel
uitdrukking gaf: ontzuiling.
Na de herijking van de gezagsverhoudingen in het onderwijs, kon in de
jaren zeventig de opbouw van de geïndividualiseerde samenleving beginnen.
Hoofdstuk 5, ‘Verwezenlijking (1973-1981)’, laat zien hoe dat gebeurde.
Duidelijk wordt dat de opbouw van een vrije, emancipatoire samenleving tot
forse politieke spanningen leidde, omdat onenigheid ontstond over de vraag hoe
die samenleving eruit moest zien en wat de maatschappelijke
verantwoordelijkheid van het onderwijs daarbinnen was. Hoe moesten leraren
hun leerlingen opvoeden tot geëmancipeerde, vrije burgers? De middenschool,
een prestigieus nieuw onderwijstype gericht op de emancipatie en
zelfontplooiing van scholieren, werd het slachtoffer van deze verdeeldheid. In de
loop van de jaren zeventig bleek dat Nederlanders geen overeenstemming
bereikten over vraag hoe een kind tot een zelfstandige, vrije volwassene werd
opgevoed. De ‘emancipatie’ van het kind faalde als eendrachtig, collectief
gedragen proces en werd voortaan als persoonlijke opdracht voorgesteld.
Impliciet gold Nederland hierdoor als een geëmancipeerde, geïndividualiseerde
samenleving waarin vrijheid voor het oprapen lag voor de zelfstandige
individuen die haar omarmden.
De consequenties van de aanname dat Nederland een emancipatoire,
geïndividualiseerde samenleving was geworden, komen aan bod in hoofdstuk 6,
‘Verstoting (1982-1990)’. Een werkelijk vrije samenleving was nooit ontstaan,
maar de strijd voor individuele vrijheid en verantwoordelijkheid had wel een
gemeenschap van zelfbenoemde ‘geïndividualiseerden’ geschapen. Nederlandse
burgers waren zichzelf sinds het voorgaande decennium steeds meer gaan zien als
zelfstandige wezens die hun eigen lot konden en wilden bepalen. Met de
toestroom van migranten binnen het Nederlandse onderwijs in de jaren tachtig,
voor een belangrijk deel moslims, werd verondersteld dat deze nieuwkomers die
vrijheid vooralsnog ontbeerden. Nieuwe migranten waren immers nooit
ontzuild, waren verbonden aan specifieke religieuze groepsculturen en zouden
daardoor minder modern, geëmancipeerd, vrij en onafhankelijk zijn. Leraren en
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onderwijsbestuurders zetten in op de ontwikkeling van intercultureel onderwijs,
dat moest bijdragen aan de ‘emancipatie’ van de nieuwkomers, opdat zij net zo
modern, vrij en onafhankelijk zouden worden als Nederlanders reeds meenden
te zijn.
Het waren echter Nederlanders, en niet de nieuwkomers zelf, die de
uitkomst van deze emancipatie bepaalden. Tegelijkertijd zagen Nederlanders
veelal over het hoofd dat hun geïndividualiseerde zelfbeeld geen resultaat was
van feitelijke verzelfstandiging, maar voortkwam uit een lang
groepsvormingsproces dat hen het gevoel had gegeven dat zij, in tegenstelling tot
anderen, vrije, zelfstandige, geëmancipeerde individuen waren. De inzet voor
emancipatie en integratie van buitenlanders in de Nederlandse school en
samenleving, die onder de vlag van vrijheid en emancipatie werd geleverd,
voedde hierdoor de verwachting dat nieuwkomers de ‘geëmancipeerde’,
‘moderne’ en ‘ontzuilde’ waarden van de zelfbenoemde geïndividualiseerde
samenleving zouden omarmen. ‘Worden wie je bent’ werd ‘worden zoals wij’.
Rond 1990 was aldus de basis van het Nederlandse integratiedebat
gelegd. Gemeenplaatsen uit het huidige debat over onderwijs en integratie
waren tegen die tijd al ontstaan: het onderscheid tussen ‘witte’ en ‘zwarte’
scholen, de scheidslijn tussen autochtonen en allochtonen, het idee dat
nieuwkomers moesten ‘integreren’ en dat zij westerse waarden moesten leren
omarmen via doelgericht emancipatiebeleid. In de conclusie wordt kort ingegaan
op de invloed van deze omgang met nieuwkomers in onze eigen tijd. De
voorstelling van individualisering als verbindend maatschappelijk zelfbeeld plaatst
het huidige debat over de multiculturele samenleving in een ander perspectief.
Ze stelt het vaak zo gemakkelijk gemaakte onderscheid tussen moderne,
tolerante, geïndividualiseerde Nederlanders en ouderwetse, intolerante, onvrije
en onzelfstandige moslims en orthodoxe christenen ter discussie. Ze legt tevens
een nieuw groepsvormingsproces bloot dat in naam van individuele vrijheid en
verantwoordelijkheid in naoorlogs Nederland is ontstaan. Individualisering is een
groepsvormingsproces, dat onze omgang met migranten en orthodox gelovigen
heeft getekend. Bezinning op onze eigen individualiseringsdrang biedt echter
aanknopingspunten onze eigen maatschappij met nieuwe ogen te bekijken en de
tekortkomingen van een geïndividualiseerde samenleving met hernieuwde
kracht te lijf te gaan.
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