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door drs. K. de Jong Ozn. 

Drs. K. de Jong Ozn. (1926) is voorzitter van de Unie 
'School en Evangelie'. Van 1960-197 5 was hij rector 
van een Christelijke Scholengemeenschap VWO
HAVO en van 1975-1981 Staatssecretariss van On
derwijs el'! Wetenschap pen. 

Het christelijk onderwijs en het CDA 

De geschiedenis 
Er bestaan vanuit het verleden zeer nauwe banden tussen de drie partijen waaruit 
het CDA is voortgekomen en het georganiseerde christelijk onderwijs. 
In 1878 was er een omvangrijke volksbeweging tegen de onderwijspolitiek van de 
toenmalige liberale regering, het zgn. Volkspetitionnement Meer dan 300.000 
protestanten en ruim 160.000 katholieken tekenden dit verzoekschrift van koning 
Willem III (en dat in een tijd, toen ons land zeker minder dan de helft van het 
aantal inwoners had dan het thans telt!). 

Men besefte, dat het een goede zaak zou 
zijn al die aanhangers van bijzonder èn 
van christelijk onderwijs in de een of 
andere permanente organisatie onder te 
brengen. Dat gebeurde in eerste instantie 
door de oprichting van het zgn. Anti
Schoolwet Verbond. Dit verbond is één 
van de belangrijkste samenstellende delen 
geweest van de ARP, opgericht in 1879, 
hetzelfde jaar waarin de Unie 'School en 
Evangelie' is opgericht, eveneens voort
gekomen uit dat V olkspetitionnement. De 
eerste voorzitter van de ARP was dr. 
Abraham Kuyper, van de Unie jhr. mr. 
A. F. de Savornin Lohman. 

De ARP is dus opgericht door een groot 
aantal voorstanders van christelijk onder
wijs. Gedurende de eerste halve eeuw van 
haar bestaan heeft die partij zich zeer 
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intensief moeten bezighouden met de 
strijd voor dat bijzondere en dat christe
lijke onderwijs. De grote bondgenoot in 
die strijd was de Rooms-Katholieke 
Staatspartij, de voorloopster van de KYP. 
En later was dat ook de CHU. Het ging 
met name om de financiële gelijkstelling 
van het openbare en het bijzondere onder
wijs. 

De schoolstrijd heeft dus een belangrijk 
fundament gelegd onder de christelijke 
politieke partijen in Nederland. Nu had 
die schoolstrijd twee doelstellingen, die 
ook weer voor die partijen van belang 
waren. 
De eerste was die v?.n de e;nancipatie, van 
de zgn. kleine luyden, van het r.k. volks
deel. Een emancipatie, die intussen wel 
voltooid is. 

I 

r,-JII 



I 

r,-JII 

O""<DERWIJS 

De tweede was de keus voor de confessio
nele organisatie, dat wil zeggen: het con
fessionele uitgangspunt, vertaald in onder
wijskundige of politieke doelstellingen 
moest ook leiden tot een christelijke of 
katholieke organisatie. Een zaak die wel 
nimmer voltooid zal zijn, sterker nog die 
steeds dringender en steeds uitdagender 
zal worden in mijn visie. 
En daarmee leidt deze historische inlei
ding meteen al naar een belangrijke con
clusie: zowel het christelijk onderwijs als 
de christelijke politieke organisaties zullen 
steeds meet geplaatst worden voor de uit
daging van een zo duidelijk mogelijke en 
zich onderscheidende vcrtaling van hun 
uitgangspunten. Zij zulien vooral dáárin 
elkaar moeten herkennen (en veel minder 
als sociologisch bepaalde bevolkings
groep). Of in de toekomst de aanhangers 
van dit standpunt ook als belangenbehar
tigers steeds meer op elkaar zullen zijn 
aangewezen, blijft daarbij een vraag die 
men duidelijk in zijn :1-chterhoofd moet 
houden. 
Dit laatste zal sterk afhangen van de cul
turele en maatschappelijke ontwikkelingen 
van de komende decennia. Naar mijn in
schatting zouden die wel eens zodanig kun
nen zijn dat het 'zich onderscheiden' steeds 
evidenter zal worden, met daarbij dan ook 
weer meer de belangen van de eigen groep. 

De vrijheid van onderwijs 
Het einde van de schoolstrijd was de zgn. 
Pacificatie tussen openbaar en bijzonder 
onderwijs in 1917. Het een en ander werd 
toen verwoord in het bekende artikel 208 
van de Grondwet, waarin o.a. de vrijheid 
van het bijzonder onderwijs werd vastge
legd. Nu zijn die vrijheden niet absoluut. 
Er wordt vaak gesproken over vrijheid van 
richting, stichting en inrichting. Van deze 
wordt alleen de vrijheid van richting expli
ciet genoemd nl. dat de overheid deze 
moet eerbiedigen wanneer de zgn. eisen 
van deugdelijkheid worden vastgesteld. 
De vrijheid van stichting (of oprichting) 
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wordt ais volgt verwoord nl. dat bij de 
voorwaarden voor bekostiging op het bij
zonder onderwijs dezelfde maatstaf moet 
worden toegepast als op het openbaar on
derwijs. 
Hierbij moet wel worden aangetekend dat 
in de tekst van de grondwet gesproken 
wordt van 'bijzonder algemeen vormend 
lager onderwijs'. Ten aanzien van het 
voortgezet onderwijs en het hoger en we
tenschappelijk onderwijs is deze zaak dus 
niet in de grondwet vastgelegd, maar wel 
in de desbetreffende wetten. Waar ver
schillende van deze wetten de komende 
tijd vernieuwd zullen worden, is extra aan
dacht ook van het CDA voor deze materie 
gewenst. Ik denk daarbij ook aan alle dis
cussies die er de laatste tijd hebben plaats 
gevonden rondom de zgn. Planprocedure 
met betrekking tot de stichting van nieuwe 
scholen in het voortgezet onderwijs. Veel 
verhalen rondom een vermeende nieuwe 
'schoolstrijd' (die in feite vaak alleen een 
strijd om de leerling is) hebben hiermee te 
maken. 

De Planprocedure 
In de Mammoetwet wordt de vrijheid van 
stichting zoals die in de grondwet is vast
gelegd ten aanzien van het lager onder
wijs, doorgetrokken naar het voortgezet 
onderwijs. ln die wet worden de maatsta
ven, criteria, genoemd waaraan voor stich
ting het bijzonder èn het openbaar onder
wijs moeten voldoen. Getracht is zoveel 
mogelijk objectieve criteria te formuleren. 

Deze zijn: 

a. De te verwachten aantallen leerlingen; 

b. De vraag of het onderwijs van een be
paalde richting (het zgn. verlangde onder
wijs) binnen een 'redelijke afstand' wel 
of niet aanwezig is. 

De wet kent aan de minister de bevoegd
heid toe om op grond van deze criteria 
een school op het zgn. Plan van Scholen 
te plaatsen. 
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De discussie spitst zich o.a. toe op de vol
gende punten: 

I. Moet het parlcment hierbij niet een 
grotere bevoegdheid krijgen? 
Mijns inziens niet. Er zijn nu zo objectief 
mogelijke criteria en er is beroep mogelijk 
op de Raad van State. Als het parlement 
gaat beslissen wordt het een steeds subjec
tievere zaak, van belangenbehartiging, 
van 'zaken doen achter de groene gordij
nen', iets wat men vóór de Mammoetwet 
ook had, maar wat men met het aannemen 
van deze wet juist duidelijk heeft willen 
afschaffen. Bovendien kan de vraag ge
steld worden of een beslissing door het 
parlement nog wel een beroep op de Raad 
van State mogelijk maakt. 

2. Hoe worden de te verwachten aantallen 
leerlingen bepaald? Tot dusverre vertaalde 
men de belangstelling voor een bepaalde 
richting in het lager onderwijs door naar 
die voor het voortgezet onderwijs. Dit 
klopt soms niet meer. Te denken valt aan 
een andere systematiek, bijv. het houden 
van een enquête onder potentiële ouders. 
Maar het blijkt praktisch heel moeilijk te 
zijn hier een enigszins objectief model 
voor te ontwerpen. Verdere studie is zeer 
zeker noodzakelijk. 

3. Sommige blijken het nog steeds moei
lijk te kunnen verwerken, dat de verschil
lende richtingen van het onderwijs in 
dezen gelijk worden gesteld. 

Een voorbeeld: Er bestaat een zgn. Alge
mene J ournalistenschool. Men vraagt een 
tweede aan. Er is echter ook een zgn. con
fessionele aanvraag. Ingevolge de wet 
moet dan de laatste worden gehonoreerd, 
als een voldoende aantal toekomstige stu
denten kan worden aangetoond. 
Hier nu hebben voorstanders van open
baar dan wel neutraal onderwijs vaak 
moeite mee. Ik begrijp dat in zoverre niet, 
wanneer men de gelijkwaardigheid van de 
richtingen aanvecht. Dat is toch een alles
zins democratische zaak? Het komt bo
ven de pluriformiteit van het onderwijs 
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èn van de keuzemogelijkheden voor een 
bepaalde school ten goede. Wanneer men 
zegt dat een confessionele (zeg rooms-ka
tholieke of protestants-christelijke) jour
nalistenopleiding niet noodzakelijk is, 
omdat die in no time precies gaat lijken 
op de al aanwezige algemene (of neutra
le?) opleiding, dan heb ik daar alleen be
grip voor wanneer de zgn. confessionele 
opleiding zich inderdaad niet gaat onder
scheiden. (Wanneer van de zijde van de 
nieuwe R.K. Journalistenschool in Tilburg 
onmiddellijk na clc opening de mogelijk
heid tot een eigen identiteit in twijfel 
wordt getrokken moet ik bovenstaande 
critici helaas gelijk geven!) 

Wanneer over het bovenstaande in poli
tieke kringen wordt gediscussieerd, dan 
valt sterk op dat er een soort stigmatise
ring dreigt. Het CDA staat (gelukkig en 
begrijpelijk) steeds sterk voor de rechten 
van het bijzonder onderwijs, alsmede voor 
de handhaving van de zgn. pacificatie. 
Andere partijen zoals de VVD, D'66 en de 
PvdA wekken nogal eens eenzijdig de in
druk alsof zij vooral opkomen voor de 
rechten van het openbaar onderwijs. 
Ik vrees dat er zo een onjuiste tegenstel
stelling gaat ontstaan, waar niet genoeg 
voor kan worden gewaarschuwd. Binnen 
de drie genoemde partijen bevinden zich 
vele voorstanders van bijzonder onderwijs 
(algemeen dan wel confessioneel). Ik heb 
bijv. het idee dat als ze eens een enquête 
onder hun leden zouden houden, ze met 
die voorstanders niet ver onder de 50 % 
zouden blijven. Daaronder reken ik dan 
uitdrukkelijk ook de voorstanders van 
bijzonder neutraal of algemeen onderwijs, 
dat men wel moet onderscheiden van 
openbaar neutraal onderwijs. 
Het lijkt me onjuist en onnodig dat ge
noemde partijen zich eenzijdig een be
paald etiket laten opdrukken. Onnodig 
ook, omdat het een goede en democrati
sche zaak is het voortbestaan van open
baar en bijzonder onderwijs (zeg, nuchter 
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gezien, van bepaalde openbare en bijzon
dere scholen) vooral te laten afhangen van 
de keuze van de ouders. Juist ten behoeve 
daarvan is de pacificatie ontstaan en is 
ze zulk een goede zaak. Daar komt nog 
iets bij. Er staan met name in het basis- en 
in het voortgezet onderwijs uitgebreide 
onderwijskundige vernieuwingen op sta
pel. Als deze zouden worden doorkruist 
door een zgn. nieuwe schoolstrijd waar
door 70 % van het onderwijs (het bijzon
der onderwijs) in zijn bestaan zou worden 
bedreigd, kunnen we al die vernieuwingen 
volstrekt vergeten: tot grote schade van 
talloze kinderen. Een man als Van Kerne
rrade heeft dit, dacht ik, heel goed begre
pen. Met name hij heeft in de laatste 
plaats behoefte aan een nieuwe school
strijd. 
In concreto gaat deze zaak straks spelen 
als het zgn. Voortgezet Basisonderwijs in 
een wet moet worden geregeld. Van Ke
menade en Deetman hebben in hun ont
werp de bestaande planprocedure gehand
haafd. Als de partijen die zij vertegen
woordigen dit in de toekomst zullen blij
ven doen, zal dit de vernieuwing van het 
onderwijs alleen maar ten goede komen. 
De discussies over een nieuw stelsel van 
voortgezet onderwijs zullen in de toekomst 
als moeilijk genoeg worden. Laten we wat 
de planning van de nieuwe scholen betreft 
in elk geval de pacificatie handhaven en 
de scholen niet bij alle problemen die 
vernieuwingen meebrengen, in feite dwin
gen daarmee hun bestaan ook nog op het 
spel te zetten. Binnen het christelijk onder
wijs zal dit een heel belangrijk punt blij
ken in de nabije toekomst. 
Een apart en heel gewichtig punt wordt 
met betrekking tot de planning in de toe
komst ook de volwasseneneducatie. In 
het christelijk onderwijs heerst niet de 
mening dat in dat zich sterk uitbreidende 
veld steeds overal aparte christelijke insti
tuten zouden moeten komen. Dat zal niet 
kunnen en soms ook niet noodzakelijk 
zijn. Wel claimt men behoud van het recht 
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om dat wel te doen, daar bestaande insti
tuten voor volwasseneneducatie steeds 
meer gaan ideologiseren of een bepaalde 
richting gaan vormen en waar er (ook ten 
bate van een pluriforme keus) plaats is 
voor een apart christelijk instituut. 

V rijbeid van inrichting? 
ln artikel 208 van de grondwet wordt ook 
gesteld dat de vrijheid van het bijzonder 
onderwijs 'betreffende de keuze der leer
middelen en de aanstelling der onderwij
zers' moet worden geëerbiedigd. Dit heeft 
te maken met de inrichting van het onder
wijs, evenals de zgn. eisen van deugdelijk
heid bij de vaststelling waarvan de over
heid de vrijheid van richting moet eer
biedigen. De komende jaren zal de over
heid zeer veel bemoeienis krijgen met het 
vaststellen van allerlei nieuwe inrichtingen 
van onderwijs. Het is duidelijk dat daarbij 
slechts van een betrekkelijke vrijheid van 
inrichting van het bijzonder onderwijs kan 
worden gesproken. De grenzen ervan wor
den slechts ten dele door de grondwet, en 
in feite door het parlement vastgesteld. 
Dit parlement toch bepaalt uiteindelijk of 
en wanneer de vrijheid van richting door 
een bepaalde maatregel van de overheid 
wordt aangetast. Ik zie nog de schrik op 
het gelaat van de 'geachte afgevaardigde' 
P. Jongeling, toen dat een paar jaar ge
leden openlijk nog eens in de Tweede Ka
mer werd vastgesteld. Dit zal in de toe
komst nog vele interessante debatten op
leveren, en het christelijk onderwijs ver
wacht in dezen vanzelfsprekend een uiter
ste waakzaamheid van het CDA (echter 
niet van het CDA alleen!). 
Een complicerende factor is hierbij het be
grip 'eisen van deugdelijkheid'. Cals heeft 
bij de behandeling van de Mammoetwet 
hierover o.a. gezegd: 'uit de hele geschie
denis van de eisen van deugdelijkheid 
blijkt dat men destijds, laat ik het voor
zichtig zeggen, zich niet tot in alle details 
heeft gerealiseerd wat hiermede bedoeld 
werd' (geciteerd in de Nota naar aanlei-
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ding van het Eindverslag van 25 nov. 1976 
bij het 'V oorstel tot Herziening van de 
Grondwet', pag. 11). 
Van Kemenade zegt in hetzelfde Eindver
slag (pag. 12): 'Wezenlijk is dat de wet
gever niet alle mogelijke voorwaarden 
mag stellen. Hij moet in elk geval de pe
dagogische zelfstandigheid van het bijzon
der onderwijs eerbiedigen. Dit betekent 
dat aan instellingen van bijzonder onder
wijs de ruimte moet worden gelaten een 
klimaat te scheppen, waarin de voor een 
groep geldende ideeën en idealen omtrent 
mens en samenleving in het onderwijs ge
stalte kunnen krijgen.' 
De eisen van deugdelijkheid zijn zelf vaak 
ook niet waardevrij. Een voorbeeld ter 
toelichting. 
In Contourennota I stond als één van de 
doelstellingen van het onderwijs 'het op
voeden tot maatschappelijke weerbaar
heid'. In de zgn. Vervolgnota, of Contou
rennota II is daar op mijn verzoek van 
gemaakt 'maatschappelijke dienstbaar
heid' (in de Regeringsverklaring 1978 
wilde Pais daar weer 'weerbaarheid' van 
maken!). 
Hoe dit nu te vertalen in eisen van deug
delijkheid. Het kan bijv. leiden tot het 
voorschrijven van een aantal Jesuren 
maatschappelijke vorming, maar verder 
ook niet. De inhoud daarvan bepaalt bij 
het bijzonder onderwijs elke afzonderlijke 
school, die zelf haar leerplan vaststelt. 
Maar hoe dan ook, die vaststelling van de 
eisen van deugdelijkheid houdt vaak een 
duidelijke politieke keus in. 

Van distributieve naar constructieve on
derwijspoJitiek (of andersom?) 
Een aparte en steeds dringender en be
langrijker vraag wordt: waar liggen de 
grenzen van de bemoeienis van de centrale 
overheid? 
Na de zgn. Pacificatie van 1917 is in ons 
land met name onder invloed van KVP, 
ARP en CRU jarenlang een zgn. distribu
tieve onderwijspolitiek gevoerd. Dit hield 
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in, dat de overheid eigenlijk geen eigen 
onderwijsbeleid voerde, maar slechts goe
de juridische kaders schiep waarbinnen zij 
op een rechtvaardige wijze de beschikbare 
gelden kon distribueren. Dus geen doel
stellingen als het garanderen van gelijke 
kansen voor iedereen, het bevorderen van 
maatschappelijke weerbaarheid of dienst
baarheid etc. 
Men is binnen de christelijke politieke 
partijen ook lang van mening geweest dat 
bijzonder onderwijs regel, openbaar on
derwijs uitzondering moest zijn. Colijn 
pleitte bijv. sterk voor zgn. bijzonder 
neutrale scholen in plaats van openbare. 
Deze laatste moesten alleen gesticht wor
den wanneer 'de ouders in gebreke ble
ven'. 
Wel erkende men bijv. de verantwoorde
lijkheid van de overheid voor de leerplicht, 
de kwaliteit van het onderwijs, een zeker 
niveau van volksontwikkeling. Maar al bij 
al bleef tot plm. 1960 de houding van de 
overheid zeer terughoudend. 
Dit veranderde toen eind vijftiger jaren de 
discussies over de Mammoetwet ontston
den. Toen is de zgn. Constructieve Onder
wijspolitiek ontstaan die tot op heden nog 
steeds aan gewicht heeft gewonnen. 
Gedurende de zestiger jaren was men bin
nen de christelijke partijen echter aller
minst unaniem op dit punt, reden waar
om men ook verdeeld heeft gestemd bij 
de behandeling van de Mammoetwet 
(1963). 

In 1973 stelden de KVP, de CRU en de 
ARP een gezamenlijke schets voor hun be
leid op. Voor het onderwijs staat daarin: 
'Het beleid is erop gericht, door een sa
menhangend geheel van voorzieningen, 
iedereen de gelegenheid te geven, zowel 
binnen als buiten de school, deel te nemen 
aan onderwijs dat bij zijn belangstelling 
past, zijn talenten tot optimale ontplooiing 
brengt en vormt tot kritisch bewustzijn 
van mens en samenleving. Deze opzet ver
eist de totstandkoming van een nationaal 
plan op langere termijn voor het gehele 
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onderwijs.' Ziedaar de constructieve on
derwijspolitiek. Men was geheel door de 
bocht. Als Kuyper en Schaepman, Terp
stra en Tilanus eens zouden meemaken op 
welke punten de rijksoverheid zich thans 
met het onderwijs bemoeit, dan zouden ze 
toch wel vreemd opkijken! 
Stel hier nog eens naast een citaat uit het 
rapport van een A.R. commissie ten aan
zien van het Ontwerp-Mammoetwet 
(1960): ... 'dat de op zichzelf zeer gewens
te onderwijsvernieuwing, althans voor wat 
betreft het bijzonder onderwijs, niet van 
de wetgeving moet worden verwacht. De 
onderwijsvernieuwing moet in de scholen 
zelf door de belanghebbenden worden tot 
stand gebracht. terwijl de overheid slechts 
tot taak heeft ervoor te waken, dat de wet
geving geen belemmeringen aan de onder
wijsvernieuwing in de weg legt'. (Onder
tekenaars: dr. W. F. de Gaay Fortman, 
voorzitter, mr. J. H. Grosheide, secretaris!) 
Vanuit het christelijk onderwijs wil ik nu 
graag de mening verkondigen: De over
heid moet ten aanzien van het bijzonder 
onderwijs passen op de plaats maken, naar 
het zich laat aanzien zelfs een flink aantal 
passen terug! 

Minder invloed van de overheid 
De regelen voor de inrichting van het 
openbaar onderwijs die gelijkelijk gelden 
voor het bijzonder onderwijs moeten inge
volge de wetgeving gebaseerd zijn 'op 
grondslag van waarden, in de Nederlandse 
traditie met name door Christendom en 
Humanisme erkend'. 
Men kan zich afvragen of de Nederlandse 
traditie op deze manier nog steeds juist 
wordt gekarakteriseerd. Is de hier veron
derstelde eenheid niet bezig te verdwijnen? 
Let eens op de polarisatie in onze samen
leving, over hoe weinig maatschappelijke 
en culturele zaken er nog een basis van 
eensgezindheid aanwezig is. Let bijv. ook 
eens op de opstelling van het Humanis
tisch Verbond. Voeg daaraan toe, dat ook 
steeds meer duidelijk wordt dat we toe-
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greoien naar een post-christelijke samen
leving. 

Dat zal ongetwijfeld tot gevolg hebben (ik 
heb het aan den lijve ondervonden!) dat 
eenduidige regelen voor het openbaar on
derwijs steeds moeilijker te geven zijn. 
Laat staan dat ze dan steeds ook moeten 
gelden voor het bijzonder onderwijs, en 
geen inbreuk mogen maken op de hiervoor 
omschreven vrijheid van dat bijzonder on
derwijs. 

Dat zou kunnen betekenen: of aparte 
(andere) regelen voor het bijzonder onder
wijs of minder. Het christelijk onderwijs 
kiest dan duidelijk voor minder, en zal dat 
het CDA ongetwijfeld duidelijk maken. 
Een christelijke school die ernst maakt 
met haar eigen identiteit, (en dat doen er 
gelukkig weer steeds meer!) kon wel eens 
bij zoveel eigen prioriteiten uitkomen, dat 
ze die alleen kan uitvoeren wanneer ze van 
de overheid meer ruimte en vrijheid krijgt. 
Van groot belang is in wezen wat er voor
geschreven wordt ten aanzien van het zgn. 
onderwijs- en vormingsaanbod. 

Er is een vernieuwde belangstelling voor 
wat men basisvorming noemt, dus de ken
nis en de vaardigheden die elke Nederlan
der zich tijdens de leerplichtige periode 
zou moeten verwerven. Dit punt zal sterk 
naar voren komen bij de discussie over 
het Voortgezet Basisonderwijs. Op dit 
punt claimt het christelijk onderwijs èn 
het recht de eigen leerplannen te blijven 
vaststellen, maar ook veel ruimte voor 
eigen prioriteiten. De Unie 'School en 
Evangelie' is met een studie bezig, die on
geveer als titel heeft: Welke kennis en 
vaardigheden moet iemand hebben die in 
de negentiger jaren wil proberen te leven 
vanuit het Evangelie'. 

Christen zijn in de jaren negentig 
Omdat het christelijk geloof niet onafhan
kelijk is van de cultuur van een bepaalde 
tijd ontstaat er een steeds sterkere tegen
stelling tussen onze hedendaagse cultuur 
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en wat men het geloof der vaderen zou 
kunnen noemen. 
Op 24 april j.l. werd op de Vrije Univer
siteit een congres gehouden met als thema: 
'Wat geloven we morgen?' Een van de 
daar verdedigde stellingen (van de hand 
van prof. dr. G. Dekker) luidde: 'We 
ervaren in ons leven een spanning tussen 
het meedoen aan en leven in de moderne 
samenleving èn de ons overgeleverde 
christelijke godsdienst: het één lijkt het 
ander uit te sluiten'. 
Dit is één van de kernpunten van de secu
larisatie die èn het christelijk onderwijs èn 
ook het CDA diep raakt. De gevolgen er
van voor beide kunnen moeilijk te laag 
worden aangeslagen: ze zullen zeer belang
rijk zijn. In elk geval is het dringend nood
zakelijk dat we er ons naast de korte-ter
mijnproblematieken van elke dag intensief 
mee gaan bezighouden. De meeste politici 
in het CDA schijnen helaas nog steeds 
niet veel verder vooruit te willen of kun
nen denken dan de komende kabinetspe
riode. Echter, bijna op straffe van onder
gang van de christelijke politiek, zullen ze 
er niet aan ontkomen echte antwoorden 
te gveen op de vraag: wat zijn de conse
quenties van de Bijbelse Boodschap in de 
jaren negentig? Dat is een vraag die on
eindig veel belangrijker is dan vragen als: 
hoe blijven we aan de macht, hoe laten 
we ons niet links (wat is dat?) passeren 
door de VVD enz. 
Er zijn gelukkig nog vele christenen die 
snakken naar een partij waarin ze duide
lijk herkennen de worsteling van christe
nen met de politiek. Steeds meer christe
nen stemmen niet meer op het CDA, om
dat ze menen steeds minder christelijks 
in die partij te kunnen onderscheiden. Dat 
is heel wat erger dan dat sommige kiezers 
switchen naar de VVD uit bepaald meer 
geseculariseerde motieven. 
Het christelijk onderwijs staat in zekere 
zin voor een identieke uitdaging. Hier is 
echter minder de kwestie dat christenen 
zich van de christelijke school afwenden 
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dan wel dat een toenemend aantal ouders 
om andere redenen voor de christelijke 
school kiezen. 
Een interessant cijfer is trouwens ook het 
volgende: ruim 60 % van de Nederlandse 
ouders kiest voor een confessionele school, 
nog slechts ± 35 % van de Nederlanders 
kiest voor een confessionele partij. Sommi
gen trekken daar de conclusie uit, dat er 
op confessionele scholen vele kinderen 
zitten, die 'er eigenlijk niet horen'. Men 
zou ook de conclusie kunnen formuleren, 
dat er nogal wat mensen niet op een con
fessionele partij stemmen, die toch niet 
afkerig zijn van andere vormen van con
fessionele organisatie. Wie de schoen 
past ... 

Bij het denken over die wat langere ter
mijn komen wij in het christelijk onderwijs 
bijvoorbeeld de volgende punten tegen: 
a. Wat zijn de vragen in de maatschappij 
waar de jonge generatie vooral mee te 
maken zal krijgen? 

b. Welke antwoorden kan de christelijke 
school daarop formuleren, en hoe ver
werkt ze die in het curriculum, in de 
schoolwerkplannen? 

c. Hoe komt het dat een toenemend aan
~al jonge mensen afkomstig uit christe
lijke gezinnen na het verlaten van de 
christelijke school niet 'tot het geloof zijn 
gekomen', maar er volledig van zijn ver
vreemd? 

d. Hoe gaat men binnen het protestants
christelijk volksdeel om met het begrip 
pluraliteit? Hoe blijft men elkaar als Bij
belse christenen herkennen en erkennen? 

e. Hoe slagen we erin naast het bieden 
van een nieuw maatschappelijk perspec
tief ook een nieuwe spiritualiteit onder de 
jeugd te bevorderen? 

f. Er dient hernieuwde aandacht te wor
den geschonken aan de bevordering van 
'het gevoel voor het bovenzinnelijke', dat 
steeds meer leerlingen (en ook ouderen!) 
gaan missen. 

-
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g. Als reactie op de 'ik-ideologie', de 
'zelfverwerkelijking' zal het christelijk on
derwijs moeten opvoeden tot het dragen 
van verantwoordelijkheid voor en het 
dienstbaar zijn van de ander. 

h. Wat de inhoud van het onderwijs be
treft zal in het christelijk onderwijs een 
toenemende behoefte aan een eigen basis
vorming ontstaan. 

i. Leven in een multi-culturele samenle
ving zal op den duur eerder moeten leiden 
tot een duidelijker profilering van het 
christelijk onderwijs dan tot een vervaging 
van de grenzen. 

j. Die duidelijke profilering van het chris
telijk onderwijs is ook dringend noodza
kelijk om de gelijkberechtiging ervan 
maatschappelijk aanvaardbaar te doen 
blijken. 

Deze lijst van punten, die lang niet vol
ledig is, levert een aantal zaken en priori
teiten op, die voor de chri5telijke politiek 
van minstens zo veel belang zijn. Ook het 
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CDA dient zich vooral zorgen te maken 
over de profilering van de 'C'. 
Een hechtere samenwerking tussen alle 
organisaties die een 'C' in hun vaandel 
voeren, is van groot belang. 
Men mag het christelijk onderwijs niet 
ve;cenzelvigen met welke politieke partij 
ook. De ouders die ervoor kiezen zijn van 
zeer diverse pluimage, stemmen op prak
tisch alle verschillende politieke partijen. 
Toch mogen we vanuit deze worsteling om 
de manifestatie van de eigen identiteit 
ook het CDA toeroepen: maak het toon
baar dat u anders bent, èn in uw program 
èn in uw leefregels èn in uw gedrag. Als 
het goed is zal het christelijk onderwijs 
zich steeds meer gaan onderscheiden van 
onderwijs met een andere identiteit. Al
leen dan zal het blijven bestaan. Hetzelfde 
geldt voor een christelijke politieke partij. 


