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HET PROGRAM 

I Punt 4 I 

Rechten van de mens 
en van de school 

'In het onderwijs, dat toekomstgericht hoort te zijn, strompelt de achterhoede van de 
verzuiling', schreef Elsbeth Etty op 21 juli 2001 in NRC Handelsblad. 'Bouw geen 
gelooftmuren tussen kinderen. Vrijheid van onderwijs is iets anders dan vrijheid van 
religieuze potentaatjes in schoolbesturen.' Dat dit anachronisme met islamitische scho
len een nieuwe impuls krijgt, is volgens haar voldoende reden voor Paars om de school,. 
strijd te heropenen. Alleen als iedereen 'onverdeeld naar de openbare school' gaat, 
heeft Paars zijn historische missie voltooid. ].L.M. Elders onderzocht hoe dat streven 
zich verhoudt tot letter en geest van grondrechten. 

D e grondwet van 1848 effende al de weg d 0 0 r J . L . M . E 1 d e r s 
voor bijzonder onderwijs naast het open-
bare, van overheidswege gegeven onder-

dan niet voldoet aan de eis van deugdelijkheid. 
Voorzover het om discriminatie zou gaan, komt 
het Wetboek van Strafrecht ons in artikel137 fte 

wijs. De wet regelt het onderwijs met eerbiediging van ieders 
godsdienstige begrippen. De grondwetsherziening van 1917 
bepaalt verder dat bijzonder onderwijs in principe uit de openba
re kas wordt bekostigd met behoud van de vrijheid van inrichting 
en eerbiediging van de vrijheid in de keuze van leermiddelen en de 
aanstelling van onderwijzers. Deze uitgangspunten staan beves
tigd in artikel 23 van de huidige grondwet (zie kader op pag. 10). 
De leervrijheid kan ertoe leiden dat ouders van kinderen princi
piële bezwaren hebben tegen bepaalde onderdelen van het leer
programma op bijzondere scholen. De Hoge Raad besliste in 
1976 dat schoolbesturen niet verplicht zijn met deze bezwa
ren rekening te houden mits er voor deze leerlingen een 
redelijk alternatief bestaat voor het volgen van gelijkwaar
dig openbaar onderwijs. 

Verdraagzaamheid 

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 
(UVRM) van 10 december 1948 stelt dat het onderwijs ge
richt zal zijn op de volle ontwikkeling van de menselijke per
soonlijkheid èn op de versterking van de eerbied voor de 
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Ook 
moet het onderwijs begrip, vriendschap en verdraagzaam
heid tussen naties, rassen en godsdienstige groeperingen 
bevorderen. Deze tekst is integraal overgenomen in artikel 
13 van het internationaal verdrag inzake economische, so
ciale en culturele rechten van 19 december 1966, het 'ver
drag van New York' waarbij ook Nederland partij is. Volgens arti
kel 93 Grondwet hebben bepalingen van internationale verdragen 
verbindende kracht. Artikel 13 is dus ook van toepassing op het 
bijzonder onderwijs. Wordt bij de keuze van leermiddelen afgewe
ken van de inhoudelijke bepalingen van dit artikel, dan vervalt 
dus het recht op subsidie, al was het maar omdat het onderwijs 

De auteur was van 1982 t.ot. 1990 hoogleraar Recht aan de Rijksuniversiteit 
Maastricht en is inmiddels met emeritaat. 
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hulp. In dit artikel wordt strafbaar gesteld het geldelijk steun ver-
lenen aan activiteiten die gericht zijn op discriminatie van mensen 
wegens godsdienst, levensovertuiging of geslacht. 

Fundamentalisten 

De verbindende kracht van verdragen die uitdrukking geven aan 
de erkenning van fundamentele rechten en vrijheden, berust niet 
alleen op grote internationale consensus maar ook op de inhoude-

lijke evidentie van een rechtsysteem. Bij diepgaande meningsver
schillen op levensbeschouwelijk gebied maakt ze een vreedzame 
samenleving mogelijk door ruimte te scheppen voor persoonlijke 
opvattingen zonder iemand tot iets te dwingen. Het is de scheiding 
van staat en religie die de dubbele loyaliteit voor iedereen moge
lijk maakt. 
Aanhangers van fundamentalistische religies en totalitaire ideo
logieën stellen dat de 1iberale westerse rechtsopvatting' in feite 
een ideologie is zoals andere. Er zou dus geen enkele grond zijn 
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voor een andersgelovige om zich hieraan gebonden te achten. Dat 

is volgens mij duidelijk een misverstand. 
De fundamentele gedachte achter de (universele) mensenrechten
verdragen is dat alleen een stelsel dat uitgaat van de gelijkwaar
digheid van alle mensen en een daarop gebaseerde rechtsorde vol

doende waarborg kan bieden voor de gewetens- en godsdienstvrij
heid van iedereen. Het gaat dus bepaald niet om een persoonlijke 
geloofsvisie of overtuiging, maar om de feitelijke erkenning dat 

alleen een universele rechtsorde in staat is de onderlinge vrede 
duurzaam te handhaven in een menselijke samenleving, die diep
gaande verschillen kan kennen in opvattingen inzake religie en 
levensbeschouwing maar ook in kennis en macht. Want alleen een 
dergelijke publieke rechtsorde is bevoegd en in staat om onpartij
dig en objectief bescherming te bieden aan zwakkeren en discri
minatie te bestrijden. Als de SGP stelt dat de VerenigdeN a ties via 
handhaving van het discriminatieverbod (te) diep doordringen in 
de Nederlandse rechtsorde, is deze constatering een bewijs van de 

noodzaak van deze interventie. 

Bijzonder onderwijs 

Openbaar onderwijs berust, geheel in de geest van 'New York', op 
het uitgangspunt dat geen voorkeur voor welke religieuze of 

Artikel 23 Grondwet der Nederlanden 
1. Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der 
regering. 
2. Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van 
de overheid en, voor wat bij de wet aangewezen vormen van 
onderwijs betreft, het onderzoek naar de bekwaamheid en de 
zedelijkheid van hen die onderwijs geven, een en ander bij de 
wet te regelen. 
3. Het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders 
godsdienst of levensovertuiging, bij de wet geregeld. 
4. In elke gemeente wordt van overheidswege voldoend open
baar algemeen vormend lager onderwijs gegeven in een genoeg

zaam aantal scholen. Volgens bij de wet te stellen regels kan 
afwijking van deze bepaling worden toegelaten, mits tot het ont
vangen van zodanig onderwijs gelegenheid wordt gegeven. 
5. De eisen van deugdelijkheid, aan het geheel of ten dele uit de 
openbare kas te bekostigen onderwijs te stellen, worden bij de 
wet geregeld, met inachtneming, voor zover het bijzonder onder
wijs betreft, van de vrijheid van richting. 
6. Deze eisen worden voor het algemeen vormend lager onder
wijs zodanig geregeld, dat de deugdelijkheid van het geheel uit 
de openbare kas bekostigd bijzonder onderwijs en van het open
baar onderwijs even afdoende wordt gewaarborgd. Bij die rege
ling wordt met name de vrijheid van het bijzonder onderwijs 
betreffende de keuze der leermiddelen en de aanstelling der 
onderwijzers geëerbiedigd. 
7. Het bijzonder algemeen vormend lager onderwijs, dat aan de 
bij de wet te stellen voorwaarden voldoet, wordt naar dezelfde 
maatstaf als het openbaar onderwijs uit de openbare kas beko

stigd. De wet stelt de voorwaarden vast, waarop voor het bij
zonder algemeen vormend middelbaar en voorbereidend hoger 
onderwijs bijdragen uit de openbare kas worden verleend. 
8. De regering doet jaarlijks van de staat van het onderwijs ver

slag aan de Staten-Generaal. 
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levensbeschouwelijke opvatting dan ook wordt uitgesproken en 

dat persoonlijke godsdienstige gevoelens worden ontzien. Bij bij
zonder onderwijs kan een zekere spanning ontstaan tussen de 
eigen richting en de dwingende bepalingen van de publieke 
rechtsorde. De situatie ligt hier echter anders dan bij kerkelijke of 

religieuze organisaties, waar het lidmaatschap immers berust op 
een persoonlijke keuze van volwassenen. In het basis- en voortge
zet onderwijs gaat het echter om bescherming en opvoeding tot 

burgerschap. Daarom moet de dwingende bepaling van New York 
hier voorrang hebben boven andere opvattingen. Bij bijzonder 
onderwijs dat in dat opzicht in gebreke blijft, moet de subsidie dus 
worden geweigerd of ingetrokken. + 

De integrale tekst van de Universele Verklaring in de meeste 
talen van de VN-lidstaten is te vinden op de site van de Hoge 
Commissaris voor de Mensenrechten: 
http://www.unhchr.ch/udhr/index.htm. 
De Esocul-verdragstekst staat in het Engels op: 
http://wwwl.umn.edu/humanrts/instree/b2esc.htm 
Zie voor de Nederlandse wetsteksten: 
http://www.recht4all.nl/wetten. 

Artikel93 
Bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelij
ke organisaties, die naar haar inhoud een ieder kunnen verbin
den, hebben verbindende kracht nadat zij zijn bekendgemaakt. 

Art. 137f Wetboek van Strafrecht 
Hij die deelneemt of geldelijke of andere stoffelijke steun ver
leent aan activiteiten gericht op discriminatie van mensen 
wegens hun ras, hun godsdienst, hun levensovertuiging, hun 
geslacht of hun hetero- of homoseksuele gerichtheid, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of 
geldboete van de tweede categorie. 

Artikel 26 UVRM 
1. Een ieder heeft recht op onderwijs; het onderwijs zal kosteloos 
zijn, althans wat het lager en basisonderwijs betreft. Het lager 
onderwijs zal verplicht zijn. Ambachtsonderwijs en beroepsop
leiding zullen algemeen beschikbaar worden gesteld. Hoger 
onderwijs zal openstaan voor een ieder, die daartoe de begaafd

heid bezit. 
2. Het onderwijs zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van de 
menselijke persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied 

voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het 
zal het begrip, de verdraagzaamheid en de vriendschap onder 
alle naties, rassen of godsdienstige groepen bevorderen en het 
zal de werkzaamheden van de Verenigde Naties voor de hand
having van de vrede steunen. 
3. Aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om de 
soort van opvoeding en onderwijs te kiezen, welke aan hun kin

deren zal worden gegeven. 
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