
VU Research Portal

Verbondsonderwijs Geschiedenis van het gereformeerd-vrijgemaakt onderwijs in
Nederland tot 1985
Spoelstra, T.

2016

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Spoelstra, T. (2016). Verbondsonderwijs Geschiedenis van het gereformeerd-vrijgemaakt onderwijs in
Nederland tot 1985. [, Vrije Universiteit Amsterdam].

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 23. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/561b676f-6638-43bb-9aff-6a123e7cbd49


242 
 

Samenvatting  
Deze studie omvat een historisch onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van het gereformeerd-

vrijgemaakt onderwijs als erkende zelfstandige richting binnen het Nederlandse onderwijsbestel. De 

vrijgemaakte zoektocht naar nieuwe concepten werpt licht op de mogelijkheden en grenzen van een 

kerkelijk-theologische zelfstandige richting, maar ook op de mogelijkheden en grenzen van de 

vormgeving van die eigenheid binnen het Nederlandse onderwijsbestel en de vereisten die dit aan 

het onderwijs stelde. Deze geschiedenis van het vrijgemaakt onderwijs als richting biedt ook inzicht 

in de relatie tussen kerk/theologie en christelijk onderwijs, in de relatie tussen kerk/theologie en 

pedagogische en didactische waarden, en in de positie, taak en grenzen van het protestants-

christelijk onderwijs in een pluriforme samenleving. 

Na 1800 was het onderwijs niet langer gericht om leerlingen te vormen tot gelovige christenen 

door het lezen van de Bijbel en het aanleren van de catechismus. De in kwaliteit verbeterende 

volksschool werd aangewend om leerlingen volgens nieuwe verlichte inzichten op te voeden tot 

burgers van het Koninkrijk der Nederlanden. Hierin pasten geen orthodoxie en exclusivisme, 

vanwege hun potentie om verdeeldheid te zaaien. Deze transformatie leverde verzet op van 

orthodox-protestantse kant. Afgescheidenen wilden vrijheid van onderwijs om scholen naar eigen 

levensovertuiging in te richten. G. Groen van Prinsterer wilde het oude protestantse staatsideaal, dat 

de school als taak had kinderen te behouden bij of terug te brengen naar het positief christelijke 

leven, vasthouden en er waren orthodox-hervormden die een ‘zuivere’ hervormde schoolvereniging 

misten.  

In 1857 dolf het christelijk nationaal alternatief van Groen het onderspit, omdat de leerstellige 

godsdienst uit het openbaar volksonderwijs verdween als uitvloeisel van de grondwetswijziging van 

1848. Anderen, zoals P.D. Chantepie de la Saussaye en N. Beets, bleven voorstanders van het 

openbaar christelijk volksonderwijs. A. Kuyper brak met de eenheidsgedachte, door een plurale 

samenleving te propageren waarin niet de staat maar de burgers de levensbeschouwelijke richting 

van het onderwijs bepaalden. Hij wilde vanuit bolwerken voorgaan in de strijd tegen ongeloof en 

vandaaruit strijden voor een nieuwe christelijke samenleving. Het burgerschap kreeg daarbij een 

bovennatuurlijke dimensie in het christelijk vaderlanderschap. Vragen rond de verhouding tussen 

staat en kerk betreffende de taak van de school jegens de samenleving en het gezin, gingen een 

belangrijke rol spelen in de vormgeving van het christelijk onderwijs, waarbij de wegen in het 

protestants-christelijk onderwijs uit elkaar gingen lopen in reactie op deze vragen.  

In 1860 bleef het Christelijk Nationaal Schoolonderwijs (CNS) in zijn grondslag vasthouden aan 

een ruime vormingstaak van de school. Het Gereformeerd Schoolverband (GSV) wilde echter in 1868 
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een bepaalde en beperkte grondslag van de school. De gereformeerde school werd, in navolging van 

de afgescheidenen, gezien als een verlengstuk van de godsdienstige opvoeding in het gezin en in de 

kerk. Het Christelijk Volksonderwijs (CVO) vond in 1890 de grondslag van het CNS te eng. Ze wilde 

christelijk onderwijs voor heel het volk, via de openbare en de christelijke school. Het protestants- 

christelijk onderwijs werd bij uitstek het middel om de eigen ideologie door te geven, ook voor de 

latere radicale vrijgemaakten.  

Het gereformeerde onderwijs wilde onder invloed van H. Bavinck de professionalisering van de 

scholen oppakken. Daarvoor moest er meer dan voorheen samengewerkt worden, om de in aantocht 

zijnde pedagogische en didactische onderwijsvernieuwing verantwoord toe te kunnen passen. Er 

ontstond bezorgdheid binnen het GSV, en onder leden van de Vereniging van Christelijke 

Onderwijzers (VCO), over de in hun ogen moderne koers van het verband. Ze maakten zich zorgen 

over de pleidooien die klonken in het debat binnen de vereniging over verantwoorde toepassingen 

(nieuwe onderwijsideeën) van de nieuwe school voor de gereformeerde school. Ze waren van 

mening dat de onderwijsvernieuwers de gereformeerde geloofsopvoeding in gevaar brachten. J. 

Waterink liep in de ogen van deze bezwaarden, waaronder na 1945 ook radicale vrijgemaakten, 

voorop in het propageren van de nieuwe wetenschappelijk toepassingen in het gereformeerde 

onderwijs. In de realiteit lag dat anders. Hoewel Waterink in de lijn van H. Bavinck kritiek had op het 

bestaande gereformeerde onderwijs, kwam hij niet met een eigen vernieuwende gereformeerde 

pedagogiek. Voor de radicale vrijgemaakten speelde nog mee dat hij al in de jaren dertig in conflict 

was gekomen met K. Schilder, waardoor op voorhand zijn rol in de vormgeving van het vrijgemaakt 

onderwijs was uitgespeeld. Het vrijgemaakt onderwijs koos mede daarom voor de Bijbelse principiële 

lijn van A. Janse. 

De naoorlogse dreiging van doorbraakkwesties, zoals in het onverenigbaar lidmaatschap en 

in de kwestie-Hardegarijp met G.C. van Niftrik, versterkte het idee onder de bezwaarden dat ook de 

bepaalde grondslag van de gereformeerde school te weinig garanties bood. Gewezen werd op zaken 

als het verdoezelen van de antithese, de roep om apostolaat en interkerkelijke samenwerking, en er 

werd gepleit om meer werk te maken van het kerklidmaatschap en om de vrucht van de Vrijmaking 

te verzilveren. De band tussen de godsdienstige opvoeding in het gezin en het godsdienstige klimaat 

op school was volgens deze bezwaarden aan het breken. De bezwaarden kregen in hun weerstand 

tegen onderwijsvernieuwing steun van de Vrijmaking. Deze kerkelijke scheuring in 1944 was voor 

radicale vrijgemaakten aanleiding om op zoek te gaan naar kerkgebonden scholen, om daarmee de 

gereformeerde gezinsopvoeding veilig te stellen. In hun ogen was het doopvontonderwijs niet langer 

in vertrouwde handen bij de Gereformeerde Kerken, aangezien die in de Bijbelse leer onzuiver waren 

geworden.  
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Deze radicale vrijgemaakten haakten aan bij de onvrede die er leefde over het streven naar 

onderwijsvernieuwing om het gereformeerde onderwijs in rapport met de tijd te brengen. Deze 

bezorgdheid, waarvan de Vrijmaking gezien kan worden als katalysator, over de oplossingsrichting 

van het GSV om het gereformeerde onderwijs naar de toekomst veilig te stellen, leidde ertoe dat 

radicale vrijgemaakten kozen voor een breuk met het GSV. Ze wisten met steun van vrijgemaakte 

predikanten en de eigen pers hun bezwaren tegen de protestants-christelijke school scherp te 

articuleren. Hierdoor kreeg het verzet een kerkelijke legitimatie en een meer georganiseerd verband. 

Daarbij werden vrijgemaakten soms buitengesloten, maar door de vrijgemaakte kerken als hefboom 

te gebruiken sloten ze vaker zichzelf buiten. Daardoor won hun radicale standpunt echter ook aan 

kracht.  

De radicale vrijgemaakten kozen er in 1950 bewust voor om het proces van schoolstichting 

van bovenaf te stimuleren, omdat ze wisten van de verdeeldheid binnen de vrijgemaakte kerken ten 

aanzien van eigen vrijgemaakt onderwijs. Deze keuze bleek achteraf gezien goed uit te pakken. 

Ouders konden in een gezamenlijke aanpak, met steun van het Gereformeerd Gezinsblad, De 

Reformatie en de Bond van Gereformeerde Mannenverenigingen, gewonnen worden voor het 

vrijgemaakt onderwijs. De rechter baseerde zijn uitspraak voor de erkenning van het vrijgemaakt 

onderwijs naast de andere erkende richtingen, op de exclusieve binding aan de vrijgemaakte kerken. 

De basis hiervoor werd gevormd door de opgebouwde jurisprudentie rond de Lager-onderwijswet 

van 1920. De overheid bood maximale onderwijsvrijheid. Tegenstand binnen vrijgemaakte kring 

moest worden gepareerd. De opbouw van exclusieve vrijgemaakte maatschappelijke organisaties op 

alle terreinen van de samenleving, in wat werd gezien als een doorgaande reformatie en een ethisch 

conflict, veroorzaakte toenemende spanningen binnen de kerken. Dat liep uit op een breuk. 

Deze benadering van het oprichten van vrijgemaakte scholen lokte kritiek uit, omdat alles 

zou draaien om de plaatselijke vrijgemaakte kerk, met een verkeerde toepassing van de 

onderwijswet van 1920 in antwoord op de radicale vrijgemaakte claim op eigen onderwijs. De 

voorstanders slaagden toch in hun opzet, ondanks de externe en interne kritiek, het gemis aan 

bestuurlijke ervaring en de onderlinge verdeeldheid. De landelijke onderwijsorganisaties wisten 

uiteindelijk alle hobbels, tegenstellingen, partijschappen en breuken te nemen of te overwinnen en 

ellenlange beraadslagingen te verzilveren. Dat maakte het uiteindelijk ontstaan van het vrijgemaakte 

onderwijs succesvol en tegelijk kwetsbaar, omdat het isolement meer vrijgemaakten aantrok, maar 

anderen buiten én binnen de kerk afstootte. 

De radicale vrijgemaakten hadden eerder strategisch gekozen voor de oprichting van 

landelijke organisaties als het LVGS en de VGOL om de te verwachten lokale vrijgemaakte 

schoolinitiatieven te ondersteunen en te stimuleren. De voorstanders kozen bewust voor een 

continuering van wat werd gezien als de oude lijn. Dat betrof de gedachte van de afgescheiden 



245 
 

kerken van 1834 met hun kerkscholen dat de gereformeerde geloofsopvoeding in de vorm van 

Bijbels onderwijs moest worden veiliggesteld door exclusieve binding aan de kerk. Ze wilden geen 

onderwijskundige experimenten of vernieuwingen. Er werd gesproken over verbondsonderwijs, 

waarbij werd getracht vanuit de Bijbel handvatten te vinden voor het concrete schoolleven, in de lijn 

van A. Janse.  

De oude gereformeerde scholen waarvan de ouders bijna allemaal vrijgemaakt waren 

geworden, moesten nog een duidelijke keuze maken voor het vrijgemaakt onderwijs. Toch kozen de 

meeste, ondanks de opvallende inspanningen van plaatselijke predikanten richting het LVGS, voor 

een eigen route, om de hechte lokale leefgemeenschap bij elkaar te houden. Ze hadden meer tijd 

nodig. Het LVGS had met nieuwe vrijgemaakte scholen meer succes. In de periode 1950-1970 groeide 

het vrijgemaakt lager onderwijs uit tot 68 schoolverenigingen met 62 scholen, 2 kweekscholen en 12 

ulo’s. Het draagvlak onder de vrijgemaakten nam toe tot bijna 60 procent van het totaal. Dit was een 

goed resultaat in het licht van de (in vergelijking met vroeger) grote versnippering van de kerken over 

het land en de ervaren tegenwerking van buiten en binnen de eigen kring. De radicale vrijgemaakten 

gingen ertoe over om streekscholen te open met bovenlokaal voedingsgebied als de lokale 

concentratie tekortschoot. 

Het vrijgemaakt onderwijs bleef een risicovolle onderneming zolang er in eigen huis 

verdeeldheid was. De kerkelijke scheuring van 1968-1969 moest dan ook voor meer duidelijkheid 

zorgen. De vrijgemaakte radicalen ervoeren veel weerstand van de groep die moeite had met de 

vrijgemaakte norm en het impliciete burgerschap, met een sterke bovennatuurlijke dimensie gericht 

op een hemels burgerschap. Toen deze groep eind jaren zestig was uitgetreden uit het kerkverband 

werd het eenvoudiger om de blijvers te overtuigen van het belang van vrijgemaakt onderwijs. Er 

werd ingezet op de vorming van een hechte gemeenschap van vrijgemaakten op basis van een 

gedeelde identiteit en sterke moraliteit. De missie was om als norm te stellen: vrijgemaakten volgen 

vrijgemaakt onderwijs.  

Het streven om het vrijgemaakt onderwijs inhoudelijk uit te bouwen leverde in de jaren 

1970-1985, naast successen, ook een gevoel van teleurstelling en groeiend onbehagen op. De 

pogingen om tot een eigen onderwijskundige en pedagogische visie te komen mislukten. Het GPC 

moest laveren tussen de voorgestane levensbeschouwelijke identiteit van de school en de eisen die 

door de subsidiërende overheid werden gesteld. Bovendien bestond er geen eensluidende visie 

onder vrijgemaakten op hoe het onderwijs inhoudelijk uitgebouwd moest worden. Het onbehagen 

werd versterkt door het nadrukkelijke streven van de overheid om het onderwijs te hervormen. De 

overheid zette begin jaren zeventig het onderwijs meer en meer in voor haar eigen politieke idealen, 

door het bevorderen van de emancipatie en de zelfontplooiing van de leerlingen tot geëmancipeerde 

burgers. Het vrijgemaakt onderwijs ervoer dit streven als een bedreiging omdat de visie op dit 
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staatsburgerschap niet werd gedeeld. Het GPC werd ingezet om als een soort verdedigingslinie te 

fungeren tegenover de ingrijpende overheid. 

Het vrijgemaakt onderwijs groeide na 1970 uit tot honderd scholen voor het lager onderwijs 

en vier grote scholengemeenschappen, met in totaal bijna 27.000 leerlingen in 1985. Er was sprake 

van overvloed in groei, in deelname en uitbouw, maar er ontstond ook intern onbehangen over het 

gebrek aan principiële daad- en vormingskracht binnen de eigen kring om het onderwijs inhoudelijk 

uit te bouwen in een onderscheidende visie op pedagogiek en didactiek. Het vrijgemaakt onderwijs 

kwam niet verder dan een theologische principiële benadering van het onderwijs in termen van 

verbondsonderwijs en het ontwikkelen van eigen materialen. Bovendien werd de moderne 

samenleving in het groeiende voortgezet onderwijs als minder bedreigend ervaren, door het 

invoeren van begeleide confrontatie. De ramen van de scholen gingen meer open.  

De inzet op eigen materialen en methoden in de lijn van A. Janse kan niet gezien worden als 

een geslaagde poging om de eigen richting onderwijskundig uit te bouwen, eerder als versterking van 

de levensbeschouwelijke identiteit. Er kwam in de jaren tachtig oog voor het individuele kind in de 

vorm van talentontwikkeling en zorgverbreding (extra begeleiding van zorgleerlingen), en hiermee 

kwam het vrijgemaakt onderwijs meer in rapport met zijn tijd. Daarbij werd in toenemende mate 

gedacht vanuit de leefwereld van het kind, maar van een eigen pedagogiek was geen sprake. Het 

vrijgemaakt onderwijs sloot in deze fase inhoudelijk weer aan bij de inmiddels verouderde 

pedagogiek van J. Waterink, het principiële spoor van Janse werd de facto verlaten. De vraag naar 

het eigene van het vrijgemaakt onderwijs blijft daarom grotendeels onbeantwoord. 

 

  


