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Woord vooraf 
Toen ik in 1986 voor belangrijk medisch onderzoek voor het eerst afreisde naar de Vrije Universiteit 

te Amsterdam kon ik niet vermoeden dat die situatie dertig jaar later omgekeerd zou zijn. Nu ben ik 

niet langer degene die onderzocht wordt, maar de historicus die onderzoek heeft verricht. Destijds 

kwam ik naar Amsterdam als student geschiedenis met een onzekere toekomst voor ogen. Nu werk 

ik als programmacoördinator en docentonderzoeker aan de Hogeschool Viaa met de intentie om het 

(christelijk) onderwijs te dienen. Dat doe ik niet alleen als professional maar, net als de oprichters en 

(hedendaagse) uitdragers van het gereformeerd-vrijgemaakt onderwijs, ook als man en vader. Een 

historicus moet daarvoor reconstrueren, verklaren en oordelen aan de hand van morele maatstaven 

van destijds. In onze onzekere wereld waarin mensen zo snel worden afgeschreven, weggezet en 

veroordeeld, laat ik mij inspireren door de dichter G. Achterberg. Zijn levenswerk houdt mij de 

spiegel voor om goed werk te doen in christelijke navolging, zoals beschreven in: 

EN JEZUS SCHREEF IN ’T ZAND 

Jezus schreef met Zijn vinger in het zand.  

Hij bukte Zich en schreef in 't zand, wij weten 

niet wat Hij schreef, Hij was het zelf vergeten, 

verzonken in de woorden van Zijn hand. 

 

De schriftgeleerden, die Hem aan de tand 

hadden gevoeld over een vrouw, van hete 

hartstochten naar een andere man bezeten, 

de schriftgeleerden stonden aan de kant. 

 

Zondig niet meer, zei Hij, ik oordeel niet. 

Ga heen en luister, luister naar het lied. 

 

En Hij stond recht. De woorden lieten los 

van hun figuur en brandden in de blos 

 

waarmee zij heenging, als een kind zo licht. 

Zo geestelijk schreef Jezus Zijn gedicht.  
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Dit onderzoek had ik nooit kunnen afronden zonder mijn promotor prof. dr. G. Harinck en de 

copromotoren dr. P.H. Vos en dr. M. Rietveld-van Wingerden. Ik heb veel mogen leren van hun 

deskundigheid, inzichten en betrokkenheid op het onderwerp. Daarnaast wil ik Hogeschool Viaa dank 

zeggen voor de ruimte die zij boden om het onderzoek uit te voeren. Mijn dank gaat ook uit naar het 

Archief- en Documentatiecentrum van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in de persoon van de 

archivaris drs. Wim Koole. Eveneens dank ik de leescommissie voor hun oordeel en suggesties. Deze 

commissie werd gevormd door prof. dr. A.B. Dijkstra, dr. J. Exalto, prof. dr. F.A. van Lieburg, prof. dr. 

R. Kuiper en dr. A. de Muynck.  

Tot slot gaat mijn dank ook uit naar mijn gezin en in het bijzonder mijn echtgenote Froukje, 

die door al de levensjaren heen een steunpilaar voor mij is gebleven en mij stimuleerde, in navolging 

van onze ouders, om me te blijven ontwikkelen en in kansen te denken om daarmee de ander te 

dienen. 

 

Hasselt, 31 oktober 2016   
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1. Verantwoording  

1 Onderwerp 

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

vrijgemaakt onderwijs (verkort: het vrijgemaakt onderwijs) als wettelijk erkende zelfstandige richting 

binnen het Nederlandse onderwijsbestel. Het ontstaan van het vrijgemaakt lager onderwijs, met 

daaruit voortkomend het voortgezet onderwijs als eigen richting, is nauwelijks in kaart gebracht. Er 

zijn alleen enkele aspecten en perioden beschreven, veelal door nauw betrokkenen en vooral met 

het oog op het heden en de toekomst van deze richting. De rationale voor het vrijgemaakt onderwijs 

is daarbij niet systematisch in een bredere context onderzocht en gewogen. Die lacune is een van de 

redenen voor dit onderzoek. Andere zijn het belang van de vrijgemaakte zoektocht naar nieuwe 

concepten voor de mogelijkheden en grenzen van een kerkelijk-theologische zelfstandige richting in 

het onderwijs, maar ook van de vormgeving van die eigenheid binnen het Nederlandse 

onderwijsbestel en de vereisten die dit aan het onderwijs stelde. Bovendien biedt deze geschiedenis 

van het vrijgemaakt onderwijs als richting inzicht in de gespannen relatie tussen kerk/theologie en 

christelijk onderwijs, tussen kerk/theologie en pedagogische en didactische waarden en in de vaak 

ter discussie staande positie, taak en grenzen van het protestants-christelijk onderwijs in een 

pluriforme moderniserende Nederlandse samenleving. De uitkomsten van dit onderzoek zijn daarom 

niet alleen van belang voor het protestants-christelijk onderwijs, maar betreffen ons land als geheel. 

Dit onderzoek gaat dan ook over het karakter van onze samenleving.1 

Het begrip richting is ontleend aan de grondwettelijk beschermde ‘vrijheid van richting’, die 

in wetgeving en jurisprudentie omschreven wordt als de vrijheid van bijzondere scholen om in het 

onderwijs uiting te geven aan ‘een eigen religieuze of levensbeschouwelijke visie op mens en 

maatschappij’.2 De wording van het vrijgemaakt onderwijs hing samen met het ontstaan van de 

Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in 1944 als gevolg van een kerkscheuring die bekendstaat als de 

Vrijmaking. Dit onderwijs werd in 1960, naast het oude protestants-christelijk, katholiek en joods 

onderwijs, een nieuwe richting in het onderwijs die een officiële erkenning en dus subsidie van de 

overheid kreeg. In dit verband vormt de geschiedenis van het bijzonder onderwijs, de schoolstrijd, 

een belangrijke context voor mijn onderzoek om het ontstaan van het vrijgemaakt onderwijs vanaf 

1950 te verklaren.3  

                                                           
1 J. Lenders, ‘Van kind tot burger. Lager onderwijs en de vorming tot burgerschap in de negentiende eeuw’, in: 
N. Bakker, R. Dekker en A. Janssen (red.), Tot burgerschap en deugd. Volksopvoeding in de negentiende eeuw 
(Hilversum 2006) 11-12. 
2 P.W.A. Huisman, M.A.T.B. Laemers, D. Mentink en P.J.J. Zoontjens, Vrijheid van stichting. Over de 
mogelijkheden en consequenties van een moderne interpretatie van de vrijheid van richting bij de stichting van 
bijzondere scholen (Den Haag 2011) 7.  
3 A.A. de Bruin, Het ontstaan van de schoolstrijd. Onderzoek naar de wortels van de schoolstrijd in de 
Noordelijke Nederlanden gedurende de eerste helft van de 19de eeuw. Een cultuurhistorische studie (Barneveld 
1985) 186-188.  
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Na een scheuring in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) eind jaren zestig groeide deze 

richting tot de komst van de basisschool in 1985 snel uit tot ongeveer honderd basisscholen en vier 

scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs, samen ongeveer 27.000 leerlingen tellend.4 

Enerzijds wilde deze richting voor haar eigenheid een beroep doen op een uit de negentiende eeuw 

stammende traditie van gereformeerd onderwijs: de school werd gezien als een verlengstuk van het 

gezin en de kerk. Anderzijds werd de vrijgemaakte richting ook bepaald door het kerkelijk-

theologische gedachtegoed van de Vrijmaking en de kritiek op het naoorlogse geestelijke klimaat 

waarin de vrijgemaakte kerken zich ontplooiden. Dit leidde ertoe dat de protestants-christelijke 

school in de ogen van vrijgemaakten werd gezien als een zich te zeer aan de moderne samenleving 

aanpassend instituut en het ontluikende vrijgemaakt onderwijs werd beschouwd als een meer 

zuivere representant van de gereformeerde visie op gezin, kerk en school.5 

Het ontstaan van deze richting (het wettelijk recht op gesubsidieerde scholen op basis van 

een onderscheidende levensbeschouwelijke grondslag) is in de historiografie door de oprichters en 

andere betrokkenen, waaronder vaak predikanten, gepresenteerd als een logische consequentie van 

de Vrijmaking en als een breuk in de gereformeerde zuil. Er is daarbij te weinig verdisconteerd dat de 

keuze voor een afzonderlijke vrijgemaakte richting na 1944 aanvankelijk grotendeels afwezig was 

geweest binnen het protestants-christelijk onderwijs en dat bijna de helft van alle vrijgemaakte 

ouders dit onderwijs tot in de jaren zestig trouw bleef. De faciliterende rol van de overheid bij het 

ontstaan van het vrijgemaakt onderwijs is eveneens onderbelicht gebleven. Zij heeft deze richting 

juridisch en financieel mogelijk gemaakt, al trad ze na 1970 ook inhoudelijk sturend en, in 

vrijgemaakte ogen, bedreigend op.6 Het vrijgemaakt lager onderwijs ontstond eerder dan het 

voortgezet onderwijs en zal daarom meer aandacht krijgen in het onderzoek naar de 

ontstaansgeschiedenis van het vrijgemaakt onderwijs. 

Bij de huidige bezinning op de vrijheid van onderwijs speelt de vraag naar de eigen inhoud 

van het bijzonder onderwijs een rol en de spanning tussen eigenheid en burgerschap. Het betreft de 

vraag of de staat het onderwijs mag benutten om een algemene burgerlijke moraal te stimuleren 

met het oog op de eenheid van het land. Deze hang naar vorming tot staatsburger is binnen en 

buiten de vrijgemaakte richting onderwijskundig en maatschappelijk aan de orde, maar speelde ook 

in het verleden een belangrijke rol.7 In onderwijskundige zin ging het om een visie op wat leren is, de 

                                                           
4 A.B. Dijkstra, De religieuze factor. Onderwijskansen en godsdienst. Een vergelijkend onderzoek naar 
gereformeerd-vrijgemaakte scholen (Nijmegen 1992) 196. 
5 A.C. Rosendaal, Naar een school voor de gereformeerde gezindte. Het christelijke onderwijsconcept van het 
Gereformeerde Schoolverband (1868-1971) (Hilversum 2006) 111-112. 
6 Vgl. “Door Hem het amen.” Gedenkboek van het gereformeerde onderwijs sinds de vrijmaking [ten geleide J. 
Kamphuis; bijdragen van M. Koerselman (red.), uitgegeven in opdracht van de Gereformeerde Vereniging van 
Onderwijzers, Leraren en Kleuterleidsters en het Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen 
(Groningen [1974]). 
7 L.C. Stilma, De school met den Bijbel in historisch-pedagogisch perspectief. Ontstaan en voortbestaan van het 
protestants-christelijk lager onderwijs in Nederland (Nijkerk 1987) 85. 
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inrichting van het leerproces op school en vooral het zoeken naar een concrete doorvertaling van de 

levensbeschouwelijke identiteit naar vakinhouden. Het vrijgemaakt onderwijs heeft gezocht naar een 

eigen invulling van de doorwerking van de levensbeschouwelijke identiteit in pedagogiek, in de 

pedagogische relatie tussen leerkracht en leerling, en in didactiek, vooral in de manier waarop er 

wordt onderwezen. Daarbij kan identiteit opgevat worden, in navolging van A.C.J. de Wolff en A. de 

Muynck, als de karakteriserende eigenschappen van een school die ook een zekere mate van 

continuïteit kennen.8 In deze studie met veel aandacht voor het christelijke karakter van het lager 

onderwijs wordt godsdienst opgevat als het geloof in God, een belangrijke specificering van het 

fenomeen levensbeschouwing, dat omschreven kan worden als ‘het telkens aan verandering 

onderhevige stelsel van impliciete en expliciete opvattingen en gevoelens van een individu met 

betrekking tot het menselijk leven’.9  

2 Methodiek  

Het onderzoek naar de vormgeving van de eigen richting van het vrijgemaakt onderwijs in Nederland 

is uitgevoerd op basis van een analyse van historisch bronnenmateriaal. Het doel van deze studie is 

inzicht te krijgen in de wereld die kortweg ‘het vrijgemaakt onderwijs’ is gaan heten. Het hart van de 

door mij gehanteerde onderzoeksmethode wordt gevormd door de regels en methodieken die eigen 

zijn aan het vakgebied Geschiedenis. Het is een vak dat zich bezighoudt met de studie van 

chronologische ordening en duiding van gebeurtenissen, zich daarbij baserend op kritisch onderzoek 

van bronnen door het gebruik van secundaire literatuur en het kritisch benutten en belichten van de 

historische context, vanuit sociaal, cultureel, historisch-pedagogisch en didactisch perspectief. 

Hierdoor is het voor mij mogelijk om de continuïteit en de veranderingen te duiden. De duiding 

wordt verkregen door het op waarde schatten van relevante gebeurtenissen en historische 

fenomenen als natievorming, protestants-christelijke orthodoxie, verzuiling, onderwijsvrijheid, 

burgerschap en levensbeschouwelijk onderwijs. Ik heb me gebaseerd op een diversiteit aan bronnen, 

zoals geschreven en gedrukte bronnen, gesprekken, onderwijsgeschiedenis, onderwijsliteratuur en 

de eigen historiografie van de vrijgemaakten. Een historicus moet daarbij naar mijn opvatting 

reconstrueren, verklaren en oordelen aan de hand van de morele maatstaven van die tijd.10 

Van de vrijgemaakte onderwijzersverenigingen, landelijke bestuursorganisaties en van het 

pedagogische centrum zijn archieven bewaard, die toegankelijk zijn voor onderzoek. Daarnaast heb 

ik gebruikgemaakt van bronnen op het gebied van wetgeving en politieke besluitvorming betreffende 

                                                           
8 A.C.J. de Wolff, Typisch christelijk? Een onderzoek naar de identiteit van een christelijke school en haar 
vormgeving (Kampen 2000) 52-94; A. de Muynck, Een goddelijk beroep. Spiritualiteit in de beroepspraktijk van 
leraren in het orthodox-protestantse basisonderwijs (Heerenveen 2008) 115-123; L.D. van Klinken, Dienstbaar 
aan het onderwijs. Een studie naar de protestants-christelijke pedagogische tijdschriften uit de negentiende 
eeuw (Heerenveen 2009) 178. 
9 G.D. Bertram-Troost, Geloven in bijzonder onderwijs. Levensbeschouwelijke identiteitsontwikkeling van 
adolescenten in het voortgezet onderwijs (Zoetermeer 2006) 48. 
10 Zie voor een overzicht: bijlage 1.  
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pluriformiteit en vernieuwing van het onderwijs. Er is onderzoek verricht op basis van periodieken – 

vakbladen en kranten –, jubileumboekjes en historiografie over het Nederlandse onderwijs en deze 

zelfstandige richting en inzake het door de politiek vormgegeven onderwijsbestel. Het onderzoek is 

beschrijvend en analyserend van aard, met aandacht voor verschillende conflicterende visies op de 

veranderingen in het onderwijs, de grondslag van de school, de betekenis van de school voor staat en 

samenleving en de binding van de school aan de kerk. Primaire bronnen over de periode van 1920-

1985 zijn aangevuld met secundaire literatuur en daar waar relevant onderbouwd met statistische 

informatie.  

Ik start mijn beschrijving bij de komst van de Bataafse Republiek in 1795 en de vorming van 

het Koninkrijk der Nederlanden in 1815. Dit deel van het onderzoek is bedoeld om het ontstaan van 

het protestants-christelijk onderwijs in het proces van natievorming te duiden met het oog op de 

voorgeschiedenis van het vrijgemaakt onderwijs dat ontstaat in het midden van de twintigste eeuw. 

Het onderzoek bestrijkt de tijd tot de komst van de basisschool in 1985. Dit jaar beschouw ik als een 

natuurlijke cesuur, omdat er toen een einde kwam aan de geschiedenis van de lagere school vanaf 

1920.  

Bij mijn onderzoek ben ik me bewust van mogelijke subjectiviteit. Als geboren en getogen 

insider van jongs af aan en vanaf 1990 als leraar geschiedenis in het vrijgemaakt onderwijs en als 

onderwijsadviseur bij het Gereformeerd Pedagogisch Centrum, heb ik geprobeerd mezelf te 

behoeden voor idealisering enerzijds en ridiculisering anderzijds. Het was zoals D.A. Hooghiemstra 

schreef in haar biografie Het leven en De Werkplaats van Kees Boeke: ‘Balancerend tussen 

betrokkenheid en afstand, inleving en achterdocht, bewondering en ergernis, ontstond in relatie tot 

mijn hoofdpersoon een “nieuwsgierige ongerustheid”, die alleen gesust kon worden door het zoeken 

van zoveel mogelijk – en zo divers mogelijke – bronnen.’11 De bronnen waren mijn vertrekpunt en 

vizier om de kleurrijke geschiedenis van het vrijgemaakt onderwijs zo te beschrijven dat de reacties 

en handelwijzen van de vrijgemaakten vooral verklaard kunnen worden uit de historische context.  

Tegelijk heeft mijn betrokkenheid bij en ervaring in en met het vrijgemaakt onderwijs een 

meerwaarde. Volgens de historicus F.R. Ankersmit werd tot voor kort in de geschiedbeoefening 

weinig ruimte gelaten voor het begrip ervaring. Dat gold vooral voor de sterk op de sociale 

wetenschappen georiënteerde geschiedbeoefening van de jaren zestig en zeventig van de vorige 

eeuw. Toen stond de exacte wetenschap model voor de historicus en dit betekende dat alles wat met 

subjectiviteit te maken had, zoals de persoonlijkheid van de historicus en de wijze waarop mensen in 

het verleden hun wereld hebben ervaren, verdacht was. Lang heeft deze visie van het model ‘history 

as a social science’ de geschiedbeoefening niet gedomineerd, want de ontwikkeling op dit moment 

laat zich samenvatten als ‘cultural history’. De huidige zienswijze onderhoudt een meer ontspannen 

                                                           
11 D.A. Hooghiemstra, De geest in dit huis is liefderijk. Het leven en De Werkplaats van Kees Boeke (1884-1966) 
(Utrecht 2013) 13.  
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verhouding met relevante begrippen als subjectiviteit en ervaring. In navolging hiervan zoek ik naar 

de goede balans tussen afstand en betrokkenheid, object en subject van de onderzoeker in de 

beschrijving en duiding van deze geschiedenis.12  

3 Vraagstelling 

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: hoe heeft het gereformeerd-vrijgemaakt onderwijs kunnen 

ontstaan en hoe heeft het zich tot de komst van de basisschool in 1985 in zijn bestaan gelegitimeerd 

en ontwikkeld binnen de Nederlandse kerkelijk-theologische wereld, het bredere veld van het 

protestants-christelijk onderwijs en het lokale en nationale overheidsbeleid?  

Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden is deze opgesplitst in vijf deelvragen:  

 

1. Hoe is het christelijk onderwijs, dat de bedding en voedingsbodem zou vormen voor de 

wording en de legitimatie van het bijzonder protestants-christelijk onderwijs, ontstaan als 

historische achtergrond van het Nederlandse onderwijsstelsel, mede in relatie tot het proces 

van natievorming tot 1920 en de voorgeschiedenis van het vrijgemaakt onderwijs? 

(Hoofdstuk 2) 

2. Hoe is het ontstaan van het vrijgemaakt onderwijs in de jaren vijftig te verklaren tegen de 

achtergrond van de ontwikkelingen in het protestants-christelijk onderwijs in de jaren 1920-

1950? Was er sprake van continuïteit of van een breuk met het verleden? (Hoofdstuk 3) 

3. Hoe zijn vrijgemaakten erin geslaagd om het vrijgemaakt onderwijs in 1960 als eigen 

onderwijsrichting te realiseren binnen de onderwijswetgeving en erkend te krijgen in 

moderniserend Nederland? (Hoofdstuk 4) 

4. Hoe is de opbouw van de vrijgemaakte schoolstichting in de periode 1950-1970 te verklaren 

in relatie tot het vrijgemaakte kerkgenootschap en het protestants-christelijk onderwijs in 

Nederland? (Hoofdstuk 5) 

5. Hoe is de uitbouwfase van het vrijgemaakt onderwijs in eigenheid versus staatsburgerschap 

tussen 1970-1985 in vorm en inhoud te duiden tegen de achtergrond van een ingrijpende 

overheid in het onderwijs? (Hoofdstuk 6) 

 

Met christelijk onderwijs bedoelden de protestanten in de regel protestants-christelijk onderwijs. In 

mijn beschrijving volg ik deze lijn om zo dicht mogelijk bij het spraakgebruik in deze periode aan te 

sluiten. Gaandeweg de twintigste eeuw spreek ik in navolging van de bronnen en literatuur meer van 

protestants-christelijk onderwijs. In mijn analyse komt ook het orthodox reformatorisch onderwijs als 

nieuwe richting aan bod.  

 

                                                           
12 F.R. Ankersmit, De sublieme ervaring (Meppel/Epe 2007) 11.  
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4 Indeling  

Deze studie is als volgt opgezet. Het tweede hoofdstuk geeft een beeld van het ontstaan van het 

christelijk onderwijs in het licht van het proces van natievorming in de negentiende eeuw tot 1920. 

Het betreft de vragen waartoe het onderwijs opvoedt, van wie de natie was en waar of door wie zij 

werd vertegenwoordigd. Deze negentiende-eeuwse kwesties vormen een belangrijke 

voedingsbodem voor de wording en legitimatie van het protestants-christelijk onderwijs. Het geldt 

daarom als belangrijke voorgeschiedenis van het latere vrijgemaakt onderwijs. Ik beschrijf hoe het 

christelijk onderwijs vorm kreeg in de zogenoemde Onderwijspacificatie van 1917 en de daaraan 

gelieerde Lager-onderwijswet van 1920. De nieuwe christelijke school mocht geen openbare school-

plus worden. De vormgevingskwesties resulteerden echter in een verbrokkeling binnen het christelijk 

onderwijs. In dit hoofdstuk geef ik aandacht aan de spanningsvelden binnen deze traditie. Het 

betreffen confessionele verschillen en het ideaal van een christelijk Nederland versus eigenheid in 

hechte gemeenschappen. 

Hoofdstuk 3 gaat over het Gereformeerd Schoolverband tussen 1920 en 1950, dat het 

gereformeerd lager onderwijs mogelijk wilde maken en stimuleren, in relatie tot het ontstaan van 

het vrijgemaakt onderwijs na de Tweede Wereldoorlog. Deze naoorlogse ontwikkeling wordt 

geplaatst in het bredere kader van de reeds voor de oorlog bestaande verontrusting in kringen van 

het protestantse onderwijs over onderwijsvernieuwing en geestelijke vraagstukken. Die 

verontrusting hing samen met veranderingen in de samenleving en na de bevrijding in 1945 ook in de 

kerk. De vraag komt aan de orde in hoeverre het streven naar vrijgemaakt onderwijs aansloot bij 

deze reeds langer bestaande verontrusting. In dit hoofdstuk wordt ook de geschiedenis van de 

Vrijmaking beschreven en het effect dat deze scheuring had in de wereld van het protestants-

christelijk onderwijs, met name de gereformeerde variant daarbinnen. Binnen dit krachtenveld zagen 

sommige vrijgemaakten kans om zich te verenigen met het oog op een eigen onderwijsrichting. De 

uitkomsten van het bronnenonderzoek worden geconfronteerd met historiografie en 

literatuuronderzoek.  

De vormgeving van het vrijgemaakt onderwijs tussen 1950 en 1970 wordt beschreven in 

hoofdstuk 4. In dit hoofdstuk komt de landelijke organisatie van het vrijgemaakt onderwijs aan de 

orde in de strijd om eigenheid in een snel moderniserend Nederland. Er werden vrijgemaakte 

onderwijs- en personeelsorganisaties opgericht, een Commissie van Beroep kwam tot stand en 

periodieken verschenen. De weg naar de erkenning van het vrijgemaakt onderwijs als zelfstandige 

onderwijsrichting in 1960 wordt geschetst. In de beschrijving van dit vormgevingsproces is er 

aandacht voor de reacties binnen en buiten eigen kring op de vrijgemaakte keuzes om de eigen 

geloofsopvoeding veilig te stellen tegenover de oude gereformeerde school en de samenleving. 

Tegelijk is er een overheid die, ruimer bij kas gekomen, de verschillende onder de bevolking levende 
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overtuigingen wil faciliteren. Dit hoofdstuk wortelt sterk in het bronnenonderzoek met betrekking 

tot het proces van institutionalisering van het vrijgemaakt onderwijs. 

 De opbouw van het vrijgemaakt onderwijs komt aan de orde in hoofdstuk 5. Hierin wordt de 

discussie beschreven in vrijgemaakte kring over kerkgebonden gereformeerd onderwijs, die een 

aantal vrijgemaakten vanaf 1950 ertoe bracht het protestants-christelijk onderwijs af te wijzen en 

eigen vrijgemaakte scholen te stichten. De motieven om te komen tot eigen vrijgemaakt onderwijs 

worden achterhaald en gewogen. Enkele lokale voorbeelden van schoolstichting worden besproken, 

naast voorbeelden van situaties waarin de breuk met het gereformeerde onderwijs door andere 

vrijgemaakten juist werd uitgesteld of vermeden. Deze onderlinge verwijdering, die uiteindelijk mede 

zou leiden tot een breuk binnen de vrijgemaakte kerken, en het effect daarvan op het vrijgemaakt 

onderwijs, worden verklaard. Het hoofdstuk wordt met statistische gegevens over de omvang van de 

opbouw van het vrijgemaakt onderwijs en de dekkingsgraad onder de leerplichtige jeugd in deze 

kringen ondersteund.  

 Hoofdstuk 6 gaat over de bloei van het vrijgemaakt onderwijs in de periode 1970 tot 1985. In 

dit hoofdstuk richt ik mij ook op de invloed van de overheid. Het vrijgemaakt onderwijs profiteert 

enerzijds van de overheid door het ontvangen van vervoerssubsidies in gebieden waar vrijgemaakte 

scholen noodgedwongen streekscholen zijn, maar het ziet de ingrijpende overheid tegelijk ook als 

een bedreiging. Deze paradoxale houding van beroep op en kritische distantie jegens de overheid 

wordt nader onderzocht. Dat de overheid het vrijgemaakt onderwijs erkent en faciliteert in een eigen 

pedagogische dienst, betekent ook dat ze dit onderwijs controleert en stuurt. Verder beschrijf ik hoe 

het zoeken naar een doorvertaling van de levensbeschouwelijke identiteit in pedagogiek en 

didactiek, sinds omstreeks 1900 een moeizaam streven in het christelijk onderwijs, in het vrijgemaakt 

onderwijs een nieuw elan krijgt. De opstelling van vrijgemaakten ten opzichte van de 

onderwijswereld als geheel wordt in dit hoofdstuk beschreven en afgewogen. Daarmee wordt 

antwoord gegeven op de vraag wat de eigenheid van de richting precies inhield. Vragen en twijfels 

op dat gebied rijzen in de jaren tachtig.  

In het laatste hoofdstuk worden de conclusies van dit onderzoek gepresenteerd.  
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2. Het protestants-christelijk onderwijs, 1795-1920 
 

1. INLEIDING  

In dit hoofdstuk staat het ontstaan van het protestants-christelijk onderwijs in Nederland centraal. In 

deze geschiedenis, die bekendstaat als de schoolstrijd en al vaak is beschreven, richt ik mij op de 

verhouding tussen natie en school, op de rol van de kerk, op het eigenaarschap van de school en op 

de vraag waartoe het onderwijs opvoedt. Deze negentiende-eeuwse vraagstukken komen later terug, 

zij het onder andere omstandigheden, bij de wording en de legitimatie van het vrijgemaakt 

onderwijs. De vraag die in dit hoofdstuk centraal staat, luidt: hoe is het christelijk onderwijs, dat de 

bedding en voedingsbodem zou vormen voor de wording en de legitimatie van het bijzonder 

protestants-christelijk onderwijs, ontstaan tegen de historische achtergrond van het Nederlandse 

onderwijsstelsel, mede in relatie tot het proces van natievorming tot 1920 en de voorgeschiedenis 

van het vrijgemaakt onderwijs?  

Eerst ga ik in op het verlichte nationale onderwijsbeleid van de overheid. Ontwikkelingen in 

de Nederlandse Hervormde Kerk, met name de veranderingen ten aanzien van het denken over de 

samenleving en het onderwijs, worden besproken in paragraaf 3. De geschiedenis van de schoolstrijd 

met als resultaat de vrijheid van onderwijs en het ontstaan van het protestants-christelijk onderwijs, 

worden beschreven in de paragrafen 4 en 5. Vervolgens gaat het over het ontstaan van het bijzonder 

protestants-christelijk onderwijs, zoals dat sinds 1860 werd vormgegeven door het Christelijk 

Nationaal Schoolonderwijs. De interne verdeeldheid die al snel ontstaat over de betekenis van de 

school voor de samenleving, de kerk en het gezin is het onderwerp van pararagraaf 7. De vorming 

van een nieuw verband in 1868 in het Gereformeerd Schoolonderwijs, met een meer bepaalde 

grondslag, wordt geduid in paragraaf 8. Tot slot van dit hoofdstuk worden er conclusies getrokken. 

Daarbij besteed ik aandacht aan het orthodox-protestantse denken van G. Groen van Prinsterer, A. 

Kuyper en H. Bavinck. 

Deze beschrijving van het christelijk onderwijs begint met de Bataafse Republiek (1795-1813) 

en het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in 1815. Deze perioden worden door historici breed 

erkend als een belangrijke fase in de Nederlandse geschiedenis. Dat geldt ook op het gebied van het 

onderwijs en zijn betekenis voor het proces van natievorming. Het hoofdstuk eindigt in 1920 met de 

komst van de Lager-onderwijswet van minister J.Th. de Visser.1 

 

2. NAAR EEN NATIONAAL VERLICHT ONDERWIJSBELEID  

                                                           
1 F. Wielenga, Geschiedenis van Nederland. Van Opstand tot heden (3de druk; Amersterdam 2012) 209-212. 
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2.1 Onderwijs wordt een nationale zaak 

Na de ineenstorting van de in verval geraakte Republiek der Verenigde Nederlanden (1588-1795) 

ontstaat in januari 1795 de Bataafse Republiek, als deelrepubliek van Frankrijk. Het betekende niet 

dat de Franse staat de binnenlandse verhoudingen geheel naar eigen hand zette. Het werd een 

Nederlandse revolutie onder Franse voorwaarden.2 Nederland werd een eenheidsstaat die zich de 

modernisering van het bestuur en de economie ten doel stelde. De economie stond er slecht voor. 

De crisis in de handel en nijverheid was zo ernstig in het begin van de negentiende eeuw dat de groei 

van de stedelijke bevolking stagneerde. Er was grote armoede. De levensstandaard daalde tijdens de 

economische crisis van de jaren veertig, toen de aardappelziekte de voedselprijzen deed stijgen. Na 

1860 kwam de economie op gang, maar werd geremd door de grote internationale economische 

depressie vanaf de jaren tachtig. Eind jaren negentig kwam hier verandering in door de groei van de 

industriële bedrijvigheid. Nederland transformeerde. Dat gold voor bijna alle sectoren van de 

samenleving: infrastructuur, economie, politiek, godsdienst, cultuur en demografie. De bevolking 

groeide in deze periode sterk: van iets meer dan vier miljoen in 1879 naar ruim vijf miljoen in 1899 

tot bijna zeven miljoen in 1920.3  

In de Bataafse Republiek drongen de patriotten aan op staatkundige hervormingen door in te 

zetten op herstel van de rechten en vrijheden die de steden en gewesten eerder aan de stadhouder 

waren kwijtgeraakt. Daarnaast waren er ook patriotten die onder invloed van de Verlichting pleitten 

voor volkssoevereiniteit in medezeggenschap van burgers in het lokale bestuur en naar terugkeer tot 

de oudvaderlandse deugdzaamheid, volgens eigentijds verlicht recept.4 In 1796 kwam de Nationale 

Vergadering als vervanger van de Staten-Generaal bijeen om de democratische ambities vorm te 

geven. Het betrof de eerste gekozen volksvertegenwoordiging die Nederland heeft gekend. Ze kreeg 

als belangrijkste taak het ontwerpen van een Grondwet.5 

De compromistekst van de Grondwet die in 1797 werd bereikt en bekendstaat als het ‘dikke 

boek’ werd echter verworpen door de Nationale Vergadering. Het tweede ontwerp werd in 1798 wel 

aanvaard, nadat de Nationale Vergadering, met hulp van de Fransen, was ontdaan van federale 

tegenstanders, die streden voor de zelfstandigheid van steden en gewesten. De Bataafse Republiek 

werd een eenheidsstaat, naar Frans model verdeeld in acht departementen. Alle oude privileges, de 

heerlijke rechten van de adel, de vererfbaarheid van ambten en de monopolies van de gilden, 

werden afgeschaft. Daar stond tegenover dat de mensenrechten werden gegarandeerd: zo kwam er 

                                                           
2 Wielenga, Geschiedenis van Nederland, 194-195. 
3 J.C.H. Blom, ‘Nederland sinds 1830’, in: J.C.H. Blom en E. Lamberts (red.), Geschiedenis van de Nederlanden 
(4de druk; Baarn 2006) 316-317; 327-328. 
4 I. P. Bejczy, Een kennismaking met de Nederlandse geschiedenis (Bussum 2010) 151-158. 
5 J. Roegiers en N.C.F. van Sas, ‘Revolutie in Noord en Zuid (1780-1830)’, Geschiedenis van de Nederlanden, 
224- 228.  
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meer vrijheid van meningsuiting, vergadering en godsdienst, met de uitdrukkelijke bepaling dat aan 

het belijden van enige godsdienst geen voor- of nadelen waren verbonden. Kerk en staat werden zo 

formeel van elkaar gescheiden en openbare ambten stonden voortaan open voor alle gezindten. De 

eerste Nederlandse Grondwet had daarmee zonder meer een revolutionair karakter.6 

Deze Grondwet (Staatsregeling genoemd) zou slechts drie jaar van kracht blijven, maar het 

belang ervan was niettemin groot. De eenheidsstaat die in 1798 in het leven werd geroepen, is nooit 

meer verlaten, de eeuwenlange traditie van de gewestelijke en stedelijke autonomie ten spijt, die in 

de zestiende eeuw nog de aanzet had gegeven tot de Opstand en de Nederlandse onafhankelijkheid. 

Ook de erkenning van de burgerrechten en de scheiding van kerk en staat zijn blijvend gebleken. De 

Grondwet van 1798 bracht Nederland in formele zin eenheid en kan met recht beschouwd worden 

als een hoogtepunt van staatsvorming.7  

 De terugkeer van Oranje naar Nederland in de persoon en functie van koning Willem I was in 

1813 met de ondergang van Napoleon tamelijk vanzelfsprekend. Over de voorwaarden waarop prins 

Willem Frederik als soeverein vorst en koning in 1815 de regering zou aanvaarden bestond grote 

consensus onder de bestuurlijke elite. Het betekende een voltooiing van de ‘nationalisering’ van de 

veranderingen die al eerder ten tijde van de Bataafse Republiek hadden plaatsgevonden. Willem 

Frederik aanvaardde als koning de erfenis van de Bataafse revolutie. Koning Willem I en de regering 

wilden op het gebied van onderwijs en godsdienst de ingezette verlicht-centralistische aanpak ook 

verder doorvoeren.8  

In 1816 kreeg de Nederlandse Hervormde Kerk, voordien Gereformeerde Kerk genoemd, 

vrijwel zonder protest een Algemeen Reglement opgelegd, waarin het bestuur naast handhaving van 

de leer ‘de bevordering van christelijke zeden, de bewaring van orde en eendragt, en de 

aankweeking van liefde voor Koning en Vaderland’ als opdracht kreeg. De kerk werd zo ook ingezet 

voor een christelijk beschavingsoffensief, naast de overheid en het onderwijs.9 Het onderwijs werd 

door de politieke elite en koning Willem I gebruikt als het middel om tot een Verenigd Koninkrijk van 

de Nederlanden met België (1815-1830) te komen. Toen dit doel echter in 1830 mislukte, werd het 

onderwijs opnieuw aangewend door overheid, politiek en kerk om de Noordelijke Nederlanden te 

centraliseren tot een nieuwe nationale staat Nederland.10  

                                                           
6 Bejczy, Een kennismaking met de Nederlandse geschiedenis, 159-160. 
7 Wielenga, Geschiedenis van Nederland, 197. 
8 Roegiers en Van Sas, ‘Revolutie in Noord en Zuid’, Geschiedenis van de Nederlanden, 246-253. 
9 G. Harinck en L. Winkeler, ‘De negentiende eeuw’, in: H.J. Selderhuis (red.), Handboek Nederlandse 
Kerkgeschiedenis (2de druk; Kampen 2010) 620. 
10 H. te Velde en H. Verhage, De eenheid & de delen. Zuilvorming, onderwijs en natievorming in Nederland, 
1850-1900 (Amsterdam 1996) 6. 
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2.2 Het onderwijs wordt verlicht nationaal 

In de achttiende eeuw kondigden onderwijs- en opvoedingspraktijken in vele publicaties de 

algemene intellectuele en sociale emancipatie van de mens aan. De pedagogische denkbeelden van 

de Verlichting waren gericht op het idee van de maakbaarheid, vormbaarheid en opvoedbaarheid 

van de mens. De menselijke geest werd voorgesteld als een onbeschreven blad, een tabula rasa, die 

kennis ontwikkelde door zintuigelijke ervaringen van de omringende wereld.11 Opvoedkundige 

ideeën werden beïnvloed door de Franse schrijver J.J. Rousseau, die met het boek Émile, ou De 

l’éducation uit 1762 veel indruk maakte. Hij pleitte voor een ‘natuurlijke’ zedelijke opvoeding. Het 

verlichte onderwijs wilde opvoeden tot deugdzaamheid door middel van kennis. Nieuw was ook een 

groter accent op het volksonderwijs, met een duidelijk programma om nationale staatsburgers te 

vormen.12 

Op het gebied van het onderwijs slaagden de hervormingen van de overheid in eerste 

instantie goed. Dat was voornamelijk te danken aan het al lopende succes van de Maatschappij tot 

Nut van ’t Algemeen. Deze was opgericht in 1784 in Edam door J. Nieuwenhuyzen, een doopsgezinde 

predikant. Hij was begaan met het zedelijk verval onder grote delen van de lagere volksklasse. Er was 

veel armoede. Het kennisniveau van de volksklasse moest naar zijn opvatting op een breed terrein 

worden vergroot. Daarom initieerde het Nut tal van programma’s, van bibliotheken tot 

werkverschaffingsprogramma’s, om de Nederlanden om te vormen tot een deugdzame natie. In 

1800 bezat het Nut al 52 afdelingen met 3.678 leden en tien jaar later al 106 afdelingen met 8.500 

leden.13 De welgeordende en wel-ingerichte samenleving vormde het referentiekader waarbinnen de 

thema’s van de volksverlichting werden gepresenteerd, namelijk: verstand, deugd, orde en geluk. Het 

streven naar geluk en welvaart van de volksmassa werd daarbij sterk verbonden aan het scholings- 

en vormingsideaal van de burgerlijke deugdzaamheidsmoraal.14  

De eerste nationale Grondwet, van 1798, bevatte nog geen concreet uitgewerkt nationaal 

onderwijsprogramma. Er werd een Agent (minister) van Opvoeding aangesteld, die met voorstellen 

moest komen. De wet formuleerde wel enkele uitgangspunten: het was de taak van de overheid om, 

zoals dat heette, ‘de verlichting en beschaving’ van de bevolking te bevorderen en om het onderwijs 

zo te hervormen dat het een bijdrage leverde aan de fundering van de nationale staat. De wetgeving 

tussen 1801-1806 was gericht op centraal geleid, verlicht-moralistisch onderwijs, dat ‘christelijke en 

                                                           
11 P.C.M Bakker, J.M.A. Noordman en M. Rietveld-van Wingerden, Vijf eeuwen opvoeden in Nederland. Idee en 
praktijk: 1500-2000 (Assen 2006) 31-33. 
12 Lenders, ‘Van kind tot burger’, 30.  
13 P.I. de Haan, Het beginsel van leven en wasdom. De constitutie van de Nederlandse politiek in de negentiende 
eeuw (Amsterdam 2003) 20. 
14 J. Lenders, De burger en de volksschool. Culturele en mentale achtergronden van een onderwijshervorming 
Nederland 1780-1850 (Nijmegen 1988) 64. 
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maatschappelijke deugden’ moest bijbrengen.15 Zo moest de Agent een boekenlijst opstellen van 

boeken die de liefde voor het vaderland zouden opwekken. Er mochten geen boeken op voorkomen 

die zouden kunnen leiden tot verdeeldheid.16 

Het onderwijs moest kinderen niet langer opleiden voor de kerk (in catechese), maar tot een 

deugdzame christelijke burger. De Lager-onderwijswet van 1806 bepaalde dat bijzondere scholen 

alleen konden worden opgericht als zij goedkeuring van de overheid hadden kregen en daarbij geen 

leerstellig onderwijs aanboden.17 De catechese, die voorheen centraal stond, moesten de kerken nu 

zelf buiten schooltijd voor hun rekening nemen: ‘Het van buiten leeren en opzeggen van vragen en 

antwoorden uit enig katechetisch leerboekje’ werd op school verboden.18 Er kwam daarmee een 

verbod op het leerstellig godsdienstonderwijs.19 Het betekende een radicale breuk met het verleden, 

omdat er tijdens de Republiek en daarvoor geen sprake was van een centraal nationaal geregisseerd 

onderwijsbeleid, maar van ‘een getemperde vrijheid’ voor allen.20 Deze oriëntatie was nieuw en is in 

de verdere Nederlandse onderwijsgeschiedenis een zaak van groot belang gebleken. Met de 

schoolwetten tussen 1801-1806 begon de integratie van het onderwijs in een nationale context, 

waarvoor de centrale overheid zorg ging dragen. Er moest volksonderwijs komen, zodat de groeiende 

bevolkingsmassa ging beseffen dat het een nuttige bijdrage aan de samenleving moest gaan leveren. 

Volksonderwijs, gegeven op één algemene openbare school, werd daarom het ideaal.21  

De wetten hadden ook ten doel het onderwijs inhoudelijk te vernieuwen. In de oude school 

van voor 1800 was het onderwijs ‘hoofdelijk’: leerlingen leerden individueel en meestal hardop hun 

lessen, die vervolgens individueel werden opgezegd voor de onderwijzer. De oude school was vaak 

lawaaiig en kende geen samenhangend onderwijsprogramma. De nieuwe school werd door haar 

klassikale manier van werken een stille school, waarin de leerlingen hetzelfde programma volgden, 

uit dezelfde leerboeken. Het werd een school waarin de prestaties werden bijgehouden en onderling 

vergeleken: de besten werden beloond. De school werd een voorbeeld van ordelijkheid, waarbinnen 

                                                           
15 Artikel 22 van het ‘Reglement voor het lager schoolwezen en onderwijs binnen de Bataafse Republiek’, 
behorende bij de onderwijswet van 3 april 1806. 
16 P.Th.F.M. Boekholt en E.P. de Booy, Geschiedenis van de school in Nederland vanaf de middeleeuwen tot aan 
de huidige tijd (Assen 1987)97. 
17 D. Mentink, B.P. Vermeulen en P.J.J. Zoontjens, ‘Commentaar op artikel 23 van de Grondwet’, in: E.M.H. 
Hirsch Ballin en G. Leenknegt (red.), Artikelsgewijs commentaar op de Grondwet, webeditie 2016 
(www.Nederlandrechtsstaat.nl) [3]. 
18 In een brief aan de kerken van 2 juni 1806, Opgenomen in: I. van Hoorn. De Nederlandsche Schoolwetgeving 
voor het lager onderwijs, 1796-1907 (Groningen 1907) 260-262.  
19 M. Rietveld-van Wingerden, J. C. Sturm en S. Miedema, ‘Vrijheid van onderwijs en sociale cohesie in 
historisch perspectief, Pedagogiek 23 (2003) 97-108. 
20 G.J. Schutte, ‘Het Calvinistisch Nederland’, in: Het Calvinistisch Nederland. Mythe en werkelijkheid (Hilversum 
2000) 26. 
21 P.Th.F.M. Boekholt, ‘De onderwijswet van 1801 en het begin van de staatszorg voor het onderwijs in 
Nederland’, in: P.Th.F.M. Boekholt e.a. (red.), Tweehonderd jaar onderwijs en de zorg van de staat (Assen 2002) 
5-7. 

http://www.nederlandrechtsstaat.nl/


22 

leerprocessen in gang konden worden gezet.22 De leerlingen werden over drie klassen ingedeeld en 

de school ging overgangstoetsen inzetten. Naast het ‘uit het hoofd leren’, werd het verklaren van 

zaken belangrijker gevonden, omdat dit het begrip beter zou ontwikkelen.23 

Het leesonderwijs kreeg door P.J. Prinsen, directeur van de eerste kweekschool te Haarlem, 

een sterke impuls in zogenoemde leestafels. Hij ontwikkelde in 1817 de methode Leerwijze om 

kinderen te leeren lezen.24 De leerkrachten kregen ook meer scholing, met een verplicht eindexamen. 

Ze ontvingen betere salariëring, waardoor allerlei bijbaantjes (van voorzanger tot doodgraver) tot het 

verleden gingen behoren. De organisatie rond het onderwijs verbeterde, ook het toezicht door het 

instellen van schoolopzieners.25 Zij bezochten minstens tweemaal per jaar de openbare scholen (ook 

de bijzondere scholen, die niet uitgingen van de overheid, maar minder frequent) in hun gebied en 

brachten daarvan verslag uit aan het ministerie.26 De wetten stelden daarmee nieuwe kwaliteitseisen 

aan de onderwijzers. Er kwam een verbod op lijfstraffen. De schoolwetten tussen 1801-1806 legden 

vooral de nadruk op de algemene zedelijke vorming van kinderen.27 De grootste deugd betrof de 

gehoorzaamheid: aan God, de overheid, de onderwijzers en de ouders. Er werd nadruk gelegd op de 

morele voorbeeldfunctie van Jezus, en hoewel Bijbel en catechismus geen schoolboeken meer 

waren, bleven Bijbelse geschiedenislessen belangrijk.28 

De nadruk op deze christelijke en maatschappelijke deugden in de onderwijswet van 1806 

betekende daarom niet een kleurloze burger-braafheid met een christelijk laagje. De neutraliteit van 

de openbare school was in deze jaren zeer betrekkelijk. In streken met een overwegend protestantse 

bevolking was de Bijbel niet afwezig op school, terwijl het zuiden in de geloofsleer en liturgie onder 

invloed bleef staan van de Rooms-Katholieke Kerk, gesymboliseerd in het kruisbeeld. De Republiek 

met de Hervormde Kerk zag daarom ook geen noodzaak om zelf aanvullend leerstellig onderwijs te 

verzorgen. Het openbaar onderwijs paste zich als een kameleon aan de religieuze omgeving aan.29  

Het overheidsbeleid was in de gehele negentiende eeuw volledig en met succes gericht op 

bevordering van de kwaliteit van het openbaar onderwijs in de geest van de nieuwe schoolwetten. 

                                                           
22 Lenders, ‘Van kind tot burger’, 20-21.  
23 Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school, 100-101. 
24 M.H. Lem, Het aanvankelijk leesonderwijs van de spelmethode tot op dezen tij. Een boek voor stuudeerende 
onderwijzers (Leiden [1895]) 44; Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school, 105. 
25 Stilma, De school met den Bijbel in historisch-pedagogisch perspectief, 34-39.  
26 P.I. de Haan, ‘Van staatszorg tot vrijheidsrecht, in: Bakker, Dekker en Janssens (red.), Tot burgerschap en 
deugd, 83-84. 
27 Bejczy, Een kennismaking met de Nederlandse geschiedenis, 162; Roegiers en Van Sas, ‘Revolutie in noord en 
zuid’, Geschiedenis van de Nederlanden, 232. 
28 Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school, 104.  
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Het onderwijs kreeg een maatschappelijke functie. De overheid ging nu aan burgerschapsvorming 

doen en ging een andere rol spelen in het godsdienstonderwijs. Dit betekende dat de staat geen 

positie meer innam in religieuze doctrinaire geschillen, maar voorschreef dat het openbaar onderwijs 

de algemene (lees: de niet-leerstellige) godsdienst moest bevorderen. De verplichte boekenlijst van 

1810 schreef daarom de Bijbel niet meer voor, maar wel vele godsdienstige en Bijbels geïnspireerde 

protestantse schoolboekjes. Deze maatregelen resulteerden in een aanmerkelijke verbetering van 

het volksonderwijs. Tegelijk leidde dit verlichte staatsoptreden – gesteund door de kerk – tot onrust 

onder de meer orthodoxe leden in de Hervormde Kerk.  

 

 3. ONTWIKKELINGEN IN DE HERVORMDE KERK 

3.1 De Nederlandse Hervormde Kerk  

Aan het begin van de negentiende eeuw rekende zo’n 55 procent van de Nederlandse bevolking zich 

tot de Nederlandse Hervormde Kerk tegenover 38 procent die lid was van de Rooms-Katholieke 

Kerk.30 Ondanks de formele scheiding tussen kerk en staat in 1816 wilde de Hervormde Kerk haar 

oude bevoorrechte positie behouden en ze legitimeerde dit streven door te stellen dat Nederland 

nog altijd een protestantse natie was. De verlicht-protestantse elite uit de Hervormde Kerk gaf 

daarom steun aan het streven van koning Willem I naar een (verlichte) protestantse natie, maar dit 

idee van een protestantse eenheidsnatie kwam tegelijk onder druk te staan.31 Er manifesteerden zich 

in de loop van de negentiende eeuw binnen en buiten de Hervormde Kerk orthodoxe groepen, die de 

gekoesterde protestantse eenheid door de Hervormde Kerk en Nederlandse overheid onder druk 

zetten.32 Bovendien bracht de modernisering onder invloed van de successen van wetenschap en 

materiële vooruitgang een toenemende desinteresse in godsdienst met zich mee. De onkerkelijkheid 

werd in 1879 voor de eerste keer formeel geregistreerd. Het betrof toen minder dan 1 procent van 

de bevolking, met een verhoudingsgewijs sterke toename tot 7,8 procent in 1920.33  

3.2 Opwekkingsbewegingen  

Onder invloed van de zogenaamde Groninger richting (1830-1870) kwam de nadruk in de Hervormde 

Kerk te liggen op een algemene geestelijke inspiratie die de Bijbel bood en de moraal die daaruit kon 

worden afgeleid. Deze beweging, onder leiding van P. Hofstede de Groot, vertoonde het stempel van 

                                                           
30 H. Knippenberg, De religieuze kaart van Nederland: omvang en geografische spreiding van de godsdienstige 
gezindten vanaf de Reformatie tot heden (Assen/Maastricht 1992) 61.  
31 J. Vree, ‘In kerk, huis, school en staat het christendom. P. Hofstede de Groot en de opvoeding van de 
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32 L.J. van Eijnatten, ‘Het failliet van de nationale identiteit’, in: G. van Bekkum en G. Harinck (red.), Worsteling 
om de Nederlandse identiteit (Barneveld 2007) 14-15. 
33 CBS, Volkstellingen, gehele bevolking, 1849–1971 en CBS, 1959, 26; Blom, ‘Nederland sinds 1830’, 
Geschiedenis van de Nederlanden, 331. 
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een romantische reactie op het rationalisme van de Verlichting. Zij had meer aandacht voor het 

gevoel, het spreken over bekering en voor het werk van Gods Geest. Hofstede de Groot bepleitte een 

persoonlijke (niet-orthodoxe) geloofsbeleving. Daarbij speelde de gedachte van de volksopvoeding 

van de mensheid, in de zedelijke vorming van het kind, een belangrijke rol. Kerklidmaatschap was in 

zijn ogen ook een aspect van het algemene burgerschap en deze Groninger beweging gaf een sterke 

stimulans aan de natievormende taak van de kerk.34 

 Naast de Groninger richting ontstonden er twee kleine protestantse opwekkingsbewegingen 

vanuit orthodoxe hoek: het Réveil en de Afscheiding. Het Réveil riep op tot persoonlijke bekering en 

vroomheid, die op alle levensterreinen vorm behoorde te krijgen. Vanuit Zwitserland verspreidde het 

Réveil zich over Europa als reactie op het rationalisme van de Verlichting.35 Het nam in Nederland 

een eigen nationale, orthodox-protestantse vorm aan en had gedurende de periode 1820-1860 

invloed op het geestelijke en maatschappelijke leven. W. Bilderdijk wordt gezien als de vader van het 

Réveil, naast I. da Costa, die met het pamflet Bezwaren tegen den geest der eeuw (1823) het Réveil in 

Nederland op de kaart zette. Het Réveil werd ook gevormd door de beweging Christelijke Vrienden, 

opgericht in 1854. De grote initiator was O.G. Heldring (1804-1876). Hij pakte de armenzorg op, 

prees de drankbestrijding aan en nam ook initiatieven tot de opvang van ‘ontspoorde’ jongens en 

meisjes.36 Het Réveil droeg bij aan de oprichting van naai- en breischoling, gericht op het verbeteren 

van de materiële omstandigheden van minderbedeelde kinderen, en van ‘bewaarschooltjes’, zoals in 

Leiden, Zwolle en Arnhem. Hun inzet voor het openbaar christelijk onderwijs betrof vooral het 

benadrukken van het verband tussen de godsdienstige opvoeding in het gezin en het godsdienstige 

klimaat op school. Ze vonden de nieuwe gehanteerde christelijke opvoedingsprincipes te algemeen 

en pleitten daarom voor leerstellig godsonderwijs in het openbaar onderwijs.37  

De opwekkingsbeweging van de Afscheiding kwam zozeer in botsing met de Hervormde Kerk 

dat ze ermee brak. De liberale hervormde predikanten die in de kerk spraken van algemene 

opvoedingsidealen, vormden voor deze afgescheidenen een aanstoot. Ze waren van mening dat de 

Hervormde Kerk te veel onder de invloed van de Groninger richting was komen te staan. Zo keerde 

H. de Cock, een van de voormannen van de Afscheiding van 1834, zich tegen Hofstede de Groot 

inzake de oude Dordtse leer van de uitverkiezing. In preken en in de keuze van de liederen (uit de 

Evangelische Gezangen) ging het volgens de afgescheidenen te veel over de deugd en te weinig over 

zonde en oproep tot bekering. Daarnaast hadden de afgescheidenen kritiek op de hiërarchische 

                                                           
34 Harinck en Winkeler, ‘De negentiende eeuw’, Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis, 648-649. 
35 Vgl. F.A. van Lieburg, Opwekking van de natie: het protestantse Rev́eil in Nederland (Hilversum 2012). 
36 J.A. Houkes, Christelijke vaderlanders. Godsdienst, burgerschap en de Nederlandse natie (1850-1900) 
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37 O.W. Dubois, ‘De grootste zaak: de kinderen tot Christus brengen’, in: George Harinck en G. Schutte (red.), 
De school met de Bijbel (Zoetermeer 2006) 23. 
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bestuursorganisatie van de kerk.38 Ze namen het centrale gezag, zoals dat zich na 1816 in staat en 

kerk had ontwikkeld, niet over. Het ging daarbij om vrijheid in geloofszaken.39 In feite, zo stelde De 

Bruin, verlangden de afgescheidenen terug naar de beginselen van de Synode van Dordrecht (1618-

1619) en daarmee naar een geïdealiseerd calvinistisch verleden. Ze waren wars van centrale 

aansturing in kerk en staat, zeker als het om geloofszaken ging.40 Ze kregen te maken met 

repressieve maatregelen van de overheid, die de Hervormde Kerk nog altijd als hoeksteen van het 

staatsbestel beschouwde. De overheid dreef bijeenkomsten uiteen, legde boetes en zelfs 

gevangenisstraffen op.41  

De afgescheidenen hechtten veel waarde aan de kerkelijke doopbelofte. De doop werd 

gezien als een Bijbelse instelling om het verbond tussen God en mensen te bekrachtigen. Kinderen 

werden zo lid van de kerk en hoewel ze in zonde ontvangen en geboren waren, werden ze in Christus 

door de doop gered. De ouders afkomstig uit de afgescheiden kerken waren van mening (evenals de 

latere vrijgemaakten) dat ze bij de doop beloofden hun kinderen op te voeden in de orthodoxe leer 

van de kerk. Dat was op de bestaande openbare scholen, met hun nadruk op een algemeen 

christendom, volgens de afgescheidenen niet meer mogelijk.42  

Het Réveil en de Afscheiding bleven wat betreft het onderwijs in eerste instantie een 

incidenteel protest van kleine geïsoleerde groepen, omdat het openbaar onderwijs zich in kwalitatief 

opzicht had bewezen. De doorwerking van de eigen orthodox godsdienstige opvattingen in de school 

werd door hen gemist. Daarom moesten ouders de kans krijgen om eigen vrije erkende scholen op te 

richten. Daarnaast mislukte het oprichten van eigen erkende scholen vanwege het strenge optreden 

van de overheid. Er was onvoldoende draagvlak voor een visie op het onderwijs, die meer ruimte zou 

geven aan het orthodox religieuze verlangen van groepen burgers 

3.3 G. Groen van Prinsterer 

Een alternatief liet op zich wachten, omdat jurist en Tweede Kamerlid G. Groen van Prinsterer, als 

vooraanstaand orthodox lid van de Hervormde Kerk, niet inzette op de vrijheid van onderwijs in de 

lijn van de afgescheidenen, maar het leerstellige karakter van de openbare school wilde versterken. 

Hij wilde het openbaar onderwijs op gelijke wijze als in de tijd van de Republiek christianiseren (lees: 

protestantiseren) en zo een protestantse natie in stand houden en bevorderen. Hij wilde de verlichte 

‘grondtoon van de eeuw’ tegengaan.43 Groen van Prinsterer ging in navolging van Th. Chalmers in 

                                                           
38 Harinck en Winkeler, ‘De negentiende eeuw’, Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis, 644-651. 
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42 De Bruin, Het ontstaan van de schoolstrijd, 248-249. 
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Schotland uit van een nationale gereformeerde volkskerk.44 Groen streefde naar een herstel van de 

nationale kerk, die nauw verbonden zou zijn aan de nationale staat. Hij koos niet voor afscheiding. Hij 

duidde de invloed van de staat positief, in tegenstelling tot zijn leerling A. Kuyper. Groens interesse 

voor de Schotse situatie had alles te maken met het zoeken naar de goede verhouding tussen kerk en 

staat in het publieke domein, want Groen bleef, tegen de tijdgeest in, geloven in het samenhouden 

van die twee. De ideeën van Groen over confessionele politiek waren sterk beïnvloed door F.J. Stahl, 

die de politiek van zijn tijd in religieuze termen zag. Kerk en staat hadden elkaar daarbij nodig in de 

gezamenlijke opdracht om te zorgen voor het welzijn van de burgers.45 In Ongeloof en revolutie 

schreef Groen daarom:  

 

De kerk is geroepen, het licht en het zout en de zuurdesem der wereld te zijn. Zij behoort 

geen martelaarschap en ook geen vernedering te zoeken. Zij vermag niet zich aan den staat, 

waar deze medewerking verlangt, te onttrekken. Het past haar, uit eigen beweging, voor het 

Evangelie naar gezag en invloed, opdat de geboden Gods nageleefd mogen worden, te 

dingen. Dus, hetzij men op de roeping van den staat of op de bestemming van de kerk let, 

vereniging van kerk en staat.46 

 

In 1840 werd Groen van Prinsterer door koning Willem II benoemd in een staatscommissie die advies 

moest geven betreffende het openbaar onderwijs, vooral het christelijke karakter ervan. Het kwaad 

was in zijn ogen niet dat de staat het onderwijs verzorgde, maar dat de Hervormde Kerk formeel van 

de zorg voor en het toezicht op dit onderwijs was uitgesloten. Bovendien was in plaats van de 

confessionele orthodoxe kerkelijke leer een meer algemene godsdienstigheid ingevoerd door de 

staat. Daarom had hij al in 1837 nadrukkelijk gepleit voor het recht van afgescheidenen om eigen 

scholen te stichten. Het had overigens niet zijn voorkeur.47 Groen was van mening dat kerk en staat 

samen garant dienden te staan voor openbaar leerstellig protestants onderwijs, met een 

uitzondering voor het joods onderwijs. In 1842 werd daarom een door Groen opgesteld ‘Adres van 

zeven Haagse heren’ bij de synode van de Hervormde Kerk ingediend, waarin bezwaar werd 

aangetekend tegen de toenemende invloed van de Groninger richting. Het adres pleitte in de lijn van 

Groen voor behoud van het orthodoxe karakter van kerk, school en predikantsopleiding door strikter 

                                                           
44 G. Harinck, ‘Groen van Prinsterer en Thomas Chalmers’, in: J. de Bruijn & G. Harinck (red.), Groen van 
Prinsterer in Europese context (Hilversum 2004) 45. 
45 A. Klink, ‘Groen van Prinsterer en Stahl’, in: J. de Bruijn en G. Harinck (red.), Groen van Prinsterer in Europese 
Context (Hilversum 2004) 55-61. 
46 G. Groen van Prinsterer, Ongeloof en revolutie. Een reeks historische voorlezingen, Bewerkt door H. 
Smitskamp (3de druk; Franeker 1976) 52. 
47 Vgl. G. Groen van Prinsterer, De maatregelen tegen de Afgescheidenen aan het staatsregt getoetst (Leiden 
1837) 56-57.  
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handhaving van de Drie Formulieren van Enigheid: de Nederlandse Geloofsbelijdenis uit 1561, de 

Heidelbergse Catechismus uit 1563 en de Dordtse Leerregels of Vijf artikelen tegen de 

Remonstranten uit 1618/19.48  

 De opvatting van Groen botste met de toenmalige ontwikkelingen. Dat had ten eerste te 

maken met de veranderende positie van de Hervormde Kerk. Ze begreep dat ze haar publieke positie 

moest delen, nu de kans op een geprivilegieerde positie uit het zicht verdween door de formele 

scheiding van kerk en staat sinds 1816. De Hervormde Kerk koos voor leerstellige vrijheid. Dit streven 

ging direct ten koste van de orthodoxe oproep van Groen. Ten tweede waardeerden de 

afgescheidenen de steun van Groen betreffende het recht om eigen scholen op te richten bij wijze 

van noodoplossing, maar in de ogen van de afgescheidenen was dat nog geen vrijheid van onderwijs. 

Zo ontstonden er onder protestanten drie groepen. De eerste groep van liberaal-protestanten was 

voorstander van een niet-leerstellige christelijke eenheidsschool. Een orthodox-protestantse groep 

wilde onder leiding van Groen de openbare school weer in zijn oude christelijk-nationale vorm 

herstellen en de derde groep streed voor eigen vrije christelijke scholen om het leerstellige 

godsdienstonderwijs door te geven.  

 

4. VRIJHEID VAN ONDERWIJS 

4.1 De Grondwet van 1848 

Koning Willem I wilde de, in verband met de afscheiding van België in 1830 noodzakelijke, 

grondwetswijziging zo beperkt mogelijk houden. Hij hechtte aan een autoritaire regeringsvorm met 

een directe politieke invloed van de koning. Conform de grondwetswijziging van 1840 moesten de 

ministers voortaan de afgekondigde wetten en koninklijke besluiten (louter formeel) mede 

ondertekenen. Een maand na de afkondiging van de herziene Grondwet, in 1840, trad Willem I af. Hij 

werd opgevolgd door zijn zoon koning Willem II.49 Het zou maar enkele jaren duren voordat er wel 

een ingrijpende grondwetswijziging zou plaatsvinden. Dat gebeurde onder invloed van revolutionaire 

gebeurtenissen elders in Europa in de eerste maanden van 1848. In Nederland zelf was van een 

revolutionaire dreiging geen sprake, maar koning Willem II, die de voorafgaande jaren juist een meer 

autoritair standpunt was gaan innemen, vreesde de buitenlandse voorbeelden. Hij was, zoals het 

later heette, in één nacht van conservatief naar liberaal overgegaan. Er kwam een 

                                                           
48 Harinck, ‘Groen van Prinsterer en Thomas Chalmers’; Harinck en Winkeler, ‘De negentiende eeuw’, Handboek 
Nederlandse Kerkgeschiedenis, 651; De Drie Formulieren van Enigheid betreffen een drietal oude theologische 
geschriften die door de Synode van Dordrecht in 1618-1619 als de belijdenis van de toenmalige Gereformeerde 
Kerk in Nederland werden aanvaard, zie: J. Vree, ‘Drie Formulieren van Enigheid’, in: G. Harinck, H.J. Paul en 
B.T. Wallet (red.), Het gereformeerde geheugen. Protestantse herinneringsculturen in Nederland, 1850-2000 
(Amsterdam 2009) 119-129. 
49 Blom, ‘Nederland sinds 1830’, Geschiedenis van de Nederlanden, 318-319. 
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herzieningscommissie voor de Grondwet onder leiding van J.R. Thorbecke. Nog in 1848 werd een 

sterk gewijzigde, in feite geheel nieuwe Grondwet afgekondigd.50  

 In de Grondwet lagen ‘de voorwaarden van een nationalen staat: het beginsel van leven en 

wasdom.’51 Thorbecke zag de Grondwet als een raamwerk waarbinnen de Nederlandse staat via een 

historische ontwikkeling tot meer eenheid zou kunnen uitgroeien.52 Hij was daarom een voorstander 

van zo min mogelijk staatsinmenging, ook betreffende het onderwijs. De vrijheid van onderwijs werd 

in de Grondwet vastgelegd als een klassiek grondrecht, in de formulering: ‘Het geven van onderwijs is 

vrij’. Het gehele onderwijsartikel 194 luidde:  

 

 

Het openbaar onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der Regering. De inrigting 

van het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen, 

door de wet geregeld. Er wordt overal in het Rijk van overheidswege voldoend openbaar 

lager onderwijs gegeven. Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezigt der 

overheid, en bovendien, voor zoover het middelbaar en lager onderwijs betreft, behoudens 

het onderzoek naar de bekwaamheid en zedelijkheid des onderwijzers; het een en ander 

door de wet te regelen. De Koning doet van den staat der hooge-, middelbare en lagere 

scholen jaarlijks een uitvoerig verslag aan de Staten-Generaal geven. 53 

 

Het betrof het recht van iedere burger een bijzondere school op te richten en in stand te houden. 

Het ging Thorbecke om de vrijheid van de onderwijzer die een eigen school wilde oprichten, passend 

bij het idee van het vrije ondernemerschap. De school voor eigen rekening is voor en ook na 1806 

altijd blijven bestaan. Daarbij had de wetgever ook particuliere instellingen op het oog. Thorbecke 

verfoeide het leerstellige godsdienstonderwijs in de christelijke school. Het uitdragen van de eigen 

levensbeschouwing zou leiden tot partijschap en werd door Thorbecke gezien als een bedreiging van 

de nationale eenheid. Hij was daarom geen voorstander van het oprichten van levensbeschouwelijke 

scholen. Hij vreesde ook voor het openbaar onderwijs door een toenemende concurrentie, waardoor 

de opgebouwde kwaliteit en investeringen verloren zouden gaan.54 Daarom bleef in de Grondwet 

                                                           
50 Wielenga, Geschiedenis van Nederland, 230-232. 
51 De Haan, Het beginsel van leven en wasdom, 16. 
52 F. Wielenga, Nederland in de twintigste eeuw (3de druk; 2013 Amsterdam) 18.  
53 Nederlandse Grondwet van 1848 art. 194. 
54 Rietveld-van Wingerden, Sturm en Miedema, ‘Vrijheid van onderwijs’, 101-102.  
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van 1848 het openbaar onderwijs ‘een voorwerp van aanhoudende zorg van de regering’ en moest er 

overal in het land ‘van overheidswege voldoend openbaar lager onderwijs’ gegeven worden.55 

In 1848 was er nog geen helder omlijnd begrip van wat werd verstaan onder ‘het geven van 

onderwijs is vrij’. Thorbecke zag vrijheid van onderwijs als klassiek grondrecht (het recht dat burgers 

tegen de staat beschermt) en niet als een ouderrecht. Het werd echter door orthodoxe protestanten 

wel opgevat als een ouderrecht, waarbij het uitgangspunt voor hen kwam te liggen bij het recht van 

de ouders om hun kinderen naar hun eigen opvoedkundige opvattingen onderwijs te laten geven.56 

Deze interpretatie werd door orthodoxe groepen en katholieken aangegrepen om het verlangen naar 

vrije scholen kracht bij te zetten. De onderwijswet van 1857, die uit de Grondwet voortvloeide, bood 

daarop goede kansen.57 

4.2 De onderwijswet van 1857  

De praktische invulling van het grondwetsartikel kwam met de wetgeving van 1857. Er ontstonden 

verschillen over de vraag hoe het christelijk onderwijs vorm moest krijgen. De nieuwe wet, die in het 

parlement werd verdedigd door Réveil-aanhanger minister J.J.L. van der Brugghen, wilde een einde 

maken aan de lange strijd over het al dan niet algemeen godsdienstige karakter van het openbaar 

onderwijs.58 In tegenstelling tot zijn geestverwant Groen van Prinsterer opteerde Van der Brugghen 

niet voor een herprofilering van het protestantse karakter en evenmin voor ont-protestantisering van 

het openbaar onderwijs of een opdeling in protestantse, katholieke en joodse gezindtescholen. Hij 

koos voor de vrijheid van ouders om protestants-christelijke scholen op te richten. De wet bepaalde 

daarom dat, indien ‘de kinderen van het bezoeken der openbare school, uit hoofde van 

godsdienstige bezwaren der ouders, worden teruggehouden’, de mogelijkheid moest bestaan om 

bijzondere scholen op te richten.59 

Voor Groen van Prinsterer en zijn medestanders voelde deze nieuwe wet als verraad en in 

sterke retoriek verwoord ‘[werkte] Van der Brugghen er aan mee, dat de Bijbel van de openbare 

school zou verdwijnen’. 60 Van der Brugghen deelde Groens idee niet van openbare christelijke 

staatsscholen en van ‘kerkgenootschappelijke scholen’ voor de afgescheidenen als uitzondering. 

Deze gedachte van Groen, op basis van zijn visie op de christelijke staat, leefde bij een kleine groep 

van orthodoxe protestanten. Van der Brugghen wilde als regel openbare neutrale scholen, met de 

keuzemogelijkheid voor godsdienstvakken als bijzondere vorm, en vrije christelijke scholen voor een 

                                                           
55 K. de Jong, ‘Het ontstaan van de onderwijspacificatie van 1917’, in: J.S. van den Berg e.a. (red.), ‘Een 
onderwijsbestel met toekomst…’, 75 jaar onderwijspacificatie 1917-1992 (Amersfoort 1992) 17. 
56 Onderwijsraad, Advies “Richtingvrij en richtingbepalend” (Den Haag 2006) 35-36.  
57 Houkes, Christelijke vaderlanders, 29-30. 
58 Boekholt, ‘De onderwijswet van 1801’, 27-28. 
59 Aangehaald: Braster, ‘Het openbaar onderwijs als kameleon’, Tot burgerschap en deugd, 132. 
60 Stilma, De School met den Bijbel in historisch-pedagogisch perspectief, 124-125. 



30 

breed publiek. Hij wachtte tevergeefs op de medewerking van de Hervormde Kerk richting het 

christelijk onderwijs.61 Die bleef uit, omdat de kerk ook vasthield aan het idee van de openbare 

school voor christenen en niet-christenen.62  

 Historicus G.J. Schutte verklaart de keuze van Van der Brugghen onder andere uit het feit dat 

hij sympathiseerde met de zogenaamde ethisch-irenische richting. De praktijk van een vroom 

christelijk leven ging bij Van der Brugghen voor de christelijke leer. Godsdienst was een zaak van 

innerlijke overtuiging en niet van door de overheid geborgde leerstelligheid.63 Groen was vooral 

teleurgesteld in Van der Brugghen.64 Het conflict was tragisch omdat ze samen hadden gestreden 

voor hetzelfde ideaal, maar bij de uiteindelijke oplossing elkaar niet vonden.65 De protestantse 

publicist P. Oosterlee stelde: ‘Zeer waarschijnlijk heeft de christelijke school haar opkomst minder 

aan haar voorstanders dan aan haar bestrijders te danken.’66 Groen zette zich daarop namelijk in 

voor de oprichting van het Christelijk Nationaal Schoolonderwijs. Het aanzien van Groen onder 

orthodox-protestantse christenen berust voor een groot deel op de inspanningen die hij verrichtte na 

1857 voor het protestants-christelijk onderwijs.67 

De nieuwe Lager-onderwijswet werd op 20 juli 1857 door de Tweede Kamer aanvaard. Dit 

gebeurde zonder het toekennen van subsidie aan het bijzonder onderwijs, waardoor het voor 

orthodoxe protestanten in de praktijk moeilijk bleef om bijzondere scholen op te richten. Dat werd 

door de meerderheid in de Kamer, in de lijn van Thorbecke, gezien als een particulier initiatief. 

Bovendien werd de staat al geconfronteerd met extra oplopende kosten om het openbaar onderwijs 

inhoudelijk te versterken. Zo werden nieuwe vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, kennis der 

natuur, meetkunde en zingen verplicht, naast lezen, schrijven, rekenen en Nederlandse taal. Er 

werden ook facultatieve schoolvakken aan het lager onderwijs toegevoegd: moderne talen, 

wiskunde, landbouwkunde, gymnastiek, tekenen, en handwerken voor meisjes, in de vorm van een 

uitgebreid lager onderwijs (ulo). Er kwamen minimum-salarisschalen voor onderwijzers, met recht op 

pensioen. De opleidingseisen werden aangescherpt. Het maximum aantal leerlingen per onderwijzer 

werd nu vastgesteld. Hierdoor werd het klassikaal onderwijs, dat sinds de onderwijswet van 1806 

verplicht was, sterk bevorderd. De klassenonderwijzer werd meer een gegeven en er werd een begin 

gemaakt met het indelen van het schoolgebouw in lokalen. Er kwam een wettelijk kader voor 

                                                           
61 J.J.L van der Brugghen, Open brief aan de bestuurders en leden der Hervormde Kerk in Nederland (Utrecht 
1860); P. Oosterlee, Geschiedenis van het christelijk onderwijs (Haarlem 1929) 63. 
62 Rosendaal, Naar een school voor de gereformeerde gezindte, 25-28. 
63 G.J. Schutte, Mr. G. Groen van Prinsterer (2de druk; Goes 1977) 107. 
64 Groen verbrak de vriendschap en weigerde Van der Brugghen de volgende dag de hand te geven. Groen 
wilde eerst schuldbetekenis. Het conflict is nooit opgelost. Groen voelde zich verraden en bedrogen.  
65 Schutte, Mr. G. Groen van Prinsterer, 111. 
66 Oosterlee, Geschiedenis van het christelijk onderwijs, 197. 
67 Schutte, Mr. G. Groen van Prinsterer, 72. 
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rapportages over de staat van het (openbaar en bijzonder) onderwijs door inspecteurs en 

schoolopzieners, waardoor de overheid inhoudelijk afstand kon nemen.68  

Hoewel de belanghebbenden teleurgesteld waren over het uitblijven van financiering, gaf de 

onderwijswet van 1857 wel formele ruimte voor leerstellig godsdienstonderwijs in christelijke 

scholen, omdat de vrijheid van onderwijs wettelijk was geregeld. Het christelijke karakter van de 

openbare school maakte daarbij niet direct plaats voor een neutrale houding ten opzichte van 

godsdienst en levensbeschouwing. Het onderwijs bleef nog lang voldoen aan de lokale behoeften van 

orthodoxe ouders, waardoor conflicten werden voorkomen. Menige openbare school zou daardoor 

nog decennialang een christelijke sfeer ademen.69 De overheid wist in de hele negentiende eeuw met 

succes het schoolverzuim terug te dringen, door een pakket aan (sociale) stimulerende 

maatregelingen.70 Het openbaar onderwijs bleef de regel en het christelijk onderwijs werd erkend als 

een bijzondere vorm. Er veranderde in eerste instantie dan ook weinig in het aandeel van het 

openbaar en het christelijk onderwijs. In 1825 was 68 procent van het lager onderwijs openbaar 

onderwijs, in 1870 was dat aandeel zelfs gestegen naar 77 procent. In 1920, met de komst van de 

Lager-onderwijswet, daalde het percentage naar 55 procent.71 Het was A. Kuyper, de opvolger van 

Groen van Prinsterer, die een orthodox volksdeel wist te mobiliseren voor zijn ideeën en de groei van 

het protestants-christelijk onderwijs als bijzondere vorm sterk bevorderde.  

4.3 A. Kuyper 

In de Hervormde Kerk was onder invloed van opwekkingsbewegingen een breed scala aan richtingen 

ontstaan en de spanningen daartussen liepen op. De verdraagzaamheid van de hervormde 

kerkbesturen jegens de verschillende richtingen – van modern tot orthodox – liep tegen haar grenzen 

aan. In 1886 kwam het tot een scheuring binnen de kerk, die bekend staat als de Doleantie (van 

‘doleren’ = klagen) onder leiding van Kuyper. Hij stond een kerk voor op basis van de Drie 

Formulieren van Enigheid.72 Voor de Hervormde Kerk was deze scheuring vooral symbolisch een hard 

gelag, omdat nu een meerderheid van de Nederlandse bevolking niet langer meer hervormd was. Na 

moeizaam overleg en met persoonlijke inzet van Kuyper verenigden de dolerende kerken zich in 

1892 met een groot deel van de gemeenten uit de Afscheiding van 1834 tot de Gereformeerde 

Kerken in Nederland.73 

                                                           
68 Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school, 150-152. 
69 Braster, ‘Het openbaar onderwijs als kameleon’, Tot burgerschap en deugd, 134.  
70 Bakker, Noordman en Rietveld-van Wingerden, Vijf eeuwen opvoeden in Nederland, 480. 
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Deze Gereformeerde Kerken in Nederland omvatten ongeveer 8 procent van de bevolking. Ze 

vormden een hechte gemeenschap. Er bleven daarnaast orthodox-protestantse afgescheiden 

kerkgenootschappen bestaan en ook in de Hervormde Kerk bleven orthodoxe groepen, zoals de 

confessionelen en de ethischen. In deze kerk ontstond in 1906 een Gereformeerde Bond van 

orthodoxe christenen. Zij wezen een kerkscheuring af, omdat ze de Hervormde Kerk als nationale 

kerk wilden behouden, naar de opvatting van Groen. Ze hadden de ambitie om de ‘vaderlandse kerk’ 

van binnenuit te reformeren. Met Kuyper waren ze wel voorstanders van protestants-christelijk 

onderwijs. Kuyper richtte zich tegen de in zijn ogen liberale schoolpolitiek van de negentiende eeuw. 

Hij steunde orthodoxe protestanten in hun streven naar christelijk onderwijs, maar los van de staat.74  

Kuyper rechtvaardigde de acties van deze orthodoxe protestanten op maatschappelijk 

terrein met zijn visie op de ‘gemeene gratie’, die het nemen van verantwoordelijkheid voor de 

samenleving theologisch motiveerde. Volgens deze opvatting van de algemene genade zou God de 

wereld na de zondeval niet aan zichzelf hebben overgelaten om uitsluitend de gelovigen daaruit te 

redden, maar zou Hij haar nog steeds in genade leiden. Zo ontsloot God, volgens Kuyper, in de 

wereld en in de cultuur mogelijkheden die tot zijn heerlijkheid dienden. Het moest christenen niet 

alleen om de kerk, maar ook om de wereld gaan. Hij legde met zijn opvatting over ‘soevereiniteit in 

eigen kring’ de verantwoordelijkheid voor de samenleving niet bij de overheid neer, maar bij de 

onderscheiden maatschappelijke kringen. Hij streefde naar een vrije kerk, een vrije school en vrije 

sociale organisaties. Zo ontstonden er gereformeerde jongelingsverenigingen binnen de kerk, die 

expliciet het christelijk burgerschap uitdroegen.75 

  Kuyper nam met deze visie afscheid van het ideaal van Groen, de voorman van de 

orthodoxie in de Hervormde Kerk, die Nederland als protestantse natie zag. Kuyper omarmde de 

scheiding tussen kerk en staat. Christenen moesten zelf, los van de overheid, werken aan het 

christelijk karakter van de samenleving door actief te zijn in de politiek, in het onderwijs (zo richtte hij 

in 1872 een Anti-Schoolwet Verbond op), in de media of op welk terrein dan ook. Volgens Kuyper zou 

er een christelijke samenleving kunnen ontstaan als het volk een gekerstende ‘volksgeest’ had, die 

bepalend was voor de identiteit van een land.76 In Amerika zag hij de ontplooiing van Gods schepping 

in zijn ideale vorm, omdat kerk en politiek daar naast elkaar streden voor een christelijke 

samenleving. Vanuit dit idee had Kuyper zijn volksdeel opgeroepen om te blijven strijden tegen het 

ongeloof op alle terreinen van het leven. In 1898 vatte hij zijn ideeën samen in zes lezingen met als 

kern:  
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Twee wereldbeschouwingen worstelen met elkaar in een kamp op leven en dood. Het 

modernisme wil een wereld uit de natuurlijke mens en die mens uit de natuur opbouwen, en 

daarentegen al wie voor Christus als de Zone Gods eerbiediglijk neerknielt, wil voor de 

wereld de Christelijke erfenis bewaren, om haar, dank zij die erfenis, een nog hoger 

ontwikkeling te doen tegengaan. Dat is de strijd in Europa, de strijd ook in Amerika, en het is 

die principiële strijd, die in het kleine Nederland straks veertig jaren van mijn ten avond 

neigend leven heeft uitgeput.77 

 

Kuyper zag de staat als een ondersteuner die goede randvoorwaarden schiep voor particulier 

initiatief. Daarmee zou de staat de pluriformiteit van de Nederlandse samenleving erkennen en geen 

keuze tussen godsdienstige of niet-godsdienstige opvattingen maken.78  

Met de aanvaarding van de Grondwet van 1848 waren de parameters gegeven waarbinnen 

de vrijheid van onderwijs zich ontwikkelde. De overheid verloor het monopolie op onderwijsgebied, 

maar wel met extra bescherming van het openbaar lager onderwijs. Het werd nu mogelijk gemaakt 

om zonder toestemming van de overheid en naar eigen verlangens scholen voor bijzonder onderwijs 

op te richten, wel zonder financiële overheidssteun. Het werd door orthodoxe protestanten onder 

leiding van Van der Brugghen in 1857 benut als een kans om het ouderrecht vorm te geven in het 

stichten van vrije erkende scholen. Voor Groen lag dat anders: kerk en staat konden niet zonder 

elkaar, met het openbaar christelijk onderwijs als belangrijk bindmiddel.  

 

5. PROTESTANTS-CHRISTELIJK ONDERWIJS ALS BIJZONDERE VORM 

5.1 De onderwijswetten van 1878-1920 

Het debat tussen de voor- en tegenstanders van openbaar onderwijs verscherpte zich doordat ook 

de rooms-katholieken na 1869 duidelijker kozen voor leerstellig godsdienstonderwijs, in navolging 

van de orthodoxe protestanten. De Grondwet van 1848 en vooral de onderwijswet van 1857 boden 

goede mogelijkheden. Toen in 1877 de liberalen de verkiezingen wonnen, presenteerde de 

sociaalliberale kabinetsleider J. Kappeyne van de Coppello een nieuwe onderwijswet. De nadruk 

kwam te liggen op verbetering van de onderwijskwaliteit en een strikte voortzetting van de gedachte 
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dat het openbaar onderwijs neutraal diende te zijn in godsdienstig opzicht.79 Daarnaast werd nuttig 

handwerken voor meisjes een verplicht vak. Het schoolhoofd moest een schoolplan opstellen. 

Bovendien werden de klassen kleiner, waardoor kleine ‘eenmansscholen’ in hun bestaan werden 

bedreigd omdat het maximale aantal leerlingen per leraar op veertig werd gesteld. De staat trad op 

als subsidiegever voor het openbaar onderwijs.80 

De onderwijswet van 1878 moest de kwaliteit van het onderwijs, van de onderwijzers en van 

de schoolgebouwen verbeteren. De kosten hiervan zouden voor 30 procent worden gedekt door 

subsidies van het rijk. De overige 70 procent werd door de gemeenten opgebracht. Deze subsidies 

golden niet voor het bijzonder onderwijs. Dat betekende dat schoolbesturen voor het christelijk 

onderwijs de opgelegde kwaliteitseisen zelf moesten financieren; deze konden niet verhaald worden 

bij de gemeenten of het rijk. In de praktijk betekende dit dat burgers die voor bijzonder onderwijs 

kozen tweemaal voor het onderwijs betaalden, via de belasting en uit eigen gelden. Dit werd door 

orthodoxe protestanten onder leiding van Kuyper als onrechtvaardig gezien. Toen de wet op 18 juli 

1878 door de kamer werd aanvaard, was dat de aanleiding voor een volkspetitionnement. Hierbij 

trokken de orthodoxe protestanten samen op met de rooms-katholieken in de strijd tegen wat werd 

gezien als de bevoorrechte positie van de openbare staatsscholen.81  

In de week van 22 juli tot 27 juli 1878 verzamelden op honderden plaatsen in Nederland 

orthodoxe protestanten en katholieken vele duizenden handtekeningen tegen de nieuwe wet. Het 

protestantse deel verzamelde 300.000 handtekeningen en de katholieken 164.000. Daarmee had 

bijna een half miljoen volwassenen van de in totaal vier miljoen inwoners van Nederland tegen de 

nieuwe schoolwet geprotesteerd.82 De gelovige burger bleek vanuit zijn kerklidmaatschap betrokken 

bij de publieke zaak. Kerk en natie vielen niet langer samen, waarbij de kerk belangrijker was dan de 

natie. Orthodoxe protestanten kunnen daarom omschreven worden als ‘christelijke vaderlanders’.83  

Tot in de jaren tachtig van de negentiende eeuw hadden eerst Groen en later Kuyper het 

gezicht van de parlementaire poot van de antirevolutionaire richting bepaald – in 1879 

georganiseerd in de Antirevolutionaire Partij. Hun rol werd aangevuld door de Kamerleden A. 

Mackay en A.F. de Savornin Lohman. In ruil voor een grondwetswijziging ten gunste van hervorming 

van het kiesrecht werd met de liberalen overeengekomen dat ook bijzondere scholen onder de 

bepalingen van de bestaande Grondwet in aanmerking konden komen voor subsidie. Toen de 
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80 Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school, 152-153. 
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uitbreiding van het kiesrecht in 1888 de confessionelen aan een meerderheid hielp, gaf dat aan de 

antirevolutionaire politicus Lohman en de regeringsleider Mackay gelegenheid om aan bijzondere 

scholen rijkssubsidie toe te kennen. Dit werd vastgelegd in de gewijzigde onderwijswet van 1889. 

Daarmee werd het plurale karakter van de natie in principe aanvaard en de idee van de christelijke 

staat opgegeven. De nieuwe zienswijze komt tot uitdrukking in een overheid die gemeenschappen of 

volksdelen faciliteert, waardoor de christelijke scholen deels rechtsgelijkheid verkregen ten opzichte 

van het openbaar onderwijs. Bovendien werd het mogelijk gemaakt dat ze in de toekomst voor meer 

subsidiëring in aanmerking zouden komen.84 

Het was dezelfde De Savornin Lohman die uiteindelijk, na 1913, met de liberaal D. Bos de 

architect zou worden van de grondwettelijke gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs, op 

basis van de principes vastgelegd in 1889. Deze schoolwet van 1889, waarin een begin gemaakt werd 

met de financiële gelijkstelling, vormde een breuk met de principes die ten grondslag lagen aan de 

liberale schoolwet van 1878. Dit was een overwinning van de orthodoxe antirevolutionairen en hun 

katholieke coalitiepartners. Het protestants-christelijk onderwijs als bijzondere vorm werd daarmee 

een reële mogelijkheid.85 Voor de confessionele partijen vormde de band school-ouders het 

belangrijkste argument om financiële gelijkstelling af te dwingen. Daarvoor moest het bijzonder 

onderwijs uiteindelijk de regel worden.86 De regering verwierp eind jaren tien zowel dit idee als de 

gedachte van een absolute neutraliteit van het openbaar onderwijs. Het voorstel om de tekst 

‘christelijke en maatschappelijke deugden’ in de schoolwet te vervangen door ‘maatschappelijke 

deugden’ werd door de CHU-onderwijsminister De Visser afgewezen. Hij verdedigde dit door te 

stellen dat met het woord ‘christelijk’ uitdrukkelijk werd uitgesproken dat ‘naast het aanbrengen van 

kundigheden en de lichamelijke opvoeding’ ook de karaktervorming behoorde tot de taak van de 

openbare school.87  

5.2 De Pacificatie van 1917 

De ingestelde Pacificatiecommissie (bij Koninklijk Besluit van 21 december 1913) kwam in 1917 met 

een compromis.88 Het werd neergelegd in het toenmalige onderwijsartikel 192: 
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1. Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der Regeering. 

2. Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht der Overheid, en bovendien, 

voor zoover het algemeen vormend zoowel lager als middelbaar onderwijs betreft, 

behoudens het onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van den 

onderwijzer, een en ander bij de wet te regelen. 

3. Het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen, 

bij de wet geregeld. 

4. In elke gemeente wordt van Overheidswege voldoend openbaar algemeen vormend 

lager onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal scholen. Volgens bij de wet te 

stellen regels kan afwijking van deze bepaling worden toegelaten, mits tot het 

ontvangen van zoodanig onderwijs gelegenheid wordt gegeven. 

5. De eischen van deugdelijkheid, aan het geheel of ten deele uit de openbare kas te 

bekostigen onderwijs te stellen, worden bij de wet geregeld, met inachtneming, voor 

zoover het bijzonder onderwijs betreft, van de vrijheid van richting. 

6. Deze eischen worden voor het algemeen vormend lager onderwijs zoodanig 

geregeld, dat de deugdelijkheid van het geheel uit de openbare kas bekostigd 

bijzonder onderwijs en van het openbaar onderwijs even afdoende wordt 

gewaarborgd. Bij die regeling 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 den zelfden maatstaf als het openbaar onderwijs 

uit de openbare kas bekostigd. De wet stelt de voorwaarden vast, waarop voor het 

bijzonder algemeen vormend middelbaar en voorbereidend hooger onderwijs 

bijdragen uit de openbare kas worden verleend. 

8. De Koning doet jaarlijks van den staat van het onderwijs aan de Staten-Generaal 

verslag geven.89 

 

Het nieuwe onderwijsartikel werd gegroepeerd in acht delen. De oudste delen van het artikel betrof 

het eerste en het achtste lid. Het onderwijs bleef een zaak van nationaal belang en een voorwerp van 

zorg voor de overheid. Het tweede, derde en vierde lid vond zijn oorsprong in 1848. Het alleenrecht 
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89 Grondwet, artikel 192 en vgl. Handelingen TK 1916-1917, 22 november 1916. 
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van de overheid op onderwijsgebied werd toen ingeperkt. Er kwam zo een duaal bestel van openbaar 

onderwijs, gegeven door de overheid, en bijzonder onderwijs, dat uitging van individuen en 

particuliere groepen of organisaties. Er ontstond vrijheid om zonder overheidsautorisatie scholen 

voor bijzonder onderwijs op te richten, maar zonder bekostiging van de overheid. In 1917 werden lid 

vijf, zes en zeven ontworpen om de financiële gelijkstelling van het openbaar en bijzonder onderwijs 

te regelen.90    

De wet betekende dat de bijzondere school in dezelfde mate aanspraak kon maken op 

subsidie van de overheid als de openbare school. Het onderwijsartikel bevatte eveneens extra 

zekerheden voor het in stand houden van het openbaar onderwijs in termen van ‘voldoend openbaar 

algemeen vormend onderwijs’ en door het stellen van deugdelijkheidseisen ten aanzien van de 

bekostiging van beiden. Het bijzonder onderwijs kreeg vrijheid van onderwijs: in de vrijheid van 

richting, oprichting en inrichting, waaronder in ieder geval de vrijheid betreffende leermiddelenkeuze 

en de aanstelling van onderwijzers. Ter bewaking van dit onderwijscompromis werd in 1919 een 

onafhankelijk orgaan ingesteld, de Onderwijsraad, met als eerste voorzitter de gereformeerde H. 

Bavinck. Dit college ging de Tweede Kamer en de regering, gevraagd en ongevraagd, adviseren over 

hoofdlijnen van beleid en wetgeving op het gebied van het onderwijs. Deze uitkomsten werden voor 

het onderwijs bij de Lager-onderwijswet van 1920 geregeld en uitgewerkt onder leiding van de 

minister van Onderwijs, De Visser.91  

De Lager-onderwijswet 1920 kende een systeem van richtingvrije verdeling van scholen 

waarbij, volgens artikel 73, de stichting en instandhouding van bijzondere scholen uitsluitend 

afhankelijk was van aantallen leerlingen. Andere zaken werden niet expliciet genoemd. In de wet van 

1920 werd een stichtingsnorm van honderd leerlingen gehanteerd bij gemeenten met meer dan 

100.000 inwoners. Alleen in bijzondere gevallen kon hiervan worden afgeweken. De bijzondere 

school moest uitgaan van een rechtspersoon en er moest een waarborgsom worden gestort in de 

gemeentekas.92 De wetgever realiseerde zich dat verschillende ouders die tot dan toe voor hun 

kinderen van de openbare school gebruikmaakten, tot stichting van bijzondere scholen zouden 

overgaan. Verwacht werd daarbij ook dat er binnen het bijzonder onderwijs afsplitsingen zouden 

plaatsvinden. Daarin kwam, volgens de regering, de vrijheid van onderwijs (ongedefinieerd) naar 

voren, die het artikel 192 wilde brengen: ‘De wetgever mag dus niet, zooals sommige leden schijnen 

te willen, zoo-danige belemmeringen voor de oprichting van bijzondere scholen in den weg leggen, 

                                                           
90 Mentink, Vermeulen en Zoontjens, Commentaar op artikel 23 van de Grondwet, [2-4]. 
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waardoor de door de Grondwet gewilde vrijheid vrijwel illusoir zou worden.’93 De invloed van de 

ouders op de dagelijkse gang van zaken in de bijzondere school was een zaak van het schoolbestuur. 

De wetgever zag geen redenen om eisen te stellen aan de band tussen de ouders en een bijzondere 

school.94 

 Na 1857 werd de religieuze kracht van orthodoxe groepen onder leiding van Kuyper door de 

Tweede Kamer aanvankelijk onderschat. Deze protestanten benadrukten de rol van hun 

geloofsovertuiging in hun publieke optreden. De orthodoxie verving het liberale ideaalbeeld van de 

morele en deugdzame burger door de levensbeschouwelijke burger. Met de wet van 1889 werd het 

meervoudige karakter van de natie aanvaard. In het compromis van 1917 kwam de opvoedkundige 

vrijheid van ouders vanuit godsdienstige opvattingen meer op de politieke voorgrond te staan, 

omdat de vrijheid van onderwijs in de Grondwet was gewaarborgd. De vrijheid van richting was 

daarbij niet gedefinieerd: er was ruimte tussen de officiële onderwijsvrijheid en de reële 

onderwijsvrijheid. De strijd tussen het openbaar en het bijzonder onderwijs over het christelijke 

karakter van de openbare school ging daarmee door. Tegen de achtergrond van een diversiteit aan 

opvattingen binnen het protestantse onderwijs is het te begrijpen dat de oprichters van de landelijke 

schoolvereniging moeilijkheden ondervonden om te komen tot een vereniging met een 

gemeenschappelijke grondslag.  

 

6. HET CHRISTELIJK NATIONAAL SCHOOLONDERWIJS 

6.1 De eerste christelijke scholen 

De eerste christelijke kerkscholen waren in het spoor van de Afscheiding van 1834 ontstaan in 

Smilde, Ruinerwold, Dwingelo, Beilen, Zuidwolde, Meppel en Hoogeveen en verdwenen weer snel.95 

De zogenoemde kerkgenootschappelijke scholen met vaak ongediplomeerde onderwijzers stonden 

onder toezicht van een afgescheiden kerkenraad. De overheid onthield op basis van de wetgeving 

van 1806 haar autorisatie aan deze schoolstichtingen, waardoor veel initiatieven in de kiem werden 

gesmoord.96 Daarbij kreeg de overheid steun van voorstanders van de openbare school, zoals de 

schoolopzieners en het in 1842 opgerichte Nederlandsch Onderwijzers Genootschap. Zij stelden dat 

openbaar onderwijs kinderen beter beschermde tegen de willekeur van ouders, onderwijzers en 

leraren en dat het de onderlinge verdraagzaamheid meer bevorderde. In het openbaar onderwijs 
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leerden kinderen elkaar te zien als burgers, zonder te blijven hangen aan het verschil van het belijden 

van het geloof.97  

De afgescheidenen waren, net als de vrijgemaakten later, van mening dat het onderwijs 

rechtstreeks geënt diende te zijn op de gezinsopvoeding en de vorming vanuit de kerk in Bijbelstudie 

en catechese. Daarmee doorkruisten zij het streven van Groen, die eerst ijverde voor een openbare 

christelijke school, ofwel een christelijke overheidsschool, en later voor openbare gezindtescholen 

(protestants, katholiek en joods) als uitdrukking van het protestantse karakter van de natie. De 

afgescheidenen stonden voor kerkscholen die zich in hun grondslag bonden aan een kerk met een 

gereformeerde belijdenis, te weten de Drie Formulieren van Enigheid.98  

Naast openbare waren er ten tijde van de Afscheiding ook bijzondere scholen. Onder een 

openbare school werd een school verstaan die werd gefinancierd uit een publieke kas. Kerkelijke 

kassen werden ook gerekend tot de publieke kas. De bijzondere scholen waren onderverdeeld in 

scholen van de eerste klasse (uitgaande van instellingen of schoolverenigingen en vooral gericht op 

onderwijs aan bedeelden) en die van de tweede klasse (de zogeheten particuliere scholen, die 

werden betaald uit school- of kostgelden). Omstreeks 1811 bestonden er in de Nederlanden, de 

Generaliteitsgebieden niet mee gerekend, 1806 openbare en 1132 bijzondere scholen. Ze waren vrij 

evenredig verdeeld naar eerste en tweede klassen.99 Er konden verschillende bijzondere 

bestuursvormen worden onderscheiden. De zogenoemde associatieschool werd bestuurd door een 

oudervereniging van ouders uit verschillende kerkgenootschappen. Leden van de kerkvoogdij en de 

diaconie vormden vaak een kerkgenootschappelijke school. De derde vorm, de commissieschool, 

werd bestuurd vanuit personen van een plaatselijke commissie. Het was ook mogelijk om vanuit 

particuliere verenigingen tot oprichting van scholen te komen. Tot slot bestond de optie dat de 

onderwijzers zelf schoolgeld hieven voor een school voor eigen rekening.100 

In 1841 werd een eerste protestants-christelijke school geopend aan de Bloemgracht in 

Amsterdam, op basis van een oneigenlijke toepassing van artikel 28 van de onderwijswet van 1806. 

Deze toepassing had betrekking op de armenzorg, waardoor autorisatie was gegeven als bijzondere 

school, behorende tot de eerste klasse. Feitelijk behoorde de Amsterdamse school als particuliere 

school tot de tweede klasse en had daarmee geen recht op subsidie. De overheid weigerde daarop 

autorisaties in Den Haag, Ommen, Gorinchem, Harlingen, Zwolle, Leeuwarden, Dordrecht en Axel. Na 
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100 Stilma, De school met den Bijbel in historisch-pedagogisch perspectief, 119-122. 



40 

veel overleg, discussies en rechtszaken kwamen er toch erkende christelijke lagere scholen van de 

eerste klasse als bijzondere vorm. In 1844 gebeurde dit in Nijmegen op initiatief van J.J.L. van der 

Brugghen, in Den Bosch in 1846 door ds. H. de Cock, de zoon van ds. Hendrik de Cock uit Ulrum, in 

1847 in Nijkerkerveen door ds. C.C. Callenbach en in 1848 in Amsterdam op voorstel van de in 

christelijke kringen bekende deurwaarder J.A. Wormser.101 

Kleine groepen orthodoxe protestanten trachtten na de invoering van de wet van 1857, die 

het bijzonder onderwijs in de onderwijswetgeving verder legitimeerde, hulpfondsen te stichten. Het 

openbaar onderwijs werd niet langer vertrouwd. Er kwam meer verband in het orthodoxe streven 

door de oprichting van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs (CNS) in 1860 op 

initiatief van Groen van Prinsterer, die het protestants-christelijk onderwijs bleef bevorderen, al was 

het niet meer openbaar. De nieuwe vereniging vloeide voort uit de hervormde Vereeniging in het 

Belang van de Inwendige Zending, opgericht in 1859 door leden van de Réveilkring uit Amsterdam.102 

Zowel de ethisch-irenische als de nieuwe moderne richting in de Hervormde Kerk had een 

kritische houding tegenover het protestants-christelijk onderwijs. Beide waren in de eerste plaats 

positiever over het christelijke gehalte van de openbare school, en in de tweede plaats beducht voor 

een opdeling van de natie op basis van godsdienstige richting, omdat in hun ogen het lidmaatschap 

van de Hervormde Kerk samenviel met het burgerschap van Nederland. Ze vonden in de derde plaats 

het christelijk onderwijs in zijn vormgeving niet onderscheidend genoeg ten opzichte van het 

openbaar onderwijs. Het leek hun een plus op de openbare school, meer niet. Ten slotte liet volgens 

hen de kwaliteit van het christelijk onderwijs te wensen over.103 Het openbaar onderwijs stond er 

kwalitatief gezien beter voor door zijn oude bevoorrechte positie. Het kende rond 1860 betere 

huisvesting, bekwamere leerkrachten, beproefdere methodieken en betere opleidingsscholen en 

toezicht.104 Dat alles weerhield Groen er niet van om het protestants-christelijk onderwijs verder 

vorm te geven.  

6.2 Het ontstaan van het Christelijk Nationaal Schoolonderwijs 

De vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs werd op 30 oktober 1860 opgericht. Het is 

daarmee de oudste organisatie op het terrein van het protestants-christelijk onderwijs. Het bestuur 

was opgedragen, zoals gebruikelijk in die tijd, aan voorname heren van stand: ‘Mr. I. de Neufville, Mr 

P.I. Teding van Berkhout, P. van Eik, J.A.E. Simon Thomas en N.M. Feringa, terwijl als honoraire leden 

daaraan werden toegevoegd, de heeren: Mr. G. Groen van Prinsterer en Ds. L. van Rhijn.’105 De 
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doelstelling was eenvoudig verwoord in artikel 1 van het conceptreglement: ‘De Maatschappij stelt 

zich ten doel het bevorderen van de belangen van het Christelijk schoolonderwijs in Nederland.’106 Ze 

maakte dit waar door christelijke scholen en opleidingen tot onderwijzers te subsidiëren en door het 

onderwijs inhoudelijk te versterken. Groen hekelde hierbij het ontbreken van een duidelijke 

christelijke sfeer op de openbare scholen en benadrukte daarmee vooral de levensbeschouwelijke 

bezwaren. De christelijk-nationale school moest daar verandering in brengen. De school kreeg als 

taak de kinderen bij Jezus te brengen. Hij vond het wenselijk dat de openbare school neutraler werd 

en niet de kleur van de christelijke omgeving aannam. Het opvoeden tot algemene christelijke 

deugden was er in zijn ogen onmogelijk geworden. Hij wilde het zogenoemde kwaad van de neutrale 

scholen bestrijden met de oprichting van zoveel mogelijk protestants-christelijke scholen. Het 

christelijk onderwijs moest zich nu inhoudelijk gaan onderscheiden van het openbaar onderwijs.107 

Van een eensgezinde protestantse visie op het lager onderwijs was geen sprake, vooral niet 

sinds 1857.108 De ethisch-irenischen, onder leiding van P.D. Chantepie de la Saussaye en N. Beets, 

waren voorstanders van een openbare school met een algemeen christelijk karakter én protestants-

christelijk onderwijs als aanvulling na schooltijd. Ze wilden met het ontstaan van het protestantse 

onderwijs als bijzondere vorm deze visie niet opgeven. Deze christelijke scholen waren slechts uit 

nood geboren. Zij zagen de school als een symbool van nationale eenheid, als een instituut voor het 

hele volk en niet voor slechts een deel daarvan. Ze wilden vasthouden aan het aloude idee, dat ook 

Groen eerder huldigde, van de openbare christelijke volksschool. Deze school had als taak kinderen 

te behouden bij of terug te brengen naar het positief-christelijke leven.109  

Groen was van mening dat christelijke ouders voor de opvoeding van hun kinderen moreel 

gedwongen waren aan te kloppen bij het Christelijk Nationaal Schoolonderwijs. Er was in zijn ogen, 

na 1857, geen echt alternatief meer. Het openbaar onderwijs zag Groen nu als strikt neutraal, wat 

het in feite niet was. Er ontstonden zo twee tegengestelde opvattingen: protestants-christelijk 

bijzonder onderwijs versus openbaar onderwijs met leerstellige aanvulling. Groen en zijn opvolger 

Kuyper wilden op dit punt helderheid, wat echter tegelijk leidde tot nog meer verdeeldheid.  

 

7. RUIMTE VERSUS RICHTING BINNEN HET PROTESTANTS-CHRISTELIJK ONDERWIJS 

                                                           
in: A. Goslinga & J. Woltjer (red.), De Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs 1860-30 october-
1935 (Wageningen 1935) 8. 
106 Conceptreglement van N.M. Feringa, 12 april 1860 aangehaald in: De Vereeniging voor Christelijk Nationaal 
Schoolonderwijs, 92. 
107 De Bruin, Het ontstaan van de schoolstrijd, 227-228.  
108 Rosendaal, Naar een school voor de gereformeerde gezindte, 25. 
109 D. Langedijk, ‘De geboorte van de Vereeniging voor Christelijk-Nationaal Schoolonderwijs’, in: M. van 
Grieken en E. Venema, De vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs, 1860-1935 
(Rotterdam/Amsterdam 1935) 59-84; A. Goslinga, ‘Het conflict Groen-Beets’, De Vereeniging voor Christelijk-
Nationaal Schoolonderwijs, 155-241. 
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7.1 Om de grondslag 

De geformuleerde grondslag van het Christelijk Nationaal Schoolonderwijs riep verzet op ter 

linkerzijde, maar ook ter rechterzijde. Groen was zelf vanaf het begin nauw betrokken bij het 

opstellen van de statuten van de vereniging, in het bijzonder artikel 1 van de grondslag van het 

verband.110 Die grondslag werd omschreven als ‘De Maatschappij, gegrond op de onveranderlijke 

waarheden, wier levenskracht zich in het tijdperk der Reformatie ook hier te lande, voor Kerk en 

School, met zegenrijken luister geopenbaard heeft, is gewijd aan de bevordering van het Christelijk-

nationaal schoolonderwijs.’111 Daarmee was de doelstelling van het conceptreglement van 12 april 

1860, dat alleen sprak over de belangen van het christelijk schoolonderwijs, nader omschreven. Deze 

grondslag werd op de vergadering van 16 november 1860 vastgesteld. Groen wilde de vereniging 

niet expliciet binden aan de gereformeerde belijdenisgeschriften. Hij was van mening dat de 

christelijke-nationale school toegankelijk moest zijn voor iedereen. De Hervormde Kerk moest tot dit 

onderwijs oproepen. Nu een openbare christelijke staatsschool volgens Groen niet meer mogelijk 

bleek, ging hij voor het een na beste: een christelijke school met nationale betekenis.112 

De vereniging wilde de belangen van het christelijk onderwijs in gemeenschappelijkheid 

stimuleren en daarom sprak de grondslag niet van een binding aan een belijdenis, maar impliciet van 

‘onveranderlijke waarheden’ die in de Reformatie openbaar waren geworden. Dat Groen voor deze 

formulering koos, had ook te maken met een andere strijd die werd gevoerd, namelijk met 

orthodoxe leden uit de afgescheiden kerken. De grondslag van de christelijke school had naar het 

idee van Groen iets te betekenen voor het in zijn ogen ‘ontkerstenende’ Nederland. De omschreven 

onderwijsdoelstelling kwam dicht bij het inwendige zendingsideaal waaruit de vereniging was 

ontstaan, namelijk om kinderen bij Jezus te brengen door te spreken ‘van christelijke 

verdraagzaamheid en liefde, [...], gelijk zij ter bevestiging van het evangelie en ter aankweeking van 

christelijke en vaderlandsche gezindheden strekt.’113 Voor dit onderwijs was in Groens visie geen 

grondslag in de vorm van een kerkelijke belijdenis nodig. Dat zou veel ouders van ethisch-irenische of 

liberale richting afschrikken. Groen wilde geen ‘sekteschool’, maar een christelijke-nationale school 

voor alle Nederlanders. Het reglement wilde de kerk aansporen tot zorg voor het onderwijs en sprak 

                                                           
110 J. Woltjer, ‘Het vijftigjarig bestaan van de vereeniging voor christelijk-nationaal schoolonderwijs herdacht.’ 
Rede gehouden in de alg. verg. van 31 oct. 1910, De Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs, 8-
14. 
111 Langedijk, ‘De geboorte van de Vereeniging’, De Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs, 93. 
112 Langedijk, ‘De geboorte van de Vereeniging’, De Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs, 71-
72; 85-90. 
113 F. Kalsbeek, J. Lens en J.B. Meijnen, Van strijd en zegen. Gedenkboek van het christelijk onderwijs, 
uitgegeven door de Vereeniging van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en de 
overzeesche bezittingen, bij gelegenheid van haar vijftigjarig bestaan, 1854-1904 (Leiden 1904) 74; 
Aangehaald: Dubois, ‘De grootste zaak: de kinderen tot Christus brengen’, De school met de Bijbel, 26. 
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daarom van een ‘Verplichting van elke Christelijke en dus inzonderheid van de Hervormde Kerk, om 

hierin te voorzien door Gemeentescholen.’114 

Er ontstonden bezwaren vanuit de afgescheiden kerken in Friesland, Noord-Holland en de 

Theologische School van de afgescheiden kerken. In de geest van de Afscheiding vond men de 

grondslag van de christelijke-nationale school te vrijblijvend en wenste men ‘een meer bepaalde of 

wil men liever een meer beperkte dan die van het [CNS]’, om er zeker van te zijn dat een christelijke 

school orthodox zou zijn. De grondslag van het CNS, die rustte op ‘de algemene grondwaardheden 

[…] der Hervorming’, was in de ogen van de afgescheidenen te breed en te ruim.115 Het ging om een 

koppeling aan de Drie Formulieren van Enigheid. De afgescheidenen waren bevreesd dat de 

christelijke beginselen op een christelijke-nationale school vanuit een hervormde diversiteit niet in 

goede handen was. Op den duur zou een algemeen-christelijke basis niet te verenigen zijn met het 

christelijk beginsel, was hun opvatting. Zo waren veel schoolhoofden van hervormde afkomst en de 

afgescheidenen maakten zich zorgen over de plaats van de christelijke beginselen in de opleiding tot 

onderwijzer.116  

Het hoofdbestuur van het CNS reageerde in 1865 met een ‘Nadere Verklaring’. In deze 

verklaring werden de ‘onveranderlijke waarheden’ explicieter omschreven, echter zonder de Drie 

Formulieren van Eenheid te noemen, om zo de broze eenheid te bewaren. Een verwijzing naar de 

oudste belijdenis van de kerk, het Apostolicum,117 moest volstaan: ‘Alzoo, als grondslag van 

samenwerking kent de Vereeniging geen andere basis dan het Apostolisch Christendom. Ieder 

belijder van de Christus der Schriften is haar welkom.’118 Deze verklaring bracht niet de gewenste 

rust.  

7.2 Toenemende interne spanningen 

Binnen het CNS werd de onrust groter door het schrijven van de Friese hervormde predikant G.J. Vos 

Az. te Oostmeer in het Kerkelijk Weekblad. Hij vond dat naar de geest van het reglement van het CNS 

elke onderwijzer hervormd diende te zijn. Doordat hij zich inzette voor de stichting van een Fries 

beurzenfonds voor de opleiding van alleen hervormde onderwijzers aan de scholen van het CNS 

versterkte hij het verschil tussen hervormden en afgescheidenen. Hij verwoordde hiermee de mening 

                                                           
114 Langedijk, ‘De geboorte van de Vereeniging’, De vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs, 92. 
115 T.M. Gilhuis, ‘Meer bepaald en meer beperkt. Grepen uit de geschiedenis van Gereformeerd 
Schoolonderwijs en het Gereformeerd Schoolverband’, in: Gedenkboek. Uitgegeven ter gelegenheid van het 50-
jarig bestaan van het Gereformeerd Schoolverband, 1906-1956 (Zeist 1957) Voor onderwijs en opvoeding 55, 
Uitgaven: Gereformeerd Schoolverband, 21. 
116 Rosendaal, Naar een school voor de gereformeerde gezindte, 34-41. 
117 Het Apostolicum, ook wel ‘De Twaalf Artikelen van het Geloof’ genoemd, is het oudste en meest eenvoudige 
en algemene belijdenisgeschrift van de ongedeelde christelijke kerk. Het is in de tweede eeuw ontstaan.  
118 J. van der Waals, Het Gereformeerd Schoolverband in zijn 25-jarig bestaan (Amsterdam 1931) Voor 
Onderwijs en Opvoeding 5, Uitgaven: Gereformeerd Schoolverband, 29. 
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van een grote groep binnen de Hervormde Kerk.119 De actie zette kwaad bloed bij de afgescheidenen 

binnen de vereniging. Ze voelden zich in hun streven naar meer orthodoxe belijning buitenspel gezet. 

Het wantrouwen groeide over en weer. Daarom wilden de afgescheidenen hun kerk en de school 

meer op elkaar afstemmen om verder geestelijk verval te voorkomen. Ze hadden zich om deze 

laatste reden afgescheiden van de Hervormde Kerk. Die daad moest nu gestalte krijgen op het terrein 

van het onderwijs. Het CNS was naar hun idee te hervormd en te weinig gereformeerd. Zo kwam er 

in 1868 een breuk in de vereniging door de oprichting van de Vereeniging voor Gereformeerd 

Schoolonderwijs, die de Drie Formulieren van Enigheid tot grondslag kreeg.120  

De rust was daarmee niet teruggekeerd, want de Doleantie van 1886 riep een 

tegenbeweging op in de Hervormde Kerk. De verontwaardiging over het feit dat het CNS 

schoollokalen beschikbaar stelde voor kerkdiensten van dolerenden, leidde tot een conflict binnen 

het CNS. Toen het CNS bij haar standpunt bleef door zich niet nadrukkelijk te keren tegen de 

dolerenden, zegden veel hervormden hun lidmaatschap op. Binnen de Hervormde Kerk was een 

grote groep leden die vaak fel reageerde op Kuyper. Toen Kuyper in 1890 met het voorstel kwam 

voor de oprichting van een overlegorgaan voor het christelijk onderwijs, de Schoolraad, besloten 

hervormde predikanten (zoals de eerder genoemde Vos) tot de oprichting van een ‘zuiver’ 

hervormde schoolvereniging, het Christelijk Volksonderwijs (CVO).121 In deze vereniging werd 

expliciet de nadruk gelegd op de relatie tussen de Hervormde Kerk en de school. De hervormde 

scholen kregen als grondslag het ‘Apostolisch christendom’, ‘uitgedrukt in de Twaalf Geloofsartikelen 

en beleden in de betekenis zoals door de Nederlandsche Hervormde Kerk (“de kerk onzer vaderen”) 

eraan gehecht.’122  

Het Christelijk Volksonderwijs had meer de hele natie op het oog vanuit een inclusief 

staatsburgerschap, met een nationale pretentie en gerichtheid. Het CNS bleef pleiten voor een ruime 

vormingstaak van de christelijke school, maar met als grondslag de Bijbel en het Apostolicum. De 

inzet betrof het ene evangelie voor heel de natie. Daar had Groen van Prinsterer als evangeliebelijder 

zijn leven lang voor gestreden. In de naamgeving van het verband kwam dat ook naar voren: 

christelijk nationaal. De gereformeerden kozen voor een beperkte grondslag om het eigen orthodoxe 

onderwijs veilig te stellen.  

 

8. EEN GEREFORMEERD SCHOOLVERBAND VOOR DE GEREFORMEERDE GEZINDTE 

                                                           
119 D. Langedijk, De geschiedenis van het protestants-christelijk onderwijs (Delft 1953) 170. 
120 Woltjer, ‘Het vijftigjarig bestaan van de vereeniging’, De vereeniging voor Christelijk Nationaal, 17. 
121 Langedijk, De geschiedenis van het protestants-christelijk onderwijs, 290-291. 
122 Inventaris van het archief Ver. voor Christelijk Volksonderwijs 1890-1969 en de Ver. voor Protestants-
christelijk Kleuter- en Basisonderwijs, 1968-1976. Samengesteld door A. Th. Bloemendal (red.), HDC.VU. nr. 
814, mei 2010, 3-4. 
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8.1 Het ontstaan van het Gereformeerd Schoolonderwijs  

Het waren de afgescheiden predikanten H. op ’t Holt en J.F. ten Hoor uit het noorden van het land, 

gesteund door de afgescheiden Theologische School te Kampen, die via het weekblad van de 

afgescheidenen, De Bazuin, een oproep hadden gedaan om tot stichting van een nieuw 

schoolverband op confessionele grondslag over te gaan: het Gereformeerd Schoolonderwijs. Op 29 

mei 1868 gaven veertig personen daaraan gehoor. De inzet betrof, volgens M. Noordtzij, docent aan 

de Theologisch School: ‘de behartiging van ’t Christelijk onderwijs èn in omvang èn vooral in diepte te 

doen winnen.’123 De vereniging wilde geen kerkelijke vereniging zijn, al kreeg ze dit verwijt al snel. 

Een ieder die kon instemmen met de confessionele grondslag, kon lid worden. Het doel was het 

opleiden van jongeren tot gereformeerde onderwijzers, het ondersteunen van gereformeerde 

scholen en het streven naar samenwerking met al wat tot de belangen van het gereformeerd 

schoolonderwijs behoorde. De nieuwe vereniging werd op 10 juni 1868 opgericht.124 

Het gereformeerde onderwijs koos voor een principiële grondslag om duidelijkheid te 

verschaffen over de vormgeving van het onderwijs: ‘De vereniging heeft tot grondslag de Heilige 

Schrift naar de verklaring van de Gereformeerde Belijdenisgeschriften: de Nederlandse 

Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de 5 artikelen tegen de Remonstranten.’125 Het 

gereformeerde werd gezien als de meest zuivere vorm van het christelijk geloof. De visie op de 

opvoeding en vorming van het kind werd bepaald door de verbondsgedachte, gesymboliseerd in de 

doop van het kind in de kerk.126 

Naar de mening van het Gereformeerd Schoolonderwijs kregen orthodoxe grondwaarheden 

van de Reformatie in de Hervormde Kerk onvoldoende ruimte tegenover de invloed van ethisch-

irenischen en de moderne richting. Groen deed deze opvatting af als kerkisme. Hij taxeerde de 

Hervormde Kerk anders: breder en historisch nationaal. Het CNS probeerde nadrukkelijk, deels 

tevergeefs, rekening te houden met alle modaliteiten in de kerk. Het Gereformeerd Schoolonderwijs 

vond de grondslag van het CNS te breed en te onbestemd. Het nieuwe verband wilde zonder reserve 

kunnen spreken over de volle zuivere gereformeerde leer.127  

 Het ontstaan van het Gereformeerd Schoolonderwijs betekende niet dat er niet meer werd 

samengewerkt met het CNS. De gezamenlijke fondswerving voor het christelijk onderwijs in de Unie 

‘Een school met den Bijbel’ bleef, evenals de jaarlijkse Uniecollecte in augustus, ingevoerd naar 

aanleiding van het Volkspetitionnement van 1878. De opbrengsten werden verdeeld onder het CNS 

                                                           
123 Van der Waals, Het Gereformeerd Schoolverband in zijn 25-jarig bestaan, 10. 
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en het Gereformeerd Schoolonderwijs. De eerste voorzitter van de Unie, De Savornin Lohman, had in 

1879 in de constituerende vergadering de onderlinge christelijke verbondenheid als uitgangspunt 

genomen: ‘Om daarin te voorzien stichten wij dan nu een Unie van alle Christenen, die zich willen 

verbinden om elk op zijne wijze de belangen van de School met den Bijbel te bevorderen.’128  

De samenwerking bleek ook uit de oprichting van een christelijke Schoolraad. Op initiatief 

van de Anti-Revolutionaire Partij onder leiding van Kuyper waren vier orthodox-christelijke 

onderwijsverbanden (het Christelijk Nationaal Schoolonderwijs, het Gereformeerd Schoolonderwijs, 

de Unie School met den Bijbel en de Vereniging voor Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen), 

op 6 februari 1890 bijeengekomen om de noodzaak te bespreken van een nauwe en krachtige 

samenwerking op het gebied van het protestants-christelijk onderwijs. De schoolwet van Mackay van 

1889 maakte het namelijk voor het eerst in de onderwijsgeschiedenis in beginsel mogelijk dat een 

bijzondere school in aanmerking kwam voor overheidssubsidie.129 De Schoolraad wilde het overleg 

en de samenwerking tussen de leden bevorderen, de vormgeving van het protestants-christelijk 

onderwijs stimuleren, de samenwerking met de overheid verbeteren en de kwaliteit van het 

onderwijs versterken. Het Gereformeerd Schoolonderwijs werd, na een discussie over zijn 

toegevoegde waarde naast het CNS, in 1913 volwaardig lid van de Schoolraad. De schoolraad zag het 

Gereformeerd Schoolonderwijs eerst als een onderdeel van het CNS en niet als een apart 

schoolverband. Dit veranderde door de inzet van H. Bavinck.130 

8.2 H. Bavinck  

H. Bavinck was als theoloog begaan met het christelijk onderwijs. Hij kwam voort uit de afgescheiden 

kerken en was van 1907 tot 1911 en van 1913 tot 1917 voorzitter van het (nieuwe) Gereformeerd 

Schoolverband Verband. In 1919 werd Bavinck benoemd als eerste voorzitter van de 

Onderwijsraad.131 Op Bavincks voorstel kwam er ook meer aandacht voor het landelijke beleid, wat 

nodig was richting de overheid. In 1906 vormde hij het Gereformeerd Schoolonderwijs om naar een 

sterker Gereformeerd Schoolverband (GSV).132 Dat kreeg als taken:  

 

                                                           
128 Verslag van de constitueerende vergadering der ‘Unie’, 23 januari 1879 aangehaald, in: T.M. Gilhuis, De tien 
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 Bevordering van de uitbreiding en de bloei van het gereformeerd lager onderwijs en 

samenwerking, zoveel mogelijk, met alle voorstanders van het christelijk onderwijs.  

 Bevordering en instandhouding van de kweekscholen. 

 Ondersteuning van kwekelingen die zich laten opleiden tot gereformeerd onderwijzer. 

 Toezicht op en inspectie van het gereformeerde karakter en de deugdelijkheid van het 

onderwijs.133 

 

Bavinck wilde de gereformeerde schoolbesturen en de scholen in pedagogisch opzicht op een hoger 

plan brengen om zodoende de kwaliteit te vergroten. Hij erkende de klachten van critici die zeiden 

dat in het bijzonder christelijk onderwijs de kwaliteit niet belangrijk werd geacht. Deze heroriëntatie 

was nodig om te voldoen aan het onderwijsbeleid en hoofd te kunnen bieden aan de druk die in 

toenemende mate uitging van de wetenschap, nadat aan het christelijk onderwijs subsidie was 

toegekend.134 Bavinck was van mening dat met de schoolwet van Mackay in 1889 een nieuwe fase in 

de schoolstrijd was ingegaan. Het ging nu met de ophanden zijnde einde van de schoolstrijd niet 

langer alleen om de (in politieke zin) financiële gelijkstelling van de scholen, maar ook om de 

bevestiging en de versterking van de christelijke identiteit van het bijzonder christelijk onderwijs.135 

Hij waarschuwde voor een gekoesterd isolement in het midden van de samenleving. Het goede en 

het nuttige uit allerlei wetenschappen en wereldbeschouwingen kon worden aanvaard, maar wel 

met behoud van de christelijke uitgangspunten. De verbinding tussen christendom en cultuur ging 

hierbij voorop. De wereld was ondanks de zondeval in Gods hand en dat vroeg om verantwoorde 

bewerking. Deze visie herbergde ook de mogelijkheid van herstel van de christelijke invloed in de 

samenleving vanuit kerk en school.136 

Bavinck had moeite met de humanistische opvoedingsvisie van de rijkskweekscholen. De 

Nutskweekschool voor onderwijzers in Groningen had, sterk gevormd door de eerste directeur B. 

Brugsma, naar Bavincks mening een te romantische opvatting over het eigene van het kind. De 

andere Rijkskweekschool, die in Haarlem en opgericht door P.J. Prinsen, ging uit van het bekende 

maar volgens Bavinck verkeerde verlichtingsideaal. Het kind werd daar gezien als een tabula rasa.137 

In de visie van Bavinck vormde de opvoeding thuis en op school één natuurlijk geheel, vanwege 

dezelfde religieuze en pedagogische basis van school, gezin en samenleving. De banden hiertussen 
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moesten aangehaald en versterkt worden.138 Hij zette daarom ook in op karaktervorming, om de 

kinderen te leren gehoorzaamheid te betrachten aan de Bijbelse waarden en normen. Daarvoor 

diende een ten opzichte van het openbaar onderwijs onderscheidende christelijke pedagogiek 

ontwikkeld te worden. Volgens Bavinck moet deze: 

 

ingedacht en doorgedacht, uitgewerkt en opgebouwd, maar zij moet ook toegepast en 

verwerkelijkt worden in de practijk; zij moet in de Christelijke school vleesch en bloed 

worden. Zoo zal in den wedstrijd tusschen openbaar en bijzonder onderwijs alleen de vraag 

beslist kunnen worden, welke de beste school is. Dat is geen vraag der theorie alleen, het is 

bij uitnemendheid eene vraag der practijk. De Christelijke school moet de beste school zijn, 

omdat zij het deugdelijkst onderwijs geeft en de beste karakters vormt.139 

 

Bavinck bleef zich daarom inzetten voor de doordenking van pedagogische en didactische 

vraagstukken in het door hem opgerichte Tijdschrift voor het Christelijk onderwijs en in GSV-uitgaven. 

Zo pleitte Bavinck voor goede gereformeerde onderwijzersopleidingen en, nogal vooruitstrevend, 

voor een gereformeerde ‘model-kweekschool’ in de vorm van een expertisecentrum, als input voor 

verandering en kwaliteitszorg.140 

In zijn boek Paedagogische beginselen (1904) maakte Bavinck een verbinding tussen bepaalde 

onderwijsconcepten en theologische c.q. wijsgerig-antropologische uitgangspunten. Hij stelde dat 

opvoeding niet behoort tot de ‘neutrale zone’, maar ‘zij staat in verband met en wordt in geheel haar 

wezen door onze godsdienstige en zedelijke overtuigingen bepaald.’141 Hij zag de pedagogiek als een 

belangrijke wetenschap, die normatief levensbeschouwelijk was bepaald: ‘wat naar des Heeren 

Woord de mensch is, welke bestemming hij heeft, en hoe hij daarheen geleid kan worden.’142 De 

opvoeding kreeg daarmee in het evangelie een vaste grondslag, een onveranderlijke norm en een 

allesbeheersend beginsel. Bavinck sprak daarom van een planmatige opvoedingsactiviteit, die vanuit 

gezin en school in samenhang kon worden overgebracht. In zijn formulering van het opvoedingsdoel 

sloot hij aan bij het gangbare calvinistische ideaal: ‘Hoofdzaak en hoofddoel bij de opvoeding was dus 

de oprechte vroomheid, de waarachtige godsvrucht, de kinderlijke vreeze en dienst aan God. 

Menschen moeten in de eerste plaats menschen Gods zijn en de gerechtigheid van Zijn koninkrijk 

                                                           
138 Bavinck, ‘De taak van het Gereformeerd Schoolverband’, 16. 
139 Bavinck, ‘De taak van het Gereformeerd Schoolverband’, 21. 
140 Rosendaal, Naar een school voor de gereformeerde gezindte, 112-113. 
141 H. Bavinck, Paedagogische beginselen, (Kampen 1904) 18. 
142 Bavinck, Paedagogische beginselen, 23. 
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zoeken.’143 Hij stelde: ‘Zoo vormen wij menschen Gods; tot alle goed werk toegerust; tot alle goed 

werk volmaaktelijk toegerust’, als grondtoon van de christelijke opvoeding.144 

Bavinck heeft veel betekend voor het gereformeerd schoolonderwijs door veel op te treden als 

spreker voor plaatselijke, provinciale en landelijke (pedagogische) bijeenkomsten. Hij dacht 

conceptueel in termen van christelijke opvoeding en opleiding en droeg daarmee sterk bij aan de 

ontwikkeling van de pedagogiek vanuit christelijk perspectief. Maar tot een christelijke pedagogiek 

heeft dit niet geleid. Daarvoor was Bavinck te veel een theoloog, die vanuit dat kader de 

gereformeerde school vorm wilde geven. Bovendien ging er noodzakelijkerwijs veel aandacht uit 

naar de organisatie, waardoor er te weinig aandacht voor de verdere ontwikkeling van de 

pedagogiek was.145 De scholen hadden in deze ontstaansfase vooral baat bij praktische pedagogische 

aanwijzingen voor opvoedingszaken. Het ging erom kinderen de liefde van God bij te brengen in een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid van gezin, school en kerk.146 Het onderwijs beoogde kortom de 

‘heiligmaking’ van het kind en (her)kerstening van de cultuur.147 

Het GSV bleef worstelen met het beeld dat het zou gaan om een ‘kerkelijk’ gereformeerd 

verband. Daarom werd benadrukt dat het ging om een vereniging uit de gereformeerde gezindte, 

waartoe gereformeerden, christelijke gereformeerden (afkomstig uit de afgescheiden kerken), en 

orthodox-hervormden (met als kern de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk) 

werden gerekend.148 Het eigene van de gereformeerde school betrof de godsdienstige identiteit van 

waaruit het onderwijs werd vormgegeven. Bavinck had hiervoor goede aanzetten gegeven, maar in 

onderwijskundig en pedagogisch-didactisch opzicht moest de gereformeerde school zich verder 

vormen. Hier lagen de uitdagingen voor de toekomst. Het GSV zag zich gedwongen meer samen te 

werken met gelijkgestemden en ook met andersdenkenden om de noodzakelijke vormgeving van de 

gereformeerde school uit te bouwen. Dit streven zou echter intern verzet oproepen.  

Het Christelijk Nationaal Schoolonderwijs was in 1860 opgericht met als eerste reden om het 

christelijk onderwijs (financieel) te versterken als tegenhanger van het openbaar onderwijs. Als 

tweede reden werd de lauwheid en de berusting van de Hervormde Kerk ten opzichte van het 

christelijk onderwijs genoemd. Een probleem was het vinden van een gemeenschappelijke grondslag. 

Toen deze was geformuleerd, bleek de grondslag niet samenbindend voor alle orthodoxe 

                                                           
143 Bavinck, Paedagogische beginselen, 52.  
144 Bavinck, Paedagogische beginselen, 53. 
145 Stilma, De school met den Bijbel in historisch-pedagogisch perspectief, 147; Rosendaal, Naar een school voor 
gereformeerde gezindte, 69. 
146 P. Oosterlee, Onze opgroeiende kinderen (‘s-Gravenhage [1922]) 16. 
147 L.F. Groenendijk, ‘Piëtistische opvoedingsleer in Nederland. Balans van een kwarteeuw historisch-
pedagogisch onderzoek, Pedagogiek 22 (2002) 335. 
148 J. van der Waals, Het Gereformeerd Schoolverband van zijn 25- tot zijn 40-jarig bestaan. Voor Onderwijs en 
Opvoeding 44, Uitgaven: Gereformeerd Schoolverband (Amsterdam [1947]) 9-10.  
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protestanten, want na korte tijd scheidde eerst in 1868 het GSV zich af en later het CVO, in 1890. Het 

CVO vond de grondslag te eng. Ze wilde christelijk onderwijs voor heel het volk via de openbare en 

de christelijke school en vanuit de Hervormde Kerk. Het GSV vond de grondslag van het CNS te ruim 

en ging over tot het stichten van eigen scholen. Het GSV wenste een planmatige opvoeding voor 

kinderen, waarbij de opvoeding thuis en op school één natuurlijk geheel vormde, met de Bijbel en de 

Drie Formulieren van Enigheid als grondslag van de school. In de opvoeding draaide het erom 

kinderen toe te rusten voor het leven in relatie tot God en te leren gehoorzamen aan de Bijbelse 

waarden en normen. Tussen godsdienstige en niet-godsdienstige vakken diende een eenheid te 

bestaan, waarbij leerstellige elementen van groot belang waren.  

 

9. CONCLUSIES  

Het verlichte protestantse staatsonderwijs in de negentiende eeuw wilde opvoeden tot beschaving, 

vaderlandsliefde en burgerzin en nieuw was ook een groter accent op het volksonderwijs om 

nationale staatsburgers te vormen. Het wilde kinderen opleiden tot deugdzame christelijke 

staatsburgers om de eenheid van het land te versterken. Onderwijs werd een zaak van nationaal 

belang, zowel voor staat als kerk. Dit gebeurde vanuit het optimistische verlichte idee dat de niet-

leerstellige invulling van het christendom in het onderwijs, gedragen door de staat en de Nederlands 

Hervormde Kerk, zou leiden tot een betere samenleving voor alle Nederlanders. Het onderwijs kreeg 

zo een ruimere vormingstaak toegekend dan het opleiden tot een goed mens en kerklid. Het 

groeiende volksonderwijs, in meer deelname en minder verzuim, hielp de menselijke perspectieven 

van de volksmassa te ontwikkelen door kwalitatief beter onderwijs, maar wel los van het leerstellige 

godsdienstonderwijs van de kerk. Leerstellig godsdienstonderwijs zou verdelen en werd daarom 

aanvankelijk verboden. Orthodoxe protestanten zagen zo hun geloofsopvoeding, die zo nauw 

verbonden was aan de leer van de kerk, in gevaar komen. Hun bescheiden verzet was vernieuwend, 

en bleek uiteindelijk effectief tegenover de heersende status quo, omdat de verlicht-protestantse 

elite het orthodoxe religieuze bewustzijn van deze groepen burgers onderschatte.  

De orthodoxen raakten onderling verdeeld in de verdere vormgeving van het eigen leerstellig 

godsdienstonderwijs als erkende bijzondere vorm. De oplossing van Groen om het onderwijs 

desnoods facultatief leerstellig christelijk te maken, was te orthodox van vorm en was voor de natie 

in den brede niet aantrekkelijk. Dit voorstel bood geen oplossing voor de orthodoxe religieuze 

verlangens van afgescheidenen om naar vrijheid in geloofszaken eigen kerkscholen op te richten. Ze 

wilden hun ouderlijke doopbelofte nakomen in zelf vormgegeven onderwijs. Het was Kuyper die de 

vrijheid van het protestants-christelijk onderwijs legitimeerde, door te breken met de 

eenheidsgedachte en te pleiten voor een plurale samenleving. De afgescheidenen en ook Van der 

Brugghen hadden daar feitelijk al vóór Kuyper mee gebroken. Het ging Kuyper om de autonome 
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persoon, die vanuit kerk en religie bekwaam werd gemaakt om in de pluriforme samenleving iets 

goeds te betekenen. Daarmee keerde de orthodoxe religie terug als belangrijke factor in het 

onderwijs, nu niet meer via staat en kerk, maar via de burgers. Het christelijke vaderlanderschap 

werd met het eigen persoonlijke geloof van de ouders verbonden. De noodzakelijk geachte band 

tussen de godsdienstige opvoeding in het gezin en het godsdienstige klimaat op school werd voor 

deze orthodoxe protestanten mogelijk en gezien als het vormingsideaal.  

Het verschil tussen het CNS en het gereformeerd schoolonderwijs beperkte zich vooral tot de 

grondslag en tot het idee dat, anders dan de gereformeerde school, de christelijk-nationale school 

een opdracht zag om het Nederlandse volk te christianiseren. Dit oude ideaal van Groen paste niet bij 

het gedachtegoed van het gereformeerd schoolonderwijs, dat meer leunde op de opvattingen van 

Kuyper over de neutrale rol van de staat en van Bavinck over de opvoeding naar het evangelie als 

norm. Het gereformeerde onderwijs was meer een verlengstuk van de godsdienstige opvoeding in 

gezin en kerk. Het GSV bleef zich wel in overeenstemming met deze gedachtelijn oriënteren op 

herstel van de christelijke invloed in de samenleving, maar los van de idee van een christelijk-

nationale staat. De nadruk kwam te liggen op de levensbeschouwelijke identiteit van de school. Deze 

werd godsdienstig ingevuld, met pedagogische uitgangspunten. De basis was gegrond op Bijbelse 

waarden en normen, waarbij het in de opvoeding ging om de vorming van kinderen tot christelijke 

burgers, die een taak hadden in de samenleving. Het christelijk onderwijs werd zo voor de orthodox-

protestantse ouders het middel bij uitstek om de eigen ideologie of zingeving door te geven, zoals 

later ook zou gelden voor vrijgemaakten.  

Belangrijk voor het vervolg van deze studie is de vraag hoe vrij het christelijk onderwijs kon zijn 

ten opzichte van de staat in de verkregen vrijheid van onderwijs en tevens hoe vrij de kerk het 

christelijk onderwijs zou laten. De eerste vraag was vooral een zorg binnen het christelijk onderwijs, 

de laatste vooral bij critici van het protestants-christelijk onderwijs. Deze vragen gaan een belangrijke 

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

reactie op deze vragen – zelfs zo dat er drie varianten ontstaan. Uit een van deze varianten, het 

Gereformeerd Schoolverband, zou later in het midden van de twintigste eeuw nog een nieuwe vorm 

ontstaan: het vrijgemaakt onderwijs. Het ontstaan van het bijzondere protestants-christelijk 

onderwijs als erkende onderwijsrichting is daarmee een belangrijke ontwikkeling in de 

voorgeschiedenis van het vrijgemaakt onderwijs, te meer omdat het onderwijsartikel van 1917 geen 

toekomstige nieuwe richtingen uitsloot. 
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3. De wording van het vrijgemaakt onderwijs, 1920-1950 
 

1. INLEIDING 

De nieuwe Lager-onderwijswet van 1920, waarin een volledige financiële gelijkstelling van openbaar 

en bijzonder onderwijs werd geregeld, leidde in het land tot een nieuwe onderwijssituatie. Het was 

te verwachten dat de overheid zware financiële lasten op zich moest nemen om het onderwijs in 

goede banen te leiden. Hoe dit zou uitpakken voor het protestants-christelijk onderwijs in een 

plurale samenleving, bleef nog een vraag. Een tweede vraagstuk betrof de rol en invloed van de kerk 

op het protestants-christelijk onderwijs en vooral op de gereformeerde variant daarbinnen, waaruit 

later het vrijgemaakt onderwijs zou ontstaan. Wat zou er gebeuren binnen het Gereformeerd 

Schoolverband (GSV) als de eenheid binnen de gereformeerde kerken onder druk zou komen te 

staan? Een derde spanningsveld betrof de inzet waartoe het gereformeerde onderwijs opvoedde en 

wat de levensbeschouwelijke richting diende te zijn. De ambities om een eigen christelijke 

pedagogiek en didactiek te ontwikkelen in aansluiting met de nieuwe tijd moesten nog worden 

waargemaakt. Het betekende ongetwijfeld meer samenwerking met gelijkgestemden en 

andersdenkenden, maar zou dit niet ten koste gaan van het eigen leerstellig godsdienstonderwijs in 

de levensbeschouwelijke identiteit van de school en het orthodox christelijk vormingsideaal 

gefundeerd in het antithetisch denken van Kuyper?  

Evenmin als de Afscheiding van 1834 en de Doleantie onder leiding van Kuyper in 1886, 

kwamen de Vrijmaking van 1944 en het vrijgemaakt onderwijs uit het niets. Is nu het vrijgemaakt 

onderwijs, zoals is verondersteld, vooral en bijna uitsluitend ingegeven door de nieuwe kerkelijke 

ambities?1 De gebruikelijke uitleg is dat het ontstaan van het vrijgemaakt onderwijs vooral verklaard 

moet worden als een, door de betrokkenen als noodzakelijk gezien, gevolg van het kerkelijk conflict 

van de Vrijmaking. In het licht van de in het vorige hoofdstuk beschreven spanningen binnen het 

protestants-christelijk onderwijs is er goede reden om het ontstaan van het vrijgemaakt onderwijs 

mede te verklaren vanuit brede ontwikkelingen in dit onderwijs. De hoofdvraag van dit hoofdstuk 

luidt: hoe is het ontstaan van het vrijgemaakt onderwijs in de jaren vijftig te verklaren tegen de 

achtergrond van de ontwikkelingen in het protestants-christelijk onderwijs in de jaren 1920-1950? 

Was er sprake van continuïteit of van een breuk met het verleden? Eerst geef ik een beschrijving van 

de ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving. Paragraaf 3 gaat over de stand van zaken binnen 

                                                           
1 Door Hem het Amen, 42; H. van der Tol, ’30 jaar LVGS’. Openingswoord van de ledenvergadering op 28 
november 1981’, LVGS Mededelingenblad 24, (1981) 1; H. Veldman, ‘De Vrijmaking en het gereformeerd 
onderwijs’, in: D. Deddens en M. te Velde (red.), Vrijmaking-Wedekeer. Vijftig jaar Vrijmaking in beeld 
gebracht, 1944-1994 (2de druk; Barnveld 1994) 311-330. 
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het GSV vanaf de jaren twintig, het verband waaruit in de jaren vijftig het vrijgemaakt onderwijs zou 

ontstaan. De discussies in het GSV over de noodzakelijk geachte onderwijsvernieuwing worden 

beschreven in pararaaf 4. De gevolgen van de doorbraakgedachte in het christelijk onderwijs worden 

daarop besproken. Het betreft de Doorbraak zelf, het interne vraagstuk van het ‘onverenigbaar’ 

lidmaatschap van het GSV en van de Vereniging van Christelijke Onderwijzers (VCO) met het 

lidmaatschap van een niet-christelijke partij, en het optreden van de invloedrijke hervormde 

theoloog G.C. van Niftrik in de kwestie-Hardegarijp. In de volgende paragraaf wordt verslag gedaan 

van de toenemende onrust binnen het gereformeerde onderwijs in verband met het ontstaan van de 

Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en paragraaf 7 gaat over de verontrusting onder vrijgemaakten 

over wat zij de ‘deformatie’ van het christelijk onderwijs noemden. De aanloop naar de wording van 

het vrijgemaakt onderwijs wordt vervolgens geschetst. Tot slot worden de wordingsmotieven 

samengevat en wordt afgewogen hoe de genoemde motieven zich tot elkaar verhouden en of er 

sprake was van continuïteit of van een breuk met het verleden. 

 

2. ONTWIKKELINGEN IN SAMENLEVING EN ONDERWIJS  

2.1 Historisch-cultureel kader 

Nadat de orthodoxe protestanten in samenwerking met de katholieken in 1920 de financiële 

gelijkstelling van het christelijk onderwijs hadden bereikt, begonnen de onderlinge tegenstellingen 

groter te worden. Het zogenoemde verzuilde karakter van politiek en samenleving werd hierdoor 

versterkt en gaf een hoge mate van continuïteit en een meer centrale positie voor de christelijke 

partijen, hoewel ze in het parlement geen hecht blok vormden. De katholieke partij (RKSP) stond een 

ander Nederland voor ogen dan de twee protestantse partijen ARP en CHU, met hun historisch 

gewortelde protestants nationaal bewustzijn.2  

Een deel van de protestanten hield vast aan Kuypers ideeën over ‘antithese’ (de strijd tussen 

geloof en ongeloof) en ‘soevereiniteit in eigen kring’ en wierp zo een verdedigingslinie op tegen 

groeiende invloed van de staat. De staat diende zich niet te bemoeien met die delen van het sociale 

leven die zelfstandig konden functioneren, en waarvoor vanaf eind negentiende eeuw een scala aan 

eigen levensbeschouwelijke organisaties was ontstaan. De katholieken keerden zich met hun 

zogenaamde ‘subsidiariteitsbeginsel’ met een vergelijkbare inhoud ook tegen een te grote invloed 

van de staat. Dit beginsel van decentralisatie van functies op lokaal en regionaal niveau was niet 

gericht tegen het (sociaaldemocratische) principe van staatsinvloed als zodanig. Analoog aan deze 

veelal moeizame politieke samenwerking binnen regering en parlement voltrok zich in het 

                                                           
2 Wielenga, Nederland in de twintigste eeuw, 79. 
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interbellum op maatschappelijk vlak een proces van voortgaande vorming van hechte 

gemeenschappen.3 

Deze aparte gemeenschappen van katholieken, liberalen, socialisten en protestanten kregen 

hun eigen school, partij, vakbond en pers. Daar kwamen de omroep en organisaties op het gebied 

van sport, vrijetijdsbesteding en cultuur bij. Het ontstaan van deze verdichting van gemeenschappen, 

beter bekend als de verzuiling, valt alleen tegen de achtergrond van de discussies over de nieuwe 

inrichting van Nederland vanaf midden jaren dertig te begrijpen. Die debatten laten echter zien dat 

de gemeenschappen in deze periode zeker niet alle Nederlanders (en ook niet uitsluitend in ons land) 

in hun greep hielden. Het is dan ook maar de vraag of het begrip verzuiling voldoende weergeeft wat 

er in ons land speelde. In de laatste jaren voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog groeiden 

politieke groeperingen en onderwijsorganisaties, die elkaar de jaren daarvoor hadden bestreden, 

juist dichter naar elkaar toe. Tegelijk was er veel vooroorlogse verdeeldheid over de inrichting van 

ons land.4  

De vorming van hechte leefgemeenschappen heeft echter ongetwijfeld bijgedragen aan de 

emancipatie van volksdelen, waaronder het orthodox-protestantse volksdeel, maar alleen met in 

achtneming van al hun variëteiten. Het is beter om, in navolging van anderen, verzuiling op te vatten 

als een metafoor: ‘een aanduiding voor een vierdeling in de Nederlandse samenleving, die zich op 

zeer uiteenlopende manieren manifesteerde en die het resultaat was van verscheidene 

ongelijksoortige, maar nauw verstrengelde processen.’5 Vooral de protestanten met hun vele 

gereformeerde afsplitsingen, waaronder de Vrijmaking van 1944, vormden niet die eenheid die het 

overzichtelijke beeld van de verzuiling vaak suggereert.6 Deze definiëring van het begrip verzuiling als 

metafoor is helpend om de protestantse wereld te begrijpen als een rijke schakering van veel hechte, 

vaak onderling verdeelde gemeenschappen.  

In de periode 1918 tot 1940 kende het land slechts drie minister-presidenten, maar geen 

enkele regering maakte de termijn van vier jaar vol en de drie kabinetsleiders kenden zelfs tien 

regeringen met een gemiddelde levensduur van ruim twee jaar. Ondanks deze kabinetswisselingen 

en de grote economische crisis van de jaren dertig kwam de Nederlandse democratie door de 

geslaagde politiek van het sluiten van compromissen nooit echt in gevaar.7 Na de 

Onderwijspacificatie van 1917 leek het maximale aan gemeenschappelijkheid te zijn bereikt. De 

                                                           
3 Wielenga, Geschiedenis van Nederland, 290-291. 
4 P.H. van Dam, Staat van Verzuiling. Over een Nederlandse mythe (Amsterdam 2011) 47- 48. 
5 J.C.H. Blom, ‘Vernietigende kracht en nieuwe vergezichten. Het onderzoeksproject verzuiling op lokaal niveau 
geëvalueerd, in: J.C.H. Blom en J. Talsma (red.), Verzuiling voorbij. Godsdienst, stand en natie in de lange 
negentiende eeuw (Amsterdam 2006) 236; Wielenga, Nederland in de twintigste eeuw, 85-86.  
6 Wielenga, Nederland in de twintigste eeuw, 10. 
7 Wielenga, Geschiedenis van Nederland, 281-289; Blom, ‘Nederland sinds 1830’, Geschiedenis van de 
Nederlanden, 338-339. 
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partijen legden zich vooral toe op de vormgeving van Nederland naar eigen inzicht, waarbij het opviel 

dat de protestanten in godsdienstig, politiek en sociaal opzicht een minder grote eenheid vormden 

dan de katholieken. De confessioneel gedomineerde regeringen van katholieken met de verdeelde 

protestanten bouwden voort op de liberale grondslag van staat en economie. Nederland maakte een 

bijna blijvende economische groei door (uitgezonderd de crisisjaren en de oorlogsjaren). De 

bevolking groeide van 6,8 miljoen in 1920 naar 10 miljoen in 1950. Er was sprake van een grote 

toename van de industriële productie, interne migratie en urbanisatie, en de aanleg van 

spoorwegen, weg- en waterverbindingen zorgde voor meer mobiliteit en versnelde de modernisering 

in Nederland.8 

2.2 Vernieuwingsbeweging  

Na de Tweede Wereldoorlog kwam er kritiek op het zogeheten verzuilde karakter van ons land. 

Progressieve katholieken en protestanten streefden naar een Doorbraak: niet langer moest het 

‘geloof’ bepalend zijn voor de politieke keuze. Progressieven dienden zich in hun ogen te verenigen 

met sociaaldemocraten en vrijzinnig-democraten in één progressieve partij. De belangrijkste drager 

van deze vernieuwingsgedachte na de bevrijding was de Nederlandse Volksbeweging (NVB). Deze 

was voorbereid in St. Michielgestel, waar de Duitse bezetter vooraanstaande Nederlanders had 

gegijzeld. In de gesprekken die daar werden gevoerd, waren onder andere de hoogleraar W. 

Schermerhorn en de sociaaldemocratische dominee W. Banning voortrekkers. Volgens biograaf H.J. 

Langeveld was Schermerhorn sterk onder de invloed gekomen van het denken van de hervormde 

Banning. Voor mei 1940 was Banning, als leider van de religieuze socialisten binnen de SDAP, een van 

de pleitbezorgers van de vernieuwing in de partij geweest, die in 1937 geresulteerd had in een nieuw 

beginselprogram, waarin het marxistische gedachtegoed overboord was gezet. In het gijzelaarskamp 

was Banning geraakt door het ‘personalisme’. Het personalisme was een uit Frankrijk afkomstige 

stroming die de menselijke persoonlijkheid en de verantwoordelijkheid van het schepsel in 

gemeenschappelijkheid centraal stelde. Bannings personalistisch socialisme riep op ‘tot een ethisch 

reveil, tot een sociaal-pedagogische beweging, die, uitgaande van geestelijke premissen, moest 

streven naar een harmonisch geordende samenleving.’9 Hij wenste een herkerstening van de 

Nederlandse samenleving, waarbij het openbaar onderwijs weer christelijk nationaal geïnspireerd 

zou moeten worden, in de oude lijn van Groen van voor 1857.  

Schermerhorn wilde de nationale eenheid en saamhorigheid bevorderen boven de partijen 

uit. Dat was de reden dat samenwerking werd gezocht met de (niet-omstreden) voormalige leiders 

van de nationalistische politieke beweging, de Nederlandsche Unie Unie: L. Einthoven en J.E. de 

                                                           
8 Wielenga, Nederland in de twintigste eeuw, 42-54; 86-97; 112-120. 
9 Aangehaald: H.J. Langeveld, De man die in de put sprong. Willem Schermerhorn, 1894-1977 (Amsterdam 
2014) 161. 
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Quay. Schermerhorn wilde als voorzitter van de NVB bestaande partijen aanzetten tot de vorming 

van één nationale, vooruitstrevende volkspartij. De basis van deze partij was een combinatie van 

christelijke en humanistische beginselen op strikt ethische normen. Dit streven naar vernieuwing 

vond een sterke weerklank bij koningin Wilhelmina, die ook tot een nieuw Nederland wilde komen. 

Voor haar hadden de vooroorlogse partijen afgedaan. Wilhelmina was zo onder de bekoring van de 

vernieuwingsgedachte gekomen dat ze op eigen initiatief Schermerhorn (en de politiek meer 

bedreven W. Drees) voordroeg om tot de formatie te komen van een nieuw kabinet. Schermerhorn 

en Drees kregen als opdracht te werken aan herstel en vernieuwing van Nederland.10 De opdracht 

van Wilhelmina voorzag echter niet in een plan met doelstellingen.11  

 Velen hadden goede hoop dat de vernieuwingsbeweging in de Hervormde Kerk, met name in 

het doorbréken van de tegenstelling tussen orthodox en vrijzinnig, in de politiek zou leiden tot een 

Doorbraak van de antithese tussen de christelijke en andere partijen. Deze vernieuwingsbeweging 

was voor de oorlog al geïnspireerd geraakt door de invloedrijke Zwitserse theoloog K. Barth. De 

theologie van Barth was bedoeld als antwoord op de crisis waar het Duitse protestantisme na de 

Eerste Wereldoorlog in verkeerde. In Barths denken was het onmogelijk om God te claimen voor 

eigen opvattingen en cultuur. Het verschil tussen gelovigen en ongelovigen was voor Barth relatief.12 

Veel voorstanders uit protestantse, maar ook uit katholieke kring, zagen een Doorbraak niet als een 

prijsgeven van het christendom, maar als een bevrijding van vastgeroeste verhoudingen. Zij hoopten 

dat de christelijke boodschap daardoor weer meer gehoor zou vinden in de Nederlandse 

samenleving.13 

 Toen op 17 mei 1946 de eerste Tweede Kamerverkiezingen na de Tweede Wereldoorlog 

plaatsvonden, leek het erop dat de Doorbraak volledig was mislukt. De confessionele partijen waren 

vrijwel intact gebleven. De KVP werd met ruim 30 procent groter dan zijn voorganger RKSP. De CHU 

hield goed stand en ook de ARP met dertien zetels verloor slechts één zetel ten opzichte van 1933. 

De PvdA kreeg maar 28,3 procent van de stemmen, minder dan zijn voorgangers SDAP, VDB en CDU 

samen hadden gehad. De Doorbraak had de PvdA op het eerste gezicht weinig gebracht. In 1946 leek 

er voor de vernieuwing een te beperkt politiek draagvlak te zijn. Het land werd vooral in beslag 

genomen door grote praktische problemen, zoals de wederopbouw en de afscheiding van ‘ons Indië’. 

Gelet op de terugkeer van het vooroorlogse partijenlandschap en op de verkiezingsuitslagen leek het 

erop dat er niets was veranderd. De gevolgen werden pas later zichtbaar.14 

                                                           
10 Langeveld, De man die in de put sprong. Willem Schermerhorn, 1894-1977, 162-164; 195-205. 
11 C. Fasseur, Wilhelmina. Krijgshaftig in een vormeloze jas (2de druk; 2001 Amsterdam) 490. 
12 C. van der Kooi, Als in een spiegel. God kennen volgens Calvijn en Barth (4dedruk; Kampen 2005) 355. 
13 J.J. Woltjer, Recent Verleden. Nederland in de twintigste eeuw (Amsterdam 1992) 228-229. 
14 Woltjer, Recent Verleden, 233-234. 



57 

Na de verkiezingen van 1918 werd er logischerwijs een begin gemaakt met een ministerie 

van Onderwijs om de financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs te regelen. De 

overheid beperkte zich vooral tot het nemen van administratieve beslissingen om de regelingen uit 

te werken en daarbij werd vooral gelet op het tot ontwikkeling komen van de vrijheid van onderwijs. 

De staat bleef daarom zeer terughoudend ten aanzien van de inhouden van het onderwijs. De 

confessionele partijen zagen hier nauwlettend op toe. De overheid bleef tot 1950 in de eerste plaats 

een geldschieter voor het onderwijs, met daaraan verbonden voorwaarden. De gemeenten speelden 

daarin een steeds minder belangrijke rol. Hun taak werd teruggebracht tot het beschikbaar stellen 

van schoolgebouwen, het beheer van de openbare scholen en het doorgeven van de 

overheidsgelden aan de bijzondere scholen.15 

2.3 Het lager onderwijs 

De nieuwe Grondwet van 1917 bracht niet alleen de unieke gelijke berechtiging van openbaar en 

bijzonder onderwijs, maar bracht het bijzonder onderwijs ook nadrukkelijk onder het toezicht van de 

overheid. De overheid onderzocht de zedelijkheid en deskundigheid van het onderwijzend personeel 

en stelde eisen aan de deugdelijkheid, waarbij de Grondwet de voorwaarden van bekostiging 

bepaalde. De uitwerking in de Lager-onderwijswet stelde vervolgens het vakkenpakket van de lagere 

school definitief vast. De school werd opgedeeld in jaarklassen. De leerlingen volgden zes jaar lang de 

lessen, zoals ze in het leerplan van de school waren vastgesteld. Het onderwijs werd wettelijk 

opgedeeld in de soorten gewoon, uitgebreid en buitengewoon lager onderwijs. De financiële 

gevolgen voor de overheid van deze bijzondere gelijkstelling waren groot, met name door de snelle 

uitbreiding van het bijzonder onderwijs en door de groei van de bevolking. De overheid probeerde 

daarom op allerlei manieren de kosten te beheersen.16 

Vanwege de bekostiging werd in 1923 als extra voorwaarde gesteld, dat het bestuur van 

nieuw te stichten school moest zijn aangesloten bij een groep van bijzondere scholen. Die groep 

moest een eigen Commissie van Beroep hebben met een borgstellingsgarantie. Daarnaast mochten 

leerlingen die al een ‘gelijksoortige’ bijzondere school bezochten en deze zouden verlaten, niet 

zonder meer meegeteld worden voor de aanvraag van een nieuwe school. Vanaf 1937 ging deze 

beperking ook gelden voor het openbaar onderwijs. De overheid wilde zo het oprichten van nieuwe 

scholen ontmoedigen, omdat ze nog krap bij kas zat. Verschil van richting moest bij toepassing 

                                                           
15 Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school, 236-239. 
16 Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school, 244-247. 
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hiervan buiten beschouwing worden gelaten. In de jurisprudentie die zich rond deze bepalingen 

ontwikkelde, ging het begrip richting wel een steeds centralere rol spelen.17  

De eerste helft van de twintigste eeuw is een periode in het onderwijs waarin veel werd 

nagedacht over onderwijsveranderingen. Onderwijzers en wetenschappers als filosofen, pedagogen, 

psychologen en medici kwamen met nieuwe ideeën, zonder ze te implementeren. Deze vernieuwing 

was een zaak van individuele personen, later aangeduid als ‘reformpedagogen’. In hun visie had de 

leerstof een te centrale plaats in de school gekregen, wat ten koste ging van de individuele en brede 

ontwikkeling van het kind.18 Wat deze reformpedagogiek precies inhield, is moeilijk af te bakenen. 

Het betrof het vertrouwen in de goedheid van het kind, het geloof in de natuurlijke ontwikkeling, de 

nadruk op individuele zelfontplooiing, een afwijzing van het eenzijdige verstandelijke en het 

nauwgezet volgen van de doorgaande ontwikkeling van het kind.19 De Maatschappij tot het Nut van 

’t Algemeen was hierbij actief. Een commissie van het Nut, onder leiding van Ph.A. Kohnstamm, ging 

in 1924 naar Engeland om daar experimentele scholen te bezoeken. In hetzelfde jaar bracht ze een 

rapport uit over ‘De toekomst van ons volksonderwijs’, met een pleidooi voor een losser 

klassenverband, om de individuele ontwikkeling van het kind meer kans te geven.20 

In 1925 kwam Kohnstamm, een van de eerste hoogleraren pedagogiek aan een Nederlandse 

universiteit, met een brochure getiteld De nieuwe school. Hierin ontvouwde hij zijn denkbeelden over 

de ideale school. Hij volgde de Amerikaanse pedagoge H. Parkhurst, die in 1920 in Dalton een 

Montessori Teachers Training School (genaamd Dalton Laboratory Plan) opzette, in navolging van de 

Italiaanse M. Montessori. De nieuwe school moest volgens Kohnstamm geen keuzes maken in 

dilemma’s als intellect of karaktervorming, klassikaal of individueel onderwijs, tucht of vrijheid, 

parate kennis of vorming voor het leven. De nieuwe school moest niet in deze tegenstellingen van de 

oude school blijven hangen. Kohnstamm had bezwaren tegen aspecten van de oude school, zoals de 

eenzijdige intellectualistische richting en de verering van kennis (waarvan veel in zijn ogen 

onbruikbaar was), het gebrek aan gemeenschapszin in de school, het gebrek aan vrijheid (omdat het 

onderwijs dresseerde) en de uniforme klassikale aanpak.21 

Kohnstamm pleitte voor een nieuwe openbare, gemengde school of christelijke volksschool 

gebaseerd op christendom en humanisme als de pijlers van de Nederlandse cultuur. Daaraan 

                                                           
17 Artikel 73, eerste lid, onder d.; Artikel LXIV § 11 van de Wijzigingswet van 16 februari 1923, Stb. 38; later 
werd dit artikel 73, vierde lid, van de Lager-onderwijswet 1920; Wet van 22 mei 1937, Stb. 322. Aangehaald: 
Onderwijsraad, Advies “Richtingvrij en richtingbepalend” (Den Haag 2006) 41-42. 
18 Bakker, Noordman en Rietveld-van Wingerden, Vijf eeuwen opvoeden in Nederland, 501. 
19 B. Kruidhof, Zonde en deugd in domineesland. Nederlandse protestanten en problemen van opvoeding: 
zeventiende tot twintigste eeuw (Groningen 1990) 209. 
20 L.C.T. Bigot, P.A. Diels, en Ph.A. Kohnstamm, De toekomst van ons volksonderwijs II, Scholen met losser 
klasseverband (Amsterdam 1924). 
21 Ph.A. Kohnstamm, De nieuwe school. Verdieping en belijning. In studies over opvoeding en onderwijs, 2de 
reeks (Groningen 1925) 7. 
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ontleende waarden als gemeenschapszin en eerbied zouden doelbewust moeten worden 

nagestreefd, zonder expliciet geloofsvorming te beogen. Hij stelde de passieve neutraliteit van de 

openbare school aan de orde als een te weinig inspirerende factor voor de morele karaktervorming 

van leerlingen. Na 1945 kreeg hij bijval vanuit de Doorbraak, die aanhang had in liberale en 

progressieve politieke partijen en vooruitstrevende hervormde theologen als G.C. van Niftrik, die in 

navolging van K. Barth streefden naar een meer op de maatschappij gericht christendom.22  

De gesloten Pacificatie van 1917 vormde niet het eindpunt van de politiek-maatschappelijke 

strijd om de inrichting van Nederland, maar vormde eerder het raamwerk waarbinnen de strijd onder 

veranderende politieke krachtsverhoudingen werd voortgezet. De vernieuwingsbewegingen stond 

een ander Nederland voor ogen dan de orthodoxe protestanten. Een echte Doorbraak bleef nog uit, 

maar de orthodoxe protestanten konden de discussies over de vernieuwingen, die ook plaatsvonden 

in het onderwijs, niet langer negeren om in rapport te blijven met de tijd. Het GSV werd in zijn 

bloeitijd geconfronteerd met deze nieuwe inzichten. 

 

3. DE BLOEI VAN HET GEREFORMEERD SCHOOLVERBAND 

3.1 Kwantitatieve groei 

Met de komst van de Lager-onderwijswet van 1920 leek er een tijdperk van strijd afgesloten. De 

tabel hieronder toont de sterke groei van het bijzonder onderwijs ten koste van het openbaar 

onderwijs. Het bijzonder onderwijs groeide vanaf de financiële gelijkstelling van 1920 naar een 

aandeel van 71 procent van de leerlingen (27 procent protestants en 44 procent katholiek) in 1950. 

Het openbaar onderwijs maakte een omgekeerde ontwikkeling door en daalde naar 27 procent. 

Terwijl overal in de westerse wereld het openbaar onderwijs groeide, ging het in ons land steeds 

meer, volgens P.Th.F.M. Boekholt, ‘in de richting van een sterk pluralistisch, op godsdienstige 

grondslag gebaseerd bijzonder onderwijs.’23 

 

Tabel 1: Aandeel openbaar en bijzonder onderwijs, 1920-1950 

Jaar Aantal scholen Aantal leerlingen (x 1000) 
 openb. p.c. r.k. openb. p.c. r.k. 
1920 3.457 1.340 1.280 570 (55%)    
1925 3.694 1.726 1.882 500 (46%)     
1930 3.325 1.805 2.175 446 (38%) 295 (25%) 422 (36%) 
1945 2.331 1.894 2.389 319 (27%) 324 (28%) 510 (44%) 
1950 2.324 1.951 2.486 332 (27%) 334 (28%) 525 (43%) 

Bron: P.Th.F.M. Boekholt en E.P. de Booy, Geschiedenis van de school in Nederland vanaf de middeleeuwen tot aan de 
huidige tijd (Assen/Maastricht 1987) 248. De bijzondere neutrale scholen en hun leerlingen (2%) zijn niet opgenomen. 

                                                           
22 J.F.A. Braster, De identiteit van het openbaar onderwijs (Groningen 1996) 154. 
23 Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school, 244.  
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Na de financiële gelijkstelling was de te verwachten concurrentiestrijd tussen openbaar en bijzonder 

onderwijs niet uitgebleven. De positie van leerkrachten bij het openbaar onderwijs verslechterde en 

voor een aantal van hen was het verkrijgen van wachtgeld het sombere vooruitzicht. De onderwijzer 

aan een bijzondere school moest het doen met een lager salaris en werkte ook onder slechtere 

omstandigheden ten aanzien van huisvesting en materialen. De schoolstrijd woedde, mede door de 

schaarste aan financiële middelen in de crisisjaren dertig, onder onderwijzers door.24 

Het Gereformeerd Schoolverband was een verband uit de gereformeerde gezindte. Daartoe 

werden gerekend gereformeerden, christelijke gereformeerden en orthodox-hervormden, 

voornamelijk van de Gereformeerde Bond uit de Nederlandse Hervormde Kerk.25 In 1921 was 

daarnaast de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) opgericht door ds. G.H. Kersten. 

Hij had in 1907 een aantal bevindelijke orthodoxe kerken, afkomstig uit de Afscheiding van 1834, 

omgesmeed tot de Gereformeerde Gemeenten. Dit verband onderscheidde zich van het GSV door 

meer nadruk te leggen op het belang van bevinding of persoonlijke geloofservaring in de 

(geloofs)opvoeding thuis en dus ook op school. De gereformeerde opvoeding nam in bevindelijke 

ogen te optimistisch aan dat kinderen al wedergeboren waren en dat bekering daarom minder 

noodzakelijk was. In het begin waren er slechts weinig schoolbesturen aangesloten bij het VGS, maar 

dit aantal groeide gestaag. Er kon in 1931 een Commissie van Beroep worden geïnstalleerd en een 

borgstellinggarantie volgde.26 In 1956 werd in het scholenplan van de overheid, als uitvloeisel van de 

Kweekschoolwet van 1952, melding gemaakt van de Reformatorische Opleidingsschool de Driestar in 

Terneuzen. Dit betekende in juridische zin feitelijk een erkenning van de reformatorische 

onderwijsrichting.27 

Met de Vrijmaking van 1944 ontstond er naast de Gereformeerde Kerken een geheel nieuw 

kerkverband. De vraag was hoe deze groep blijvend bij het GSV betrokken zou kunnen blijven. De 

kinderen van vrijgemaakte ouders hoorden nog steeds thuis op de scholen binnen het GSV. Het was 

maar een kleine groep binnen vrijgemaakte kring die zich in toenemende mate zorgen maakte over 

het gereformeerde gehalte van de christelijke school.28 Deze groep wilde niet geschaard worden 

onder de gereformeerde gezindte of onder de bevindelijke gereformeerden. Ze ontwikkelde een 

                                                           
24 Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school, 248-249. 
25 Van der Waals, Het Gereformeerd Schoolverband van zijn 25- tot zijn 40-jarig bestaan, 9-10.  
26 C.S.L. Janse, De refozuil onder vuur (Apeldoorn 2015) 185-188; www.vgs.nl. M. Golverdingen, ‘Een eigen weg. 
Geschiedenis van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (1921-1968)’, in: M. Golverdingen (red.), 
Om identiteit en kwaliteit. 75 jaar Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs, 1921-1996 (Ridderkerk 1996) 
29. 
27 A. Postma, Handboek van het Nederlandse Onderwijsrecht (Zwolle 1995) 119; J.S. van den Berg, 
‘Subdenominatie en richting, over vrijheid van en versnippering naar richting’, ‘Een onderwijsbestel met 
toekomst…’, 71.  
28 Gilhuis, Gedenkboek Het Gereformeerd Schoolverband,1906-1956, 70. 

http://www.vgs.nl.m/
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vrijgemaakte visie op de gereformeerde school en hoopte op draagvlak binnen de vrijgemaakte kring 

voor hun ideeën over een ‘eigen’ school.29 Zolang dat ideaal nog niet was bereikt, bleven de kinderen 

van deze bezwaarde vrijgemaakte ouders een van de protestants-christelijke scholen in de buurt 

bezoeken.30  

Het aantal openbare lagere scholen was afgenomen van 55 procent in 1920 naar 28 procent 

aandeel in 1950. Het protestants-christelijk onderwijs als geheel was sinds 1857 meer dan dertig 

maal groter geworden in 1950. Van 1920 tot 1950 was het aantal leerlingen verdubbeld, tot 334.000 

leerlingen.31 De groei was het grootst bij de scholen met een meer uitgesproken kerkelijke kleur. Het 

GSV groeide met bijna 50 procent, het hervormde Christelijke Volksonderwijs groeide met bijna 100 

procent in vergelijking met 1920. In 1952 waren er, volgens hun eigen bronnen, 729 christelijke 

scholen aangesloten bij het CNS, 469 bij GSV en 626 bij het CVO.32 Na de oorlog was het GSV in 1946 

een stabiel schoolverband geworden, met voldoende scholen (461), leerlingen (81.000) en 

leerkrachten (2.362) – een teken van bloei.33 

3.2 Inhoudelijke versterking 

Om de inhoudelijke kwaliteit van het GSV te versterken was al in 1909 een contract afgesloten met 

de Rotterdamse Gereformeerde Kweekschool, waarin de principiële Bijbelse lijn ten aanzien van de 

Bijbelvakken, geloofsleer en opvoedkunde was voorgeschreven. In 1923 volgden afspraken met de 

Gereformeerde Kweekscholen te Sneek en Leeuwarden, de Christelijke Kweekschool Rehoboth te 

Utrecht en in 1933 werd er een soortgelijk contract afgesloten met de Gereformeerde Kweekschool 

in Amsterdam. In al deze overeenkomsten was een ‘religieus examen’ voorgeschreven in Bijbelse 

geschiedenis, kerkgeschiedenis, geloofsleer en opvoedkunde. Toen in 1890 de Schoolraad voor de 

Scholen met den Bijbel was ingesteld, had deze raad van het CNS en het GSV de vakken 

overgenomen die beide organisaties gemeenschappelijk hadden: ‘Bijb. Geschiedenis, Bijb. Aardrijks- 

en Oudheidkunde, Geschiedenis van der Chr. Kerk, Geschiedenis des Vaderlands en Chr. 

Opvoedingsleer.’ Het christelijk examen werd sindsdien in gezamenlijkheid geëxamineerd, wat 

resulteerde in een Diploma voor het Christelijk Onderwijs. Het vak Geloofsleer werd echter apart 

                                                           
29 ‘De taak der christelijke volksschool I-III’, Maandblad van den Bond van Mannenvereenigingen op 
Gereformeerde Grondslag, 2de jrg, jan. 1948, nr. 4; febr. 1948, nr.5; april 1948, nr.6. 
30 J. Messelink, ‘Vijftig jaar gereformeerd onderwijs’, in: G. Harinck, en M. te Velde (red.), 1944 en vervolgens. 
Tien maal over vijftig jaar Vrijmaking (Barneveld 1994) 37. 
31 Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school, 247. 
32 J.A. van Bennekom, Honderd jaar Christelijk Nationaal schoolonderwijs, 1860-1960: gedenkboek uitgegeven 
ter gelegenheid van het eeuwfeest der Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs (Wageningen 
[1960]) 119.  
33 Van der Waals, Het Gereformeerd Schoolverband van zijn 25- tot zijn 40-jarig bestaan, 10 & bijlage. 
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geëxamineerd, om de door het GSV zo belangrijk geachte gereformeerde identiteit te waarborgen. 

Het leverde op het diploma een extra aantekening Geloofsleer op.34  

Het GSV was georganiseerd in districten en gewesten. In de vier noordelijke provincies had 

het GSV het meest voet aan wal gekregen. Daar waren 17 van de 26 districten. Dit waren, volgens J. 

van der Waals, tevens de sterkste districten. Zuidhorn, waar in 1944 een grote vrijgemaakte kerk zou 

ontstaan, viel op door goed georganiseerd onderling schoolbezoek, in de vorm van een visitatie. In de 

visitaties werd de school bevraagd op de onderwijskwaliteit. In de districten werden in de regel voor- 

en najaarsvergaderingen georganiseerd, met als belangrijkste onderwerp het jaarlijks referaat dat in 

de Algemene Vergadering van het GSV gehouden was.35 De referaten die werden uitgegeven hadden 

een confessionele inslag, hoewel dit niet altijd uit de titel bleek, zie bijvoorbeeld: ‘Het typeerende 

van de Gereformeerde school’ van T. van der Kooij (1923), ‘De tucht op school, naar Gereformeerd 

beginsel’ van J. Waterink (1926), ‘Gereformeerde verbonds-beschouwing en opvoeding’ van E.D. 

Kraan (1936), ‘Consolidering: onderwijsvernieuwing in de practijk’ van K. van der Graaf (1940) en ‘De 

verhouding van onderwijs en opvoeding in de school’ van J. Waterink (1946).36 De gereformeerden 

bouwden zowel in organisatorisch als in didactisch en pedagogisch opzicht de eigen onderwijszuil 

verder uit, onder het adviseurschap van de pedagoog J. Waterink.37 

3.3 J. Waterink 

In 1926 was Waterink op initiatief van het GSV benoemd als buitengewoon hoogleraar in de 

pedagogiek aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, dat een behoorlijk deel van zijn traktement 

betaalde. Hij werd tevens adviseur van het GSV met het oog op de kwaliteitsverbetering van hun 

scholen. Het onderwijsveld had behoefte aan wetenschappelijke doordenking, onder meer  vanwege 

het uitdijend buitengewoon (ofwel speciaal) onderwijs, klachten over ‘overbelasting’ van leerlingen 

in het voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs, en de als moeizaam ervaren aansluiting van 

het lager onderwijs op het voortgezet onderwijs. Deze problematiek had eerder geleid tot de 

aanstelling van de hoogleraren pedagogiek R. Casimir in Leiden in 1918 en Kohnstamm aan de 

universiteit van Amsterdam in 1919. Waterink had zich bij de invulling van zijn opdracht laten 

inspireren door de psychiatrie en neurologie. Hij begon in 1927 met een psychotechnisch 

laboratorium, waar kinderen met leer- en gedragsproblemen werden onderzocht en getest. In 1929 

werd zijn aanstelling veranderd in een gewoon hoogleraarschap, waarbij zijn opdracht werd 

uitgebreid met toegepaste psychologie, psychotechniek en pedologie. In 1931 opende Waterink zijn 

Paedologisch Instituut voor hulp aan kinderen met cognitieve, psychiatrische en gedragsproblemen. 

                                                           
34 Van der Waals, Het Gereformeerd Schoolverband van zijn 25- tot zijn 40-jarig bestaan, 20-22. 
35 Van der Waals, Het Gereformeerd Schoolverband van zijn 25- tot zijn 40-jarig bestaan, 12.  
36 Uitgaven van Onderwijs en Opvoeding van het Gereformeerd Schoolverband tussen 1920 en 1946. 
37 Rosendaal, Naar een school voor de gereformeerde gezindte, 173. 



63 

Hier werd voor het eerst in Nederland onderzoek gedaan op het terrein van de experimentele 

kinderpsychologie, zoals intelligentie- en persoonlijkheidsonderzoek. Hij doceerde, publiceerde en 

adviseerde veel voor het GSV. In dit alles streefde Waterink in de lijn van het GSV het christelijke 

opvoedingsideaal na.38  

Waterink opteerde voor een normatieve pedagogiek in overeenstemming met de grondslag 

van het GSV. Hij sloot aan bij het gereformeerde mens- en wereldbeeld van de theologen Kuyper en 

Bavinck. Vanaf het einde van de negentiende eeuw had Kuyper het sociaal achtergesteld en cultureel 

achtergebleven volksdeel van orthodoxe calvinisten geëmancipeerd. In de periode 1920 tot 1950 

werd diezelfde gemeenschap op onderwijsgebied sterk beïnvloed door Waterink.39 Hij beklemtoonde 

dat het experimentele en het normatieve onderzoek elkaar niet uitsloten, maar 

complementeerden.40 Hij streefde net als Bavinck voor een christelijke school met ‘kwaliteit’ op de 

gebieden schoolvisitatie en leerplanontwikkeling. Hij wilde vooral kinderen opvoeden tot goede 

christenen en maakte keuzes op Bijbelse, confessionele grondslag. Vragen van godsdienst en geloof 

betrok Waterink bij de theorie en de praktijk van de opvoeding. Hij behoorde tot de eerste generatie 

Nederlandse pedagogen, die achteraf wel getypeerd zijn als beginselpedagogen. Ze stonden een 

pedagogiek voor die expliciet de verbinding legde tussen een godsdienstig of levensbeschouwelijk 

uitgangspunt en pedagogische stellingnamen. Dat bleek lastig, omdat de Bijbel voor de schoolpraktijk 

geen concreet pedagogieboek bleek. Vandaar dat Waterink ook belangrijke denkbeelden uit de 

wetenschappelijke disciplines dogmatiek, ethiek, wijsbegeerte, psychologie en sociologie ging 

uitwerken voor de pedagogiek en de pedagogische praktijk.41 

Het GSV kende vanaf de oprichting een grondslag op Schrift en belijdenis, maar dat 

betekende niet dat er van samenwerking met anders gefundeerde organisaties geen sprake kon zijn. 

Het GSV zag zichzelf als een confessioneel verband en beslist niet als een kerkelijk schoolverband. Er 

werd samengewerkt met de breedte van het christelijk onderwijs om de inhoudelijke uitdagingen ten 

aanzien van de pedagogiek en vooral ten aanzien van de didactiek het hoofd te bieden. De praktische 

zaken waren ondergebracht bij de Schoolraad, waaronder een Commissie van Beroep. Toen het 

gewest Groningen, met een principiële orthodoxe flank, in de jaren twintig pleitte voor een ‘eigen’ 

Commissie van Beroep werd dit afgewezen.42 De samenwerking was volgens het GSV noodzakelijk 

                                                           
38 M. Rietveld-van Wingerden, ‘Jan Waterink als docent en vernieuwer van universitair onderwijs’, in: L.J. 
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om de onderwijskwaliteit te versterken. Waterink waarschuwde herhaaldelijk, in navolging van 

Bavinck, voor gemakzucht en gearriveerdheid. De noodzaak om meer samen te werken met het CNS 

en het Christelijk Volksonderwijs werd niet door iedereen binnen het GSV gewaardeerd. Er was 

bezorgdheid over ‘verwatering’ van de christelijke principes.43  

Het GSV professionaliseerde in navolging van het CNS door meer eigen toezicht op de 

kwaliteit en op de christelijke eigenheid. De middelen daartoe moesten door het verband zelf 

worden opgebracht, want het ging hier om een eigen wens vanuit de grondgedachte ‘school aan den 

ouders’, wat inhield dat de ouders zich zelf verantwoordelijk voelden voor het lager onderwijs, dat ze 

zagen als het verlengde van de gezinsopvoeding thuis. Inspectie van staatswege was vanaf 1920 een 

voorwaarde voor subsidie en al vastgelegd voor het bijzonder onderwijs in de schoolwet van 1857. 

Volgens Waterink lag het toezicht feitelijk bij de ouders, met begrensde invloed van de overheid.44 Hij 

kwam daarom met het plan om vertrouwenspersonen te benoemen om de scholen bij te staan. Deze 

personen zouden op basis van vertrouwen de scholen adviseren ten aanzien van de kwaliteit en 

eigenheid. In 1946 werd daarvoor het College van Vertrouwenspersonen ingesteld door het GSV, 

‘welke instantie ten doel heeft den wetenschappelijk paedagogischen en –didactischen èn den 

organischen uitbouw van het GSV te dienen op zulk een wijze, dat deze uitbouw ligt binnen het 

financieel bereik van het GSV.’45 Het GSV organiseerde eigen opleidingen, cursussen, organen en 

congressen voor leerkrachten. Waterink speelde een belangrijke rol in grote en vele kleine discussies 

rondom de identiteit van gereformeerde scholen.46 

Het GSV wilde ook, in navolging van de oproep van Bavinck, de christelijke pedagogiek en 

didactiek in de gereformeerde scholen versterken door onderling meer met elkaar samen te werken. 

De leerstoel van Waterink moest de aanzet geven tot acties voor vernieuwing. Waterink was van 

mening dat het lager onderwijs kindvriendelijker moest worden. Het betekende in zijn ogen dat het 

schoolgebouw moest worden aangepast om de sociale en morele opvoeding een betere plek te 

geven. Het moest in de christelijke school meer gaan om gemeenschapszin en karaktervorming, met 

minder inzet op het intellect, het klassegemiddelde en ordehandhaving.47  

Het GSV wilde met de leerstoel van Waterink aan de Vrije Universiteit een ‘eigen’ pedagogiek 

langs calvinistische, Kuyperiaanse lijn ontwikkelen. Dat is niet gelukt en deze normatieve pedagogiek 

ontwikkeld door Waterink verouderde daarmee. Hij kan wel beschouwd worden als een pionier op 
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het gebied van vernieuwende onderwijsvormen. Theoretisch-pedagogisch was hij geïnspireerd door 

Kuyper en Bavinck, en daarnaast zijn de invloeden merkbaar van de andere Nederlandse 

beginselpedagogen, in het bijzonder van Kohnstamm.48  

Onder voorzitterschap van Waterink werd de Commissie Onderwijsvernieuwing Christelijk 

Onderwijs (COCO) opgericht, waarin alle christelijke onderwijsorganisaties samenwerkten om deze 

uitdaging aan te gaan. In 1938 werd een eerste conferentie over onderwijsvernieuwing gehouden op 

de Ernst Sillemhoeve, onder leiding van Waterink. Het was een streven dat in andere onderwijszuilen 

nog niet was gerealiseerd. In 1948 ging het werk op in het Christelijk Pedagogisch Studiecentrum 

(CPS).49 Daarnaast waren er internationale christelijke samenwerkingsverbanden. In 1932 was het 

Internationaal Verband van christelijk onderwijs en opvoedingsorganisaties opgericht, waarvan 

Waterink voorzitter werd.50 Deze geïnstitutionaliseerde samenwerking kon rekenen op kritiek van 

principiële bezwaarden binnen het GSV, omdat – naar hun mening – zo de samenwerking 

vanzelfsprekend werd en het gevaar bestond dat de nieuwe moderne schoolopvattingen over 

pedagogiek en didactiek geruisloos in het gereformeerde onderwijs werden geïncorporeerd.51    

3.4 De Tweede Wereldoorlog 

De Schoolraad was in 1940 samengesteld uit leden afkomstig uit het CNS, het GSV, de Unie ‘Een 

School met den Bijbel’ en de Vereniging van Christelijke Onderwijzers (VCO). De Duitsers gingen zich 

snel, zij het behoedzaam, bemoeien met het benoemingsbeleid van leerkrachten in het onderwijs. In 

1941 kwamen ze met een verordening die voorzag in een noodzakelijke goedkeuring van het 

benoemen van leerkrachten aan de scholen door de secretaris-generaal, J. van Dam. Het 

benoemingsrecht, waarop de vrijheid van het bijzonder onderwijs rustte, was door de Grondwet van 

1848 gewaarborgd. Dit grondrecht stond op het spel toen de Duitsers het Nederlandse onderwijs 

wilden transformeren naar de ideologie van het nationaalsocialisme van Hitler-Duitsland.52  

De Schoolraad en de hervormde vereniging CVO waren van mening dat verzet geboden was. 

Beiden zochten steun bij de katholieke onderwijsorganisatie, maar die wees dit af. De verordening 

leek de katholieken te onschuldig. Ze kwam neer op een goedkeuring door de secretaris-generaal van 

een voordracht bij benoemingen en van een gegeven ontslag. Het ging de Schoolraad en het CVO 

echter om het principe. Het recht van ouders werd aangetast. Hierop kwam Secretaris-generaal Van 

Dam met een verzachtende toelichting. Het CVO nam hier genoegen mee en wilde de opgestelde 
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verklaring van niet-naleving niet meer ondertekenen. De Schoolraad kwam alleen te staan en raakte 

verdeeld. Uiteindelijk werd in mei 1942 bij meerderheid besloten de secretaris-generaal mee te 

delen dat de Schoolraad bezwaren had tegen de verordening, maar dat de raad zich onder de 

gegeven omstandigheden zou verplichten tot naleving, tenzij de overheid bij toepassing in strijd zou 

handelen met de richting en beginselen van hun scholen.53 

Volgens T.M. Gilhuis, die lang werkzaam was bij het GSV, zwichtte de Schoolraad hiermee 

voor de Duitse druk door een formalistisch onderscheid te maken tussen het Schriftuurlijke beginsel 

en het afgeleide beginsel van vrijheid tot benoeming.54 Voor J.J. Hangelbroek, secretaris van de 

Schoolraad, was deze beslissing moeilijk te verteren. Hij had gemaand tot verzet tegen de Duitse 

benoemingsverordening. Volgens historicus J.C.H. de Pater had Hangelbroek het gelijk aan zijn kant, 

maar na de berusting van eerst de katholieken en daarna het CVO kwam er in de Schoolraad zoveel 

onzekerheid, dat het voor de raad onmogelijk was pal te blijven staan. Dat Hangelbroek het juist had 

gezien, bleek toen nog geen jaar later een uitbreiding op de verordening volgde, waarbij de 

secretaris-generaal toch de beslissing in handen kreeg bij de afwijzing van de voordrachten. Het was 

de tactiek van de nationaalsocialisten om stap voor stap te werk te gaan.55 Het moedig optreden van 

Hangelbroek was opgemerkt en had hem na de oorlog in 1945 bijna een ministerschap voor 

onderwijs opgeleverd, maar deze post werd echter op het laatste moment aan iemand anders 

gegund.56  

De illegale pers sprak schande van de capitulatie door de Schoolraad en riep de 

schoolbesturen op het advies niet te volgen. Toen de Duitsers nog geen halfjaar later met 

aanvullende verordeningen kwamen ten aanzien van de benoemingen, bood de Schoolraad en ook 

het CVO in een verklaring alsnog verzet, waarop de Schoolraad en het CVO werden verboden. De 

ondertekenaars van de verklaring en vooraanstaande bestuursleden werden gevangengezet. Bijna 

alle schoolbesturen volgden het advies van de Schoolraad en het CVO op, door te verklaren aan de 

secretaris-generaal dat ze tot niet-naleving van de verordening waren gedwongen.57 Deze 

verzetshouding werd niet gevolgd door een aantal bevindelijk-gereformeerde scholen onder leiding 

van Kersten, die waren aangesloten bij de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs.58 A. 

Janse, gereformeerd schoolhoofd van Biggekerke, volgde evenmin.59 Janse genoot aanzien binnen 

enkele Zeeuwse schoolbesturen en werd later binnen vrijgemaakte onderwijskring gewaardeerd 
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vanwege zijn concrete toepassing van orthodoxe Bijbelse standpunten. Volgens onderzoeker De 

Pater was de onderwijzersvereniging VCO de onmisbare schakel gebleken in het onderwijsverzet, 

omdat zij het verzet – ondanks alle gevaren – stimuleerde onder het personeel. De onderwijzers 

stonden daarmee in de vuurlinie.60 

 De opheffing van de Schoolraad deed ook het schoolraadexamen vervallen. Daarop besloot 

het hoofdbestuur van het CNS om een nieuw examen in te stellen, waarvoor het GSV werd benaderd 

om samen te werken. Toen dit bekend werd, deed de Raad voor Kerk en School, die door de 

Hervormde synode op 16 mei 1942 in het leven was geroepen, een verzoek om aan te mogen sluiten. 

Deze nieuwe raad wilde de belangen van het CVO voortaan behartigen, omdat het verband voor 

Christelijk Volksonderwijs in 1942 door de Duitsers was verboden vanwege het schoolverzet. 

Bovendien paste dit in het streven van de Hervormde Kerk om meer present te zijn in de 

samenleving, als reactie op de Duitse bezetting. Het CNS en het GSV wilden echter aanvankelijk niet 

samenwerken met een kerkelijk gelieerde instantie. Deze Raad voor Kerk en Schoolwas niet uit het 

schoolwezen ontstaan, maar stond onder leiding van een synode. Volgens J. van der Waals, oud-

secretaris van het GSV, ‘was er nood, en het samengaan van het Christelijk Onderwijs had iets 

aantrekkelijks. Daarom, er werd besloten tot samenwerking met den Raad, natuurlijk alleen voor 

zoover het het examen betrof.’61  

Zo kwam er een, uit nood geboren, diploma voor heel het protestants-christelijk onderwijs. 

Daarop bleef een afzonderlijke aantekening voor Geloofsleer mogelijk, één van het CNS en GSV, die 

hierin samenwerkten, en één van de hervormde Raad. Toen de Schoolraad na de oorlog weer actief 

werd, was er een nieuwe situatie ontstaan. In de oorlog was afgesproken dat de samenwerking van 

tijdelijke aard zou zijn, maar de werkelijkheid van 1946 leerde dat er nu vijf organisaties waren op het 

terrein van het protestants-christelijk onderwijs: de Schoolraad, CNS, GSV, de hervormde Raad voor 

Kerk en School, en het herleefde CVO. De nauwe samenwerking tussen CNS en GSV werd uitgebreid 

met het hervormde Christelijke Volksonderwijs, niet zonder bedenkingen van de kant van het GSV. 

De tegenstellingen tussen gereformeerd en hervormd waren door de oorlogsjaren minder scherp 

geworden, waardoor het voorkwam dat hervormde scholen zowel bij de Schoolraad als bij het CVO 

waren aangesloten.62  

Het GSV maakte in de periode van 1920 tot 1950 een periode van bloei door. Het werd een 

stabiel verband van gereformeerde scholen. Het kende goede gereformeerde kweekscholen en een 

Diploma voor het Christelijk Onderwijs met een eigen aantekening voor het vak Geloofsleer. De eigen 
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christelijke school was volgens Waterink een vereiste om ouders bij te staan bij hun opvoedingstaak. 

De gereformeerde school diende in het verlengde te liggen van de opvoeding thuis. Het gezin bleef in 

de opvoeding het belangrijkst. In de vormgeving moest de school als werkgemeenschap gaan lijken 

op het gezin: geen strenge differentiatie in klassen en leeftijdsgroepen. Het GSV stond met Waterink 

niet afwijzend tegenover didactische vernieuwingen, omdat het klassikale onderwijs niet paste bij de 

ontwikkeling van de eigen aard van het kind. De opvoedingsleer van Waterink bleef sterk gefundeerd 

op religieuze overtuigingen. Het kwam niet tot een verdere doorontwikkeling. Het GSV 

professionaliseerde onder leiding van Waterink door vooral de samenwerking niet te schuwen en 

mede daardoor speelde het verband een rol in het debat over de noodzakelijk geachte 

onderwijsvernieuwing. Deze samenwerking en de deelname aan het debat, gevoed door de 

ervaringen in de Tweede Wereldoorlog en de Doorbraak, riepen intern wel enige weerstand op.  

 

4. NOODZAKELIJK GEACHTE ONDERWIJSVERNIEUWING  

4.1 Vernieuwing onder voorwaarden 

Vanaf de jaren twintig werd er in Nederland gesproken over onderwijsvernieuwing door pedagogen 

van naam, als Kohnstamm, J.H. Gunning, Waterink en Casimir, vaak in termen van ‘oude’ en ‘nieuwe’ 

school. De kwaliteit van het protestants-christelijk onderwijs liet te wensen over. Een GSV-publicatie 

van de eerder genoemde J. van Andel uit 1921 sprak boekdelen:  

 

Staan wij niet telkens gereed om onze kinderen vol te gieten met allerlei kennis, zonder ons 

af te vragen of de groei van het kind niet een andere behandeling eischt? Is het niet juist, dat 

wij met onze leerplans en methodes, met onze klassen en roosters te kort doen aan de 

veelvoudige schakeering, die God zelf in de jeugdige menschenziel heeft geschapen? Zou het 

leven in onze jonge menschen niet veel rijker opbloeien, wanneer wij geloofden, dat ieder 

mensch een eigen individualiteit heeft, die een eigen verzorging, een eigen opvoeding 

vordert?63  

 

In oktober 1934 had de christelijke onderwijzersvereniging VCO een vragenlijst gepubliceerd ter 

bespreking in de afdelingen. P. van Duyvendijk brak in de GSV-brochure Praktisch-didactisch in 1938 

een lans voor vernieuwing, terwijl hij tegelijk waarschuwde voor het verzeild raken in humanistische 

wateren, die hij aanduidde met termen als rationalisme, intellectualisme, 
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persoonlijkheidsverheerlijking en voluntarisme. Vernieuwing was nodig, daarvan was het christelijk 

onderwijs doordrongen. De vraag was alleen hoe en onder welke voorwaarden. 

Volgens Van Andel konden moderne pedagogen als Montessori, de Duitse G. Kerschensteiner 

en de Amerikaanse J. Dewey, met hun liefde voor de ‘arbeidschool’ tegenover de ‘boekenschool’, het 

GSV een weg wijzen, ‘waarlangs de opvoeding der jeugd in hooger banen kan worden geleid’. De 

christelijke school mocht naar zijn mening hun werk benutten. Dat lag gevoelig, omdat de kritiek op 

deze pedagogen vanuit principiële orthodoxe hoek fors was: ‘die methode van vrijheid en 

zelfwerkzaamheid en productieve arbeid die doodt toch de tucht. Is er nog wel gezag en 

gehoorzaamheid?’64 Sommigen binnen de gereformeerde onderwijskring waren van mening dat het 

Montessorionderwijs min of meer antichristelijk was en dat haar methode zoals uitgewerkt in het 

Daltononderwijs met het christelijk onderwijs onverenigbaar was. Het zou gaan om christelijke 

‘beginselverzaking’.65 Van Andel was van mening dat de christelijke school de nieuwe pedagogische 

inzichten niet mocht negeren en dat het wel verenigbaar was met de christelijke beginselen: ‘Laat 

ons dan onze opvoeding blijven baseeren op het oude Bijbelsche fundament, dat van geen wankelen 

weet, maar dan in de overtuiging, dat alle dingen, ook de methode van Montessori en de school van 

Kerschensteiner kunnen medewerken ten goeden, degenen, die gelooven.’66 

In 1938 volgde Van Duyvendijk, die eerst als onderwijsinspecteur en later voor het CPS 

werkzaam was, het spoor van Van Andel. Hij zag kansen om tot onderwijsvernieuwing te komen à la 

de nieuwe school. In plaats van geproclameerd aanschouwings- of zaakonderwijs pleitte hij 

voorzichtig voor goede spreekoefeningen, aansluitend bij de belevingswereld van de kinderen. Hij 

pleitte voor meer differentiatiemogelijkheden binnen heterogene groepen en voor een betere 

doorgaande leerlijn over de schooljaren. Door leerlingen meer samen te laten werken konden ze 

meer verantwoordelijk worden gesteld voor hun schoolwerk. Bij het lesgeven diende zo veel mogelijk 

het doel van alle taken en leeropdrachten toegelicht te worden. Bewuste ontwikkeling van de eigen 

onderwijsgaven van de leerlingen en steeds voortgaande activering van hun denken diende het 

onderwijs te verlevendigen en te vernieuwen.67 Volgens van Duyvendijk paste deze vernieuwing in de 

lijn van Waterink bij het beginsel van de gereformeerde school. 

 K. van der Graaf, predikant en secretaris-penningmeester van het GSV, pleitte eveneens voor 

onderwijsvernieuwing, zij het met mate. De bijdrage van Van der Graaf aan het debat luidde daarom 

‘Consolidering: onderwijsvernieuwing in de practijk’. Daar waar heel de onderwijswereld sprak van 

vernieuwing, wilde hij liever spreken van consolidering. De consolidering behield de antithese. De 
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‘moderne’ opvoeders gingen, volgens Van der Graaf, uit van de verkeerde norm, door te zoeken naar 

het goede van de mens. De nieuwe schoolbeweging kon, volgens hem, vruchtbaar worden gemaakt 

door het behouden van de goede elementen van de oude school. Dat betekende dat er goed en 

principieel verantwoord gekozen moest worden tussen zaken van de oude en de nieuwe school. Het 

ging dan om de keuzes tussen cultuuroverdracht of ontwikkeling van het kind, leerstof of kind in het 

centrum, receptiviteit of activiteit van de leerling, theoretische (intellectuele scholing) of praktische 

opleiding, individuele of sociale opvoeding, klassikaal of individueel onderwijs. Van der Graaf kwam 

tot de conclusie dat binnen het raam van de wettelijke bepalingen, en met behoud van de 

grondvorm van het gereformeerde onderwijs, een nieuwe pedagogische en didactische vernieuwing 

in het gereformeerde onderwijs mogelijk was. De gereformeerde grondslag sloot 

onderwijsvernieuwingen gerelateerd aan de nieuwe school niet uit.68  

 In 1946 verscheen in dit verband een interessante brochure: Noodzakelijke voorwaarden van 

schoolhervorming en onderwijsvernieuwing van L. van Klinken, directeur van de Kweekschool met 

den Bijbel te Leeuwarden. Hij pleitte voor een nieuwe school en een nieuwe didactiek, met een 

principiële pedagogiek en levens- en wereldbeschouwing.69 Opvoedingsvragen zijn volgens Van 

Klinken vooral principiële gewetensvragen en de christelijke pedagogiek is daarin afhankelijk van de 

theologie. Deze theologie diende gekenmerkt te worden door de antithese, mits goed verstaan en 

toegepast. Van Klinken waarschuwde daarbij voor twee zaken. Allereerst het gevaar van de ‘beginsel-

hypnose’. Dat betrof naar zijn opvatting de neiging van sommigen om het leven te ‘verprincipiëren’ 

door van alles een beginselkwestie te maken. Het tweede gevaar betrof de ‘antithesezucht’. De 

passie om te polariseren en zelfs vaneen te scheuren wat samen had kunnen groeien. Zo ontstonden 

er allerlei zelfgemaakte antithesen. Het leidde volgens hem op kerkelijk gebied tot sektarisme. Hij 

pleitte voor een antithese vanuit gedragen solidariteit. Een principiële houding en samenwerking met 

andersdenkenden sloten elkaar niet uit, maar in. Werkelijke en vruchtdragende samenwerking was 

pas mogelijk, volgens Van Klinken, bij wederzijds begrip van elkaars standpunten en met eerbiediging 

van de principiële verschillen.70  

4.2 De gebreken van het protestants-christelijk onderwijs  

Het was P. van Duyvendijk die in 1949 de gebreken van het vooroorlogse protestants-christelijk 

onderwijs, die in het jaar daarvoor door het Christelijk Pedagogisch Studiecentrum in kaart waren 

                                                           
68 K. van der Graaf, Consolidering: onderwijsvernieuwing in de practijk. Voor onderwijs en opvoeding 28, 
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70  Van Klinken, Noodzakelijke voorwaarden van schoolhervorming en onderwijsvernieuwing, 34-36 en 56-59. 
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gebracht, verbond met het gereformeerde beginsel. De harde kritiek op de school betrof de volgende 

zaken:  

 

1. De school is in de laatste anderhalve eeuw veel te intellectualistisch geworden, eerst 

onder invloed van het Rationalisme, daarna in verband met de aanvaarding van de 

Herbartiaanse zielkunde. De eenzijdige verstandelijkheid heeft ook de scholen met de Bijbel 

veel kwaad gedaan. Wij hebben gejaagd naar de kennis die opgeblazen maakt; waar is ‘de 

liefde die sticht’? 

2. De school is te individualistisch. Iedere leerling maakt sommen en taalwerk, leert 

aardrijkskunde of geschiedenis voor zichzelf alleen: wij hebben de kinderen niet geleerd, in 

de levenspractijk hun talenten in de dienst van God en hun naasten te stellen.  

3. De school is te stram-klassikaal; de leerlingen worden er niet toe gebracht, persoonlijke 

verantwoordelijkheid te dragen; alle leerlingen worden te veel over één kam geschoren, 

waardoor er een schreiend tekort is aan karakter- en gewetensvorming, en waardoor b.v. 

muzikale of technische talenten niet ontdekt en speciaal verzorgd worden. 

4. De schoolarbeid staat te ver af van het dagelijks leven; juist die soort briefjes en 

berekeningen, die op kantoor, of in gezin en werkplaats aan de orde komen, worden niet 

geleerd; praktische probleempjes worden door de leerlingen niet zelfstandig aangepakt; de 

school is te veel een wereldje apart geworden met schoolse eisen, leerstof en 

werkmethoden.  

5. Het onderwijs dwingt te veel tot stilzitten, wat op de leeftijd, waarin de vitaliteit, de 

bewegelijkheid en de dadendrang het sterkst zijn, onnatuurlijk en weinig efficiënt is. 

6. De schoolvakken staan te los naast elkaar; zelfs lezen en schrijven, die toch organisch deel 

uitmaken van het taalonderwijs, worden daar te veel gescheiden van onderwezen; ook het 

organisch verband van geschiedenis, aardrijkskunde en kennis der natuur, onderling en met 

de andere schoolvakken, komt niet tot zijn recht. 

7. De werkwijzen in de school zijn nog te onzeker; zelfs voor oude schoolvakken als lezen en 

schrijven zoekt men nog naar de juiste methode; op nog maar weinige scholen is de zang- en 

tekenmethodiek op de hoogte van de tijd. 

8. De algemene geest in onze scholen laat dikwijls veel te wensen over; vele onderwijzers 

kijken niet verder dan hun klas en zien niet, of onvoldoende, de samenleving, die daar achter 
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ligt; de gezinnen, de Kerk, de Maatschappij, en in vele gevallen hebben ze de ordeningen 

Gods voor deze gemeenschappen uit het oog verloren.71 

 

Volgens Van Duyvendijk moest de strijd tussen het nieuwe en het oude niet zozeer gaan over 

de didactiek maar, in navolging van Van Klinken, over de tegenstelling tussen de pedagogiek van de 

Aufklärung en die van het christendom.72 De verschillen lagen op het gebied van de mensvisie, de 

waardering van kennis, de plaats en de taak van de school te midden van andere opvoedingskringen 

en de bevoegdheid van de overheid. Het christelijk onderwijs had, volgens Van Duyvendijk, als eerste 

taak het doorzien van de gebreken van het verlichtingsdenken. Als tweede taak moest het christelijk 

onderwijs de principiële doordenking stimuleren van het christelijk beginsel, dat van betekenis was 

bij het beoordelen (aanvaarden of afwijzen) van wat de maatschappij aan nieuwe mogelijkheden 

aanbood.73 

Van Duyvendijk stelde echter aan de door hem gewenste onderwijsvernieuwing wel enkele 

voorwaarden. Zo moest er rekening gehouden worden met feitelijkheden die in de ontwikkeling van 

kinderen zichtbaar waren, bijvoorbeeld het feit dat kinderen zondige mensen zijn en sturing nodig 

hebben. Hij stelde ook voorwaarden ten aanzien van de principiële kant van onderwijsvernieuwing. 

Daarbij moest het gaan over het christocentrisch karakter van het onderwijs, het verband tussen 

school, kerk en staat, de verhouding tussen gezin en school, de plaats van de zwakke en begaafde 

leerlingen in de praktijk van de school, de kwestie van het vertrouwen in en de verantwoordelijkheid 

van leerlingen, de keuze van de juiste boeken en methoden en de mogelijkheid van plaatselijke 

samenwerking met gelijkgezinden en andersdenkenden op schoolgebied.74 Zo kon de gereformeerde 

school verantwoord samenwerken met niet-christelijke organisaties, om bijvoorbeeld het probleem 

van zittenblijven terug te dringen.75  

Volgens P. Jongeling, net hoofdredacteur van het nieuwe Gereformeerd Gezinsblad, een 

krant die in Groningen was ontstaan in 1948 en gelieerd was aan de vrijgemaakte kerken, bestonden 

er geen algemeen gedeelde oplossingen voor didactische en pedagogische vraagstukken. Jongeling 

was eerder na de Vrijmaking van 1944 als hoofdredacteur van de Nieuwe Provinciale Groninger 

Courant in conflict gekomen met deze krant over te volgen gereformeerde koers. Deze provinciale 

krant werd door veel gereformeerden in de regio gelezen. Het christelijke liet zich in Jongelings ogen 

niet verenigen met het humanistische. Hij vertolkte daarmee een kleine minderheid binnen het GSV, 
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die meende dat de pedagogiek alleen en uitsluitend vanuit Bijbels perspectief verklaard en toegepast 

diende te worden.76 

Het GSV wilde in navolging van Van Andel, Van der Graaf, Van Duyvendijk en Van Klinken 

nadenken over onderwijsvernieuwing onder Bijbelse voorwaarden. Dit vanwege de noodzaak om het 

gereformeerde onderwijs inhoudelijk te versterken in aansluiting met de nieuwe tijd. Het christelijk 

onderwijs wilde de door het CPS genoemde schoolgebreken bestrijden door te benadrukken dat de 

opdracht van de school verder reikte dan de school als verlengstuk van het gezin. De school moest 

meer oog krijgen voor de samenleving. Dit was opmerkelijk, want het kwam overeen met de ideeën 

van Kohnstamm uit de jaren dertig. Vernieuwing was dus mogelijk en zelfs nodig, mits het principieel 

werd doordacht. Het denken hierover in samenwerking met anderen werd intern sterk bekritiseerd 

door een groep bezwaarden, waaronder na 1944 ook vrijgemaakten. Daarbij werden ze gesteund 

door het Gereformeerd Gezinsblad, de oproep om zaken niet te ‘verprincipiëren’ en te waken voor 

‘antithesezucht’ ten spijt. Deze onvrede werd manifest in de zogenoemde doorbraakkwesties van na 

de Tweede Wereldoorlog.  

 

5. DE DOORBRAAKKWESTIES  

5.1 Houding tegenover de Doorbraak 

De bezettingsjaren hadden in verschillende opzichten de mentaliteit van de Nederlanders sterk 

beïnvloed. Er was tussen de voormannen van kerken en politieke partijen meer wederzijds begrip 

ontstaan. Zo maakten hervormde predikanten als J.J. Buskes en K.H. Miskotte in oktober 1945 

bekend dat ze lid waren geworden van de SDAP. De partij had het marxisme afgelegd en het nieuwe 

partijprogramma van de in 1946 opgerichte Partij van de Arbeid (PvdA) was voor hen een bruikbaar 

uitgangspunt om de krachten te bundelen. Deze predikanten wilden de kloof tussen de 

sociaaldemocratie en de kerken overbruggen. De ervaringen in de oorlog pleitten voor meer 

samenwerking tussen christenen en niet-christenen. Ze vonden dat de Kuyperiaanse antithese, die in 

hun ogen een organisatorisch niet te overbruggen tegenstelling tussen de christelijke beginselen en 

de beginselen van niet-christenen veronderstelde, onbruikbaar, zeker in het naoorlogse Nederland.77 

Zij pleitten voor een ‘verpersoonlijking’ van de godsdienst, waardoor religie niet langer de basis was 

van organisatievorming, maar een zaak werd van het persoonlijke geweten. Ze volgden daarin de 

theoloog K. Barth, die stelde dat politieke partijen het geloof in God niet tot inzet van politieke strijd 

dienden te maken, omdat God zich zo niet had geopenbaard.78 

                                                           
76 P. Jongeling, ‘De koers kwijt’, Gereformeerd Gezinsblad 5 (29 september 1948) 1.  
77 J.J. Buskes (red.), Wat bezielt ze? (Amsterdam 1945).  
78 A.G.M. Mellink, Worden zoals wij. Onderwijs en de opkomst van de geïndividualiseerde samenleving sinds 
1945 (Amsterdam 2014) 47-48. 



74 

Het verzet tegen christelijke maatschappelijke organisaties kreeg zijn doorwerking evenzeer 

in het onderwijs. Verschillende voormannen uit het christelijk onderwijs sloten zich aan bij de PvdA, 

zoals Kohnstamm, P. van Aalten, de vroegere voorzitter van de Vereniging van Christelijke 

Onderwijzers (VCO), T.C. Bos, de voorzitter van de Unie van Christelijke Onderwijzers – sinds 1896 

een afsplitsing van de VCO (sindsdien ‘de Grote’ genoemd) die vond dat de VCO te veel gedomineerd 

werd door hoofdonderwijzers – en C. Kleywegt, die als directeur van de christelijke kweekschool voor 

onderwijzers De Klokkenberg te Nijmegen prominent lid werd van de PvdA Het christelijk onderwijs 

raakte verdeeld over dit succes van de Doorbraak. Daar waar de Unie sympathiseerde met het 

naoorlogse verlangen naar eenheid en vernieuwing, wees ‘de Grote’ onderwijzersvereniging (VCO) 

en vooral het GSV, de eenheidswens af, zonder overigens tot een algemene veroordeling te komen. 

Sommige afdelingen pleitten wel voor een veroordeling. Zo deed in april 1947 de afdeling 

Kampen, met steun van Bedum, een poging om het hoofdbestuur van het VCO op andere gedachten 

te brengen, door te stellen dat onderwijzers die lid waren van de VCO en zich hadden aangesloten bij 

de PvdA in strijd handelden met de statuten van de verenging. Het hoofdbestuur voelde niet voor 

een algemene veroordeling uit vrees voor toenemende escalatie en omdat dit naar de mening van 

het bestuur een zaak voor de afdelingen was. Ze besloot wel, vanwege de aanhoudende onrust, in 

1947 een adviescommissie in te stellen over deze kwestie.79  

5.2 Onverenigbaar lidmaatschap  

De breed samengestelde adviescommissie, met daarin ook plaats voor het GSV in de persoon van de 

Th.G. Donner als voorzitter, kwam begin 1948 niet met een eensluidend advies. De verschillen waren 

intern te groot. In zijn verslag aan het bestuur van het GSV betreurde Donner de verdeeldheid: ‘De 

commissie was heterogeen samengesteld en kwam daardoor tot drieërlei mening. De drie 

stromingen zijn bovendien in het rapport – uit vrees voor discussie – niet behoorlijk gemotiveerd.’80 

De eerste richting was van mening dat het stellen van een bepaalde eis door de vereniging aan de 

leden met betrekking tot de keus voor een politieke partij, in strijd was met de eigen christelijke 

verantwoordelijkheid. De tweede lijn stelde dat er geen christelijke politieke partij was waarin het 

geloof zich niet vermengde met wereldbeschouwelijke en ideologische motieven, zodat het 

christelijke karakter van een christelijke partij steeds een probleem was en bleef. De keuze van 

aansluiting bij een politieke partij kon daarom vrij worden gelaten. De derde richting, die het GSV-

standpunt vertegenwoordigde, was van mening dat aansluiting bij een partij die Gods Woord niet 

erkende als uitgangspunt voor al het denken en handelen, gezien moest worden als een aantasting 

van de grondslag van de vereniging.81 
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Het bestuur van het GSV wilde zijn eigen standpunt eerder bepalen dan de VCO en ook vóór 

het advies van de commissie, waarschijnlijk om een discussie in eigen kring te voorkomen. Het GSV 

was van mening dat een christelijke onderwijzer niet lid kon zijn van een niet-christelijke politieke 

partij. De binding aan Gods Woord strekte zich volgens het bestuur uit over elk levensterrein, het 

staatkundig leven niet uitgesloten. Het leven kon en mocht niet in twee stukken worden verdeeld, 

waarvan het ene wel en het andere niet beheerst werd door het christelijk beginsel. Het bestuur 

wilde geen concessie doen aan de nieuwe tijd. Christendom en humanisme waren in hun ogen 

onverenigbaar.82 Aan de andere kant wilde het GSV niet treden in de verantwoordelijkheid van het 

schoolbestuur. De plaatselijke schoolbesturen waren hierin autonoom, volgens het GSV, vanwege de 

rechtsverhouding tussen schoolbestuur en onderwijzer, vastgelegd in de Lager-onderwijswet van 

1920. De school werd feitelijk bestuurd door de ouders. Het plaatselijke bestuur was volgens het GSV 

beter in staat om in voorkomende gevallen in liefde te werk te gaan.83 

 Het hoofdbestuur van de VCO was minder uitgesproken over de kwestie. Het bestuur was 

voor de oorlog gesprekken aangegaan met de Unie voor Christelijke Onderwijzers over eventuele 

samenwerking en na de oorlog met het Werkverband van hervormde leerkrachten. Het 

Werkverband was in 1947 opgericht met als doorbraakdoel het openbaar onderwijs te 

christianiseren vanuit de in de Hervormde Kerk opgang makende apostolaatsgedachte. De 

aanhangers daarvan streefden naar een heroprichting van de volkskerkgedachte. Dat hing samen 

met het naoorlogse verlangen dat de kerk in de samenleving standpunten zou innemen. Dit 

verlangen naar meer eenheid in denken werd niet overal gedeeld. Zo waren er in Kampen twee 

leraren door hun bestuur ontslagen, omdat ze lid waren geworden van de PvdA. De VCO-afdelingen 

Bedum, Kampen, Groningen en Zuid-Beveland dienden voorstellen en moties in over de 

onverenigbaarheid van beide lidmaatschappen. Dit waren gebieden waar grote vrijgemaakte kerken 

waren ontstaan.84  

 Het hoofbestuur van de VCO wilde, bij alle verschil van gevoelens, niet treden in iemands 

persoonlijke keuze. Het wilde het christen-zijn van niemand in twijfel trekken, ook niet bij het 

lidmaatschap van een niet-christelijke partij. Bovendien was een bewijs vereist dat een individueel lid 

door woord of daad de vrijwillig aanvaarde statuten had overtreden. Het groepsgewijs royeren van 

leden leek het bestuur ongewenst en onuitvoerbaar. De onrust bleef echter aanhouden en om deze 

weg te nemen, kwam de afdeling Leeuwarden met een nieuw voorstel dat de consequentie en 
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daarmee het toezicht op de naleving van het (onverenigbaar) lidmaatschap bij de afdeling legde.85 

Deze verklaring werd aangenomen en in 1948 aangevuld. Daarmee werd aanvaard:  

 

dat aansluiting bij iedere politieke partij, die Gods Woord niet erkent als uitgangspunt voor al 

het denken en handelen – ook al bedoelt men de zaak van godsdienst en vrijheid te dienen – 

gezien moet worden als steun aan beginselen, die de grondslag der Verenging in hun wortel 

aantasten; [en] dringt mitsdien bij al haar leden, welke zich aangesloten hebben bij zodanige 

partij, ten ernstigste er op aan, zich daaruit terug te trekken.86 

 

Het onbehagen bleef bij sommigen bestaan omdat het hoofdbestuur van de VCO niet met 

een algemene veroordeling was gekomen. De afdelingen Groningen en Kampen hadden hiervoor 

herhaaldelijk gepleit, zoals ze al eerder kritiek hadden geuit op het bestuur omdat de hervormde 

hoogleraar Van Niftrik was uitgenodigd als spreker op een van de eerste jaarvergaderingen van na de 

oorlog. Hij werd gezien als een representant van het Nederlandse Barthianisme. Daarnaast vormde 

voor de bezwaarden de aansluiting van de VCO bij het Algemene Nederlandse Onderwijzers Verbond 

(ANOV) een reden kritiek te blijven oefenen.87 

5.3 Samengaan en verwijdering  

De gedachte om een Algemeen Nederlands Onderwijzers Verbond (ANOV) op te richten speelde al 

voor de oorlog. De wens bestond om samen meer over technische en materiële zaken te spreken. De 

VCO kwam in navolging van de Unie meer op voor de rechtspositie van de onderwijzers. Bovendien 

kende het christelijk onderwijs ondertussen genoeg organisaties om de belangen van het christelijk 

onderwijs in algemene zin te behartigen. Op 1 januari 1941 kwam het verbond tussen het Katholiek 

Onderwijzers Verbond, het Nederlands Onderwijzers Genootschap en de Unie van Christelijke 

Onderwijzers formeel tot stand. In 1940 had de VCO het verzoek om tot de ANOV toe te treden 

afgewezen vanwege de oorlogsomstandigheden.  In 1946 werd het aandeel van het openbaar 

onderwijs binnen de ANOV versterkt doordat het Nederlands Onderwijzers Genootschap uit 1842 

fuseerde met de Bond van Nederlandsche Onderwijzers tot één Nederlandse Onderwijzers 

Vereniging voor openbaar onderwijs. Hierdoor kreeg het ANOV nog meer gewicht als overlegpartner 

met de overheid. Het hoofdbestuur van de VCO besloot in 1946 alsnog  dat tot aansluiting moest 

worden overgegaan om niet afwezig te raken aan de onderhandelingstafel.88 
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Hierover ontstond enige discussie binnen de vereniging. Vooral de afdeling uit Groningen 

verzette zich, omdat het ANOV geen Bijbelse grondslag kende, waardoor de VCO vatbaar zou worden 

voor niet-christelijke beginselen. Het hoofdbestuur besloot daarop een referendum te houden onder 

de verenigingsleden. De respons viel tegen: 1.658 leden van de ruim 9.000 leden brachten hun stem 

uit. Daarvan stemden er 998 voor, 654 tegen en 6 blanco. De meesten legden zich bij deze uitslag 

neer. In Groningen echter besloot een principiële groep uit de vereniging te stappen om een nieuwe 

bond voor het christelijk onderwijs op te richten. Het betrof een groep van ongeveer 45 personen, 

waaronder veel vrijgemaakten.89 Hun Verbond van de Vrije Christelijke School zou een voorloper 

worden van het vrijgemaakt onderwijs. Dat de toetreding van de VCO tot de ANOV op prijs werd 

gesteld bleek uit de naamsverandering. Op verzoek van de VCO werd de naam veranderd in 

Algemene Nederlandse Onderwijzers Federatie (ANOF). De VCO sprak liever, gezien de discussie in 

de eigen achterband, van een federatie in plaats van een verbond. Dat klonk te hecht.90 In het najaar 

van 1953 begon de VCO op initiatief van de Unie van Christelijke Onderwijzers besprekingen om tot 

een fusie te komen. De onderhandelingen verliepen voorspoedig, waardoor er op 1 april 1955 één 

vakorganisatie ontstond voor het protestants-christelijk onderwijs, de Protestants Christelijke 

Onderwijzers Vereniging (PCOV). Een groep van ongeveer honderd verontrusten maakte bezwaar, 

omdat er in hun ogen principiële concessies waren gedaan aan de Unie. De grondslag sprak niet van 

een binding aan de Drie Formulieren van Enigheid. Deze tweede groep bezwaarden uit het VCO 

richtte op 28 december 1955 eveneens een nieuwe vereniging op, onder de oude naam Vereniging 

van Christelijke Onderwijzers, met een grondslag en binding aan de kerken als wapen tegen de 

moderniteit en Doorbraak, waarbij G.C. van Niftrik werd gezien als representant van beide.91  

5.4 Van Niftrik 

In 1945 was Van Niftrik voorzitter geworden van de hervormde Raad voor Kerk en School, die in de 

oorlog in de plaats was gekomen van de verboden hervormde schoolvereniging CVO. Van Niftrik was 

een van de meest invloedrijke hervormde theologen van na de oorlog. Hij was hoogleraar dogmatiek, 

vaderlandse kerkgeschiedenis en apostolaatsgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. De 

Raad bleef bestaan, ook toen het CVO na de oorlog het werk weer oppakte. De Raad zag voor zichzelf 

een functie weggelegd in een veranderd Nederland. Hij liet zich leiden door het gedachtegoed van de 

hervormde theoloog P.J. Hoedemaker. In aansluiting bij de onvrede binnen Kuypers ARP ontwierp 

Hoedemaker eind negentiende eeuw een beginselprogram voor een tegenpartij die streefde naar 

een inclusieve protestantse staat, kerk en maatschappij. ‘Heel de kerk en heel het volk’, luidde zijn 
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credo. Kuyper verankerde het protestantisme niet in de staat of andere publieke instituties, maar in 

groepsdelen in de samenleving. Hoedemakers denkbeelden hadden een plaats gekregen in de 

Christelijk-Historische Unie (CHU), die in 1908 was opgericht en waarvan Van Niftrik lid was.92 

Tot de Tweede Wereldoorlog was de Nederlandse Hervormde Kerk in haar optreden naar de 

samenleving niet nadrukkelijk aanwezig. De oorlog bracht daar verandering in, omdat de kerk door 

de bezetting werd gedwongen haar positie te bepalen en een kans zag haar nationale rol weer op 

zich te nemen. Zo wenste de Raad voor Kerk en School dat de Hervormde Kerk met de staat opnieuw 

verantwoordelijkheid ging dragen voor het openbaar onderwijs. De apostolaatsgedachte en het idee 

van herkerstening speelden hierin een belangrijke rol. Daarmee werd beoogd het Nederlandse volk 

weer onder het beslag van het evangelie te brengen in een Christusbelijdende volkskerk. Deze 

gedachte kreeg ook haar neerslag in de nieuwe hervormde kerkorde van 1951.93 

Van Niftrik was van mening dat men zich in orthodox-protestantse kring te krampachtig 

afsloot voor de recente inzichten op het gebied van opvoeding en onderwijs. Hij hield een pleidooi 

voor een volksschool, die naar zijn mening de volkseenheid zou herstellen en het ongewenste 

isolement van de verzuilde christelijke school zou opheffen.94 Christenen en humanisten moesten 

zich aaneensluiten; dit was in lijn met de ideeën van Kohnstamm en de Doorbraak. De invoering van 

een algemene christelijke volksschool was ook een wens van Kohnstamm, die in de jaren dertig had 

gepleit voor de invoering van het schoolgebed en Bijbelonderwijs op openbare scholen. In een rede 

voor christelijke leraren hield Van Niftrik het in 1949 voor onmogelijk om het christelijk geloof te 

laten samenvallen met de leerstelligheid van het christelijk onderwijs: ‘Het lijkt mij werkelijk niet 

mogelijk de christelijkheid ener christelijke school te vindiceren, dus als school van Christus te 

vindiceren, door te wijzen op de handhaving van de christelijkheid op die school!’95 Volgens Van 

Niftrik kon zowel in het openbaar als in christelijk onderwijs sprake zijn van christelijk onderwijs, dat 

voorrecht was niet voorbehouden aan het christelijk onderwijs alleen.  

Van Niftrik was van mening dat christelijke organisaties, waaronder de christelijke school, 

geen monopoliepositie in hun branche bezaten, en dat gold voor scholen van welke theologische 

richting ook. Het werk van Christus was niet uitsluitend aan de bijzondere christelijke school 

verbonden. De volksschool moest zich in dienst stellen van het evangelie en niet van een kerkelijke of 

theologische richting. De school was geen evangelisatie-instrument, maar een cultuurdrager. Hij 

                                                           
92 G. Abma, ‘Philippus Jacobus Hoedemaker’, Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands 
protestantisme, 198-202.  
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95 G.C. van Niftrik, Kerkelijke verantwoordelijkheid en Christelijk onderwijs (Groningen 1949) 17. 
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beschouwde het humanisme en het christendom als de historische wortels van Nederland.96 Van 

Niftrik was van mening dat het christendom zich niet meer de luxe kon permitteren om tegenover 

het humanisme te blijven bestaan. In plaats van onderscheid te maken tussen christelijk en niet-

christelijk, pleitte hij voor een andere dimensie: die van gedeelde humaniteit en saamhorigheid.97  

De ideeën van Van Niftrik, mede ingegeven door Barth en zichtbaar in de Doorbraak, werden 

door orthodoxe christenen in de lijn van Kuyper, waaronder vrijgemaakten, argwanend ontvangen en 

bestreden. In Hardegarijp kwam het tot een botsing. 

5.5 Kwestie-Hardegarijp 

In het Friese Hardegarijp waren vanaf de jaren dertig pogingen ondernomen door hervormde ouders 

om tot een eigen Christelijk Nationale School te komen. Alleen werd het benodigde aantal leerlingen 

dat de Lager-onderwijswet van 1920 eiste, steeds niet gehaald. Er waren te weinig kinderen om een 

nieuwe christelijke school te starten. Kinderen die al naar de openbare school in Hardegarijp gingen, 

mochten wettelijk niet meegeteld worden. Tenzij deze kinderen van school werden gehaald vanwege 

godsdienstige redenen en ten minste voor een periode van zes maanden naar een andere school 

zouden gaan, op een afstand van meer dan vier kilometer.98 Volgens de openbare school was er 

echter geen reden om de kinderen van school te halen, omdat de school, in de lijn van Van Niftrik, 

algemeen christelijk was en leerstellig godsdienstonderwijs aanbood na schooltijd. Toch werden er 

kinderen met het oog op de nieuwe school van de openbare school gehaald en nieuw ingeschreven 

bij een christelijke school buiten de kern, waardoor deze kinderen na een halfjaar in een nieuwe 

aanvraag meegeteld konden worden. In 1948 kwam het tot een aanvraag bij de gemeenteraad. De 

raad stemde hiermee in, omdat nu wettelijk gezien aan alle voorwaarden was voldaan, ondanks het 

verwijt van tegenstanders dat er strategisch en eigenlijk onreglementair was gehandeld, waarbij de 

godsdienstige motivatie werd betwist. De gemeenteraad oordeelde dat er gewichtige 

omstandigheden waren, zoals de wet dat formuleerde, om ter plaatse een bijzondere christelijke 

school te stichten. De zaak werd precair toen de hervormde kerkenraad van Hardegarijp zich over de 

schoolstichting uitsprak. De kerkenraad riep de schoolstichters op om de eenheid van het evangelie 

te zoeken. De raad wilde de kerkleden niet oproepen om hun kinderen naar de nieuwe christelijke 

school te sturen. Het punt daarbij was dat de kerkenraad advies had ingewonnen bij de hervormde 

Raad voor Kerk en School. Hierdoor kwam voor de orthodoxen binnen de kerk opnieuw de vraag op 

                                                           
96 G.C. van Niftrik, Zie de mens! (Den Haag1951). 
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98 Lager-onderwijswet van 1920, artikel 13.  
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tafel of het standpunt van de kerkenraad van Hardegarijp het algemene standpunt van de 

Hervormde Kerk weerspiegelde of niet.99 

Voor veel niet-orthodoxe hervormden gold de openbare school sinds 1816 en nog altijd als 

een verlengstuk van de volkskerk: het openbaar onderwijs was voor hen algemeen-christelijk 

onderwijs, waar ongelovigen in aanraking konden komen met het evangelie. Vanuit dat licht was 

geïsoleerd christelijk onderwijs ongewenst: dat zaaide verdeeldheid, bracht protestanten in een 

zelfgekozen isolement en bemoeilijkte de herkerstening van Nederland. De redactie van het 

gereformeerde Friesch Dagblad vertaalde de plaatselijke situatie landelijk en vertolkte de mening van 

het christelijk onderwijs door te stellen dat de openbare school nooit een orthodox-christelijke 

school kon zijn. Openbaar onderwijs was in hun ogen gebonden aan religieuze neutraliteit. Deze 

constatering klopte niet. De godsdienstles was facultatief, buiten schooltijden en werd gegeven door 

een andere leerkracht dan die van de school. De Lager-onderwijswet van 1920 sprak ook niet over 

neutraal onderwijs, maar benadrukte de christelijke deugden en dat het openbaar onderwijs aan 

niemand aanstoot mocht geven. Hoewel de godsdienstlessen dus los stonden van het reguliere 

onderwijsprogramma, was deze  opzet voor orthodoxe protestanten onaanvaardbaar. Naar hun 

mening werd geloofsopvoeding zodoende losgekoppeld van de dagelijkse onderwijspraktijk, 

waardoor er volgens hen van een christelijke opvoeding niets terechtkwam.100 

De hervormde Raad voor Kerk en School steunde de kerkenraad van Hardegarijp vanuit de 

naoorlogse opleving van de volkskerkgedachte. Die opleving herijkte de volkskerkgedachte door 

stevig in te zetten op een verpersoonlijking van het geloofsleven, waarvan vernieuwers en tevens 

doorbraakrepresentanten als Banning en H. Berkhof hoge verwachtingen koesterden. Zo streefde het 

nieuwe hervormde instituut Kerk en Wereld naar een geloofsleven, waarin de persoonlijke relatie 

tussen de gelovige en God weer centraal zou komen te staan. Door nadruk op persoonlijke 

geloofsbeleving kon de kerk er voor iedereen zijn – zo was ze volkskerk.101 De hervormde Raad voor 

Kerk en School was met Van Niftrik van mening dat de christelijke school niet over het monopolie 

beschikte om kinderen tot christenen op te voeden en adviseerde de kerkenraad de aanvraag voor 

een christelijke school niet te steunen. Dit advies zorgde voor een enorme deining in het christelijk 

onderwijs en omdat Van Niftrik optrad als verdediger van het advies van de Raad, werden alle pijlen 

op hem gericht.102 Hij stond als verdacht te boek bij de orthodoxe hervormden en gereformeerden 

                                                           
99 A.G.M. Mellink, ‘De vergeten schoolstrijd’, in: G. Harinck en P. van Trigt (red.), ‘In de vergifkast?’ Protestantse 
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101 Mellink, ‘De vergeten schoolstrijd’, Protestantse organisaties tussen kerk en wereld, 68. 
102 Langedijk, De geschiedenis van het protestants-christelijk onderwijs, 380-383. 



81 

als aanhanger van K. Barth. Net als Barth stelde ook Van Niftrik dat gelovigen God te snel voor hun 

karretje spanden.103 

 In 1951 hield Van Niftrik een rede voor het Werkverband van hervormde leerkrachten met 

als titel: ‘Hardegarijp: een teken!’ om zijn visie toe te lichten.104 Volgens Van Niftrik was Hardegarijp 

een teken van de crisis in het christelijk onderwijs.105 Die crisis bleek volgens Van Niftrik uit het feit 

dat het vanzelfsprekende, zowel van het openbaar onderwijs als van het christelijk onderwijs, voor 

de hervormde Raad voor Kerk en School niet meer bestond.106 Hij vroeg zich af waarom er gepleit 

zou moeten worden voor nog een christelijke school als vlak in de buurt al twee hervormde CVO-

scholen bestonden, en ook nog een openbare school, die tot doel had te werken vanuit christelijke 

en maatschappelijke deugden. Dat betekende naar zijn mening onnodige concurrentie.107 

Van Niftrik wees de nieuwe CNS-school in Hardegarijp niet alleen af vanwege onderlinge 

concurrentie. Hij had meer redenen. Hij geloofde anno 1950 niet in levensbeschouwelijke bolwerken. 

In zijn opvatting bezat de bijzondere christelijke school niet het alleenrecht op christelijk onderwijs. 

Christelijk onderwijs was ook te vinden op de openbare school. Vanuit het werk van Christus wilde 

Van Niftrik niets weten van een antitheseleer. Deze leer vereenzelvigde de zaak van Christus, volgens 

Van Niftrik, veel te veel met de zaak van de belijders. De formele erkenning van de belijdenis maakte 

een school nog niet christelijk. Spreken over de mate van christelijkheid van een christelijke school 

was voor hem een gruwel: ‘Enerzijds is de Kerk door een nieuwe theologische bezinning een zekere 

subjectivistische, piëtistische verenging te boven gekomen, anderzijds is in humanistische kringen de 

oude gelovige zekerheid omtrent de autonomie van de mens zwaar geschokt.’108 

De Raad wilde een open oog houden voor de nieuwe naoorlogse situatie vanuit een nieuwe 

principiële antropologie. Van Niftrik had een nieuwe kijk op de mens en het kind. Hij stond voor een 

positief mens- en kindbeeld, waarin christenen en humanisten elkaar naderden. Hij koos voor zowel 

de christelijke als de openbare school, met als ideaal opnieuw de openbare christelijke 

volksschool.109 De Hervormde Kerk kon zich, volgens Van Niftrik, niet meer neerleggen bij de school 

van een bepaald volksdeel, zoals deze sinds 1857 in de lijn van Groen van Prinsterer en vooral van 

Kuyper ontwikkeld was. Van Niftrik greep bewust terug op het negentiende-eeuwse christelijke 

staatschoolideaal van onder anderen Beets en Chantepie de la Saussaye. Hij wilde niet het verwijt 

krijgen dat zijn denken louter was ingegeven door de zogenaamde doorbraakgedachte van na de 
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oorlog en evenmin door de nieuwe theologische inzichten van K. Barth, waarmee hij 

sympathiseerde.110  

Als reactie op Van Niftriks rede werd in samenwerking met het Friesch Dagblad in februari 

1952 een protestvergadering in Leeuwarden georganiseerd, met hoofdredacteur H. Algra en G.P. van 

Itterzon als hoofdsprekers. Van Itterzon was voorzitter van de Schoolraad. Hij bekritiseerde Van 

Niftrik fel en laakte de handelwijze van zijn eigen Hervormde Kerk. De synode van de Hervormde 

Kerk weigerde opnieuw (waar Groen eerder voor had gepleit), om een uitspraak te doen ten gunste 

van het christelijk onderwijs. Volgens Van Itterzon leidde deze houding ten aanzien van de Doorbraak 

tot stukbraak van het christelijk onderwijs.111 Het Gereformeerd Gezinsblad typeerde het optreden 

van Van Niftrik als een dolkstoot in het hart van het christelijk onderwijs.112  

Het GSV had een kritische houding aangenomen tegenover de doorbraakgedachte. Ze vond 

dat het gereformeerde gedachtegoed onverenigbaar was met het humanisme, omdat geloof en 

ongeloof zich niet laten mengen. De Vereniging van Christelijke Onderwijzers opereerde hierin iets 

minder stellig. De VCO voelde, zonder haar grondslag te veranderen, meer voor samenwerking met 

anderen, om de belangen van de leden beter te kunnen behartigen. Dit alles zorgde voor onbehagen 

onder leden in plaatsen als Groningen, Kampen en Bedum. Het raakte een gevoelig punt, want het 

lidmaatschap van de PvdA was in protestantse kringen omstreden. Discussie daarover leidde in 

Groningen tot een nieuwe vereniging voor christelijk onderwijs, die als een voorloper van het 

vrijgemaakt onderwijs gezien kan worden. De kwestie-Hardegarijp legde opnieuw de verdeeldheid 

binnen het Nederlandse protestantisme over christelijke organisaties bloot en sterkte sommige 

bezwaarden in hun overtuiging dat het christelijk onderwijs in verval was. Deze zorg werd gedeeld 

door leden van de vrijgemaakte kerken die in deze zelfde tijd ontstonden. 

 

6. HET ONTSTAAN VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN (VRIJGEMAAKT) 

6.1 De Vrijmaking  

De Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) zijn ontstaan uit de Gereformeerde Kerken in Nederland als 

gevolg van een scheuring in 1944 en volgende jaren. Ongeveer negentigduizend kerkleden (iets 

minder dan tien procent van het ledental) braken met dit kerkverband.113 De uiteindelijke reden voor 

de breuk lag in door de generale synode in 1942 bindend opgelegde leeruitspraken, vooral die 

betreffende oude geschillen rond wedergeboorte en doop, en de synodale tuchtmaatregelen tegen 
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wie die binding niet accepteerde. Sindsdien bestonden er twee groepen Gereformeerde Kerken, de 

Gereformeerde Kerken in Nederland en de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt), 

informeel lange tijd aangeduid als ‘synodaal’ en ‘vrijgemaakt’. De Gereformeerde Kerken in 

Nederland zijn per 1 mei 2004 opgegaan in de Protestantse Kerk in Nederland. De Gereformeerde 

Kerken (vrijgemaakt) vormen een zelfstandig kerkgenootschap met ruim 120.000 leden.114  

 De Gereformeerde Kerken in Nederland waren in 1892 ontstaan door de ‘Vereniging’ van het 

grootste deel van de Christelijke Gereformeerde Kerken, ontstaan uit de Afscheiding van 1834 onder 

leiding van H. de Cock, en de groep kerken die was ontstaan uit de Doleantie van 1886, onder leiding 

van A. Kuyper. Binnen de Gereformeerde Kerken ontstond al snel een geschil over de verhouding 

tussen doop, verbond en wedergeboorte. In de Gereformeerde Kerken leerde men aan de ene kant 

(vanuit de Doleantie) dat ouders hun kinderen dienden te laten dopen op basis van de 

veronderstelling dat het kind wedergeboren was, en aan de andere kant (vanuit de afgescheiden 

traditie) werd de volle nadruk gelegd op Gods verbond en zijn beloften, die door de doop verzegeld 

werden. De generale synode 1905 formuleerde een compromistekst over dit geschilpunt.115 

De kwestie bleef desondanks jaren spelen zonder dat er een oplossing kwam en belemmerde 

in de Gereformeerde Kerken de integratie van de twee liggingen. De synode van 1942 probeerde er 

een einde aan te maken, maar koos daarbij een formulering die nadrukkelijker dan in 1905 het geval 

was, aansloot bij de lijn van de dolerenden. Toen naar aanleiding hiervan rumoer ontstond, werd de 

leeruitspraak bindend aan de kerken voorgeschreven. Dit zou voor orde en rust moeten zorgen. De 

verlangde rust kwam er niet en de meningsverschillen over de doop werden manifester.116 Het 

protest tegen het synodebesluit was ook een kritiek op de gereformeerde gearriveerdheid.117  

De hoogleraar K. Schilder uit Kampen stuurde vanaf zijn onderduikadres op 14 januari 1944 

naar alle kerkenraden een oproep om bezwaar te maken tegen de synodale binding van de 

leeruitspraken. Vanwege deze oproep werd hij op 23 maart wegens scheurmaking door de synode 

als hoogleraar en predikant geschorst en op 3 augustus 1944 afgezet. Op 2 juni werd de kandidaat-

predikant H.J. Schilder (een neef van K. Schilder) door de regionale classis Dordrecht niet toegelaten 

als predikant, omdat hij geen handtekening wilde zetten onder de bindende leeruitspraken van de 

synode van 1942.118 Hij werd daarna beroepen door de Gereformeerde Kerk te Bergschenhoek, die 
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zich op 6 augustus als eerste kerk vrijmaakte van de synodebesluiten en daarop door de synode 

buiten het verband van de Gereformeerde Kerken werd geplaatst.119 

Op 11 augustus 1944 werd in de Lutherse kerk te Den Haag in een landelijke vergadering van 

bezwaarden tegen de synode de Acte van Vrijmaking of Wederkeer gepresenteerd door Schilder. In 

deze verklaring klonken de woorden door van de Acte van Afscheiding en Wederkeer uit 1834. Het 

gekozen begrip ‘vrijmaking’ was ontleend aan Kuyper, die de tweede uittocht uit de Hervormde Kerk 

in de negentiende eeuw had geleid. Deze noemde de Doleantie van 1886 een ‘vrijmaking’ van het juk 

van de synodale hiërarchie.120 De bezwaren richtten zich tegen de bindend opgelegde leeruitspraken, 

maar breder ook tegen de macht die de synode naar zich toetrok, ten koste van de zelfstandigheid 

die de plaatselijke kerken bezaten volgens artikel 31 van de kerkorde. De voedingsbodem voor de 

stap naar de Vrijmaking bleek tweeërlei. Een groep brak met de Gereformeerde Kerken omdat ze 

kritiek had op de houding van de synode en sympathie voelde voor Schilder als vernieuwer. Een 

andere groep wilde vasthouden aan de meer afgescheiden formulering uit 1905 in de dogmatische 

strijd over doop en verbond (met gevolgen voor het onderwijs) en ging daarom met de Vrijmaking 

mee.121 

6.2 De gevolgen 

Het lag niet voor de hand dat het ontstaan van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) gevolgen zou 

krijgen voor het protestants-christelijk onderwijslandschap. Het GSV had de Bijbel en de belijdenis als 

grondslag en had meerdere orthodoxe kerkgenootschappen aan zich weten te binden, waarvan de 

Gereformeerde Kerken de grootste was.122 De grondslag van gereformeerde scholen werd sinds 1868 

afgebakend door de Drie Formulieren van Enigheid, terwijl het CNS geen binding kende aan deze 

belijdenisgeschriften.123 In de loop van de jaren waren de verschillen in de praktijk weliswaar kleiner 

geworden, maar de verschillen ten aanzien van de grondslag waren onveranderd. De 

professionalisering en de onderwijsvernieuwing hadden echter geleid tot intensivering van de 

samenwerking binnen het christelijk onderwijs en tot afstemming met niet-confessionele partijen. 

Het GSV had de roep om eenheid weerstaan, door mee te gaan op voorwaarde van de handhaving 

van zijn principiële uitgangspunten. In 1940 ontving het GSV in De Reformatie, een gereformeerd 

theologisch kerkelijk blad, steun voor dit streven van G. Meima, directeur van de Kweekschool met 

den Bijbel te Groningen: 
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Ik wil mijn vertrouwen niet opzeggen in de besturen, die de belangen van onze organisaties 

tot dusver hebben behartigd, maar integendeel uitspreken, dat ik er geen oogenblik aan 

twijfel, of zij zien ook, hoe het in de veranderde omstandigheden noodig is, te zoeken naar de 

grootst mogelijke eenheid in het optreden van onze schoolorganisaties, waaraan de 

behartiging van het groote nationale belang van de vrije school is toevertrouwd.124 

  

Het lag dus voor de hand dat de kerkelijke strijd aan het gereformeerde onderwijs voorbij 

zou gaan, maar toch gebeurde dat niet. In 1941 sprak B. Holwerda, predikant en na de Vrijmaking 

verbonden aan de vrijgemaakte Theologische Hogeschool in Kampen, in een referaat voor de Unie 

De School met de Bijbel in Groningen, over de roeping van de school met de Bijbel: ‘Achter dat 

woord “roeping” zit dus heel onze belijdenis omtrent de eigen grondslagen, het eigen recht, het 

geheel enige karakter van het christelijk onderwijs.’ Hij miste de principiële roeping in het christelijk 

onderwijs: ‘Dat ge zegt: mijn kinderen zullen worden opgevoed in de dienst des Heeren voor heel het 

leven, en ánders niet. Dat ge het volhoudt en ervoor staat, wat het ook kosten mag: mijn kinderen 

zijn er voor de ere en de Naam des Heren. En voor iets anders niet.’ Er mocht geen onzekerheid 

bestaan over dit opvoedingsdoel en evenmin over de positie van de kinderen. Dit was, volgens 

Holwerda, de realiteit van het verbond. In tegenstelling tot Kuyper legde hij de volle nadruk op de 

onwankelbare vastheid van Gods belofte. Het ging in zijn ogen om het aanvaarden van Gods 

verbondsbelofte. Dit verbond, aangegaan bij de doop, maakte het onderscheid in de wereld, door 

Holwerda geformuleerd als antithese.125  

De eerdere oproep van Meima om de eenheid in het onderwijs te behouden, kreeg weinig 

gehoor in vrijgemaakte pers. Er kwam verwijdering. Het Gereformeerd Gezinsblad en De Reformatie 

schiepen het beeld dat vrijgemaakten werden buitengesloten. Daarbij bepaalden de kopstukken uit 

de Vrijmaking het klimaat.126 K. Schilder ging in De Reformatie uitgebreid in op wat werd genoemd de 

kwestie-Bedum. Vrijgemaakten werden, volgens Schilder, in Bedum niet meer toegelaten als lid van 

de gereformeerde schoolvereniging, omdat ze de verkeerde doopvisie van de Gereformeerde Kerken 

geformuleerd in 1905 en bekrachtigd in 1942-1944, niet erkenden. Ze konden lid blijven wanneer ze 

instemden met de besluiten van de synode van 1942-1944, met daarin de bepaling dat het in 1905 

om één doopvisie ging. Dat betekende dat de vrijgemaakten zich moesten ‘laten steriliseren’, volgens 

                                                           
124 G. Meima, ‘De roep om eenheid’, De Reformatie 20 (1940) 337. 
125 B. Holwerda, ‘Uw roeping tegenover de School met de Bijbel’. Referaat gehouden op de vergadering van de 
Unie “De School met de Bijbel” te Groningen op 27 september 1941, in: D. Holwerda (red.), De betekenis van 
verbond en kerk voor huwelijk, gezin en jeugd (Goes 1958) 89, 95-96, 99-102. 
126 H. Veldman, ‘De Vrijmaking en het gereformeerd onderwijs’, 316-318. Hij spreekt over het ‘boycotten’ van 
vrijgemaakten in Bedum (in 1945), Ten Boer (in 1947) en Blija (in 1948) n.a.v. berichten in het Gereformeerd 
Gezinsblad en De Reformatie. 
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Schilder. Hij adviseerde daarom in 1946 de Bedumer vrijgemaakten, op basis van dit (ethische) 

conflict, ‘de kinderen af te nemen van de secte-school’. Die was namelijk in zijn ogen alleen 

toegankelijk voor de (synodaal) gereformeerden. Schilder kwam daarop tot de conclusie: ‘Het eenige 

is: landelijke organisatie van de vrijgemaakten, ook voor het onderwijs, en dan één lijn trekken voor 

kleine en groote plaatsen.’127  

B. Holwerda sprak zich op het eerste Gereformeerde Jeugdcongres in Amersfoort op 16 

november 1945 in eschatologische beelden uit over de roeping. Hij was in datzelfde jaar hoogleraar 

geworden in de oudtestamentische vakken aan de Theologische Hogeschool Kampen. Hij sprak van 

een roeping in een doorgaande reformatie vanuit de kerk voor het onderwijs:  

 

‘En als vandaag de vraag gesteld wordt, of het kerkelijk schisma onzerzijds moet worden 

doorgevoerd ook in de politiek en sociaal, dan zou ik willen zeggen: wij hoeven niets door te 

voeren, het tekent zich vanzelf wel af overal. Want de geest werkt door in alles.’ De kerk was 

naar het oordeel in dit alles te kort geschoten, volgens Holwerda: ‘[De kerk] heeft vergeten 

de noodzaak van voortgaande reformatie. Ze noemt zich wel: Gereformeerde Kerk, ecclesia 

reformata, maar er lag een dikke laag stof op het “semper reformanda”. Daarmee heeft ze 

zichzelf gedeformeerd, en haar jeugd ook.’128  

 

De Vrijmaking werd door Holwerda herhaaldelijk geplaatst in het licht van de eindtijd van het 

Bijbelboek Openbaring, om daarmee de geestesgesteldheid aan te geven. Het kwam er nu op aan om 

als kerk zuiver te blijven en de ‘ware’ vrijgemaakte kerken dienden in alles, volgens Holwerda, voorop 

te gaan.129 Historicus A.Th. van Deursen plaatst later vraagtekens bij deze drang naar voortgaande 

reformatie. Hij vraagt zich af of kerkbederf ook automatisch leidt tot bederf in alle christelijke 

organisaties. Volgens hem trok Holwerda deze conclusie zonder argumentatie. Er lag echter een 

dieper, principieel punt onder, namelijk de gedachte dat Vrijmaking en reformatie één zijn.130 

Meima kreeg begin jaren vijftig voor zijn poging om de boel bij elkaar te houden wel steun 

vanuit de politiek en het dagblad Trouw. H. van Sleen was een uit Drenthe afkomstige Rotterdamse 

onderwijzer die in 1937 als Tweede Kamerlid onderwijswoordvoerder werd van de SDAP en dat na de 

oorlog was voor de PvdA. Eind 1951 waarschuwde hij voor versnippering van het christelijk onderwijs 

                                                           
127 K. Schilder, ‘Een hoofdpijler: 1905?’, De Reformatie 21 (1945-1946) 125. 
128 B. Holwerda, ‘De taak der kerk tegenover haar jeugd in deze tijd’. Referaat gehouden op het eerste 
Gereformeerde Jeugdcongres te Amersfoort op 16 november 1945, De betekenis van verbond en kerk voor 
huwelijk, gezin en jeugd, 127, 129. 
129 B. Holwerda, De ‘“hoer’” in Openb. 17-19 (Goes 1950). 
130 A. Th. van Deursen, ‘Vrijmaking en doorgaande reformatie’ in: Harinck, G en M. te Velde (red.), 1944 en 
vervolgens. Tien maal over vijftig jaar Vrijmaking (Barneveld 1994) 25-28. 
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door kerkscheuringen. Hij was verheugd te lezen in Trouw dat de gereformeerden zich ook zelf 

verzetten tegen versnippering van het christelijk onderwijs en misbruik van de wet:  

 

Ook de Gereformeerden beginnen zich te verzetten, wanneer te ver gaande splitsing het 

onderwijs zou aantasten. Ik verwijs hiervoor naar een artikel in “Trouw” van 6 September 

1951, dat gewijd is aan de voorgenomen stichting van eigen scholen door de vrijgemaakte 

Gereformeerde Kerken, en waarin “Trouw” deze versplintering niet alleen betreurt, maar 

zelfs zegt: ‘De wet geeft door de gelijkstelling en de vrijheid van onderwijs aan de 

voorstanders van bijzonder onderwijs een recht, dat met “gematigdheid” (ik leg hier de 

nadruk op) “behoort te worden uitgeoefend”.’ Wanneer dit het standpunt zou worden voor 

de andere takken van onderwijs, waarbij de kwestie zoveel moeilijker is, dan zullen wij elkaar 

zeker kunnen vinden.131  

 

Het omgekeerde, afsplitsing van scholen, vond echter plaats. Een groep radicale 

vrijgemaakten haakte aan bij het onbehagen dat er leefde in het gereformeerde onderwijs over 

onderwijsvernieuwing en verwatering van principiële zaken. Ze wisten zich gesteund door mensen als 

K. Schilder en B. Holwerda. De verontrusting over het christelijk onderwijs werd aangewakkerd, beter 

georganiseerd en voorzien van een theologische kerkelijke legitimatie. Ze werden radicaal in hun 

denken en doen en daarmee principiëler dan orthodoxe gereformeerden. Voor de oorlog waren er 

binnen het GSV al kritische geluiden te horen over de te volgen weg van onderwijsvernieuwing en 

samenwerking. Na de oorlog en na de Vrijmaking voegden sommige vrijgemaakten de daad bij het 

woord. Deze kleine groep vrijgemaakten maakte radicale keuzes en is te onderscheiden van een 

gematigde groep binnen de vrijgemaakte kerken die deze ambities niet of nog niet deelde. De 

radicale vrijgemaakten wisten met steun van predikanten hun bezwaren tegen de protestants-

christelijke school scherp te articuleren via de vrijgemaakte pers.  

 

7. BEZWAREN TEGEN DE PROTESTANTS-CHRISTELIJKE SCHOOL 

De kerkelijke dogmatische strijd over doop en verbond raakte ook het onderwijs, omdat een radicale 

groep binnen de vrijgemaakte kerken bevreesd was voor het teloorgaan van de gereformeerde 

geloofsopvoeding. In de ogen van deze vrijgemaakten was de protestants-christelijke school, ook in 

de geformeerde variant, aan het verdwijnen of dat zou spoedig gaan gebeuren. Zij hadden drie 

bezwaren tegen het bestaande protestants-christelijk onderwijs, die tevens de motieven vormden 

                                                           
131 Handelingen TK, 34ste vergadering, 18 december 1951. Behandeling van het wetsontwerp Vaststelling van 
Hoofdstuk VI (Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen) der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1952 (2300). 
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om zich sterk te gaan maken voor ‘eigen’ onderwijs. Ten eerste vonden ze dat de oude 

geloofsopvoeding op de christelijke school was verwaterd. In de tweede plaats bekritiseerden ze de 

christelijke school omdat deze oneigenlijke samenwerking zocht met andersdenkenden. Ten slotte 

ontbrak in het bestaande christelijke onderwijs de juiste kerkelijke binding om zich tegen deze 

gevaren te beschermen.  

7.1 De geloofsopvoeding op de christelijke school is verwaterd  

In de ogen van radicale vrijgemaakten was het antithetisch denken, het bewust onderscheid maken 

tussen geloof en ongeloof, binnen het protestants-christelijk onderwijs aan het verdwijnen. Voor de 

oorlog hadden principiële gereformeerden zich al bezorgd getoond over het gebrek aan weerstand 

tegenover nieuwe onderwijsontwikkelingen bij de onderwijzersvereniging VCO en het GSV. Zo was K. 

Schilder ontstemd over de deelname van Waterink aan de organisatiecommissie van het tweede 

Internationale Congres van Gereformeerden in 1934. Tot deze commissie behoorden gereformeerde 

en hervormde theologen, die door Schilder werden gewantrouwd vanwege hun ‘onschriftuurlijk’ 

denken, waaronder de hervormde theoloog Th.L. Haitjema, die er in de ogen van Schilder verkeerde 

Barthiaanse denkbeelden op nahield. Schilder wilde dat Waterink zich terugtrok uit de commissie, 

omdat het congres uitging van verkeerde ideeën, die jarenlang door De Reformatie waren bestreden. 

Waterink voldeed echter niet aan deze wens, omdat hij naar mijn mening in rapport met de tijd wilde 

blijven. De pedagoog Waterink had deze contacten nodig om het christelijk onderwijs 

onderwijsinhoudelijk te versterken, in navolging van de oproep van Bavinck, en liet daarmee Schilder 

en het latere vrijgemaakte onderwijs achter zich.132 

De radicale vrijgemaakten misten dus een duidelijke tegendraadse principiële Bijbelse 

houding in het onderwijsdebat. De vrijgemaakte mannenbond schreef in 1948 in sterke retoriek:  

 

Onze Chr. school [is] niet getrouw in ’t weren van ketterij. Barthianisme, Partij van de Arbeid, 

de geest van Baarslag (Schriftcritiek) is niet krachtig bestreden en uitgebannen. Er is 

daarentegen een synthese op te merken en dat terwijl de Schrift zegt met een ketterschen 

mensch geen gemeenschap te hebben. Deformatie in onze scholen. Niet alleen bij 

onderwijzers. Ook bij de besturen: Zij toch verwerpen de kettersche menschen niet, waartoe 

ZIJ allereerst geroepen zijn. Ook bij de ouders.133 

 

                                                           
132 J. Vree, ‘Waterink als gereformeerd theoloog en leidsman; in: J.S. Sturm (red.), Leven en werk van prof. dr. 
Jan Waterink, een Nederlandse pedagoog, psycholoog en theoloog (1890-1966) (Kampen 1991) 33. 
133 ‘De taak der christelijke volksschool II’, Maandblad van den Bond van Mannenvereenigingen op Gereform. 
Grondslag 2 (1948). 
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De Vrijmaking was in radicale ogen een scheidend gegeven. Zo was Schilder van mening dat 

alle kinderen van gelovige ouders op grond van Gods belofte bij het verbond hoorden. Het grote 

gevaar was dat kinderen op de gereformeerde scholen zouden worden geïnfecteerd met de 

verkeerde verbondsopvatting van de veronderstelde wedergeboorte van A. Kuyper uit 1905. Het 

theologisch orgaan De Reformatie werd na de kerkscheuring verbonden aan de Vrijmaking en daarin 

verscheen in 1946-1947 een recordaantal van twintig artikelen over ‘opvoeding en onderwijs’, 

waarvan zes van de hand van Schilder.134 Het onderwijs diende zich, volgens de onderwijzer K. van 

Huizen, als eerste aan als strijdperk in de samenleving, omdat de geestelijke vrijheid en morele 

ontwikkeling van kinderen in het geding waren:  

 

God wil, dat we daarvoor maatregelingen zullen nemen, opdat vallen, afvallen van den 

hoogen God voorkomen worde en geen mensch, ook geen kind verloren ga, dat wij 

menschelijkerwijs gesproken, hadden kunnen redden. Breng de kinderen niet op een dak 

zonder leuning!135  

 

In zijn beschrijving van de gevaren van onderwijsvernieuwing kwam F. Groenendijk in De 

Reformatie tot de conclusie dat er te veel prijs was gegeven in de worsteling om verandering en 

vernieuwing in het christelijk onderwijs. Hij stelde daar tegenover: ‘Alleen een radicaal 

Schriftgetrouw Christendom. Dat heeft ook de kracht in zich tot hervorming en vernieuwing van ons 

onderwijs. Zooals A. Janse in zijn boek: “Het eigen karakter der Chr. School” het ons voor oogen 

stelde.’136 Het Gereformeerd Gezinsblad zag het gevaar van de christelijke school komen van de kant 

van de onderwijsvernieuwers:  

 

Het gevaar komt niet van de humanisten, veel gevaarlijker zijn de vriendelijke, goedwillende 

hervormers van het schoolwezen, die beginnen met allerlei goeds van het ‘bijzonder’ 

onderwijs te vertellen, die verklaren dat de schoolstrijd eens-voor-goed is uitgevochten en 

dat we nu in de periode van de ‘synthese’, het naar elkaar toegroeien van neutraal en 

christelijk onderwijs zijn gekomen.137  

 

                                                           
134 De Reformatie: weekblad tot ontwikkeling van het gereformeerde leven, De Reformatie 21 (1945-1946).  
135 K. van Huizen, ‘Wat moeten we doen om de zedelijke verwildering onzer jeugd te bestrijden?’, De 
Reformatie 21 (1946) 192.  
136 F. Groenendijk, ‘DE ACHTERGROND van een radicale onderwijsvernieuwing X (slot)’, De Reformatie 23 
(1947-1948) 345. 
137 Stichting De Vrije Kerk, Gereformeerd Gezinsblad 5 (18 september 1948) 4. 
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De onderwijzer U. Wind schreef vanaf de zomer van 1949 een zevendelige serie in het 

Gereformeerd Gezinsblad onder de titel ‘De christelijke School, besmet door de “geest der eeuw”’. In 

de vorm ging de christelijke school veel lijken op de openbare school, volgens Wind, omdat ze ‘zo 

gecharmeerd zijn van bijakten en die eenvoudig identiek verklaren met kennis en wetenschap, dat ze 

daardoor geen oog of oor meer hebben voor echte kennis van Gods Woord en echte kennis van de 

geschiedenis, en wijsheid van het leven zoals beschreven in de Spreuken van Salomo. Deze studie 

kost zoveel tijd, dat voor ware studie naar de christelijke beginselen geen tijd meer is.’138  

P. Jongeling waarschuwde herhaaldelijk in het Gereformeerd Gezinsblad voor de gevaren van 

de moderne onderwijsvernieuwing in de nieuwe school, die geen rekening hield met godsdienstige 

leerstelligheid: ‘Al zo’n kwart eeuw geleden werd verkondigd, dat de ”luisterschool” moest worden 

vervangen door de “werkschool”, waarom één der scholen van het nieuwe type in ons land dan ook 

“De Werkplaats” heet.’139 Het principe van de ‘arbeidsscholen’, gedragen door de pedagogen Dewey 

en Kerschensteiner, werd afgedaan als gevaarlijk communisme. Radicale vrijgemaakten wensten dat 

de christelijke scholen geen gebruik zouden maken van de zogenoemde irrationalistische recepten en 

ze wensten evenmin een door de staat of ook door de inspecteurs voorgeschreven pedagogiek en 

didactiek. Zij leefden in de veronderstelling dat een methodiek en didactiek rechtstreeks kon worden 

afgeleid uit de Bijbel. Jongeling stelde het als volgt voor:  

 

Het geloof is uit het gehoor, en het gehoor uit het Woord Gods. We zullen dus noch de 

verachting van de “luisterschool” noch de verheerlijking van de thans aangeprezen 

“werkschool” klakkeloos overnemen. Voor het christelijk onderwijs is er maar één juiste 

vernieuwing: wederkeer, elke dag opnieuw, tot het Woord Gods. Als we bij het licht van dat 

Woord de vragen van methodiek en didactiek gelovig onderzoeken, zal de HEERE ons ook in 

dezen wijsheid en wetenschap willen schenken.140 

 

De onderwijsvernieuwing werd daarom niet gezien als een verandering van het stelsel. Het was een 

verandering van geestesrichting, waartegen gestreden moest worden:  

 

Willen wij ons wapenen tegen deze nieuwe geest, dan is het noodzakelijk, dat wij die kracht, 

die geest, dat mensenwoord kennen. Dan moeten wij naar de bron terug. Men wijst ons voor 

kennis van de vernieuwing wel naar Engeland en vooral naar Amerika, naar het Pragmatisme 

                                                           
138 U. Wind, ‘De christelijke School, besmet door de ‘geest der eeuw’, Gereformeerd Gezinsblad 5 (16 augustus 
1949) 4.  
139 P. Jongeling, ‘De bedenkelijke achtergrond’, Gereformeerd Gezinsblad 6 (15 december 1949) 1. 
140 Jongeling, ‘De bedenkelijke achtergrond’, Gereformeerd Gezinsblad 6 (15 december 1949) 1. 
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van Dewey en James. Maar om bij de bron te komen, moeten we nog verder terug in de 

geschiedenis. We moeten luisteren naar Hegel. Dan kan ons duidelijk worden, hoe het komt, 

dat een mensenwoord zó diep ingrijpende invloed kan uitoefenen op het mensenleven.141  

 

De radicale inzet betrof het bewaren van het aloude goede van de oude school, tegen de 

tijdsgeest in. De oude school, met veel ruimte voor geloofs- en kennisoverdracht, paste beter bij het 

gedachtegoed van deze radicalen dan de nieuwe school, met haar nadruk op de ontplooiing van het 

individuele kind. De radicale vrijgemaakten pretendeerden daarbij nuchter te blijven.142 Het 

Gereformeerd Gezinsblad riep tot een andere vernieuwing: ‘En nu wil ik dan ook pleiten voor 

onderwijsvernieuwing, niet in de geest van deze tijd, maar als terugkeer tot de Schriften, tot de 

kerkelijke papieren, tot de Dordtse Kerkenorde.’143 De geloofsoverdracht was in de oude school (in 

de doorwerking van de grondslag van Bijbel en belijdenis) in betere handen dan in de huidige zucht 

naar vernieuwing van onderwijsconcepten. Bovendien was er met de Vrijmaking terugkeer nodig 

naar de leer van doop en verbond.  

7.2 De christelijke school zoekt oneigenlijk samenwerking  

De vrijgemaakte predikant Joh. Francke verzette zich tegen het idee om de christelijke school als 

missionair middel in te zetten voor de herkerstening van Nederland. Hij wees het idee van Gilhuis af, 

die pleitte voor het isolement én het apostolaat van de christelijke school. Daarmee werd volgens 

vrijgemaakten het onderscheid tussen geloof en ongeloof ongedaan gemaakt.144 Van Huizen stelde in 

overduidelijke bewoordingen:  

 

Waarom werden de eerste Christelijke scholen gesticht? Om ons volk te kerstenen? Ik geloof 

er niets van! De eerste Christelijke scholen werden gesticht omdat de ouders zich hun 

doopbelofte weer bewust werden. Daarom konden ze niet berusten in het onderwijs van een 

Openbare school, die immers volgens de wetten van 1801 en 1806 onder het aanleeren van 

gepaste en nuttige kundigheden de verstandelijke vermogens der kinderen moest 

ontwikkelen en hen opleiden tot alle christelijke en maatschappelijke deugden, zulks evenwél 

met vermijding van alle leerstellige waarheid — een Evangelie zonder dogma — wat in de 

practijk neerkwam op anti-Christelijk onderwijs.145 
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De gereformeerden moesten, volgens Francke, vóór alles het karakter van de christelijke 

school vasthouden en de kinderen in overeenstemming met de vrijgemaakte visie op Schrift en 

belijdenis opvoeden in geloof.146 Het stichten van eigen scholen werd door radicale vrijgemaakten 

gezien als de redding van het protestants-christelijk onderwijs. Een mening die op andere gronden en 

uitkomsten gedeeld werd met het opkomende reformatorische onderwijs. G.H. Kersten wees direct 

na de oorlog op de noodzaak om bij de zuivere gereformeerde leer te blijven. Hij zag een gevaar in de 

toenemende invloed van K. Barth en zijn ‘bekwaam vertolker’ G.C. van Niftrik.147  

De invloedrijke en vernieuwende theologie van Barth werd door vrijgemaakte theologen 

onder leiding van Schilder verantwoordelijk gehouden voor de malaise in het christelijk onderwijs. 

Volgens Schilder wisten de Nederlandse barthianen als Haitjema en Van Niftrik gebruik te maken van 

de naoorlogse ‘eenheidsmanie’, en stelden ze daarmee de christelijke school ter discussie.148 In De 

Reformatie bestreed Schilder hervormde hoogleraren als Van Niftrik en K.H. Miskotte, die mede op 

basis van de theologie van K. Barth de noodzaak van christelijke organisaties in twijfel trokken. Van 

Niftrik beweerde op basis van Barths ‘theologie onder het kruis’ volgens Schilder ten onrechte dat 

gelovigen en niet-gelovigen elkaar konden treffen.149 In de rubriek Opvoeding en Onderwijs in De 

Reformatie wees Schilder in 1946 in theatrale oorlogstaal op de gevaren van het barthianisme voor 

het christelijk onderwijs:  

 

De Barthianen vormen tegenwoordig een vast aaneengesloten front; ze leggen een 

ongelooflijken moed aan den dag; weten van de na-oorlogs-psychose een bizonder goed 

gebruik te maken; via de lieden-van-slappedanigheid, die in de synodocratische kerken in 

oorlogstijd zich tegen hun bestrijders gekeerd hebben toen de kans schoon was, infiltreeren 

ze ook de “Gereformeerde Kerken”.150  

 

Dit denken van Barth werkte de doorwerking van de reformatie in alle facetten van het leven 

tegen. Het leidde tot de gevaarlijke gedachte dat een christelijke school niet meer nodig was, of 

hoogstens als een soort ‘noodwoning’ kon dienen, omdat alle christelijke organisatievorming werd 

gezien als een uiting van verwereldlijking.151 Schilder velde een radicaal oordeel over de christelijke 

onderwijzers: ‘ze staan voor de klas als vanouds; maar de balken van den vloer van hun leslokaal 

                                                           
146 J. Francke, De kerk en het sociale vraagstuk (Haarlem [1949]) 85 & 289-299.  
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worden van onderen doorgezaagd.’152 In 1952, vlak voor zijn dood, wees Schilder in het Handboek 

van de Gereformeerde Kerken nog eenmaal op het in zijn ogen grote gevaar van dit denken voor de 

christelijke school: ‘Allerhande ondermijning van het christelijke verenigingsleven als zodanig - en 

één van de eerste plekken, waar ons volk terecht steeds zeer gevoelig is geweest, en waar deze 

principiële ontkerstening zich het meest ruïneus deed zien, was de sector van het christelijk 

onderwijs.’153 Deze zorg werd, na de plotselinge dood van Schilder, door anderen overgenomen en 

vaak stevig verwoord. Schilder was daarmee vooral een inspiratiebron geworden. Hij had echter geen 

expliciete visie op het vrijgemaakte onderwijs achtergelaten.  

7.3 De christelijke school mist kerkelijke binding 

In een artikel in De Reformatie van 1949 kwam Van Huizen tot een radicale conclusie en oproep. Hij 

verbond de Vrijmaking en het streven naar eigen vrijgemaakte scholen aan elkaar:  

 

Tot dusver worden de Geref. onderwijzers nog in de school geduld, hoewel het steeds 

moeilijker wordt er nog een plaatsje te veroveren. Zoolang ze niet gehinderd worden in de 

trouwe vervulling van hun werk, kunnen ze dit blijven doen, maar beangstigend is de situatie, 

als we denken aan onze kinderen. De vraag komt op of ze nog veilig zijn op onze Chr. scholen. 

Wat hebben we ook weer beloofd bij het doopvont? En wat zei Christus? “Laat de kinderkens 

tot Mij komen en verhindert ze niet”. Als we onze kinderen toevertrouwen aan onderwijzers 

van een andere belijdenis, komen we dan niet met dit woord in strijd? “Moet dan, na alles, 

ook de school nog kapot?” Ik ben van meening, dat ze niet meer kapot behoeft gemaakt te 

worden. Dat heeft de Synode van ‘44 reeds gedaan. Alleen een school, die beheerscht wordt 

door de trouw van allen, die in en voor de school werken (bestuur en personeel) aan de 

fundamenten van die school, kan de goede stijl vertoonen, die noodzakelijk is en veiligheid 

biedt aan onze kinderen. Als we willen komen tot reformatie van heel het leven, dan kunnen 

we niet halverwege blijven staan, dan zal de school niet mogen achterblijven.154 

 

De gevolgen van de Vrijmaking beperkten zich volgens Van Huizen niet langer tot de kerk. De 

‘reformatie’ moest in zijn ogen doorgetrokken worden naar het onderwijs, om de kinderen te 

beschermen tegen verkeerde godsdienstinvloeden. 

                                                           
152 K. Schilder, ‘Barthianisme en Chr. Onderwijs’, De Reformatie 21 (1945-1946) 112.  
153 K. Schilder, Handboek ten dienste van De Gereformeerde Kerken in Nederland (Goes 1952) 152. 
154 K. van Huizen, ‘Grondslag en doel van de Chr. School, V (slot)’, De Reformatie 24 (1948-1949) 301. 
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In 1949 verscheen de brochure Doopvont of doofpot van de hand van de vrijgemaakte 

predikant A. Veldman.155 Het betrof een verdediging van het streven van sommige vrijgemaakten 

naar eigen vrijgemaakte scholen in Enschede. Dit nadrukkelijke streven veroorzaakte jarenlang veel 

onrust in de schoolvereniging en zou later leiden tot een breuk. De inzet was, volgens Veldman, niets 

minder dan de confessie, dat wil zeggen de aloude belijdenisgeschriften. Hij pleitte voor een 

confessionele school in overeenstemming met de derde doopvraag, waar de ouders werd gevraagd 

hun kinderen ‘naar Uw vermogen’ te onderwijzen en te laten onderwijzen. Dit was, volgens Veldman, 

de oude grondhouding van Groen van Prinsterer, Kuyper, Woltjer en Bavinck. Deze leer over de doop 

was met de Vrijmaking opnieuw veiliggesteld en moest in de grondslag van de schoolvereniging 

worden opgenomen. Deze vrijgemaakte leer over de doop mocht niet in de doofpot gestopt worden. 

Veldman wilde daarmee de grondslag van de schoolvereniging aanpassen aan de doopvisie van de 

Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt).156 

Het bestaande gereformeerde onderwijs verenigd in het GSV was dan weliswaar in haar 

oorsprong en aanleg betrouwbaar gebleken, maar dat zou binnenkort veranderen, omdat de 

grondslag niet kerkgebonden was. Dat was, volgens de logica van de radicale vrijgemaakten, slechts 

een kwestie van tijd. De gereformeerde school moest daarom gebonden worden aan de 

Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) om de schooldeformatie tegen te gaan. Er werd gesproken over 

een zuivere grondslag. De radicalen wilden af van de christelijke school voor de gereformeerde 

gezindte, omdat deze school wel een goede grondslag kende in Bijbel en belijdenis, maar geen 

nauwe binding had met een ware kerk die deze grondslag beschermde en verdedigde tegenover 

moderne onderwijsopvattingen en theologische dwalingen. De onderwijzer Van der Hulst stelde 

concluderend: ‘Waar vinden we de Christelijk School? Niet bij het huidige Gereformeerd Onderwijs 

omdat de besluiten van 1942-’44 niet ondubbelzinnig als uitgangspunt worden gezien, maar meer als 

een historisch feit. Vele scholen zijn niet louter één kerkgebonden.’157 Het christelijk onderwijs moest 

zich voor haar redding binden aan de vrijgemaakte kerken, omdat deze kerken de ware geloofsleer 

bij de Vrijmaking in 1944 hadden veiliggesteld.  

Volgens radicale vrijgemaakten hadden de ouders bij de doop beloofd dat ze hun kinderen 

zouden opvoeden in de leer van de kerk. Deze geloofsleer betrof nu de leer van de Gereformeerde 

Kerken (vrijgemaakt). De kerk sprak van onderwijzen en doen onderwijzen. De kerk ging in deze 

oproep voorop. Niet de school. Het betekende een breuk met het denken in het GSV, die zich vooral 

verwant voelde met de hele gereformeerde gezindte en beslist niet één kerk als uitgangspunt nam. 

                                                           
155 A. Veldman, Doopvont of doofpot. Critische bijdrage inzake het confessionele conflict in de “Vereeniging tot 
Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel in Enschede en Lonneker” (Enschede 1949). 
156 Veldman, Doopvont of doofpot, 30.  
157 G. van der Hulst, ‘Waar vinden we de christelijke school?’, Gereformeerd Gezinsblad 5 (12 maart 1949) 4. 
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De roeping van de ouders was, volgens radicale vrijgemaakten, te zorgen voor het onderwijs van hun 

kinderen, dat stoelde op het lid-zijn van de (zuivere of ware) kerk.158 Dit werd gezien als in lijn met de 

christelijke onderwijsgeschiedenis van de negentiende eeuw. De eerste christelijke scholen waren, 

volgens de vrijgemaakte radicalen, gesticht door ouders die zich opnieuw bewust werden van de 

doopbelofte en gebonden waren aan een kerk. Jongeling sprak daarom ook van continuïteit met het 

verleden:  

 

De belofte, door de ouders, bij de doop van hun kinderen afgelegd dat ze hun kroost ‘in de 

voorzeide leer’ zullen onderwijzen en doen onderwijzen. Het is de oude strijd, die we op de 

oude grond voeren. (…) De volle rijkdom van de Schrift en de op deze Schrift gefundeerde 

belijdenis. Dat was ook de inzet van de Afgescheidenen toen zij ’kerkgemeentelijke scholen’ 

stichtten. Groen erkende dit ook, ook al worstelde hij met de schier chaotische toestanden in 

de Hervormde kerk zijner dagen. Zo ontstond de GSO, later uitgegroeid tot het GSV. Alles om 

toch maar te voldoen aan de belofte die door de ouders was afgelegd bij de doop van het 

zaad des verbonds. In die lijn moet verteld kunnen worden van de lijn der vaderen.159 

 

Radicalen binnen de vrijgemaakte kring streden voor vrijgemaakt onderwijs waarbinnen de kinderen 

van het verbond geen gevaar liepen. Ze deden dit vanuit een plichtsbesef dat in concrete daden op 

alle terreinen van het leven werd toegepast. Het was deze ethiek die de radicalen onder de 

vrijgemaakten ‘morele vleugels’ gaf om te streven naar eigen leerstellige gereformeerde scholen.160  

Sommigen binnen de vrijgemaakte kerken verweten hun radicale medekerkleden dat ze de 

vrijheid in Christus ingeruild hadden voor de gebondenheid aan de kerk, maar deze tegengeluiden 

waren sporadisch in de vrijgemaakte pers. In dagblad Trouw taxeerde Gilhuis, werkzaam bij het GSV, 

dit exclusivisme als een isoleerwoede, ingegeven door het typisch vrijgemaakte kerkbegrip. Hoewel 

hij het vrijgemaakte onderwijs op basis van de vrijheid van onderwijs niet wilde verbieden, zag hij het 

wel als een onnodige versplintering van het gereformeerde onderwijs. Volgens Gilhuis was de 

gereformeerde school trouw gebleven aan Groen en aan het Bijbelse woord van Paulus ‘niets anders 

te weten dan Jezus Christus en Die gekruisigd’. Er was, volgens Gilhuis en anderen, waaronder de 

eerder genoemde De Graaf en Van Klinken, geen sprake van een algemene verwatering van het 

christelijk onderwijs. De gereformeerde orthodoxe variant was er altijd geweest, naast andere 

vormen. Het ging om een gezamenlijke waakzaamheid om een (mogelijke) verwatering van het 

                                                           
158 K. van Huizen ‘Grondslag en doel van de Christelijke school’, De Reformatie 24 (1948-1949) 264. 
159 P. Jongeling, ‘Het Christelijk Onderwijs 2’, Gereformeerd Gezinsblad 7 (15 november 1951) 1. 
160 G. Harinck, De Reformatie: weekblad tot ontwikkeling van het gereformeerde leven 1920-1940 (Baarn 1993) 
226-238. 
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gereformeerde onderwijs tegen te gaan. Gilhuis, De Graaf en Van Klinken herkenden zich niet in het 

beeld dat radicale vrijgemaakten schetsten van het christelijk onderwijs, in de bezwaren evenmin.161 

Het bestuur van de christelijke school te Kampen onderkende in 1952 wel, net als radicale 

vrijgemaakten en de bevindelijke gereformeerden, dat er sprake was van verslapping en verwatering, 

maar tegelijk moest er in hun ogen vooral gesproken worden van zegen. Bovendien, hadden ‘de 

Christelijke scholen niet gewerkt tot bewaring en vermeerdering van de orthodox-protestantse 

richting in ons vaderland? En wanneer er sprake is van verval, is dan niet meer ijver en bezieling 

nodig om het pand zuiver te bewaren?’162 De radicale vrijgemaakten zagen voor henzelf niet langer 

een taak weggelegd om de gereformeerde school als het oude ‘pand’ te verdedigen tegenover de 

gevaren. Ze veroorzaakten een breuk, door in navolging van het bevindelijk onderwijs op zoek te 

gaan naar nieuwe wegen om eigen gereformeerde scholen op te richten. Het zouden gereformeerde 

scholen moeten worden waar voortaan onbekommerd antithetisch gesproken kon worden over de 

waarde van het verbond en de betekenis van de doop. Dit om jongeren christelijk en godvrezend op 

te voeden tot Gods eer, net als de afgescheiden kerkscholen van weleer. De nog kleine groep radicale 

vrijgemaakten claimde daarom deze verwantschap. 

 

8. EERSTE INITIATIEVEN RICHTING VRIJGEMAAKT ONDERWIJS 

8.1 Het verbond van Voorstanders van de Vrije Christelijke School  

In het Noorden van het land ontstonden de eerste initiatieven voor vrijgemaakt onderwijs. Hier 

woonden relatief veel vrijgemaakten. In de provincie Groningen speelde de kwestie rond het 

voornemen van de christelijke onderwijzersverenging VCO om zich aan te sluiten bij de Algemene 

Nederlandse Onderwijzers Federatie (ANOF). Het waren vooral de onderwijzers uit de vrijgemaakte 

kerken die hier bezwaren tegen hadden. In de Nieuwe Provinciale Groninger Courant (deze regionale 

krant werd door veel gereformeerden uit Groningen en omstreken gelezen) werd een oproep 

geplaatst, gericht aan alle ‘werkkrachten’ bij het christelijk onderwijs in de stad en de provincie, om 

over deze bezwaren in vergadering bij elkaar te komen. Deze vergadering vond plaats op zaterdag 19 

oktober 1946.163 De onderwijzer K. van Huizen deed in De Reformatie verslag: 

 

De tegenstelling tusschen hen, die uit den Bijbel willen leven en hen, die Gods Woord niet als 

normgevend aanvaarden, blijft en moet blijven. Samenwerking tusschen hen is niet mogelijk, 

                                                           
161 T.M. Gilhuis, ‘Schoolkwestie’, Trouw 9 (7 september 1951) 1; Vgl. J. Jongeling, ‘Het Christelijk onderwijs I, De 
mening van “Trouw”’, Gereformeerd Gezinsblad 3 (13 november 1951) 1. 
162 P. Pel, ‘Interne schoolstrijd in Kampen’, in: Christelijke school of kerkelijke school: de interne schoolstrijd te 
Kampen (Kampen [1952]) 6. 
163 K. van Huizen, ‘Wat nu?’, De Reformatie 22 (1946-1947) 62. 
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als het gaat om geestelijke waarden. Van menschen, die niet staan op de basis van de Schrift, 

begrijp ik het streven om met menschen van Christelijke levensovertuiging samen te werken. 

Dat streven is er altijd geweest. Maar ik begrijp niet de bereidwilligheid van onzen kant op 

dien voorslag in te gaan. Van werkelijk samengaan kan dàn alleen iets terechtkomen, als onze 

menschen water in den wijn doen, eerst een weinig, straks wat meer en ten slotte alles 

toegeven.164 

 

De onderwijzers W.G. Beeftink en Van Huizen besloten na deze vergadering eind 1946 tot de 

oprichting van een nieuwe vereniging, het Verbond van Voorstanders van de Vrije Christelijke School, 

omdat ze van mening waren dat de onderwijzersvereniging VCO niet in federatief verband kon gaan 

samenwerken met niet-christelijke vakorganisaties in de ANOF. De tegenstelling tussen gelovigen en 

niet-gelovigen werd als fundamenteel gezien. Van samenwerking kon geen sprake zijn, omdat dit zou 

leiden tot verval van de zedelijke en geestelijke normen in de christelijke school. In de politiek had de 

samenwerking tussen christenen en niet-christenen vorm gekregen in de oprichting van de PvdA. De 

nieuwe vereniging zag hierin de invloed van K. Barth en wees deze af. De radicalen volgden hierin De 

Reformatie, die stelde: ‘Barthianen ondergraven alle Christelijke actie.’165 Door zelf een eigen 

vakonderwijsorganisatie op te richten, hoopten ze het oprukkende modernisme tegen te houden en 

de christelijke school op gereformeerde grondslag te behouden. 

Het Verbond van Voorstanders van de Vrije Christelijke School kende aanvankelijk een paar 

synodale leden. Dit veranderde toen het verbond in 1946 besloot de bindende leeruitspraken van de 

synode van 1942-1944 van de Gereformeerde Kerken in Nederland niet te aanvaarden. Hierop 

bedankten de paar synodale leden voor deze vereniging. Het verbond wilde een koers varen die 

exclusief aansloot bij de vrijgemaakte kerken. Het sprak daarom van confessioneel onderwijs en over 

de school als ‘Verbondsschool’, want in de Vrijmaking was de nadruk weer komen te liggen op Gods 

verbond en zijn beloften.166 De grondslag van de school werd daarom kerkelijk bepaald. Wie de 

Schrift en de belijdenisgeschriften met de doopbelofte principieel nam, was het oordeel, kon maar 

tot één conclusie komen: dat alleen bij de vrijgemaakte kerken het christelijke gedachtegoed veilig 

was. Het nieuwe Verbond van Voorstanders van de Vrije Christelijke school stelde zich tot doel om te 

komen tot oprichting van gereformeerde schoolverenigingen in de provincie Groningen.167  
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8.2 Een contactraad voor christelijk onderwijs 

In de provincie Zuid-Holland was een relatief groot aantal vrijgemaakte kerken ontstaan rondom 

Rotterdam. De eerste initiatieven uit deze regio kwamen van de onderwijzers D. Roorda en P. Klein 

uit Rozenburg, die zich hadden georganiseerd in een Contactraad voor Christelijk Onderwijs. In het 

Gereformeerd Gezinsblad werd in diverse artikelen duidelijk gemaakt waar hun zorg uit bestond. Ze 

verwierpen de koerswijziging van het christelijk onderwijs op basis van de verkeerde leer van Kuyper 

betreffende de ‘gemene gratie’ en van K. Barth over de ‘algemene verzoening’. Beide visies leidden 

tot synthese tussen geloof en ongeloof en wereldgelijkvormigheid. De grondslag van de christelijke 

school bleek niet langer principieel genoeg. Ze misten een kerkelijk bepaalde hefboom. De kerk ging 

niet in alles meer voorop. Ze hadden bezwaren tegen de kerkelijke pluriformiteitsgedachte die 

heerste onder de leden van de VCO in het samen optrekken in de ANOF. 

  In 1950 werd op 12 april een landelijk onderwijscongres in Amersfoort georganiseerd door 

deze Contactraad. De vergadering was bedoeld voor vrijgemaakte onderwijzers die verontrust waren 

over de ‘verwatering’ van het christelijk onderwijs. Ze wilden het gereformeerde onderwijs nader 

bezien en spreken over de betekenis van de ‘voortgaande reformatie’ (lees: doorgaande reformatie) 

in het onderwijs. De vergadering stond onder leiding van de onderwijzer Roorda. Er kwamen 

ongeveer tachtig mensen op af. In het huidige christelijk onderwijs mocht, volgens Roorda, niet meer 

over de kerk gesproken worden, alleen maar in algemene zin over het evangelie. In de Bijbelse 

geschiedenislessen mocht niemand gekrenkt worden. Op de bijeenkomst werden ook ervaringen 

gedeeld van tegenwerking en ontslag. Tijdens dit congres werd unaniem besloten om een Landelijke 

Contactraad voor het Christelijk Onderwijs te vormen. Deze Contactraad zou het initiatief moeten 

nemen om te komen tot een landelijke vereniging. Ook werd besloten om een contactblad voor het 

christelijk onderwijs uit te geven en om een Vereniging voor Gereformeerde Onderwijzers- en 

Leraren (VGOL) op te richten.168 

Het nieuwe Contactblad Christelijk Onderwijs schreef over grote nood onder de deelnemers 

van de Amersfoortse bijeenkomst.169 De grondslag van het gereformeerde onderwijs was vervaagd. 

De ‘onveranderlijke waarheden’ waren niet langer bepalend en richtinggevend. De deelnemers 

klaagden in algemene termen over de invloed van moderne pedagogen op het christelijk onderwijs, 

waardoor de pedagogiek, de didactiek en de methodiek niet langer vanuit Gods norm werden 

bepaald. Zo schreef Klein over Van Duyvendijk, die onder meer werkzaam was voor het CPS, als 

iemand die ziende blind was. Klein stelde: ‘de nood van Nederland wordt niet opgeheven door de zo 

zeer aangeprezen onderwijsvernieuwing, zomin als Indië verloren is gegaan door verouderde 

onderwijsmethodes, maar indien ons volk zich niet bekeert, zal het door de HEERE in diepe nood 
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gedompeld worden.’170 Ze spraken bezorgd maar ook overdreven van pseudo-christelijke scholen. De 

redactie van het nieuwe blad pleitte sterk voor een restauratie van het gereformeerde onderwijs.171 

De vrijgemaakten waren, volgens Roorda en Klein, teruggekeerd naar het Woord van de Heer. Deze 

kleine beweging was weer gaan vragen naar ‘de rechte, trouwe prediking’ en vrijgemaakten waren 

mensen ‘wier gebed voortdurend opgaat, of de HEERE Zijn uitverkorenen recht wil doen.’172 Dit 

bracht de bezwaarden ertoe om na te denken over een eigen onderwijsorganisatie. De innerlijke 

strijd en zorg over de huidige stand van zaken waren zo groot, dat de bezwaarden zichzelf 

verplichtten om te strijden voor eigen vrijgemaakt onderwijs.173  

Volgens historicus J.C. Kennedy was de inhoud van deze strijd vooral theologisch geladen, 

niet sociaal-economisch of maatschappelijk. Het ging om een tegencultuur, een cultuur in radicaal 

verzet tegen de machten en krachten die de wereld bestuurden. Doordat deze radicale 

vrijgemaakten de nadruk legden op de kerk, werd de sinds de jaren twintig aanwezige kritische 

houding tegenover onderwijsvernieuwing en nieuwe pedagogische inzichten, versterkt. Een houding 

die andere protestants-christelijke onderwijsinstellingen zich niet konden veroorloven. De radicale 

voorlopers waren niet zozeer verontrust over de toenemende secularisatie, maar over de 

zogenoemde verwatering van het christelijk onderwijs en de opkomst van de valse oecumene. In 

radicaal vrijgemaakte ogen lag een verkeerde kerkkeuze aan de wortel van deze ontwikkelingen.174 

Het vrijgemaakte onderwijs was ontstaan door het onbehagen van radicale vrijgemaakten 

met betrekking tot het christelijk onderwijs, in het bijzonder de gereformeerde school. De grondslag 

van de gereformeerde school stond ook niet ter discussie, wel de concrete toepassing ervan. Die 

bood onvoldoende bescherming tegen de moderne tijdgeest. De gereformeerde theologie was ten 

aanzien van doop en verbond in de ogen van radicale vrijgemaakten op een verkeerd spoor beland. 

Deze verkeerde leer zou de gereformeerde school ook besmetten, wat in hun ogen bleek uit de vele 

samenwerkingsverbanden met gelijkstemden en andersdenkenden. De zuivere gereformeerde 

geloofsopvoeding was zo niet langer in vertrouwde handen. Het was zaak om de gematigden binnen 

de vrijgemaakte kerken te overtuigen van de noodzaak van de stichting van eigen scholen. Deze 

groep gematigden bleef de gereformeerde variant binnen het christelijk onderwijs trouw. Ze waren 

minder principieel en radicaal. Deze gereformeerde variant, sinds 1868 aanwezig, werkte samen met 

het CNS en de CVO en had daarvan veel profijt ervaren. De nieuwste kerkscheuring bracht daar 
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vooralsnog geen verandering in. De radicale oproep bleef in eerste instantie dan ook beperkt tot een 

kleine groep vrijgemaakten.  

 

9. CONCLUSIES 

In de jaren 1920-1950 werd ook in Nederland veel nagedacht over onderwijsvernieuwing. Er werd 

gepleit voor een andere school, met meer aandacht voor persoons- en gemeenschapsvorming en 

voor de individuele ontwikkeling van het kind. Aanhangers van de naoorlogse doorbraakgedachte 

vonden dat de godsdienstige opvoeding en het persoonlijke geloof in de intimiteit van het gezin 

hoorden. De school moest leerlingen opleiden voor de samenleving. De oude school daarentegen 

sloot beter aan bij het gereformeerde denken van (geloofs)overdracht. Dit gereformeerde denken 

werd echter ter discussie gesteld, omdat de kwaliteit van het christelijk onderwijs te wensen overliet. 

Het GSV erkende dit probleem en probeerde een brug te slaan tussen oude en nieuwe opvattingen. 

Het slaagde daar goed in, door aan te dringen op professionalisering en vernieuwing. En met succes, 

want het gereformeerde onderwijs groeide. Het maakte nieuwe onderwijskeuzes, die verbonden 

bleven met het gereformeerde gedachtegoed. Toch waren er bezwaarden binnen het GSV die 

vonden dat er geen verbinding mogelijk was met de ideeën van de onderwijsvernieuwers, omdat 

daarmee de eigen gereformeerde geloofsopvoeding in gevaar werd gebracht.  

De christelijke onderwijsvakvereniging VCO koos een andere strategie, door nadrukkelijker 

de samenwerking te kiezen met niet-christelijke vakverenigingen in de ANOF. Zij brak zodoende met 

het antithetische verleden. Het VCO voelde zich hiertoe gedwongen door de overheid, die steeds 

meer ingreep in het onderwijsdomein en in de rechtspositie van de leraren. De VCO maakte deze 

keuze, ook al hadden de ervaringen in de oorlog geleerd dat samenwerken niet zonder risico’s was 

voor de eigen identiteit. Door omzichtig en principieel doordacht te opereren in het naoorlogse 

krachtenveld van vernieuwing en verandering, bleven de veranderingen voor het gereformeerde 

volksdeel beperkt. Het GSV bleef ook na de oorlog inzetten op de gereformeerde identiteit en de 

kwaliteit. Dit laatste hield wel in dat er meer samengewerkt moest en kon worden. De leerstellige 

keuze mocht niet leiden tot verkokering.  

Groepen orthodoxen bleven zich verzetten tegen het streven van het GSV en de VCO om, in 

verbinding met de tijd, na te denken over professionalisering en vernieuwing. Dit streven, hoe 

gefundeerd ook, riep onbehagen bij hen op. Deze bezwaarden waren niet overtuigd van de waarde 

van de noodzakelijk geachte onderwijsvernieuwing voor het gereformeerde onderwijs. Ze maakten 

manifest wat er leefde onder het orthodoxe deel van het gereformeerde volksdeel, door te wijzen op 

de deformatie van het gehele christelijke onderwijs. Daarbij werden zaken als het barthianisme, het 

optreden van Van Niftrik, de kwestie-Hardegarijp en het lidmaatschap van de PvdA geschilderd als 

bedreigingen voor het protestants-christelijk onderwijs. Het GSV distantieerde zich hiervan 
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herhaaldelijk, en met succes. Dat lukte de VCO minder. Toch bleef het verzet tegen de vernieuwing 

tot in de jaren vijftig beperkt en het leidde niet tot een nieuwe richting in het onderwijs.  

Dat veranderde toen de bezwaarden steun kregen van de Vrijmaking, die in vergelijking met 

andere kerkscheuringen vrij substantieel was. Omdat veel bezwaarden met de Vrijmaking waren 

meegegaan, kreeg het verzet een kerkelijke legitimatie en een meer georganiseerd verband. De 

radicalen konden via de vrijgemaakte kerken meer mensen bereiken. Via het Gereformeerd 

Gezinsblad en De Reformatie kon eenduidiger kritiek geleverd worden op ontwikkelingen als het 

‘verdoezelen’ van de antithese, de roep om apostolaat en interkerkelijke samenwerking. Tegelijk 

werd er gepleit voor vrijgemaakte scholen, om de winst van de Vrijmaking in doop en heilshistorische 

verbondsopvoeding te verzilveren voor de vrijgemaakte jongeren. Vrijgemaakte scholen waren nodig 

voor het doorgeven van de ware godsdienstideologie, als antwoord op de vraag waartoe het 

onderwijs opvoedde. In dit pleidooi was voor orthodoxen binnen het protestants-christelijk en voor 

anderen van niet-vrijgemaakte signatuur geen plaats. 

Hoewel er in 1950 nog geen enkele vrijgemaakte school was, waren de radicalen binnen de 

vrijgemaakte kerken optimistisch over de toekomst. De strijdpunten werden goed benut om meer 

vrijgemaakten te overtuigen van de keuze voor vrijgemaakt onderwijs, ideologisch gesteund door 

vrijgemaakte professoren als Schilder en Holwerda. De Vrijmaking werkte als katalysator in een al 

bestaand conflict. Het vrijgemaakte onderwijs is ontstaan uit verzet tegen de oplossingsrichting die 

het GSV koos om het gereformeerde onderwijs naar de toekomst veilig te stellen. Daarbij werden de 

vrijgemaakten soms buitengesloten, maar door de vrijgemaakte kerken als hefboom te gebruiken 

sloten ze veel vaker zichzelf buiten de gereformeerde school. Daardoor won hun confrontatie echter 

ook als een tegencultuur aan kracht. De weg die het vrijgemaakte onderwijs koos, betekende een 

breuk met de oude kerkschoolgedachte van de afgescheidenen en ook met de GSV, omdat die twee 

benaderingen andere orthodoxe kerkgenootschappen niet uitsloten bij het vormgeven van het eigen 

godsdienstonderwijs in de school.  
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4. Het ontstaan van landelijke organisaties voor het vrijgemaakt 

onderwijs, 1950-1970 
 

1. INLEIDING  

Nederland ontwikkelde zich in de jaren zestig tot een moderne, welvarende samenleving, mede 

mogelijk geworden door de vondst van een grote aardgasvoorraad. Er had juist daardoor een verdere 

uitbouw van de verzorgingsstaat plaatsgevonden, onder meer door de invoering van de Algemene 

Bijstandswet (1965) en de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (1966). De tijd van grote 

zuinigheid leek verleden tijd. Steeds meer gezinnen beschikten over een televisie en ook het 

autobezit nam snel toe. De welvaart droeg bij aan de zich wijzigende verhoudingen in het familie- en 

gezinsleven. De komst van de anticonceptiepil in 1963 deed de gezinnen kleiner worden. Ook gingen 

steeds meer vrouwen betaald werk doen.1  

Ondertussen zette de ontkerkelijking en de ontmanteling van hechte gemeenschappen zich 

versneld door. Verschillende protestantse en katholieke instellingen, zoals dagbladen en omroepen, 

leken hun religieuze karakter in de loop van de jaren zestig te verliezen. Volgens J.C. Kennedy namen 

de vooraanstaande vertegenwoordigers van de zuilen geleidelijk afstand van hun eerdere 

zekerheden.2 Op alle maatschappelijke terreinen deden zich veranderingen voor, niet in de laatste 

plaats in de familieverhoudingen en in de relatie tussen man en vrouw. Dit kwam tot uiting in de 

start van de actiegroep Man Vrouw Maatschappij (MVM) in 1968 en de radicale vrouwenbeweging 

Dolle Mina in 1970. De traditionele gezagsverhoudingen begonnen te verzwakken. Het resulteerde 

vanaf midden jaren zestig in acties en opvallende demonstraties.3 Zo wilde de ‘Provobeweging’ het 

linkse denken nieuw leven inblazen. Hoewel ze een kleine beweging bleef, was de impact groot, 

doordat ze jongeren aantrok die voor spektakel zorgden, wat leidde tot veel media-aandacht. Dat 

versterkte het gevoel dat de gezagsverhoudingen in een crisis verkeerden, wat ook bleek uit de sterk 

gepolariseerde arbeidsverhoudingen tussen werknemers en werkgevers in de jaren zeventig en 

tachtig. Daarnaast kwam er een groeiende milieubeweging, die zeer kritisch stond tegenover de 

massaproductie en schaalvergroting.4 

In het licht van deze belangrijke sociale en maatschappelijke veranderingen van toenemende 

welvaart, ontkerkelijking en ontmanteling van hechte gemeenschappen, is het des te opmerkelijk dat 

de vrijgemaakten zich als eigen gemeenschap en richting sterk wisten te manifesteren. Een kleine 

                                                           
1 D.A. Hellema, Nederland en de jaren zeventig (Amsterdam 2012) 24-25. 
2 J.C. Kennedy, Nieuw Babylon in aanbouw. Nederland in de jaren zestig (Amsterdam 1995) 146. 
3 Wielenga, Geschiedenis van Nederland, 339-342. 
4 Hellema, Nederland en de jaren zeventig, 26-38. 
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radicale groep binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) was ervan overtuigd dat er gebouwd 

moest worden aan eigen onderwijs, omdat het bestaande protestants-christelijk onderwijs volgens 

hen onvoldoende garantie bood voor een gereformeerde verbondsopvoeding. De gereformeerde 

school had zich voor de oorlog in discussies en brochures al vatbaar getoond voor de progressieve 

ideeën van de nieuwe school. Direct na de oorlog bleek de Vereniging van Christelijke Onderwijzers 

(VCO) niet bestand tegen de doorbraakgedachte. Nu er in vrijgemaakte ogen met de Vrijmaking een 

nieuwe reformatie had plaatsgevonden, moest het gereformeerde onderwijs opnieuw gedefinieerd 

worden. Een grondslag van de school op basis van Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid 

was niet voldoende gebleken. De gereformeerde school kende een binding aan belijders, niet aan 

enig kerkgenootschap. Na de breuk in de Gereformeerde Kerken, waartoe de meeste ouders van de 

kinderen op de gereformeerde scholen behoorden, voldeed deze oude binding volgens de 

vrijgemaakten niet langer. Naar hun mening waren de Gereformeerde Kerken niet langer 

gereformeerd. Het gereformeerde onderwijs moest daarom exclusief gebonden worden aan de 

vrijgemaakte kerken, waar de gereformeerde confessie en levensstijl werd nageleefd. De binding van 

de christelijke school aan de gereformeerde confessie was naar hun radicale opvatting poreus 

gebleken. Waar de Gereformeerde Kerken van het spoor geraakt waren, kon de ontsporing van de 

gereformeerde school volgens hen niet lang uitblijven.5  

Zo ontstond de oproep om te komen tot de oprichting van eigen scholen, die exclusief 

verbonden moesten worden aan de vrijgemaakte kerken. Zou het, ook wettelijk gezien, mogelijk zijn 

om de daarvoor noodzakelijke verenigingen en instanties op te richten (zoals een equivalent van de 

christelijke Schoolraad), die louter gebonden waren aan de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)? Dit 

was een hachelijke onderneming in een tijd dat het gereformeerde onderwijs vanwege 

vernieuwingseisen juist zocht naar meer samenwerking met behoud van de eigen gereformeerde 

identiteit. Bovendien, zou een exclusieve vrijgemaakte vakvereniging voor onderwijzers als 

alternatief voor ‘de Grote’ VCO kunnen dienen? En hoe zou er omgegaan worden met mogelijke 

spanningen binnen de vrijgemaakte kerken als gevolg van het streven van radicale vrijgemaakten om 

te komen tot eigen vrijgemaakte onderwijsorganisaties in een moderniserend land? Welke reacties 

zou dit opleveren binnen en buiten de vrijgemaakte kerken? 

Deze vragen brengen mij tot de volgende vraagstelling voor dit hoofdstuk: hoe zijn 

vrijgemaakten erin geslaagd om het vrijgemaakt onderwijs in 1960 in moderniserend Nederland als 

eigen onderwijsrichting te realiseren binnen de onderwijswetgeving en erkend te krijgen? Het 

ontstaan van een landelijk verband van vrijgemaakte scholen in een veranderende Nederlandse 

context wordt in paragraaf 2 beschreven. Vervolgens komen het aanstellen van een eigen juridisch 

                                                           
5 Archief LVGS, [B.2], Notulen oprichtingsvergadering d.d. zaterdag 30 juni 1951, 1. 
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adviseur en zijn werkzaamheden aan de orde. In paragraaf 4 wordt de totstandkoming van de 

erkenning van de vrijgemaakte onderwijsrichting nagegaan en verklaard. De verdere vormgeving van 

het vrijgemaakt onderwijs in het Diploma Gereformeerd Onderwijs, in een opleiding van leerkrachten 

en in een verenigingsorgaan, wordt daarna beschreven. Het ontstaan van de Vereniging 

Gereformeerde Onderwijzers en Leraren (VGOL) komt in paragraaf 6 aan de orde, evenals het proces 

van de exclusieve binding aan de vrijgemaakte kerken binnen het naoorlogse Nederland. De groei en 

de interne spanningen binnen de vakvereniging die hierop volgden, vormen de inhoud van paragraaf 

7. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een concluderende paragraaf. 

 

2. EEN VERBAND VAN GEREFORMEERDE SCHOLEN  

2.1 Uit nood geboren 

Op zaterdag 30 juni 1951 werd op initiatief van de pas gevormde Contactraad voor het Christelijk 

Onderwijs uit Rotterdam een landelijke vergadering uitgeschreven, onder leiding van de onderwijzer 

D. Roorda uit Rozenburg. De vergadering werd gehouden in hotel Monopole aan het Stationsplein te 

Amersfoort. Het doel van deze vergadering was te komen tot de oprichting van een landelijk verband 

van gereformeerde scholen. Het ging erom, zo was de gedachte, om na de Vrijmaking de reformatie 

van het christelijk onderwijs te stimuleren, omdat de gereformeerde school niet langer beschermd 

kon worden door de ontrouw geworden Gereformeerde Kerken. Daarom moesten vrijgemaakte 

ouders overtuigd worden van de noodzaak hun kinderen op de scholen in de ‘voorzeide doopleer’ 

van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) te laten onderwijzen. Het Gereformeerd Gezinsblad 

vatte het streven samen:  

 

De noodzaak daartoe was beseft, daar de grotere en kleinere plaatselijke verenigingen, die 

worstelen om te komen tot Schriftuurlijk onderwijs voor het zaad der kerk, elkander nodig 

hebben en elkander kunnen dienen in de zaken van opvoeding en onderwijs, waarvan de 

wetskwesties betreffende de stichting en instandhouding van gesubsidieerde scholen een 

belangrijk deel uitmaken.6  

 

Op deze vergadering waren afgevaardigden van de eerste vrijgemaakte schoolverenigingen 

van Bedum, Groningen, Hijken-Hooghalen, Amsterdam, Berkel en Rozenburg aanwezig. Daarnaast 

waren er als ‘gasten’ vertegenwoordigers van het Verbond van Voorstanders van de Vrije Christelijke 

School uit Groningen. Dit verbond was in 1946 ontstaan uit onvrede over de koers van de Vereniging 

van Christelijke Onderwijzers (VCO). Deze VCO, ontstaan in 1854 als Vereeniging van Christelijke 

                                                           
6 ‘Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen opgericht’, Gereformeerd Gezinsblad 7 (7 juli 1951) 2. 
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Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en Overzeesche Bezittingen, streefde naar meer 

overleg met niet-christelijke organisaties om in rapport met de tijd te blijven. In de ogen van radicale 

vrijgemaakten werd hierdoor de tegenstelling tussen geloof en ongeloof gecamoufleerd en werd het 

christelijk onderwijs vatbaar voor moderne, niet-Bijbelse invloeden en levensstijl. Verder waren op 

de vergadering aanwezig de Gereformeerde Onderwijsopleiding (GOO) te Enschede, de 

schoolstudievereniging uit Dalfsen, het ‘Comité tot oprichting ener schoolvereniging te ’s-

Gravenhage’ en de oudervereniging uit Delft.7 

Het was in het bijzonder Roorda die van mening was dat deze bijeenkomst moest leiden tot 

de vorming van een landelijk verband van gereformeerde scholen, om zo de instelling van een eigen 

Commissie van Beroep mogelijk te maken. Hij zag in de Lager-onderwijswet van 1920 mogelijkheden 

om dit streven te realiseren. Het ging dan om de zinsnede: ‘Een verklaring, waaruit blijkt, dat het 

bestuur der instelling of vereniging voor de nieuw te stichten school is aangesloten bij een groep 

bijzondere scholen, welke een commissie van beroep, als bedoeld in artikel 89, zevende lid, hebben 

ingesteld.’8 De onderwijzers en onderwijzeressen hadden volgens de wet het recht in beroep te gaan 

tegen een beslissing van hun eigen schoolbestuur. De commissie van beroep moest ‘haar werkkring 

uitstrekken over ten minste twaalf bijzondere scholen, die op vergoeding van de kosten van 

instandhouding aanspraak maken, tenzij wij [de wetgever] in bijzondere gevallen daarvoor een lager 

cijfer vaststellen.’9 Er moest dus een verband van minimaal twaalf scholen worden opgericht om 

aanspraak te kunnen maken op subsidiegelden. 

Door een landelijk verband zouden schoolverenigingen elkaar ook beter kunnen steunen, 

volgens Roorda, bij het oplossen van de problemen die aan het oprichten van een schoolvereniging 

en aan het stichten en het in stand houden van een school verbonden waren. De Amsterdamse 

afgevaardigde twijfelde over de noodzaak van een nieuwe organisatie, maar de meerderheid was van 

mening dat er sprake was van nood, omdat het christelijk onderwijs in gevaar verkeerde en de 

reformatie gestimuleerd moest worden. Het gevaar werd echter niet nader omschreven. Volgens 

voorzitter W.G. Beeftink van het Verbond van Voorstanders van de Vrije Christelijke School uit 

Groningen zou een praktische consequentie van de oprichting van een nieuw landelijk verband zijn 

dat zijn verbond en de contactraad uit Rotterdam zouden verdwijnen. Ds. A. Veldman uit Enschede, 

die namens de jonge onderwijzersvereniging GOO op de vergadering was, waarschuwde nog wel ‘om 

niet door propaganda brokken te maken in een plaats, waar de dingen wat langzaam gaan, zoals b.v. 

Enschede’.10 Toch werd er voortvarend gekozen voor het opzetten van een landelijke vereniging om 

                                                           
7 Archief LVGS, [B.2], Notulen oprichtingsvergadering d.d. zaterdag 30 juni 1951, 1. 
8 Lager-onderwijswet 1920, art. 74d. 
9 Lager-onderwijswet 1920, art 92. 22.  
10 Archief LVGS, [B.2], Notulen oprichtingsvergadering d.d. zaterdag 30 juni 1951, 1. 
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schoolstichtingen die nog nauwelijks van de grond waren gekomen te stimuleren en te 

ondersteunen.  

In dezelfde vergadering van 30 juni stelde A. Zijlstra, die hoofdredacteur van de Nieuwe 

Provinciale Groningsche Courant was geweest en in 1948 medeoprichter van het vrijgemaakte 

Gereformeerd Politiek Verbond (GPV), dat hij het liefst ongesubsidieerde scholen zou oprichten, 

want subsidie van de overheid zou leiden tot te veel staatsinvloed en afhankelijkheid. Zijlstra was als 

officieus vertegenwoordiger namens het Verbond van Voorstanders van de Vrije Christelijke School 

aanwezig. Hij kreeg echter weinig steun, aangezien anderen dit geen realistisch standpunt vonden. 

De plaatselijke verenigingen wilden juist samenwerken om te komen tot een noodzakelijk verband 

van minimaal twaalf scholen, die een Commissie van Beroep kon instellen. Alleen onder deze 

voorwaarde was het mogelijk subsidie te verkrijgen. Zijlstra kreeg bijval uit Rotterdam; deze 

afgevaardigde betreurde ‘dat het Verband uit deze geest moet geboren worden. Het motief 

behoorde niet te zijn, dat men anders geen subsidie kan krijgen, maar dat anders het zaad des 

verbonds niet goed kon worden opgevoed’.11 De meerderheid in de vergadering was duidelijk een 

andere mening toegedaan en stelde:  

 

dat wij door ’s HEEREN bestel leven onder een Overheid, die de zorg voor het onderwijs aan 

zich getrokken heeft, en dat wij de wetstoestand waaronder wij leven, hebben te 

aanvaarden. Is het niet zo, dat de Overheid die eisen stelt, ook maar moet betalen? Van de 

tegenstanders hebben we nog geen enkel afdoend argument uit de Schrift gehoord. En zijn 

ouders in staat tenminste 300 gulden per kind per jaar te betalen? Br. Roo uit Bedum meent, 

dat wij uit principe geen offers mogen brengen, die niet gevraagd worden.12  

 

De Lager-onderwijswet gaf de ruimte om eigen scholen op te richten, was de gedachte. Een zelfde 

inzicht dat indertijd leefde onder bevindelijke gereformeerden. In een schoolgebouw en exploitatie 

van scholen werd zo voorzien. Het onderwijs uitgaande van de bevindelijke gereformeerden (na 1970 

werd de term ‘reformatorisch onderwijs’ gemeengoed) had er in 1921 wel voor gekozen om de 

gebouwen uit eigen middelen te betalen, om zo minder afhankelijk van de overheid de scholen naar 

eigen principiële Bijbelse inzichten vorm te kunnen geven.13 Ook onder vrijgemaakten was na de 

                                                           
11 Archief LVGS, [B.2], Notulen oprichtingsvergadering d.d. zaterdag 30 juni 1951, 1. 
12 Archief LVGS, [B.2], Notulen oprichtingsvergadering d.d. zaterdag 30 juni 1951, 1. 
13 Golverdingen, ‘Een eigen weg’, 25, 27; Dit gaf meer vrijheid om de principiële geloofszaken onderscheiden 
vorm te geven, onder meer ten aanzien van het niet vaccineren van kinderen, het niet willen verzekeren van 
gebouwen en om het toezicht van de school bij de kerkenraad te houden; Muynck, Een goddelijk beroep, 93-
94. 
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Tweede Wereldoorlog met de doorbraakkwestie in het onderwijs meer argwaan ontstaan tegen het 

moderniserende Nederland, dat werd gezien als een bedreiging voor de gereformeerde levensstijl.14  

De algemene lijn werd dat zowel voor- als tegenstanders van gesubsidieerde scholen lid 

konden worden van het nieuwe verband, mits de schoolvereniging alleen bestond uit leden 

afkomstig uit de vrijgemaakte kerken. Vervolgens werd in deze vergadering het Landelijk Verband 

van Gereformeerde Schoolverenigingen (LVGS) opgericht. Alle aanwezigen stemden hiermee in, 

behalve Zijlstra, die formeel niet was afgevaardigd. Hiermee had het subsidievraagstuk afgedaan. Een 

roep om ongesubsidieerde scholen vinden we niet meer terug in de bestuurs- en 

moderamenverslagen. De overheid eiste van alles en moest dan ook maar betalen, was de 

pragmatische opvatting. Het betalen van driehonderd gulden per kind per jaar door vrijgemaakte 

ouders werd als onrealistisch en daarmee ook als een te principiële benadering van de hand 

gewezen.15  

2.2 Een landelijk verband  

In de tweede landelijke vergadering van zaterdag 1 december 1951 werd het voorlopige bestuur van 

het landelijk verband samengesteld uit de aanwezige personen. De dagelijkse gang van zaken werd 

uitbesteed aan een te vormen moderamen. De onderwijzer J. Poppe uit Rozenburg werd verkozen als 

voorzitter, R. van der Laan uit Den Haag, daar werkzaam bij de landelijke overheid en voor het eerst 

aanwezig, als secretaris, en J.H. Bedeker uit Amsterdam, eveneens onderwijzer, als penningmeester. 

De heren J. Scholma uit Bedum, C. van der Voort uit Berkel en Rodenrijs en R. Stevens uit Hijken-

Hooghalen werden vanuit de lokale ouderverenigingen als leden benoemd. Roorda werd per direct 

op afroep en zonder een duidelijke opdracht onbezoldigd aangesteld als onderwijskundig adviseur 

van het nieuwe landelijk verband.16 Onder de initiatiefnemers van deze landelijke vergadering 

bestond er weinig twijfel over de noodzaak van vrijgemaakte scholen. Het persbericht dat door het 

voorlopige bestuur werd verzonden aan De Reformatie en aan het Gereformeerd Gezinsblad meldde: 

‘Gevormd is een Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen (Vrijgemaakt). Het doel is 

onder meer samenwerking van de aangesloten verenigingen inzake de oprichting en instandhouding 

van de Gereformeerde Scholen. Leden van het verband kunnen zijn alle Gereformeerde 

Schoolverenigingen (vrijgemaakt).’17  

                                                           
14 M. van Essen, Kwekeling tussen akte en ideaal. De opleiding tot onderwijzer(es) vanaf 1800 (Amsterdam 
2006) 310-319. 
15 Archief LVGS, [B.2], Notulen oprichtingsvergadering d.d. zaterdag 30 juni 1951, 1 en verslagen tot 1970. 
16 Archief LVGS, [B.2], Notulen Vergadering Landelijk Verband van Gereformeerde Scholverenigingen d.d. 1 
december 1951, 1.  
17Archief LVGS, [B.2], Persbericht Landelijk Verband aan De Reformatie en het Gereformeerd Gezinsblad d.d. 4 
december 1951; Geplaatst in Gereformeerd Gezinsblad 8 (20-12-1951) 3. 
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De vrijgemaakte schoolverenigingen moesten zich voor het verkrijgen van subsidie eerst 

aansluiten bij een ander verband en ‘begrijpelijkerwijs doen ze dit met een bezwaard gemoed en 

willen ze het liefst zo spoedig mogelijk een eigen Verband. Zo is de begeerte naar dit Verband 

geboren uit de behoefte om gemeenschap met elkander te beoefenen; ook in het verwerken van de 

practische doeleinden.’18 Er hadden zich nog geen twaalf scholen gemeld bij het LVGS en dus kon 

geen Commissie van Beroep worden gevormd. De meest voor de hand liggende optie was steun te 

zoeken bij het verwante Gereformeerd Schoolverband (GSV), maar dat lag gevoelig vanwege de 

kerkelijke breuk. Bovendien wilde het vrijgemaakte onderwijs niet het risico lopen om als subvariant 

van het GSV te worden aangemerkt door de overheid. Het LVGS zocht daarom via het Christelijk 

Volksonderwijs (CVO) hulp bij de christelijke Schoolraad.  

Het CVO was bereid de vrijgemaakte schoolverenigingen onderdak te verlenen, mits zij zich 

niet met de interne aangelegenheden van het CVO zouden bemoeien. Deze verleiding kon 

gemakkelijk worden weerstaan, aangezien het LVGS zo snel mogelijk tot oprichting wilde komen van 

een eigen volwaardige organisatie. De verhouding was dan ook ‘wederzijds strikt zakelijk’.19 De 

verenigingen in Bunschoten-Spakenburg, Enschede, Kampen en Rouveen, waarvan het merendeel 

van de ouders vrijgemaakt was, bleven via het GSV aangesloten bij de Schoolraad, zolang er niets 

definitief was geregeld. Om onrust in eigen geledingen te voorkomen lieten ze de oproep om ook 

alvast lid te worden van het LVGS onbeantwoord, tot teleurstelling van het LVGS.20  

Tijdens de eerste jaarvergadering van het LVGS in december 1952 sprak de voorzitter, J. 

Poppe, in waarschuwende woorden over verkeerde vormen van samenwerking en spoorde hij de 

aanwezigen aan om zich in te zetten voor vrijgemaakte schoolstichting.21 De schoolkwestie in 

Hardegarijp werd door hem aangegrepen om te illustreren dat het christelijk onderwijs in nood 

verkeerde. In werkelijkheid gaf de kwestie inzicht in de meningsverschillen die er al lang leefden over 

het christelijke karakter van de openbare school versus de protestants-christelijke school. In dezelfde 

vergadering stelde ds. J. Smelik, in zijn referaat over ‘de confessionele grondslag van onze scholen’, 

dat de reformatie van 1944 moest doorwerken in het onderwijs. Hij zag in de samenwerking op 

onderwijsgebied een vervaging van de kerkelijke grenzen, die juist voor radicale vrijgemaakten zo 

wezenlijk waren. Smelik presenteerde het LVGS als een trouwe voortzetting van het kerkonderwijs 

van de afgescheidenen van 1834. Dat bleek uit de confessionele grondslag van de school en de 

binding aan de kerk. Tijdens een informeel gedeelte van de oprichtingsvergadering van 30 juni 1951 

was er al gesproken over een vrijgemaakte onderwijsrichting: ‘Er wordt gesteld dat de interpretatie 

                                                           
18 Archief LVGS, [B.2], Notulen oprichtingsvergadering d.d. zaterdag 30 juni 1951, 1. 
19 Door Hem het Amen, 146. 
20 Zie hiervoor de gedenkboeken die in hoofdstuk 5 bij het onderzoek betrokken worden.  
21 Archief LVGS, [B.1], Verslag van de eerste jaarvergadering van het LVGS 3 jan. 1953 gecombineerd met de 
Vergadering van Gereformeerde Onderwijzers, 4. 
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van de wet toelaat, dat Vrijgemaakt onderwijs andersoortig is dan bijvoorbeeld synodaal, hetgeen 

natuurlijk prachtig zou zijn, waarom deze kwestie het bestuderen waard is.’22 Dit alles maakte een 

nieuw vrijgemaakt schoolverband nodig en mogelijk.  

Als uitvloeisel van het grondwettelijk compromis van 1917 had de wetgever in 1920 gekozen 

voor drie mogelijkheden wanneer ouders vanwege godsdienstige bezwaren moeite kregen met de 

school. Ze konden een eigen school stichten bij een voldoend aantal leerlingen van gelijkgezinde 

overtuiging, een vergoeding ontvangen voor de kosten van het vervoer naar de naastbij gelegen 

school van de gewenste richting, of een vrijstelling van de leerplicht.23 De eerste en meest 

verstrekkende optie, het stichten van een eigen school op basis van gelijkgezinde overtuiging, werd 

door het LVGS gezien als haalbaar. Hiervoor moest worden aangetoond dat het streven voortkwam 

uit een onderscheiden richting. Alleen, wat precies werd verstaan onder het begrip richting was noch 

in de Grondwet noch in de Lager-onderwijswet van 1920 nader omschreven.24 

In de Tweede Kamer bestond echter wel vrees voor versnippering: ‘Zoo heeft men in de 

provincie Overijssel in 31 gemeenten 28 scholen met één leerkracht, 86 met twee en 74 met drie. 

Hieruit blijkt hoe groot het aantal pietluttige scholen is. Het aantal éénmansscholen in Nederland is 

van 1923 tot 1925 gestegen met 30 pct. en het aantal gemeenten zonder openbaar onderwijs is van 

1919 tot 1924 aangegroeid van 33 tot 81. Ongetwijfeld is dat nu wel een eind over de honderd. En de 

kosten van die versnippering zijn enorm, waardoor soms zelfs gemeenten in nood komen. De stijging 

van de kosten per kind is ook grootendeels aan de versnippering te danken.’25 De wetgever had het 

zich in de afgelopen jaren ook niet moeilijk gemaakt. Voor alle vormen van onderwijs gold namelijk 

dat openbaar en bijzonder onderwijs in beginsel volledig uit de openbare kas werd bekostigd.26 

 De eerste afbakening van het begrip richting was tot stand gekomen in 1933 bij een nadere 

definiëring ervan. Het Koninklijk Besluit van 15 mei 1933 stelde in een uitspraak: ‘Onder bijzonder 

onderwijs van een bepaalde richting moet worden verstaan bijzonder onderwijs, dat uitgaat van een 

van de richtingen, welke zich in het Nederlandse volk op geestelijk terrein openbaren.’27 Dit nader 

omschreven begrip doelde op een godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag die 

(kwantitatief) zichtbaar was in het maatschappelijk leven. Er moest dus sprake zijn van een erkende 

                                                           
22 Archief LVGS, [B.2], Notulen oprichtingsvergadering d.d. zaterdag 30 juni 1951, 1.  
23 Postma, Handboek van het Nederlandse Onderwijsrecht, 117;  
24 A. Postma, ‘De pacificatie na 1917’, ‘Een onderwijsbestel met toekomst…’, 41-42. 
25 CPH-Kamerlid D.J. Wijnkoop, Handelingen TK, 1929-1930 12 december 1929, 8; vgl. Handelingen TK 1930-
1931, 26 november 1930, 8 en Handelingen TK 1923-1924, 03 juni 1924, 11. In niet-confessionele kring was er 
vrees dat de overheid niet toekwam aan verbetering van het onderwijs. De oude pacificatie-stemming was dan 
ook vaak zoek, in: H. Knippenberg en W. van der Ham (red.), Een bron van aanhoudende zorg. 75 jaar 
Ministerie van Onderwijs (Kunsten) en Wetenschappen, 1918-1993 (Assen 1993) 108. 
26 W.G.G.M. van Holsteijn, ‘Financiële gelijkstelling op alle terreinen’, in: T.J. van der Ploeg e.a. (red.), De 
vrijheid van onderwijs, de ontwikkeling van een bijzonder grondrecht (Utrecht 2000) 137. 
27 Nationaal Archief Den Haag, KB van 15 mei 1933, nr. 22. Huisman, Laemers, Mentink en Zoontjens, 17. 
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onderwijsrichting om eigen scholen te kunnen stichten of in aanmerking te komen voor een 

tegemoetkoming in de vervoerskosten, overeenkomstig artikel 13 van de Lager-onderwijswet van 

1920. Het begrip richting werd daarmee geleidelijk gehanteerd als een bekostigingsvoorwaarde voor 

het stichten van scholen. De richting werd in de loop der jaren het uitgangspunt voor de verdeling 

van het bijzonder lager en voortgezet onderwijs, zowel bij de stichting als bij de opheffing van 

scholen. Daarbij was het van groot belang dat er sprake was van een beweging of stroming op 

geestelijk terrein, die zich ‘openbaarde’ (aanwezig was) onder het Nederlandse volk.28 Het Koninklijk 

Besluit van 1933 vormde daarmee de basis voor de erkenning van vele verschillende richtingen 

binnen de protestantse godsdienst.29 

Radicale vrijgemaakten zagen kansen om aangemerkt te worden als een stroming die zich 

openbaarde op geestelijk terrein. De bevindelijke gereformeerden hadden in 1926 eenzelfde spoor 

gevolgd door zich nauwer te binden aan de zogenoemde reformatorische kerken.30 De erkenning zou 

vervolgens op basis van jurisprudentie volgen, waarbij de vrijgemaakte kerken aangemerkt moesten 

worden als een nieuwe geestelijke stroming die aanwezig was onder het Nederlandse volk. Eerst 

moest echter nog gewerkt worden aan ‘De eischen van deugdelijkheid, aan het geheel of ten deele 

uit de openbare kas te bekostigen onderwijs te stellen’, volgens artikel 192 van de Grondwet van 

1917. Die betroffen een Commissie van Beroep en een borgstellinggarantie.  

2.3 Een Commissie van Beroep  

Een Commissie van Beroep was een eerste voorwaarde om in aanmerking te komen voor subsidie, 

naast het regelen van een borgstelling. Een commissie kon worden gevormd zodra het LVGS 

rechtspersoonlijkheid had verkregen in het opstellen van statuten en er zich twaalf scholen hadden 

aangemeld. Het bestuur volgde hierin nauwgezet de adviezen van het CVO,31 maar het opstellen van 

de verenigingsstatuten bleek voor het bestuur nog geen gemakkelijke opgave. Het procesverloop 

was voor velen onhelder en kon rekenen op kritiek vanuit de lokale besturen. Door het bestuurlijk 

optreden kwamen de gestelde doelen van het LVGS niet uit de verf en hierover werd herhaaldelijk 

geklaagd. Een schoolbestuurslid somde begin 1954 in een brief aan het LVGS de punten van kritiek 

op. Er werden te weinig inlichtingen verstrekt, behalve door individuele personen. Een krachtige 

propaganda ontbrak, aangezien het bestuur traag reageerde. Het opstellen van de statuten duurde 

te lang en de tegenhanger van de Unie-collecte, die jaarlijks geld inzamelde ter ondersteuning van 

het christelijk onderwijs, liet lang op zich wachten. Bovendien vond de criticaster het orgaan De 

                                                           
28 Postma, Handboek van het Nederlandse Onderwijsrecht, 118-119. Daarmee werd feitelijk de route om op 
pedagogische gronden over te gaan toe schoolstichting afgesneden. 
29 P.J.J. Zoontjes, ‘Bijzonder en openbaar onderwijs, in: T. Bertens e.a. (red.), Recht en religie, bijzonder 
nummers Ars Aequi (Nijmegen 2003) 5.  
30 Golverdingen, ‘Een eigen weg’, 26. 
31 Archief LVGS, [A.2.1], Brief L.V.G.S. d.d. 11 november 1954 aan de secretaris van het C.V.O, 54. 
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Gereformeerde School te moeilijk, het was meer een studieblad voor onderwijzers. Hij vond dat het 

verband als los zand in elkaar stak en iedere organisatievorm miste, want ‘Iedere basis van gezond 

Verbandsleven is zoek.’32 

Op 28 september 1954 werden de conceptstatuten verzonden aan de besturen van de 

vrijgemaakte scholen met daarin, van groot (strategisch) onderscheidend belang, als 

richtingsbeginsel de binding aan de Gereformeerde Kerken onderhoudende artikel 31 van de 

kerkorde, mede op basis waarvan het tot de Vrijmaking was gekomen.33 De vrijgemaakten wilden 

zich kerkrechtelijk niet binden aan de leeruitspraken van 1944. Ze noemden zich volgens eigen inzicht 

nog steeds Gereformeerde Kerken, maar om verwarring te voorkomen met de bestaande 

Gereformeerde Kerken in Nederland werd daaraan toegevoegd: onderhoudende artikel 31. Het werd 

verwoord in artikel 2 van de statuten:  

 

Het Verband heeft tot grondslag de leer der Heilige Schrift, welke naar de Drie Formulieren 

van Enigheid beleden wordt door de Gereformeerde Kerken in Nederland. Onder 

Gereformeerde Kerken worden in deze statuten, alsmede in het huishoudelijk reglement 

verstaan, die Gereformeerde Kerken, die op de dag dat deze statuten van kracht zijn 

geworden, postaal worden aangeduid met: ‘onderhoudende art. 31 K.O.’. Waar in deze 

statuten en in het huishoudelijk reglement de term gereformeerd wordt gebruikt, is deze 

bedoeld in overeenstemming met dit artikel.’34  

 

 De statuten werden per 7 maart 1955 koninklijk goedgekeurd.35 Eind 1955 ging het LVGS uit 

van elf scholen, in de plaatsen: Bedum, Berkel, Rotterdam, Uithuizermeeden, Zuidhorn, Assen (twee 

scholen) en Groningen (vier scholen). Toen in 1956 ook de scholen uit Bunschoten-Spakenburg na 

herhaald verzoek toetraden tot het LVGS – het bestuur van de gereformeerde schoolvereniging van 

Kampen, waarvan vele ouders vrijgemaakt waren geworden bleef weigeren – werd het wettelijk 

quotum van minimaal twaalf scholen gehaald. De schoolvereniging van Bunschoten ging overigens 

overstag zonder gevolgen voor het lidmaatschap van de ouders die niet vrijgemaakt waren. Op 10 

november 1956 kon de Commissie van Beroep worden geïnstalleerd, onder voorzitterschap van C. 

Veenhof, professor aan de Theologische Hogeschool te Kampen. Jurist P.A.C. Schilder te Assen werd 

                                                           
32 Archief LVGS, [B.2], Brief d.d. 5 januari 1954 van R. van Wolde uit Assen, 1.  
33 Artikel 31 van de Kerkorde van de Gereformeerde Kerken luidt als volgt: Als iemand van oordeel is dat hem 
door een uitspraak van een mindere vergadering onrecht is aangedaan, kan hij zich beroepen op de meerdere 
vergadering. De uitspraak die bij meerderheid van stemmen gedaan is, zal als bindend worden aanvaard, tenzij 
bewezen wordt dat zij in strijd is met het Woord van God of met de kerkorde.  
34 Archief LVGS, [B.2], Notulen vergadering van het Landelijk Verband d.d. 12-6-1954, 1. 
35 Archief LVGS, [B.2], Bestuursvergadering L.V.G.S., zaterdag 14 mei 1955, 1. 
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genoemd als juridisch adviseur. Hij had een notarispraktijk in Assen en was een zoon van K. Schilder, 

de voorman van de Vrijmaking. Nog voordat hij formeel was aangesteld, kreeg Schilder de opdracht 

van het bestuur ‘om de zeer gecompliceerde onderwijswetgeving uit te leggen en toe te passen’ op 

de vrijgemaakte zaak, omdat de plaatselijke situatie de doorslag gaf in de toekenning.36 Het 

benodigde huishoudelijk reglement werd op 19 maart 1957 goedgekeurd door het ministerie van 

Onderwijs en dat maakte de weg vrij voor de aanvraag van de borgstelling.37 

In de Lager-onderwijswet van 1920 werd geëist dat er met betrekking tot de diverse soorten 

vergoedingen voldoende waarborgen aanwezig waren voor de terugbetaling van de eventueel door 

de overheid te veel betaalde bedragen. De onderwijswet stelde: ‘Op verzoek van het schoolbestuur 

en onder voldoende borgstelling verleent de gemeenteraad een voorschot op de in dit artikel 

bedoelde vergoeding ten bedrage van de som, waarop het schoolbestuur aanspraak kan maken. Dit 

voorschot wordt elke drie maanden, telkens voor een vierde gedeelte, aan het schoolbestuur 

uitbetaald.’38 De verplichte garantstelling werd ook deel van de afspraak met het schoolverband CVO, 

waarbij het LVGS zich aansprakelijk stelde ten aanzien van de vrijgemaakte scholen. De borgstelling 

kon wettelijk gezien pas operationeel worden op het moment dat er dertig scholen zouden zijn 

aangesloten bij het LVGS. Nu de eerste moeizame stap naar een Commissie van Beroep was gehaald, 

had de werving van het LVGS meer succes. Het LVGS groeide in 1958 naar 35 aangesloten 

verenigingen met 37 scholen, waaronder vijf uloscholen, 28 lagere scholen, drie kleuterscholen en 

een kweekschool.39 Deze groei kwam vooral tot stand door het ontstaan van nieuwe streekscholen. 

Hierop ontving het LVGS op 13 januari 1958 van de overheid de toekenning als Stichting 

Borgstellingsorganisatie voor de Gereformeerde Scholen.40 De juristen A. Evenhuis van het CVO en 

J.J. Hangelbroek van de Schoolraad werden bedankt voor ‘onderdak’ en advies. Het contract met het 

CVO ten aanzien van de Borgstelling kon worden verbroken.41 Het LVGS moest voortaan op eigen 

benen staan. 

Een groep radicale vrijgemaakten wisten een eigen verband van gereformeerde scholen op 

te richten door de bedreigingen die in hun ogen uitgingen van het christelijk onderwijs uit te 

vergroten, zonder deze te concretiseren. Ze meenden dat de Gereformeerde Kerken niet langer 

                                                           
36 Archief LVGS, [A.2.1], 5e jaarverslag van de werkzaamheden van het Verband van Geref. Schoolvereniging 

over het jaar 1956 (no. 2637 afd. l.o. Stichting Borgstellingorganisatie voor Gereformeerde Scholen) 54. 
37 Archief LVGS, [A.2.1], 5e jaarverslag van de werkzaamheden van het Verband van Geref. Schoolvereniging 

over het jaar 1956, 54. 
38 Onderwijswet 1920, artikel 100, lid 3.  
39 Archief LVGS, [A.2.1], 7e jaarverslag van de werkzaamheden van het Verband van Geref. Schoolvereniging 
over het jaar 1958, 54. 
40 Archief LVGS, [A.2.1], 7e jaarverslag van de werkzaamheden van het Verband van Geref. Schoolvereniging 

over het jaar 1958. Per brief d.d. 29 april 1958, 54. 
41 Archief LVGS, [A.2.1], 7e en 8e jaarverslag van de werkzaamheden van het Verband van Geref. 
Schoolvereniging over het jaar 1958 en 1959, 54. 
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betrouwbaar waren en de gereformeerde school daardoor niet langer konden beschermen tegen het 

ongeloof uit de kerk en de moderne samenleving. Het LVGS volgde de lijn van het GSV in het 

aanvragen van subsidies en ook in het werken met een verband van scholen, om duidelijk te maken 

dat de zelfstandigheid van de scholen het uitgangspunt bleef. Het zag vroeg in dat het goede kans 

maakte om in aanmerking te komen voor een erkende onderwijsrichting. De jurisprudentie hierover 

was in het voordeel van de vrijgemaakten. Het LVGS kon dankzij hulp van het CVO en de Schoolraad 

na veel moeite voldoen aan de deugdelijkheidseisen in de vorm van een eigen Commissie van 

Beroep, een borgstellinggarantie en goedgekeurde statuten. Het was aan de juridische adviseur om 

de wetgeving goed toe te passen op de vrijgemaakte zaak.  

  

3. EEN JURIDISCH ADVISEUR  

3.1 Voorlichting 

Het bestuur van het LVGS besefte dat een eigen juridische adviseur nodig was om de schoolstichting 

te ondersteunen en te stimuleren. Toch duurde het lang voordat het bestuur stappen ondernam om 

tot een aanstelling over te gaan. Het bestuur was daarbij niet unaniem in de keuze voor Schilder als 

juridisch adviseur. Sommige bestuursleden hadden vernomen dat hij niet zou beschikken over de 

nodige deskundigheid en tijd. De eerste besprekingen met Schilder vonden plaats in december 1957. 

Het bestuur stelde een korte taakomschrijving op. Het zou moeten gaan om:  

  

a) Adviezen aan het Landelijk Verband 

b) Adviezen aan aangesloten schoolverenigingen inzake: 

1. Het oprichten van een schoolvereniging (nazien van statuten, aanvraag om 

koninklijke goedkeuring van deze statuten) 

2. De wijze waarop men een school[-gebouw] moet aanvragen 

3. Zaken betreffende de exploitatie van een school 

4. Salarisberekeningen 

5. Diverse adviezen betreffende toepassing van de L.O. wet 1920 

1. Procedures 

2. Het verzorgen van een periodiek [wettelijke bepalingen] in het 

vrijgemaakte Mededelingenblad42 

 

                                                           
42 Archief LVGS, [B.2], Notulen bestuursvergadering vh Landelijk Verband van de Gereformeerde 
Schoolverenigingen, gehouden op woensdag 27 december 1958 te Amersfoort, 1. 
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Daarnaast lag de bekostiging van de adviseur ook lastig. Een deel van het bestuur was van 

mening dat de scholen per casus mee moesten betalen, want de contributie was te laag om daaruit 

de werkzaamheden te bekostigen. Dit bleek in de praktijk niet uitvoerbaar. Intussen was de onvrede 

over en weer toegenomen. Zo ergerde Schilder zich aan het ontbreken van een goede instructie en 

het bestuur was teleurgesteld omdat hij vaak ontbrak op de bestuursvergaderingen. Het bestuur 

besloot daarom de samenwerking met Schilder per 1 mei 1958 alweer te staken en hem schriftelijk te 

bedanken voor zijn inspanning: ‘De voorzitter zal een brief gereed maken en de secretaris zal deze 

bief ondertekenen, ten einde elk formeel beroep van mr. Schilder op zijn ontslag te voorkomen.’43 De 

ontslagreden kreeg daarom expliciete aandacht: ‘enige keren hebben wij U uitgenodigd een 

bestuursvergadering bij te wonen doch in verband met Uw andere drukke werkzaamheden was dit 

niet mogelijk, terwijl U enige weken geleden aan de secretaris hebt meegedeeld in de eerste tijd ook 

moeilijk daarvoor tijd te kunnen vrijmaken.’44 Een felle reactie van Schilder bleef niet uit: ‘Uw 

schrijven van 12 maart inzake “beëindiging” van Uw verhouding met ondergetekende, als juridisch 

adviseur, is door mij ontvangen. Vorm en stijl van deze missive verraden duidelijk den auteur er van. 

Des te méér trof het mij, dat het schrijven mij een enkelen dag voor de jongste Avondmaalsviering 

hier te Assen bezorgd is.’45 Hij vocht de argumenten op juridische wijze aan. Schilders brief van zes 

kantjes maakte indruk op het bestuur, waarop het bestuur alsnog besloot met Schilder verder te 

gaan om verdere escalatie te voorkomen. 

Uit de reactie van het bestuur op de brief van Schilder bleek dat het bestuur vooral 

pragmatisch handelde. Dat bleek al eerder bij het opstellen van de statuten, het instellen van een 

Commissie van Beroep, het regelen van de borgstelling en het zou nog blijken uit het streven om te 

komen tot een eigen verenigingsblad. In een brief uit 1963 van Schilder aan het bestuur werd dit 

beeld bevestigd:  

 

wat bij het LV altijd plezierig aandoet, is de ongecompliceerde manier van met elkaar 

omgaan. Dit kan wel eens nadelen hebben, zoals gebleken is, maar de voordelen zullen m.i. 

overwegen. Het is zeker de moeite waard, ’t zo te houden. Een gereformeerde organisatie 

moet niet struikelen over iets, dat in feite buiten haar omgaat, zo iets als een “toevallig” op 

de stoep geworpen bananenschil.’46 

                                                           
43 Archief LVGS, [B.2], Notulen bestuursvergadering vh Landelijk Verband van de Gereformeerde 
Schoolverenigingen, gehouden op 21-2 -1958, 1. 
44 ADC Kampen, Archief LVGS, [D.5], Bedankbrief van het Landelijk Verband van de Gereformeerde 
Schoolverenigingen aan mr. P.A.C. Schilder d.d. 12 maart 1958, 25. 
45 ADC Kampen, Archief LVGS, [D.5], Brief van P.A.C. Schilder d.d. 27 maart 1958 aan het bestuur van het 
Landelijk Verband, 25. 
46 ADC Kampen, Archief LVGS, [D.5], Persoonlijk briefje van Schilder d.d. 14 juli 1963 aan de secretaris dhr. Van 
der Laan, 25. 
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Schilder kon zich vinden in deze ongedwongen, niet-professionele bestuurscultuur.47 Hij bleef loyaal 

aan het LVGS, wat uiteindelijk, mede door zijn adviezen, zou resulteren in een erkende 

onderwijsrichting.  

3.2 Het advies  

De schoolbesturen werden vanaf 1952 via het Contactblad Christelijk Onderwijs in de rubriek 

Wettelijke Bepalingen voorgelicht over de wettelijke vereisten ten aanzien van het oprichten van 

scholen. Via deze rubriek kregen de besturen informatie over de mogelijkheden tot schoolstichting. 

Zo moest een bestuur, volgens artikel 73 van de Lager-onderwijswet, voordat ze tot schoolstichting 

kon overgaan, een verklaring opstellen waaruit bleek dat de school zou bestaan uit voldoende 

leerlingen. Voor 1951 gold een aantal van 125 leerlingen voor gemeenten met meer dan 100.000 

inwoners, 100 voor gemeenten tussen de 50.000 en 100.000, 75 voor gemeenten tussen de 25.000 

en 50.000 en 50 voor gemeenten kleiner dan 25.000 inwoners. Voor het uitgebreid lager onderwijs 

(ulo) kende de wetgever lagere stichtingsnormen. Het moment waarop de school zou worden 

geopend was een belangrijk punt in de afweging en beoordeling door de gemeenteraad. Alleen 

nieuwe leerplichtige kinderen mochten meegeteld worden. Kinderen die al ergens op school zaten, 

mochten alleen meegeteld worden voor de nieuwe school als de afstand groter was dan vier 

kilometer en ze daar langer dan zes maanden stonden ingeschreven.48 

 In de aanvraag moest het schoolbestuur allerlei gegevens vermelden die door het LVGS 

geregeld konden worden. De rubriek Wettelijke Bepalingen noemde de volgende gegevens, waarbij 

Schilder de scholen op aanvraag van advies diende:  

 

a. de wet of het Koninklijk Besluit waarbij rechtspersoonlijkheid was verkregen, plus de nodige 

vermelding van tijd en plaats; 

b. de plaats in de gemeente waar het bestuur de op te richten school wenste te vestigen; 

c. een verklaring waaruit bleek dat de school zou bezocht worden door voldoende kinderen, 

zoals vastgesteld in artikel 73 van de Lager-onderwijswet van 1920; 

d. de waarborgsom van 15 procent van de stichtingskosten; 

e. een opgave van het aantal leerlingen voor wie het gebouw ruimte moest bieden, plus het 

maximum aantal leerlingen dat per lokaal zou worden toegelaten en het benodigde aantal 

lokalen, rekening houdende met de eisen die genoemd werden in artikel 28 van de Lager- 

onderwijswet van 1920; 

                                                           
47 Het contract met Schilder zou uiteindelijk in 1980 via de rechter ontbonden worden vanwege een nieuwe, 
meer professionele, gewenste bestuursstructuur van het LVGS., waar Schilder zich niet mee kon verenigen. 
48 Contactblad Christelijk Onderwijs 2 (1951) nr. 2. 
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f. een verklaring waaruit bleek dat het bestuur of de instelling was aangesloten bij een groep 

bijzondere scholen, die een Commissie van Beroep hadden ingesteld.49 

 

In een werkverslag van Schilder aan het bestuur van het LVGS noteerde hij openhartig: ‘Een zeer 

drukke baan is het niet geweest. Het meeste contact had ik vanouds met verenigingen of besturen in 

het Noorden en Overijssel, doch zeker in de laatste jaren is Holland niet achterwege gebleven, terwijl 

uit het Zuiden des lands wel eens contact is opgenomen.’50 Schilder kon de Nederlandse 

onderwijswetgeving in de praktijk eenvoudig toepassen op het vrijgemaakt onderwijs, omdat het 

bijzonder onderwijs zich, voortgeholpen door het Koninklijk Besluit van 1933, had ontwikkeld in de 

richting van een sterk pluralistische, op godsdienst gebaseerde grondslag. De overheid stelde zich ten 

aanzien van de beoordeling van de richting terughoudend op. Zij zag het niet als haar taak om in het 

kader van een bekostigingsaanvraag een oordeel te geven over de levensbeschouwelijke aard of 

doelstelling van de aanvragende rechtspersoon.51 

De wetgever keek bijna uitsluitend naar de juridische kant van de aanvraag, waardoor het 

werk van Schilder veel routine bevatte: ‘Veelal ging het over statuten en koninklijke goedkeuring. In 

veel gevallen ook over de aanvraag van scholen’, en over ‘de afwijzing ter vergoeding van de 

vervoerskosten naar een vrijgemaakte school.’52 Het vrijgemaakt onderwijs ging zichzelf al zien als 

een erkende richting naast de protestants-christelijke, hoewel van een formele erkenning door de 

wetgever nog geen sprake was. Feitelijk werden de vrijgemaakte scholen gedoogd. In de toekenning 

van nieuwe richtingen gaf het Koninklijk Besluit van 15 mei 1933 aan dat de plaatselijke situatie de 

doorslag gaf, waarbij zich opmerkelijke regionale verschillen konden voordoen. In zijn toepassing was 

het richtingbegrip bij het lager onderwijs, volgens A. Postma, lange tijd een relatief breed begrip, 

maar dit veranderde. De jurisprudentie, in het bijzonder bij artikel 13 van de Lager-onderwijswet, 

werd een vat vol casuïstiek over lokale tegenstellingen in de geloofsgemeenschappen, leidend tot de 

vaststelling dat de ene school van een andere richting was dan de andere.53  

De jurist Schilder wist ondanks het vaak provisorisch handelen van het LVGS de Nederlandse 

wetgeving goed toe te passen op de vrijgemaakte zaak van het stichten van scholen en het verkrijgen 

van tegemoetkoming in de vervoerskosten. Aangezien de wetgever zich louter juridisch opstelde bij 

                                                           
49 Contactblad Christelijk Onderwijs 2 (1951) nr. 7. 
50 ADC Kampen, Archief LVGS, [D.5], Verslag van werkzaamheden verricht voor het LV van GS c.s. over de 
periode 1956 t/m februari 1959. d.d. 7 maart 1959 opgesteld door Mr. P.A.C. Schilder, 25. 
51 Huisman, Laemers, Mentink en Zoontjens, Vrijheid van stichting, 39-40; Hoge Raad van 15 februari 1957 
inzake Gereformeerde Kerk Hasselt, NJ 1 957, nr. 201; Onderwijsraad, Advies “Richtingvrij en richtingbepalend” 
(Den Haag 2006) 42. 
52 ADC Kampen, Archief LVGS, [D.5], Verslag van werkzaamheden d.d. 7 maart 1959 opgesteld door Mr. P.A.C. 
Schilder, 25. 
53 Postma, Handboek van het Nederlandse Onderwijsrecht, 118.  
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deze aanvragen en geen inhoudelijk oordeel velde, wist het vrijgemaakt onderwijs zich te 

ontwikkelen tot een alternatief voor de gereformeerde school, hoewel van een formele erkenning 

nog geen sprake was. De casus Wezep bij Zwolle moest hierover meer duidelijkheid verschaffen. 

 

4. EEN ZELFSTANDIG ERKENDE RICHTING  

4.1 De kwestie-Wezep 

Op 23 januari 1901 was op initiatief van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk in Wezep een 

christelijke school ontstaan. Na de koninklijke goedkeuring voor het oprichten van een ‘Vereniging 

tot Stichting en instandhouding van Scholen met den Bijbel’, verkregen bij Koninklijk Besluit van 9 

april 1901, opende de school op 1 april 1908 met 102 leerlingen. De school groeide tot boven de 220 

leerlingen, maar vanaf het midden van de jaren vijftig namen zowel binnen het bestuur als tussen het 

personeel en de ouders de spanningen toe over de grondslag van de vereniging.54 

In 1958 kwam het in Wezep tot een breuk in de schoolvereniging. Enkele vrijgemaakte leden 

wensten een uitspraak van het bestuur over wat werd genoemd de rechtmatigheid van de kerkelijke 

Vrijmaking. Ze zochten daarin bewust het conflict op. Deze ouders wilden namelijk dat de school een 

exclusieve binding zou aangaan met de grote vrijgemaakte kerk ter plaatse, die in 1958 meer dan 

duizend leden telde. Het bestuur wilde niet aan dit verzoek voldoen, om de eenheid binnen de 

vereniging niet op het spel te zetten. De schoolvereniging, waaronder veel ouders die lid waren van 

de plaatselijke vrijgemaakte kerk, steunde in meerderheid het bestuur. Toen een verzoek van een 

vijftigtal leden om een buitengewone ledenvergadering over deze kwestie te houden werd 

geweigerd, traden deze vijftig uit de vereniging. Daarop haalden de bezwaarde vrijgemaakte ouders 

ongeveer veertig kinderen van de dorpsschool en stuurden hen naar vrijgemaakte scholen in Hattem 

en Kampen, als zijnde de naastbij gelegen scholen van de gewenste richting. De groep startte in 

Wezep, in aanvulling op de protestants-christelijke kleuterschool, een vrijgemaakte 

(ongesubsidieerde) kleuterschool, met iets meer dan twintig kinderen. In maart 1959 werd 

vervolgens bij de gemeenteraad van Oldebroek, waartoe Wezep behoorde, een aanvraag ingediend 

tot het stichten van een vrijgemaakte lagere school. De aanvraag vermeldde 87 kinderen, veel meer 

dan de vereiste vijftig die wettelijk nodig waren om een nieuwe school te starten.55 

 De gemeenteraad wees de aanvraag op 5 mei 1959 echter af, omdat de raad de 36 kinderen 

(volgens het vrijgemaakte schoolbestuur ging het om veertig leerlingen) die in het schooljaar 

1958/59 de vrijgemaakte scholen te Hattem en Kampen hadden bezocht, niet mee wilde tellen voor 

de aanvraag. Deze leerlingen woonden meer dan vier kilometer van deze scholen en ze hadden al 

                                                           
54 E. van der Ham, Geref. Vereniging tot Stichting en instandhouding van scholen met de bijbel voor chr. 
onderwijs te Wezep ([Wezep] 1986).  
55 LVGS, Mededelingen 4, (1960) 12-15. 
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langer dan zes maanden deze scholen bezocht – twee wettelijke vereisten om meegeteld te mogen 

worden. Toch telde de gemeenteraad hen niet mee voor de aanvraag, omdat de school ter plaatse  

 

waar deze leerlingen voorheen waren ingeschreven, in wezen een vrijgemaakte 

gereformeerde school is; dat laatste kan blijken uit het feit, dat het schoolbestuur van de 

Gereformeerde school te Wezep, op één persoon na, geheel uit leden van de vrijgemaakte 

Gereformeerde Kerk bestaat; dat ook het onderwijzend personeel, op één na, lid van 

genoemde kerk is; dat alzo in feite moet worden aangenomen, dat de leer, zoals deze in de 

vrijgemaakte Gereformeerde Kerk wordt geleerd, ook in de bestaande Gereformeerde school 

te Wezep aan de kinderen wordt voorgehouden; dat hieraan niet afdoet de benaming, die 

men aan een school, of de omschrijving, welke men aan de statuten wenst te geven; dat deze 

mening nog versterkt wordt door het feit, dat ongeveer 50 kinderen, wier ouders lid zijn van 

de vrijgemaakte Gereformeerde Kerk, nog steeds schoolgaan op de Gereformeerde school te 

Wezep;56  

 

De radicale vrijgemaakten maakten, volgens de raad, misbruik van de Lager-onderwijswet van 1920:  

 

[om]dat de grondwettelijk gewaarborgde vrijheid van de richting van het onderwijs niet zó 

ver mag gaan dat door éénzelfde kerkelijke groepering meerdere scholen in een zelfde dorp 

op overheidskosten worden opgericht zonder dat hiervoor noodzakelijke omstandigheden 

aanwezig zijn, doch alleen als gevolg van onderlinge onenigheid; dat dan ook door de 

manoeuvre om een aantal kinderen van school af te nemen en deze elders scholen te doen 

bezoeken, gelegen op een afstand van meer dan 4 km. van hun woning, en na 6 maanden 

deze kinderen te doen meetellen bij een verzoek om medewerking voor schoolstichting, aan 

de Lager-onderwijswet 1920 geweld wordt gedaan, zodat de plaats van genoemde 36 

kinderen op de overgelegde leerlingenlijst in strijd met de Lager-onderwijswet 1920 is te 

achten; dat alzo uiteindelijk op genoemde lijst slechts 28 namen van kinderen overblijven en 

volgens de bepalingen van de Lager-onderwijswet 1920 de namen van tenminste 50 kinderen 

op deze lijst worden vereist;57 

 

In het hoger beroep, aangespannen door de vrijgemaakte schoolvereniging, werd het besluit van de 

gemeenteraad van 5 mei 1959 door het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland op 18 

                                                           
56 Nationaal Archief Den Haag, KdK, [2.02.30], nr. 11109, KB 11 mei 1960, nr. 13, 1. 
57 Nationaal Archief Den Haag, KdK, [2.02.30], nr. 11109, KB 11 mei 1960, nr. 13, 1-3. 
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november 1959 vernietigd. De aanvraag voor een vrijgemaakte lagere school werd door 

Gedeputeerde Staten als wettig beschouwd. Daarop ging de gemeenteraad van Oldebroek in beroep 

bij de Kroon, die de beslissing van het College van Gedeputeerde Staten bij het Koninklijk Besluit van 

11 mei 1960 bevestigde. De gemeenteraad van Oldebroek werd in het ongelijk gesteld, ondanks zijn 

pleidooi dat de christelijke school te Wezep feitelijk een vrijgemaakte school was. Het Koninklijk 

Besluit van 11 mei 1960 sprak uit: 

 

dat de door de gemeenteraad aangevoerde omstandigheid, dat bedoelde leerlingen vóór hun 

plaatsing op de scholen te Hattem en te Kampen waren geplaatst op een school, die in wezen 

van gelijke richting zou zijn als de thans op te richten school, geen grond kan opleveren om 

deze leerlingen buiten beschouwing te laten; dat mitsdien deze leerlingen – zoals 

Gedeputeerde Staten terecht hebben beslist – alsnog in aanmerking behoren te worden 

genomen;58 

 

Opnieuw valt de strikt formele benadering van overheidswege op, waardoor radicale vrijgemaakten 

succesvol tot schoolstichting konden overgaan. 

4.2 Een erkende richting  

Het Koninklijk Besluit van 11 mei 1960 gaf ruimte aan het idee dat het vrijgemaakt onderwijs als 

aparte richting beschouwd zou kunnen worden, zonder dit overigens zo expliciet te stellen. Deze 

ruimte (als stroming op geestelijk terrein) werd geëxpliciteerd door een uitspraak van een andere 

rechtsgang, die ook in Wezep liep. Dat betrof het bezwaar van een aantal ouders tegen het besluit 

van de gemeenteraad van Oldebroek om niet over te gaan tot het vergoeden van de reiskosten van 

hun kinderen van en naar Hattem en Kampen. Elke gemeente was daartoe op grond van artikel 13 

van de Lager-onderwijswet van 1920 verplicht als het ging om de naastbij gelegen school van de 

gewenste richting. Verscheidene gemeentebesturen, waaronder dus de gemeente Oldebroek, wilden 

het leerlingenvervoer naar de vrijgemaakte streekscholen niet bekostigen, omdat ze van mening 

waren dat het vrijgemaakt onderwijs niet onderscheidend genoeg was ten opzichte van het 

bestaande christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag in de eigen woonkern. Ze waren van 

mening dat de Lager-onderwijswet van 1920 werd misbruikt. Het zou leiden tot een grote 

versnippering. Het artikel 13 stelde: 

 

indien het betreft het bezoeken van een bijzondere school voor gewoon, voortgezet gewoon 

of uitgebreid lager onderwijs, moet de woning van de leerlingen meer dan vier kilometer van 

                                                           
58 Nationaal Archief Den Haag, KdK, [2.02.30], nr. 11109, KB 11 mei 1960, nr. 13, 4. 
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de school, waar het voor hen gewenste onderwijs gegeven wordt, verwijderd zijn en door de 

ouders, voogden of verzorgers der leerlingen schriftelijk zijn verklaard, dat zij tegen de 

richting van het onderwijs van alle zodanige scholen, gelegen binnen de afstand van vier 

kilometer van de woning der leerlingen, overwegende bezwaren hebben;59 

 

De definitieve uitspraak over deze vergoedingskwestie volgde eveneens in een Koninklijk Besluit, op 

28 december 1960.60 

 Dit besluit kende de tegemoetkoming in de kosten van vervoer toe en koppelde die aan een 

onderscheidende richting: 

 

 Overwegende dat de appellanten bij hun verzoek om vergoeding van de kosten van vervoer 

van hun kinderen naar de Gereformeerde school voor gewoon lager onderwijs te Kampen, 

c.q. naar de Gereformeerde school voor gewoon lager onderwijs te Hattem, schriftelijk 

hebben verklaard overwegende bezwaren te hebben tegen de richting van het onderwijs van 

alle binnen een afstand van 4 km van hun woning gelegen bijzondere scholen; (…) 

 dat de onderwerpelijke scholen van verschillende rechtspersonen uitgaan en blijkens hun 

statuten de scholen te Hattem en Kampen een zeer nauwe binding hebben met de 

Gereformeerde Kerken, onderhoudende artikel 31 K.O. (vrijgemaakt) ter plaatse, terwijl zulks 

ten aanzien van de vereniging, waarvan de school te Wezep uitgaat, niet het geval is; 

 dat onder deze omstandigheden en mede gelet op het verhandelde in de openbare 

vergadering van de Afdeling van de Raad van State voor de Geschillen van Bestuur, temeer 

nu de richting de bezwaarde ouders niet meer aanvaardbaar is, moet worden aangenomen, 

dat bij het onderwijs aan de scholen te Hattem en Kampen enerzijds en het onderwijs aan de 

school te Wezep anderzijds sprake is van een verschil in richting, als bedoeld in artikel 13, 

tweede lid, onder b der wet; 

 dat, gezien het vorenstaande, alsnog nagegaan dient te worden in hoeverre de appellanten, 

rekening houdende met hun financiële draagkracht, voor een tegemoetkoming, als door hun 

gevraagd in aanmerking komen;61 

 

Bij dit Koninklijk Besluit van 28 december 1960 werd vastgesteld dat een school die gebonden is aan 

de Gereformeerde Kerken onderhoudende artikel 31 van de kerkorde, van een andere richting is dan 

een school voor gereformeerd onderwijs. De rechter baseerde de erkenning van het vrijgemaakt 

                                                           
59 Lager Onderwijswet 1920, artikel 13, sub 2b.  
60 Nationaal Archief Den Haag, KdK, [2.02.30], nr. 11185, KB 28 december 1960, nr. 95, 1. 
61 Nationaal Archief Den Haag, KdK, [2.02.30], nr. 11185, KB 28 december 1960, nr. 95, 6-7. 
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onderwijs als eigen richting naast de andere erkende richtingen in Nederland op een definitie uit het 

KB van 15 mei 1933.62 De vrijgemaakte scholen waren nu als zelfstandige richting erkend, vanwege 

hun statutaire relatie met de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt).  

Het LVGS beklemtoonde vervolgens dat de vrijgemaakte scholen een nauwe binding moesten 

hebben met de Gereformeerde Kerken onderhoudende artikel 31 K.O. (vrijgemaakt).63 Dit 

kerkgebonden criterium moest daarom in de praktijk vormgegeven worden door de eis dat leden van 

de schoolvereniging, leerlingen en medewerkers van de school lid moesten zijn van één van deze 

vrijgemaakt kerken. Het LVGS vermeldde in 1960 verheugd dat het ministerie van Onderwijs per 1 

mei 1959 op basis van deze erkenning had besloten zijn medewerking te verlenen aan de 

schoolstichting te Wezep.64  

Sinds 1960 ligt de definitie van het gereformeerd-vrijgemaakt onderwijs in jurisprudentie 

vast: een gereformeerd-vrijgemaakte school is een school die een nauwe binding heeft met de 

Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt).65 Het wettelijk kader voor de bekostiging van de scholen en het 

leerlingenvervoer was daarmee geregeld. De voorstanders van het vrijgemaakt onderwijs wisten 

adequaat gebruik te maken van de ruime mogelijkheden die de wetgever bood. Het grondwettelijk 

onderwijscompromis van 1917 en de onderwijswet van 1920 hadden geen nieuwe leerstellige 

onderwijsrichtingen naar de toekomst uitgesloten. De vrijgemaakte onderwijsjurisprudentie die 

hierop volgde, wees dit uit. Het behaalde resultaat was een knappe prestatie. De oude wens uit 1951 

om aan te tonen dat het vrijgemaakt onderwijs andersoortig was, dan het protestants-christelijk, 

werd daarmee vervuld. Deze situatie voedde wel de aanwezige spanningen binnen de vrijgemaakte 

kerken. De kwestie-Wezep werd door de voorstanders beschouwd als een ethisch conflict, een 

geloofsdaad. De strijd voor erkenning kreeg daarmee een kerkelijke rechtvaardiging, terwijl velen 

binnen de vrijgemaakte kerken dit radicale streven niet deelden. In de verdere vormgeving van het 

vrijgemaakt onderwijs, wettelijk gesteund door deze overheidserkenning, namen de spanningen 

binnen de vrijgemaakte kerken toe. Tegelijk vormde deze erkenning een goede basis om het 

vrijgemaakt onderwijs verder uit te bouwen.  

 

                                                           
62 Het vrijgemaakt onderwijs ging uit van een van de richtingen welke zich in het Nederlandse volk op geestelijk 
terrein openbaart (vastgesteld KB 1933), als in rechte erkende richting, naast de protestantse richting. 
63 Archief LVGS, [B.1], Verslag van de jaarvergadering op 8 april 1961 te Zwolle, 5. 
64 LVGS, Mededelingen 3 (1960) 15; ‘Toch vergunning Geref. School Wezep’, Gereformeerd Gezinsblad 16 
(1969) 14 juni 1960, 3. 
65 Volgens E.B. Vonkelman, werkzaam geweest bij het LVGS, was de erkenning van de vrijgemaakte richting in 
1960 min of meer ‘toevallig’ tot stand gekomen. De feitelijke erkenning van de richting was niet voorafgegaan 
door een brede discussie of gezamenlijke grondslagbepaling, in: http://www.lvgs.nl/portfolio/identiteit/. E.B. 
Vonkelman, ‘Identiteit in twee stappen’. Rede uitgesproken op de International Conference of Reformed 
Education (Zwolle 2004) 5.  

http://www.lvgs.nl/portfolio/identiteit/
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5. VERDERE VORMGEVING VAN HET VRIJGEMAAKT ONDERWIJS  

5.1 Het ontstaan van eigen kweekscholen  

De eerste vrijgemaakte kweekschool was al ontstaan in 1950, toen er nog geen enkele vrijgemaakte 

school was geopend. In vrijgemaakte bladen als De Reformatie, het Gereformeerd Gezinsblad en het 

Maandblad van den Bond van Mannenvereenigingen waren al wel artikelen verschenen waarin 

schrijvers hun verontrusting uitspraken over de in hun ogen gevaarlijke ontwikkelingen in het 

christelijk onderwijs: ‘Zoo zal de Chr. volksschool (de haar stichtende vereeniging, haar bestuur, haar 

personeel, haar kinderen), zich moeten bekeeren van bepaalde zonden, bekeeren van de deformatie 

op – bepaalde – punten.’66 De christelijke school kreeg het verwijt dat ze interkerkelijk was, waardoor 

moderne (theologische) opvattingen vanuit de kerk ook in de school snel ingang kregen. Dat deed 

vrijgemaakten uit Enschede besluiten om een vrijgemaakte kweekschool op te richten. Hier ontstond 

in het schooljaar 1950-1951 een ongesubsidieerde gereformeerde kweekschool als avondopleiding. 

Het oprichtingsbesluit was op 7 juli 1950 genomen op initiatief van de predikant G. van Dooren en M. 

Koerselman, leraar aan de christelijke ulo te Enschede. Deze Gereformeerde Onderwijzersopleiding 

(GOO) startte met zes studenten. Hier gingen, volgens onderzoeker N.A. Bakker, slechts vier 

voorbereidende vergaderingen aan vooraf.67  

De timing van de GOO was opvallend, omdat er nog geen enkele vrijgemaakte lagere school 

was geopend. Daar kwam bij dat veel vrijgemaakte ouders het protestants-christelijk onderwijs niet 

beschouwden als ontspoord in humanistisch-moderne richting en zij waren dan ook niet overtuigd 

van de noodzaak en de toegevoegde waarde van vrijgemaakt onderwijs.68 Daar lag nog een forse 

uitdaging voor de radicale vrijgemaakten. Bakker vond in de notulen van de GOO geen 

zwaarwegende argumenten om tot oprichting over te gaan. Er werd wel vermeld dat de gevaren van 

de christelijke opleidingen te groot waren.69 Onderzoeker M. van Essen stelde eveneens vast dat de 

oprichters van GOO zich zorgen maakten over de moderne tijdgeest in de doorbraakgedachte, die in 

het christelijke kweekschoolonderwijs in hun ogen ingang kreeg.70  

Vanaf midden jaren vijftig werd er in Enschede begonnen met plannen voor de uitbouw van 

de avondopleiding tot een dagkweekschool, waarin de gereformeerde pedagogiek en didactiek meer 

tot ontwikkeling zouden moeten komen. In 1959 en 1960 werden de plannen besproken met de 

schoolinspectie voor het kweekschoolonderwijs. Bovendien stelde in 1961 een commissie onder 

                                                           
66 Maandblad van den Bond van Mannenvereenigingen op Gereformeerde Grondslag 2, Pastoraal 
Vrienden, (1948) 33. 
67 N.A. Bakker, Dat er goede schoolmeesters zijn. Ontstaan en ontwikkeling van het gereformeerde 
kweekschoolonderwijs (Barneveld 2000) 11. 
68 Bakker, Dat er goede schoolmeesters zijn, 14. 
69 Aangehaald: Bakker, Dat er goede schoolmeesters zijn, 11-12. 
70 Van Essen, Kwekeling tussen akte en ideaal, 310-311.  
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auspiciën van het LVGS een onderzoek in naar de kansen en mogelijkheden van een gereformeerde 

kweekschool, ter versterking van de aanvraag. Een erkende kweekschool zou kunnen leiden tot 

overheidssubsidie en tot het recht om eigen examens af te nemen, wat zou betekenen dat studenten 

geen staatsexamens meer hoefden te doen. Op basis van de gunstige uitslag van het onderzoek werd 

een ‘kweekschoolcommissie’ ingesteld.71 Deze commissie bracht in januari 1964 advies uit. Het bleek 

dat Amersfoort de beste plek was om een nieuwe landelijke dagkweekschool te beginnen. Deze 

plaats lag centraler dan Enschede en de kans op rijkssubsidie was, in verband met de nieuwe 

overheidseisen rond spreiding van de kweekscholen, het grootst.72 De GOO was bereid om naar 

Amersfoort te verhuizen. Dit had uiteindelijk ook een gunstig effect op de groei van de studenten, de 

kwaliteit van de opleiding en de begeerde erkenning door de overheid in 1965. 

 Intussen had het bestuur van de Gereformeerde HBS te Groningen een eigen spoor 

ontwikkeld om, los van deze landelijke ontwikkelingen en zonder overleg met Enschede, een 

vrijgemaakte kweekschool te starten. De kweekschoolcommissie schreef in maart 1963 al 

onheilspellend dat ‘deze enquête geslaagd heten mag, al spijt ons, dat we na herhaald informeren, 

noch van de Geref. H.B.S. noch van de Geref. Kweekschool te Groningen onze formulieren terug 

ontvingen.’73 C. Smits, directeur van de Gereformeerde HBS, stelde in vrij retorische bewoordingen 

dat het zedelijk verval op de christelijke kweekschool te Groningen direct gepareerd moest worden 

en dat rechtvaardigde in zijn ogen het eigenstandig optreden om in Groningen een tweede 

vrijgemaakte dagopleiding te starten. Hij zag het Groningse streven als een geloofsstrijd en gaf 

daarom geen gehoor aan het verzoek om met het initiatief te stoppen. Al had het onderzoek van de 

kweekschoolcommissie duidelijk uitgewezen dat één kweekschool voldoende was om het 

vrijgemaakt lager onderwijs te bedienen.74 

 Groningen zette op zijn beurt vraagtekens bij de kwaliteit van Enschede. De kwaliteit was 

inderdaad een moeilijk punt voor Enschede. Er was vanaf de start geen goed doordacht schoolplan. 

Het initiatief werd ook door de eigen Commissie van Toezicht, waaronder prof. C. Veenhof, kritisch 

als te plaatselijk bestempeld. De leraren waren deels onbevoegd en onbekwaam. Een goed leerplan 

en een uitgesproken gereformeerde pedagogiek en didactiek ontbraken nog altijd. Daarbij viel het 

ontstaan van de GOO ook ongelukkig samen met de invoering van de nieuwe Kweekschoolwet uit 

1952. De Enschedese directeur Koerselman zag dit als een voordeel: ‘De bestaande kweekscholen 

                                                           
71 Bakker, Dat er goede schoolmeesters zijn, 55-56. 
72 ADC Kampen, Archief LVGS, [41.06], Rapport inzake Gereformeerd Kweekschoolonderwijs, januari 1964, 28. 
73 ADC Kampen, Archief LVGS, [41.06], Kweekschool-commissie. LVGS, maart 1963, 28. 
74 Bakker, Dat er goede schoolmeesters zijn, 65-66; Vgl. ook C. Rupke, ‘Om Sabbatsgebod en Sabbatszegen. 
Openingswoord der vergadering voor de officiële opening van de Gereformeerde Kweekschool te Groningen op 
15 september 1961’, in: Gedenkschrift bij tienjarig bestaan van de Gereformeerde Kweekschool te Groningen 
[Groningen 1972] 41. 
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moesten omschakelen, de G.O.O. hoefde alleen in te schakelen.’75 De GOO kon zo gemakkelijker 

anticiperen op de veranderingen in de nieuwe wetgeving, maar de werkelijkheid bleek 

weerbarstiger. De nodige faciliteiten ontbraken, er was geen formele erkenning, er waren te weinig 

studenten en onvoldoende financiële middelen om de school goed draaiende te houden. De kas was 

opvallend vaak leeg. Wel werden succesvolle landelijke acties opgezet om de financiën aan te vullen, 

waarvoor alle raden uit de vrijgemaakte kerken werden aangeschreven. De financiële problemen 

werden begin jaren zestig groter toen in Groningen de tweede gereformeerde kweekschool open 

ging en ook actie ging voeren.76  

De commissie voor de stichting van een dagkweekschool te Groningen zette door, ondanks 

bezwaren tegen het gebrek aan eenstemmigheid in eigen kring. Vanaf het schooljaar 1962-1963 ging 

in Groningen de tweede vrijgemaakte kweekschool van start. Daarover concludeert Bakker: ‘De 

geschiedenis van het gereformeerde kweekschoolonderwijs is geen successtory. De strijd tussen de 

Groninger kweekschool en de Opleiding in Enschede en de voorzetting van deze Opleiding, de 

kweekschool in Amersfoort, heeft de verhoudingen vertroebeld en de vrijgemaakten meer schade 

dan winst opgeleverd.’77 Het probleem van twee gereformeerd-vrijgemaakte kweekscholen zou pas 

in 1985 onder druk van de rijksoverheid worden opgelost. Het lukte het LVGS niet om hierin als 

onafhankelijke partij vruchtbaar op te treden.  

5.2 Een eigen schoolblad 

In april 1952 zocht het LVGS-bestuur contact met de Vereniging van Gereformeerde Onderwijzers en 

Leraren (VGOL), die 1951 was opgericht, over de uitgave van een gezamenlijk schoolblad voor het 

vrijgemaakt onderwijs. Deze samenwerking bleek een zware beproeving voor beide partijen. De 

besturen konden moeilijk op één lijn komen omdat ze van mening verschilden over de doelstelling 

van het blad. Uiteindelijk nam het LVGS het bestaande Contactblad Christelijk Onderwijs over. Dit 

blad was begonnen als uitgave van de Contactraad uit Rotterdam, maar deze raad was met de komst 

van het LVGS opgeheven. De onderhandelingen met de VGOL over de inhoud en de financiering van 

het blad verliepen moeizaam. Het verschil van mening leidde in 1953 uiteindelijk tot een nieuw blad: 

Gereformeerd Studieblad. Toch bleven de problemen aanhouden, omdat het LVGS en de VGOL 

verschillende doelgroepen bedienden. Het LVGS richtte zich op de besturen en de VGOL op de 

leerkrachten. Omdat de contacten met de uitgever moeizaam verliepen, werd eind 1953 opnieuw 

                                                           
75 Bakker, Dat er goede schoolmeesters zijn, 12.  
76 Bakker, Dat er goede schoolmeesters zijn, 17-23. 
77 Bakker, Dat er goede schoolmeesters zijn, 65.  
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besloten tot de oprichting van een nieuw blad: Gereformeerd Schoolblad. Als redacteuren werden 

benoemd: Roorda, ds. G. Visee, en (met tegenzin) A. Zijlstra uit Groningen.78  

Het nieuwe orgaan werd ook geen succes. Het LVGS bleef ontevreden. De voorzitter van het 

LVGS, G.D. Vos, vond de kwaliteit en de vormgeving van het nieuwe blad slecht. Redacteur Zijlstra, 

oud-journalist, gaf aan dat hij te weinig verstand had van schoolzaken. Hij was overgehaald vanwege 

zijn journalistieke ervaring bij de krant. Vos was van mening dat het blad in eerste instantie een 

verenigingsorgaan van de VGOL moest worden en niet langer van het LVGS. Hij wilde van het blad af 

en stelde dat het LVGS niet langer medeverantwoordelijk kon zijn. Financieel bleek het blad met 600 

abonnees, waarvan de meesten te weinig per jaar betaalden, niet rendabel.79 In 1954 werd een 

nieuwe poging ondernomen met weer een nieuwe naam: De Gereformeerde School. Het was ook een 

poging om spanningen met de oude uitgever weg te nemen.80 

De zoektocht naar een nieuwe drukker kwam uit bij de werkgever van een van de 

bestuursleden. Toen na intern onderzoek bleek dat het bestuurslid daarvoor een vergoeding had 

ontvangen, namen de spanningen binnen het bestuur toe. Eerder was in 1954 een ander bestuurslid 

en eigenaar van een drukkerij teleurgesteld, omdat besloten was dat het onderwijsblad vanwege de 

grote kans op belangenverstrengeling naar een andere uitgever zou overgaan. Die andere uitgever 

bleek dus ook connecties te hebben in het bestuur. Deze dubbele loyaliteiten gaven veel frustratie.81 

Het blad maakte in 1956 een doorstart onder een nieuwe naam: Onze gereformeerde school.82 Dit 

blad groeide door naar 1.000 abonnees.83 In 1958 liep het echter definitief uit op een scheiding 

tussen het LVGS en de VGOL. Het LVGS kwam toen met een eigen Mededelingenblad los van het 

Gereformeerd Schoolblad van de VGOL.84  

 

Tabel 2: Overzicht studie- en schoolbladen vrijgemaakt onderwijs 1950-1960 

Jaar Blad Redactie Opmerkingen 
1950-1952 Contactblad 

Christelijk 
Onderwijs voor de 
westelijke regio per 
1 januari 1950. 

Onder redactie van 
P. Klein, D. de 
Leeuw en D. 
Roorda. 

Eerst contactblad voor 
de westelijke regio; 
vanaf april 1950 krijgt 
onderwijzersvereniging 

                                                           
78 Archief LVGS, [B.2], Verslagen gecombineerde vergadering Verband met Onderwijsvereniging over het 
Contactblad d.d. 5 april, 17 april en 17 mei 1952, 1. 
79 Archief LVGS, [B.2], Notulen van de gecomb. bestuursvergadering vd besturen vd V.G.O.L. en het L.V.G.S. d.d. 
zaterdag 13 november 1954, 1. 
80 Archief LVGS, [B.2], Bestuursvergaderingen 1951-1960, 1. 
81 Archief LVGS, [B.2], Notulen van de gecombineerd bestuursvergadering V.G.O.L. en het L.V.G.S., 14 mei 1955, 

1. 
82 Archief LVGS, [B.2], Vergadering van Landelijk Verband d.d. 14-5-1955, 1. 
83 Archief LVGS, [B.2], 5de jaarvergadering d.d. 22-12-1956, 1. 
84 Archief LVGS, [B.2], 8ste jaarverslag van de werkzaamheden van het Verband van Geref. Schoolvereniging 
over het jaar 1959, 1. 
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gelegenheid kopij te 
plaatsen.  

1952-1954 Contactblad 
Christelijk 
Onderwijs voor 
landelijk bereik per 
september 1952. 

Onder redactie van 
D. Roorda en P. 
Klein. 

Er ontstaat een conflict 
over de koers tussen 
LVGS en VGOL 

Januari 1953- mei 
1954  
Voortzetting van 
Contactblad 
Christelijk 
Onderwijs. 

Gereformeerd 
Studieblad 
(contactblad 
christelijk 
onderwijs). 
 

Onder redactie van 
ds. Joh. Franke, J. 
Geelhoed en D. de 
Leeuw. 
 

Het wordt een zuiver 
vrijgemaakt blad voor 
VGOL en LVGS  
 

1953 
Voortzetting van  
Gereformeerd 
Studieblad 

Gereformeerd 
Schoolblad 
Onder leiding van 
de gezamenlijke 
besturen VGOL en 
LVGS. Uitgave bij 
Scholma uit Bedum. 

Redactieleden 
waren A. Zijlstra en 
ds. G. Visee namens 
LVGS en D. Roorda 
en D.C. Haak 
namens VGOL 

Er ontstaat een conflict 
over de kwaliteit en 
financiën. Dit leidt tot 
een breuk tussen 
VGOL en LVGS  
 
 

1954-1956 De Gereformeerde 
School 

D.C. Haak, D. 
Roorda, ds. G. Visee 
en A. Zijlstra. 

De moeilijkheden 
blijven bestaan. Het 
blad verschijnt zeer 
onregelmatig.  

1956-1957 
 
Voortzetting van 
De Gereformeerde 
School 

Onze 
Gereformeerde 
School 
Het stond o.l.v. 
gezamenlijke 
besturen LVGS en 
GOV. 

P. van Enk, B. 
Groeneveld, D.C. 
Haak, K. van Huizen, 
J.S. Koning, D. 
Roorda, ds. G. Visee. 

Er ontstaat een conflict 
over de schulden. 

Januari 1958- 1960 
Voortzetting van 
Onze 
Gereformeerde 
School 

Gereformeerd 
Schoolblad  

Orgaan van de 
VGOL; redactie: D.C. 
Haak, D. Roorda, 
eindredactie H. 
Westerink.  

Het LVGS komt met 
een eigen 
mededelingenblad.  

Bron: ADC, archieven LVGS en VGOL 

 

De ontstaansgeschiedenis van de studie- en schoolbladen leverde al met al het beeld op van 

een niet-professionele organisatie. In tien jaar tijd verschenen zeven verschillende organen. De 

meningsverschillen, de interne strubbelingen, de belangenstrijd en de kleine oplage maakten dat er 

geen sluitende exploitatie kon worden gemaakt. Deze situatie veranderde pas na 1970.  
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5.3 Een eigen Diploma Gereformeerd Onderwijs  

Voor de verdere vormgeving van het vrijgemaakt onderwijs was het van belang dat het zich ging 

onderscheiden van het protestants-christelijk onderwijs, waaronder het gereformeerd onderwijs, dat 

veel vrijgemaakten nog als betrouwbaar zagen. Begin 1953 ontving het LVGS bericht dat de GOO 

werkte aan een eigen Diploma voor het Gereformeerd Onderwijs (DGO), omdat het bestaande 

Diploma voor het Christelijk Onderwijs, uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de christelijke 

Schoolraad, principieel niet voldeed. Het nieuwe diploma had betrekking op de vakken Bijbelse 

Geschiedenis, Kerkgeschiedenis, Geloofsleer, Vaderlandse Geschiedenis en Opvoedkunde.85 Het LVGS 

besloot zich als mede-eigenaar achter dit initiatief te scharen, ondanks bezwaren van gedeeld 

eigenaarschap.86 Er kon een examenprogramma met een boekenlijst en een reglement voor het 

afnemen van het examen opgesteld worden.87 

Vanuit de GOO werden G. Booy, leraar aan de GOO, als lid van de examencommissie 

aangezocht en prof. C. Veenhof als voorzitter. Nu er overeenstemming was over de organisatie, 

waren de problemen nog niet voorbij. Er ontstonden nu meningsverschillen over de toelatingseisen 

voor deelname aan het examen. Het LVGS-bestuur was van mening dat alleen vrijgemaakte 

studenten konden worden toegelaten, terwijl Veenhof en Booy het bestuur van de GOO adviseerden 

om ook niet-vrijgemaakte studenten toe te laten.88 Zij waren van mening dat het deelnemen aan het 

examen het testen van kennis was; wat de kandidaat met die kennis deed was zijn of haar eigen zaak. 

Het LVGS-bestuur vreesde dat zo de doorgaande reformatie in het onderwijs in gevaar werd 

gebracht.89 Er kwam als compromis een toelatingsexamen voor niet-vrijgemaakten, met als resultaat 

dat na 1958 geen enkele niet-vrijgemaakte onderwijzer zich meer aanmeldde voor dit diploma.90 

Booy en Veenhof genoten voortaan niet langer het onbevangen vertrouwen van het LVGS-bestuur, 

omdat beiden geen radicale vrijgemaakte koers voorstonden, zoals valt te lezen in de verslagen: ‘Het 

bestuurslid Booij van de GOO wordt op de vingers getikt vanwege zijn uitlatingen over de benoeming 

van J. Kamphuis tot professor aan de Theologische Hogeschool’;91 en later: ‘Het bestuur is 

teleurgesteld in ds. Bremmer en prof. Veenhof omdat hij samen met dr. Kunst (Syn. Gereformeerd) 

                                                           
85 A. Veldman, ‘Het Jaarlijkse Examen. “Gereformeerd Onderwijs”, in: Jacobus van der Kolk (red.), Arbeid van 
het eerste uur: 15 jaar Gereformeerd Kweekschoolonderwijs in Nederland: gedenkboek van de Gereformeerde 
Onderwijzersopleiding te Enschede (Enschede 1965) 124-125; 25. 
86 Archief LVGS, [B.2], Jaarvergadering van het LV gecombineerd met het GOV d.d. 3-1-1953 & Vergadering vh 
moderamen vh LV d.d. 18-4-1953, 1. 
87 Archief LVGS, [B.2], Notulen van de 2de bestuursvergadering van het bestuur LVGS op zaterdag 12 maart 

1955, 1. 
88 Archief LVGS, [B.2], Vergadering bestuur L.V.G.S. d.d. 13-12-1957, 1. 
89 Archief LVGS, [B.2], Vergadering bestuur L.V.G.S. d.d. 26-4-1958, 1. 
90 N.A. Bakker, Dat er goede schoolmeesters zijn. Ontstaan en ontwikkelingen van het gereformeerde 
kweekschoolonderwijs (Barneveld 2000) 40.  
91 Archief LVGS, [B.2], Vergadering bestuur L.V.G.S. d.d. 7-3-1959, 1. 
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gaat spreken voor de Synodale en Vrijgemaakte Jeugd.’92 Deze gebeurtenissen legden de spanningen 

binnen vrijgemaakte kring bloot.  

De verdere vormgeving van het vrijgemaakt onderwijs ondervond hinder van de spanningen 

binnen de vrijgemaakte kerken over de te volgen koers. Het LVGS-bestuur was verrast door de 

opstelling van J. Veenhof en G. Booy. Radicale vrijgemaakten konden gematigden nog niet overtuigen 

van de noodzaak om vrijgemaakte instellingen op te richten. De ontstaansgeschiedenis van de 

kweekscholen onderstreepte dit en maakte tegelijk duidelijk dat samenwerken met radicale 

medestanders niet garant stond voor eendrachtigheid. De binding en trouw aan de vrijgemaakte 

kerken moesten volgens de radicale vrijgemaakten exclusief geborgd worden, om verdere groei niet 

in gevaar te brengen. Het kostte de VGOL en het LVGS ook moeite om een inhoudelijk 

verenigingsorgaan op te zetten. De groei kwam onder druk te staan, omdat er sprake was van een 

lange niet-professionele opbouwfase. Dat bleek ook uit de geschiedenis van de eigen vakvereniging 

van onderwijzers en leraren.  

 

6. DE VERENIGING VAN GEREFORMEERDE ONDERWIJZERS EN LERAREN  

6.1 Het ontstaan  

Nog voor het ontstaan van het LVGS in 1951 was er al gesproken over een ‘eigen’ vereniging van 

vrijgemaakte onderwijzers. Op 12 april 1950 werd voor het eerst een landelijk congres in Amersfoort 

georganiseerd door de Contactraad voor het Christelijk Onderwijs te Rotterdam, samen met het 

Verbond van Voorstanders van de Vrije Christelijke School uit Groningen. Dit congres was speciaal 

georganiseerd voor vrijgemaakte onderwijzers die verontrust waren over wat werd genoemd de 

ernstige situatie in het christelijk onderwijs.93 Er was sprake van grote gewetensnood onder de 

aanwezigen. Het christelijk onderwijs had onder verkeerde invloed van de Gereformeerde Kerken 

(synodaal) het goede spoor verlaten, zo was de opinie.94 Tijdens die vergadering werd besloten om te 

komen tot een Vereniging voor Gereformeerde Onderwijzers en Leraren (VGOL).95 Ruim vijftig van de 

112 aanwezigen gaven zich direct op als lid van de nieuwe vereniging. Dit was een bescheiden start. 

Er moest meer missiewerk in eigen kring gedaan worden om de vereniging tot een succes te maken. 

Het voorlopige bestuur bestond uit de drie leden van de oude Contactraad: D. Roorda te Rozenburg, 

die eveneens gelijktijdig aan de wieg van het LVGS stond, D.C. Haak te Berkel en P. Klein te 

                                                           
92 Archief LVGS, [B.2], Vergadering bestuur L.V.G.S. d.d. 8-5-1959, 1. 
93 K. Schilder (red.), Handboek ten dienste van De Gereformeerde Kerken in Nederland (Goes 1951) 169. 
94 D. Roorda, ‘Samenspreking Amersfoort 1950’, Contactblad Christelijk Onderwijs 1 (1950) nr. 5. 
95 ‘Gereformeerde onderwijzers vergaderden’, Gereformeerd Gezinsblad 7, (16 januari 1951) 4. 
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Rozenburg, aangevuld met de onderwijzers G. van de Hulst te Bergschenhoek en J. Buitenweg te 

Maasdijk.96  

In samenwerking met het LVGS verscheen het vrijgemaakte Contactblad Christelijk 

Onderwijs, dat zou dienen als landelijk orgaan.97 Het nieuwe blad, bescheiden in omvang en 

uitstraling, was in januari 1950 voor het eerst verschenen. De naam verwees naar de doelstelling van 

het blad: ‘om uit te laten komen dat een ieder die naar Zijn Woord de HEERE wil dienen gelegenheid 

krijgt, ten opzichte van onderwijs- en opvoedingsvragen zijn gedachten te uiten, om zo het Christelijk 

onderwijs vooruit te brengen.’98 Het blad was uit nood geboren, volgens de oprichters D. de Leeuw, 

en de onderwijzers Roorda en Klein, vanwege de aansluiting van onderwijzersvereniging VCO bij de 

ANOF, terwijl ‘het eenvoudige maar beslissend gebod der Heilige Schrift, geen juk aan te trekken met 

de ongelovigen hier de weg wees’99 met als consequentie: ‘Als echter de grondslag verlaten wordt, 

ontaardt de school in een pseudo-Christelijke inrichting.’100  

6.2 De kerkelijke binding  

De VGOL wilde een nieuwe start maken vanuit de gedachte: zo kerk, zo school.101 Door zich nauw te 

verbinden aan de vrijgemaakte kerken en door deze kerken te erkennen als de ware kerk, hoopten 

de radicalen op aanwas uit eigen kring. Ze hadden meer leden nodig om tot een levensvatbare 

vereniging te komen. Deze benadering lokte kritiek uit in vrijgemaakte kring en daarbuiten, alsof alles 

zou draaien om de vrijgemaakte kerken. De kerk werd volgens critici ten onrechte geclaimd voor het 

vrijgemaakt onderwijs. Er werd verwijtend gesproken over kerkisme en elkaar ‘de loef afsteken in de 

Gereformeerdheid’.102 Het Contactblad sprak deze beschuldiging tegen, door principieel te stellen 

dat Gods eer in het geding was.103 Om de critici te overtuigen werd de Vrijmaking geplaatst in de rij 

van de erkende legitieme kerkreformaties van Afscheiding en Doleantie, die ook gevolgen hadden 

voor het christelijk onderwijs. De geloofsopvoeding van de verbondskinderen liep gevaar omdat de 

binding aan de zuivere kerk ontbrak.104  

                                                           
96 ADC Kampen, [25], Notulen Vereniging van Gereformeerde Onderwijzers, Leraren en Kleuterleidsters, 
(GVOLK), Boek 1, 12 april 1950-19 mei 1951, d.d. 12 april 1950, 2. 
97 ADC Kampen, [25], Archief GVOLK, No. 2, notulen bestuursvergadering VGOL over de jaren 1955-1963, 2. 
98 D. Roorda, ‘UIT DE NOOD GEBOREN ..’, Contactblad Christelijk Onderwijs 1 (1950) nr.1. 
99 Roorda, ‘UIT DE NOOD GEBOREN ..’, Contactblad Christelijk Onderwijs 1 (1950) nr.1. 
100 P. Klein, ‘Wat is Christelijk onderwijs’, Contactblad Christelijk Onderwijs 1 (1950) nr.1. 
101 Hulst, ‘Waarom een gereformeerde Onderwijzersvereniging’, Contactblad Christelijk Onderwijs 1 (1950) nr. 
7; een vervolg stond in (1950) nr. 10/11; (1950) nr. 12/13. 
102 G. Vos, ‘Rectificatie’, Contactblad Christelijk Onderwijs 2 (1951) nr. 6. 
103 Vgl. 1 Sam 4.21: Zij noemde de jongen Ikabod en zeide: weg is de eer uit Israël – omdat de ark Gods was 
buitgemaakt (door de Filistijnen) en om haar schoonvader en haar man (uit: NBG-vertaling 1951). 
104 D. Roorda, ‘Hoe loopt de anti-these-lijn?’, Contactblad Christelijk Onderwijs 1 (1950) nr. 2; “Ikabod”, 
Contactblad Christelijk Onderwijs 2 (1951) nr. 7. 
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De VGOL kwam tevens op voor de positie van de gereformeerde onderwijzers aan de 

‘gemengde’ protestants-christelijke scholen. De onderwijzers hadden het in hun ogen zwaar te 

verduren, omdat zij op de bestaande christelijke scholen niet mochten spreken over de betekenis van 

de Vrijmaking. De Gereformeerde Kerken waren in de ogen van de radicalen valse kerken geworden 

en niet langer bij machte om de grondslag van de gereformeerde school zuiver te houden. De school 

stond daarbij te open voor de ideeën van de nieuwe school, die humanistische en niet-christelijke 

leerstof propageerde. De VGOL wilde onderwijzers op deze scholen ondersteunen en adviseren in 

praktische situaties. Hun werd bijvoorbeeld afgeraden om samen met collega’s en ouders uit andere 

kerken dan de vrijgemaakte te bidden.105 

Het bestuur verbond de grondslag van de vereniging nauw aan de vrijgemaakte kerken. In de 

ogen van de secretaris, P. Klein, kon zelfs worden gesteld dat een grondslag eigenlijk overbodig was: 

‘Wij zijn kerkleden en hebben dus onze grondslag. Wij hebben niet meer te kiezen en werken als 

broeders onder elkaar. Het stellen van een grondslag is ongeveer een eeuw oud en berustte op het 

beginsel der “interkerkelijke samenwerking”.’106 Hierop werd besloten dat het op te stellen 

reglement sober zou moeten zijn en zonder een expliciete verwijzing naar de grondslag. De 

kerkbinding impliceerde een zuivere grondslag, was de gedachte. Het werd in 1956 door de VGOL als 

volgt omschreven:  

 

De wil des HEEREN, met betrekking tot het onderwijs en in verband daarmee tot de 

opvoeding der kinderen op de scholen en andere onderwijsinstellingen steeds beter te leren 

verstaan uit de Heilige Schrift, waarvan de hoofdsom geleerd wordt door “De Drie 

Formulieren van Enigheid der Gereformeerde Kerken in Nederland”. Deze kerken worden op 

de dag dat deze statuten van kracht zijn geworden, postaal aangeduid met “onderhoudende 

artikel 31 K.O. Waar in deze statuten de term Gereformeerd wordt gebezigd, is deze bedoeld 

in overstemming met dit artikel.107 

 

Voor de VGOL waren de vrijgemaakte kerken van fundamentele betekenis voor de grondslag 

en de vormgeving van het gereformeerd-vrijgemaakt onderwijs. In 1956 volgde een uiteenzetting van 

deze visie in de brochure Positie, taak en houding van de Gereformeerde Onderwijzers aan de 

                                                           
105 ‘Verslag Tweede Algemene Vergadering der Gereformeerde Onderwijzers’, Contactblad Christelijk Onderwijs 
2, (1951) nr. 5. 
106 ADC Kampen, Archief GVOLK, [25], Notulen Vereniging van Gereformeerde Leraren en Onderwijzers in Ned. 
Boek 1,12 april 1950-19 mei 1951, d.d. 15 sept 1950, 2. 
107 ADC Kampen, Archief GVOLK, [25] Jaarvergaderingen, verslag van de algemene ledenvergadering gehouden 
op 28 december 1956, te Amersfoort, 16. 
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Gemengde Scholen. Daarin stelde Klein de vrijgemaakte onderwijzers aan christelijke scholen voor 

een duidelijke keuze:  

  

Het is de kerk, die als één geheel, als lichaam, de Woorden Gods gelovig beluistert en ze met 

het hart verstaat. – En zo kan elk lid der kerk de Heilige Schrift hoe langer hoe meer leren 

verstaan. Zo kan een schoolbestuur een Chr. School met wijsheid gaan besturen en zo kan 

een onderwijzer zelf worden onderwezen van de manier waarop hij zijn leerlingen heeft op 

te voeden. Daarom behoort de richting van elke school te zijn opgenomen in de gang der 

kerk; zodat voor elke school de vraag naar de ware kerk van fundamentele betekenis is.108 

 

Dat betekende volgens Klein dat een vrijgemaakte onderwijzer als lid van de kerk weet dat 

ook in de school Gods Woord zijn volle zeggenschap over hem behoudt en dat heel zijn onderwijs in 

overstemming behoort te zijn met de belijdenis van de kerk.109 De gereformeerde leerkracht werd 

daarom voor een keuze gesteld: ‘Mag hij zich ’s zondags rustig laten voeden met de leer der kerk, 

moet hij in de school die leer verloochenen?’110 Daarbij was de taak in de eerste plaats onderwijzer te 

zijn, zonder de waarheid te verzwijgen ten aanzien van belangrijke kwesties van ‘Verbond en doop, 

van kerk en Koninkrijk Gods; van de menselijke natuur en de gezindheid Gods jegens 

mensenkinderen; om de oecumeniciteit en verhouding van kerk en wereld.’111 Dit werd zo uniek 

bevonden door de VGOL dat er gesproken werd over een onderscheidende verbondspedagogiek.112 

Deze pedagogiek werd niet nader omschreven. Het weerhield de nieuwe kleine Vereniging van 

Christelijke Onderwijzers (VCO), die in in 1955 was ontstaan uit onvrede over de vorming van de ene 

vakorganisatie van de Protestants Christelijke Onderwijzers Vereniging (PCOV), er niet van om in 

1956 contact te zoeken met de VGOL.113 

6.3 Het samenwerkingsaanzoek afgewezen  

De uitgetreden onderwijzers waren van mening dat de confessionele grondslag van de VCO binnen 

de gefuseerde PCOV onder druk zou komen te staan. Ze wilden Schriftuurlijk onderwijs voor de 

kinderen gebaseerd op Gods Woord en ze wilden trouw blijven aan het beginsel waaruit de School 

                                                           
108 P. Klein, Positie, taak en houding van de Gereformeerde Onderwijzers aan de Gemengde Scholen, Referaat 
gehouden voor de Conferentie 1956 der Vereniging van Gereformeerde Onderwijzers en Leraren in Nederland 
(Kampen 1956) 3. 
109 P. Klein, ‘Waarom een Gereformeerde Onderwijzersvereniging 2’, Contactblad Christelijk Onderwijs 1 (1950) 
nr. 10/11.  
110 P. Klein, positie, taak en houding, 4. 
111 P. Klein, positie, taak en houding, 6. 
112 J. Geelhoed, ‘Dr. S.O. Los. Verbondspedagogiek’, Contactblad Christelijk Onderwijs 3 (1952) nr.1; J. 
Geelhoed, ‘Paedagogische Beginselen of Schriftuurlijke paedagogiek’ (1952) nr. 7-10. 
113 ADC Kampen, Archief GVOLK, [25] Brief van P. Gorter te Utrecht d.d. 6 jan. 1956, 15. 
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met den Bijbel was voortgekomen. De kleine vereniging had daarbij als grondslag: ‘de Bijbel als door 

de Heilige Geest ingegeven, onfeilbaar en van Goddelijk gezag en dus ook historisch betrouwbaar.’114 

De nieuwe VCO was bevreesd voor de gevolgen van de zogenoemde Doorbraak voor het onderwijs, 

die de gedachte voorstond dat meer samenwerking binnen en buiten het christelijk onderwijs 

noodzakelijk was. Vanwege de gedeelde zorg lag het voor de hand dat er contact gezocht werd met 

de VGOL. Dit gebeurde in eerste instantie op persoonlijke titel door P. Gorter, de tweede secretaris 

van de VCO en zelf van vrijgemaakte huize. In een brief van 6 januari 1956 aan de VGOL motiveerde 

hij de oprichting van de nieuwe vereniging en het zoeken naar meer contact als volgt:  

 

Het zal U bekend zijn, dat vele onderwijzers van de voormalige “Grote” na de fusie met de 

“Unie” bedanken als lid i.v.m. de doorbraakgedachte, die in P.C.O.V. geduld wordt. Op 28 

december jl. werd in Utrecht een jaarvergadering gehouden. Besloten werd tot oprichting 

van een veren. van Chr. Onderw. Momenteel bedraagt het ledenaantal bijna 100. Deze leden 

behoren grotendeels tot de syn. Ger. Kerk, enkelen zijn Ned. Herv. Terwijl er ook 

verscheidene vrijgem. Gereformeerden als lid zijn toegetreden. Uit Utrecht zeven, w.o. 

schrijver dezer. Tijdens de genoemde vergadering kwam de vraag naar voren of het niet 

gewenst zou zijn met de Geref. Onderw. veren. contact op te nemen. Het bestuur moet zich 

hierover nog uitspreken.115  

 

Gorter schreef ‘deze brief op eigen houtje’, omdat hij vanuit zijn eigen kerkelijke achtergrond 

wilde weten of de VGOL alleen vrijgemaakte leden toeliet. Dat was toen blijkbaar nog niet voor 

iedereen duidelijk. Hij wilde weten hoe principieel de vereniging wilde gaan optreden, al had hij 

waarschijnlijk een vermoeden: ‘Persoonlijk heb ik wel bezwaar tegen een onderwijzersvereniging van 

enkel vrijgemaakten omdat ik elke dag moet samenwerken met collega’s, die niet vrijgemaakt zijn.’116 

Het antwoord kwam een dikke week later van VGOL-secretaris Klein in een uitgebreide brief van vier 

pagina’s. Hij stelde: ‘Als iemand Uwer lid is van een organisatie welke de grondslag schendt, dan 

schendt hij daarom tevens de grondslag van Uw vereniging.’117 Hij wilde duidelijk maken dat de VGOL 

geen onderwijzers kon toelaten die niet lid waren van de vrijgemaakte kerk. Het kerklidmaatschap 

was nodig om de grondslag te kunnen handhaven. Dat kon, in zijn ogen, geen enkele andere kerk 

                                                           
114 IJ. Jacobs in: ‘De School met de Bijbel 2’, orgaan van de vereniging van christelijke onderwijzers (1957) nr. 4. 
115 ADC Kampen, Archief GVOLK, [25], Brief van P. Gorter te Utrecht d.d. 6 jan. 1956, 15. 
116 ADC Kampen, Archief GVOLK, [25], Contacten met de Vereniging van Christelijke Onderwijzers, 1956-1958. 
Een brief van P. Gorter te Utrecht d.d. 6 jan. 1956 aan P. Klein. (Afkortingen voluit geschreven vanwege 
leesbaarheid) 15.  
117 ADC Kampen, Archief GVOLK, [25], Contacten met de Vereniging van Christelijke Onderwijzers. Een brief van 
P. Klein d.d. 15-1-1956, 15. 



133 

zijn. Voor meer informatie verwees hij naar de brochure Doopvont of Doofpot van ds. A. Veldman, 

die inging op het belang van Bijbels onderwijs met een confessionele grondslag in verbondenheid 

met het vrijgemaakte kerkelijke doopvont.118 

Daarmee was de discussie eigenlijk gesloten, maar omdat het hier min of meer ging om 

privécorrespondentie, besloot de secretaris van de VCO, R.A. van Ginkel, nog een poging te doen. In 

twee brieven, uit december 1956 en januari 1957, deed Van Ginkel de suggestie om nauwer met 

elkaar samen te werken door allereerst elkaars verenigingsorganen uit te wisselen.119 Er kwam geen 

antwoord van de kant van de VGOL. De zaak leek definitief gesloten, totdat Van Ginkel besloot 

opnieuw in de pen te klimmen. In een brief van 26 juni 1957 reageerde hij op een schrijven van 6 mei 

1957 waarin het bestuur van de VGOL zich beklaagde over een onjuiste voorstelling van zaken van de 

kant van de VCO. In het aprilnummer van De School met de Bijbel, het orgaan van de VCO, was 

gesproken over officiële contacten tussen de beide verenigingen. De VGOL ontkende dat er sprake 

zou zijn geweest van officiële onderlinge contacten. Dat moest rechtgezet worden, omdat de VGOL 

niet van ‘synthese’ of van interkerkelijkheid beschuldigd wenste te worden. Van Ginkel bestreed deze 

zienswijze:  

 

Er mogen dan geen officiële contacten zijn gelegd, officieus toch zeker wel. Daartoe moge ik 

U in herinnering brengen een brief, die door mij aan de heer Roorda werd gericht in dec. jl. 

waarin ik U officieel namens ons Bestuur berichtte, dat wij gaarne wilden overgaan tot 

uitwisseling van elkanders organen, maar waarin ik ook de wens uitsprak, om tot nader 

contact te komen. Op deze brief heeft de heer Roorda nooit antwoord gegeven. Voorts 

verwijs ik U naar de brieven, die de heer Klein aan de heer Gorter heeft geschreven. Hoewel 

deze min of meer privé waren, waren ze voor ons toch van dien aard, dat daaruit duidelijk 

genoeg viel op te maken, dat er van nader contact, laat staan van samenwerking, geen 

sprake kon zijn. In deze brieven werd zo duidelijk het standpunt van Uw vereniging 

weergegeven dat daaruit zonder meer bleek, dat U in Uw vereniging Uw kerkelijk standpunt 

zó op de voorgrond hebt geplaatst, dat dit een onoverkomelijke hinderpaal moet zijn voor 

samenwerking met mensen, die Uw kerkelijk standpunt niet delen.120  

 

                                                           
118 ADC Kampen, Archief GVOLK, [25], Een brief van P. Klein d.d. 15-1-1956, 15. 
119 ADC Kampen, Archief GVOLK, [25], Contacten met de Vereniging van Christelijke Onderwijzers. Brief van R.A. 
van Ginkel d.d. 26 juni 1957 en 31-1-1957, 15.  
120 ADC Kampen, Archief GVOLK, [25], Een brief d.d. 26 juni 1957 van R.A. van Ginkel namens VCO en zie ook 
R.A. van Ginkel in: De school met de Bijbel 3, orgaan van de vereniging van christelijke onderwijzers, (1958) nr. 
3, waarin hij eindigt met: De deur staat bij ons nog altijd open! Wat ook uit blijkt uit het vervolg, 15. 
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In het meinummer van De school met de Bijbel werd geschreven dat formele contacten met 

de VGOL niets hadden opgeleverd, dit naar aanleiding van een schrijven van de vrijgemaakte 

predikant ds. I. de Wolff. Hij was van mening dat vrijgemaakte onderwijzers niet thuishoorden bij de 

VCO, omdat ‘daarin plaats is voor leden uit verschillende kerken’ en riep de vraag op: ‘is daar 

garantie voor waarlijk Schriftuurlijk onderwijs in de bekende vakken, waarin Schrift, confessie en 

kerkhistorie ter sprake moeten komen, als men zelf niet recht staat en zich ’s zondags laat voeden 

door afwijkende of althans verslappende prediking?’121 Binnen de VCO werd daar anders over 

gedacht. De koppeling tussen die ene kerk en Schriftuurlijk onderwijs werd niet door Van Ginkel 

gedeeld. Hij stelde in het verenigingsorgaan: ‘Ik ben voor mijn waarlijk Schriftuurlijk onderwijs 

afhankelijk van de Schrift en niet van de prediking van Ds. A. of Ds. B.’ De grootste pijn was de 

ervaren vrijgemaakte zelfgenoegzaamheid en diskwalificerende hoogmoed: ‘Die niet recht staan dat 

zijn degenen, die Hervormd, Chr. Gereformeerd of (syn.) Gereformeerd zijn. De anderen staan wèl 

recht. Dat zijn de Vrijgemaakten.’122  

Een jaar later, op 26 mei 1958, volgde opnieuw een verzoek van de VCO om een gesprek, om 

na te gaan of er van enige samenwerking sprake kon zijn: ‘We hopen zeer, dat het mogelijk zal zijn, 

eens rustig en vriendschappelijk met elkaar te spreken over datgene, wat ons verenigt en mogelijk 

ook over wat ons gescheiden houdt.’123 Er kwam nu wel een reactie van het bestuur van de VGOL, in 

de vorm van een uiterst kort, afwijzend briefje, dat geen recht deed aan de situatie en aan het 

verzoek van de VCO. Het bestuur meldde dat ze elke vorm van interkerkelijkheid en daarmee elke 

vorm van samenwerking met de VCO afwees. De VCO reageerde teleurgesteld: ‘Uw schrijven van 16 

juni 1958 is op onze bestuursvergadering besproken. Naar aanleiding hiervan moet ik U berichten, 

dat de toon en inhoud van deze brief voor ons dermate teleurstellend waren, dat we menen, althans 

voorlopig, van een te houden samenspreking te moeten afzien.’124  

Artikel 2 van de statuten van de VGOL, met als grondslag de Bijbel en de Drie Formulieren 

van Enigheid, was dan exclusief gebonden aan de Gereformeerde Kerken onderhoudende art. 31 van 

de kerkorde, maar zo eenduidig lag het niet onder alle leden van de vrijgemaakte kerken. De VCO 

kreeg ook steun uit vrijgemaakte hoek. De tegenstem binnen de vrijgemaakte kerken had zich vooral 

georganiseerd rond het kerkelijke blad Contact, opgericht in 1950. Dit blad wilde de 

samensprekingen met de Gereformeerde Kerken (synodaal) aanmoedigen. De redactie van Contact 

was van mening dat de VGOL een te zware verantwoordelijkheid op zich had genomen door ‘niet 

samen te willen gaan met een organisatie, die zo duidelijk en doelbewust de strijd tegen de 

                                                           
121 Ds. I. de Wolff in het “Gereformeerd Kerkblad voor Overijssel en Gelderland, 13 april 1957. Aangehaald in: 
De School met de Bijbel 2 (1957) nr. 4. 
122 De School met de Bijbel 2, (1957) nr. 4. 
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124 ADC Kampen, Archief GVOLK, [25], Een brief d.d. 8 sept. 1958 van R.A. van Ginkel namens VCO, 15. 
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Doorbraak wist te onderkennen en te voeren.’125 Contact was van mening dat de vrijgemaakte 

scholen het niet zou redden vanuit het zelf opgelegde en gekoesterde isolement, want daarmee 

deden ze zichzelf en vooral ook anderen te kort.  

De oprichters van de VGOL waren van mening dat alleen vanuit de jongste kerkgeschiedenis, 

waarin Gods kerk in de Vrijmaking bewaard was gebleven, gesproken kon worden over opvoedings- 

en onderwijsvragen. Daarvoor was een kerkelijke binding noodzakelijk, want alleen zo kon oprecht 

sprake zijn van verbondsonderwijs. Daarom kon en wilde de VGOL niet samenwerken met 

gelijkgestemden als de VCO. Een gedeelde grondslag was daarbij niet voldoende. Deze radicale 

opvatting voedde de spanningen in de vrijgemaakte kerken, die ook manifest werden in de VGOL 

zelf. 

 

7. SPANNINGEN IN DE ONDERWIJZERSVERENIGING  

7.1 Groei 

Vanaf april 1950 startte de VGOL een ledenwerfcampagne in het Gereformeerd Gezinsblad. De 

grafiek hieronder maakt duidelijk dat de vereniging zich mocht verheugen in een sterke ledengroei 

tot aan 1962, waarna de groei afvlakte tot de breuk van 1967.126 De VGOL bleef absoluut gezien veel 

kleiner dan de onderwijsvakvereniging “De Grote”, gefuseerd tot PCOV in 1955, met meer dan 

10.000 leden.  

 

 

Bron: Archief LVGS  

 

                                                           
125 J. Meulink in: Contact 7, Orgaan ten dienste van de ontwikkelingen van het gereformeerde leven, (25 mei 
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Volgens de notulen van mei 1950 waren er ongeveer 150 vrijgemaakte onderwijzers bekend, 

waarvan er vijftig lid werden van de vereniging.127  

In september 1950 was dat aantal gestegen naar 65 leden. Dat getal groeide in december aan 

tot 73. In de jaren vijftig groeide de vereniging langzaam, hoewel de precieze cijfers over de eerste 

vijf jaren ontbreken. Vanaf 1956 tot aan de breuk in 1967 beschikken we wel over betrouwbare 

cijfers. Er is een duidelijke lijn te ontdekken door het jaar 1964 als voorbeeld te nemen. De drie 

provincies Zuid-Holland, met 146 leden, Groningen, met 145 leden, en Overijssel, met 109 leden, 

spanden de kroon. Ze hadden samen 400 leden, wat neerkomt op 68 procent. In deze provincies was 

het vanaf 1920, in het debat over de onderwijsvernieuwing, al gaan broeien onder leden van de 

Vereniging van Christelijke Onderwijzers (VCO). De uitgetreden leden hadden, gesteund door de 

Vrijmaking, na 1944 gekozen voor eigen scholen. Ze wisten nu in eigen vrijgemaakte kring meer 

mensen aan zich te binden. Het enquêteonderzoek naar de behoefte aan kweekschoolonderwijs, die 

een lijst had opgeleverd van vrijgemaakte leerkrachten die geen lid waren van de VGOL, wees dit uit. 

In 1962 ging het om 564 verenigingsleden tegenover 342 niet-leden, op een totaal 906 vrijgemaakte 

leerkrachten. Het betekende dat 62 procent van alle vrijgemaakte leerkrachten lid was van de VGOL. 

Zo’n hoog percentage kan gezien worden als een resultaat van de radicale opvatting, hoewel bijna 

veertig procent van de vrijgemaakte leerkrachten (nog) niet koos voor een lidmaatschap van de 

VGOL.128 

De VGOL kende een aantal afdelingen: Groningen, Drenthe, Salland, Twente, Kampen-Zwolle, 

Spakenburg, Lisse, ’s-Gravenhage en Rotterdam. Ze waren klein en nauwelijks levensvatbaar. De 

rapportages spraken van een geringe belangstelling, met de afdeling Groningen als uitzondering.129 

De vele onderwerpen die tussen 1950 en 1965 werden besproken, behelsden het rekenonderwijs, 

‘het afwijkende kind’, het onderwijs in de Bijbelse geschiedenis, het onderwijs en opvoeding naar het 

boek van A. Janse, de positie van de gereformeerde onderwijzers op de gemengde school, het 

schrijfonderwijs, het vak aardrijkskunde, de Toelichting op de Richtlijnen voor de Gereformeerde 

Scholen, de Mammoetwet, de betekenis van A. Janse voor het christelijk onderwijs, schepping en 

evolutie, de leermiddelen en de betekenis van de belijdenis.130 Vanaf het midden van de jaren zestig 

ging er veel tijd verloren door de toenemende spanningen in de vereniging.  

                                                           
127 ADC Kampen, Archief GVOLK, [25], Notulen Ver. van Geref. Leraren en Onderw. in Ned. Boek 1,12 april 
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129 ADC Kampen, Archief LVGS. [41.06], Rapport inzake Gereformeerd Kweekschoolonderwijs, januari 1964, 28. 
130 ADC Kampen, Archief GVOLK, [25], Centraal Rapport over de werkzaamheden der afdelingen in 1961, 15. 
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7.2 De breuk in de vereniging  

De VGOL ontwikkelde zich tot een vakbond voor onderwijzers en leraren met de mogelijkheid van 

rechtsbijstand. De VGOL trad op als een equivalent van de PCOV. De aanleiding voor de breuk betrof 

een financiële hulpaanvraag van verenigingslid H.J. Nieboer, docent biologie aan de Gereformeerde 

HBS te Groningen.131 De aanvraag van Nieboer was bijzonder, omdat hij in conflict kwam met een 

vrijgemaakt schoolbestuur. Hij was in 1964 een van de 650 ondertekenaars van het ‘Getuigenis’, een 

kerkelijk pamflet dat onderzoek naar de kerkelijke breuk van 1944 bepleitte, om te komen tot een 

eventuele hereniging met de Gereformeerde Kerken (synodaal).132 De ondertekenaars waren in de 

regel geen voorstanders van het vrijgemaakt onderwijs en met dit publieke ‘Getuigenis’ werden de 

verhoudingen in de vrijgemaakte kerken op scherp gezet. De ondertekenaars vonden de koers van de 

vrijgemaakte kerken na de dood van Schilder in 1952 te eng, te ‘ware kerk’-gericht en te veel gericht 

op de doorgaande reformatie op alle terreinen van het leven.133 

 De voorzitter van het schoolbestuur van de Gereformeerde HBS, ds. C. Rupke, keerde zich 

tegen de stellingname in het ‘Getuigenis’. Hij vond het een teken van verraad aan de Vrijmaking. Hij 

zag het als een vorm van revolutie, waaruit ongeloof sprak. Omdat kerk en school exclusief aan 

elkaar verbonden waren, raakte deze kerkelijke twist volgens Rupke ook de school. De school was 

aan de vrijgemaakte kerk verbonden om de grondslag te handhaven. Het bestuur en de directeur, C. 

Smits, vonden dat Nieboer ontslagen moest worden.134 Het ontslag werd echter door de rechter niet 

verleend. Nieboer was zelf van mening dat het schoolbestuur met deze kerkelijke ophef niets had te 

maken en ging met succes in beroep. Hij vroeg op grond van zijn lidmaatschap aan de VGOL om 

financiële bijstand in de juridische procedure. De zaak sleepte zich jaren voort, omdat het 

schoolbestuur het conflict als een principiële zaak zag en geen water bij de wijn wilde doen. Nieboer 

werd telkens in het gelijk gesteld, maar in de loop van de jaren kantelde de sympathie voor Nieboer 

in het bestuur van de VGOL. Er waren bestuursleden die moeite kregen met de financiële 

steunverlening aan Nieboer, vanwege de principiële lading van het ‘Getuigenis’.135  

De meerderheid van het bestuur van de VGOL was van mening dat Nieboer zich moest 

schikken, door zijn handtekening onder het ‘Getuigenis’ te herroepen. Het bestuur was van mening 

dat het ‘Getuigenis’ geen recht deed aan de situatie in de kerken. Vier bestuursleden waren voor de 

steun aan Nieboer en drie waren tegen, waaronder het nieuwste bestuurslid S.J. Sietsma, directeur 
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en Belijdenis (Goes 1955).  
135 ADC Kampen, Archief GVOLK, [25], Notulen bestuursvergadering VGOL d.d. 29 augustus 1964, 2. 
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van de gereformeerde mulo te Zuidhorn.136 Er was sprake van een groeiend onderling wantrouwen. 

In 1966, toen Nieboer voor de derde keer rechtsbijstand aanvroeg, ging het niet langer alleen om de 

vraag of de kosten van het beroep tegen zijn ontslag als leraar aan het Gereformeerd Lyceum te 

Groningen door de verenigingskas behoorden te worden gedragen. Het werd meer en meer een 

principiële kwestie. Een complicerende factor was dat Roorda door ziekte niet alle vergaderingen kon 

bijwonen. De meerderheid van het VGOL-bestuur zette vraagtekens bij de rechtmatigheid van deze 

aanvraag, omdat naar hun mening, gevoed door de felle discussies in de vrijgemaakte pers, Schrift en 

belijdenis in het geding waren. Het sterk verdeelde bestuur wees de derde aanvraag af.137  

Nieboer beriep zich vervolgens op de ledenvergadering van de VGOL. Het reglement voorzag 

hierin. Het bestuur riep een vergadering bijeen op 29 maart 1967. Deze ledenvergadering was, in 

tegenstelling tot de meerderheid van het bestuur, van oordeel dat aan Nieboer ook voor de derde 

keer bijstand moest worden verleend, maar liet de uitvoering over aan het verdeelde bestuur. 

Voordat het bestuur zich op de uitspraak van de vergadering had beraden, had voorzitter Roorda, los 

van kerkelijke gevoelens, opdracht gegeven aan penningmeester Van Veelen om een bedrag als 

financiële bijstand aan Nieboer te betalen, in de geest van de uitspraak van de ledenvergadering. De 

vereniging behoorde volgens Roorda haar leden financieel bij te staan in rechtszaken, ook als het 

inging tegen vrijgemaakte principes. Daarvoor had de VGOL in totaal vijf concrete steunaanvragen 

gehad van leden die moeiten kregen omdat ze werkzaam waren op een niet-vrijgemaakte school, die 

deels gehonoreerd werden met een geringe financiële steun.138 

Toen de betaling in september 1967 bij het hele bestuur bekend werd, was een deel van het 

bestuur, waaronder de leden Haak, Den Otter, Sietsma en Westerink, verontwaardigd over deze 

handelswijze van zowel penningmeester als voorzitter: ‘De grondslag is in geding. Was dit 

consciëntienood? Waarom geen breder overleg? Er ontstaat een vertrouwensbreuk. De brs. Roorda 

en Van Veelen handelen eigenmachtig. Befehl is blijkbaar befehl’.139 In de volgende vergadering van 

het bestuur in oktober 1967 lag een verklaring van een meerderheid van het bestuur op tafel over de 

verkeerde handelswijze van Roorda en Van Veelen. Die moest het onderwerp vormen van een extra 

ledenvergadering.140 Roorda vond de vraag om een ledenvergadering bijeen te roepen prematuur en 

wilde de verklaring eerst grondig bestuderen, maar de meerderheid van het bestuur was van mening 

dat er snel gehandeld moest worden. De druk op Roorda werd daarmee opgevoerd. De vergadering 

werd geschorst. Hierna werd alsnog besloten om een extra ledenvergadering over de zaak uit te 

                                                           
136 ADC Kampen, Archief GVOLK, [25], Notulen bestuursvergadering VGOL op 29 januari 1966, 2. 
137 ADC Kampen, Archief GVOLK, [25], Notulen bestuursvergadering VGOL op 12 november 1966, 2. 
138 ADC Kampen, Archief GVOLK, [25], Notulenboeken en jaarverslagen t.m. 1967, 2. 
139 ADC Kampen, Archief GVOLK, [25], Notulen VGOL op 20 september 1967, 2. 
140 ADC Kampen, Archief GVOLK, [25], Mededeling en Convocatie voor de jaarvergadering van 29 dec. 1967, 16-
23. 



139 

schrijven, om de verklaring met de leden te bespreken. Roorda stemde met tegenzin in. Het verslag 

vermeldt onheilspellend: ‘Er is daarnaast ook een toelichting geschreven. De voorzitter vindt die 

eenzijdig. Met 4 voor en 3 tegen wordt besloten de toelichting te verzenden. Het bidden gaat Br. Van 

Veelen niet af. De voorzitter neemt het over. Iedereen verwacht dat dit de laatste vergadering is 

geweest in deze samenstelling.’141 

Die verwachting kwam inderdaad uit. De extra ledenvergadering op 2 december 1967 

leverde alleen maar meer verdeeldheid op, hoewel er een Commissie van Goede Diensten werd 

ingesteld, die overigens sympathiseerde met de meerderheid van het bestuur. Roorda, en met hem 

een minderheid van het bestuur, was het niet eens met de rechtmatigheid, de uitkomst en de uitleg 

van de vergadering van 2 december: de ledenvergadering zou onder verkeerde druk tot stand zijn 

gekomen. De meerderheid van het bestuur dacht daar anders over. Zo kwam op vrijdag 29 december 

1967 in Zwolle de VGOL in twee gescheiden vergaderingen bijeen. Het Nederlands Dagblad, 

voorheen het Gereformeerd Gezinsblad, berichtte: ‘Onder leiding van een minderheid van het 

bestuur (voorzitter D. Roorda, J. van Veelen en mevr. L. Stok-Pool) werd in de Buitensociëteit een 

jaarvergadering gehouden, terwijl in gebouw “De Dageraad” onder leiding van de meerderheid van 

het bestuur (een officieuze) vergadering van de leden plaatsvond. Beide vergaderingen waren strikt 

besloten.’142 Daarmee was de breuk een feit. De minderheid van het bestuur ging onder leiding van 

Roorda verder onder de oude naam VGOL, en de meerderheid van het bestuur richtte een nieuwe 

vereniging op, onder de naam Gereformeerde Vereniging van Leraren en Kleuterleidsters (GVOLK). In 

de nieuwe statuten werd een expliciete binding opgenomen aan de Gereformeerde Kerken 

(vrijgemaakt): ‘De vereniging staat op de grondslag van de Heilige Schrift en “De Drie Formulieren 

van Enigheid der Gereformeerde Kerken in Nederland”. Onder Gereformeerde Kerken worden 

verstaan die kerken, die op de dag van de oprichting dezer vereniging, zijnde 27 december 1968, 

postaal worden aangeduid als “Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)”.’143 

Het minderheidsbestuur van de vereniging werd door de ‘eigen’ ledenvergadering in de 

Buitensociëteit in het gelijk gesteld met 79 stemmen voor en 4 tegen. 58 leden van deze oude 

vereniging deden nog een poging om de breuk te herstellen, maar tevergeefs.144 Het bestuur van de 

GVOLK (bestaande uit S.J. Sietsma, H. Westerink, G. Den Otter, en D.C. Haak) werd door een 

Commissie van Goede Diensten in het gelijk gesteld.145 De GVOLK wilde van geen hereniging weten:  

                                                           
141 ADC Kampen, Archief GVOLK, [25], Notulen VGOL op 21 oktober 1967, 2. 
142 ‘Conflict in Ver. van Geref. Onderwijzers en Leraren’, Nederlands Dagblad 24 (30 december 1967) 1. 
143 ADC Kampen, Archief GVOLK, [25], Ontwerp statuten der Vereniging van Gereformeerde Onderwijzers, 
leraren en kleuterleidster, d.d. 10 april 1969. Afkortingen voluit geschreven vanwege leesbaarheid, 16-23. 
144 ADC Kampen, Archief GVOLK, [25], Voorstel W.P. Hamming d.d. 2 oktober 1968, 16-23. 
145 ADC Kampen, Archief GVOLK, [25], Rapport van de Commissie “van goede diensten”, ingesteld door de 
buitengewone ledenvergadering van 2 december 1967, 16-23. 
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Ongeacht de uitkomst van Uw en óns pogen, – een uitkomst die we rustig in Gods handen 

leggen –, willen we niet nalaten, ter wille van het Gereformeerd Onderwijs, U ernstig te 

waarschuwen. Want geen enkele organisatie, die de naam van Christus noemt, kan 

ongestraft handelen in strijd met de normen van Gods Woord. Uw handelen zal, zelfs in geval 

van succes, geen zegen kunnen wegdragen.146  

 

Ook de poging van de afdeling Spakenburg om tot een verzoening te komen haalde het 

niet.147 S.J. Sietsma werd in 1969 verkozen tot nieuwe voorzitter.148 Het verenigingsleven moest 

helemaal weer opgebouwd worden. De oude VGOL zocht meer samenwerking met gelijkgestemden, 

waaronder de VCO, die eerder bij de oprichting van VGOL pogingen had ondernomen om samen te 

werken. De statuten van de VGOL werden eveneens aangepast. Een eenzijdige verwijzing naar de 

Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) was niet meer van toepassing. De vereniging kreeg een nieuwe 

binding, die verwees naar een gereformeerde grondslag. Daarmee was de vooroorlogse situatie met 

een binding aan de gereformeerde gezindte hersteld.149  

De VGOL kende een breekbare start. Er was niet veel kader en het verenigingsorgaan kwam 

niet echt van de grond, hoewel het ledenaantal groeide tot aan de breuk in 1968. De spanningen in 

de vrijgemaakte kerken werden manifest in deze breuk. De spanningen vormden grote 

belemmeringen, gevoed door intern wantrouwen en niet professioneel handelen, maar de breuk 

bood tegelijk nieuwe kansen voor een doorstart in de nieuwe GVOLK.  

 

8. CONCLUSIE  

Het lukte een groep radicale vrijgemaakten vanaf 1950 om te komen tot een Landelijk Verband van 

Gereformeerde Schoolverenigingen. Het vrijgemaakt onderwijs werd vooral gestimuleerd door het 

streven naar de opbouw van eigen landelijke organisaties, toen er nog nauwelijks vrijgemaakte 

scholen waren. Dat was een strategische keuze, omdat er verdeeldheid was binnen de vrijgemaakte 

kerken over de noodzaak van het oprichten van vrijgemaakte scholen op grond van het idee van de 

doorgaande reformatie. De kracht van deze aansturing bleek uit de vasthoudendheid. Daarbij wisten 

de radicale voorstanders zich gesteund door het Gereformeerd Gezinsblad, De Reformatie en het 

                                                           
146 ADC Kampen, Archief GVOLK, [25], Brief aan de ondertekenaars van het “Voorstel-Hamming”, d.d. 18 
november 1968, 16-23. 
147 ADC Kampen, Archief GVOLK, [25], Brief van J. Messelink, secretaris Vereniging van onderwijzend personeel 
te Bunschoten-Spakenburg, d.d. 1 september 1969, 16-23. 
148 ADC Kampen, Archief GVOLK, [25], Notulen van de jaarvergadering van de Geref. Ver. van Ond. en Leraren 
en Kleuterleidster, d.d. 30 december 1969, 16-23. 
149 ADC Kampen, Archief GVOLK, [25], Korte toelichting op de door ons voorgestelde wijzigingen in de statuten 
en het regelement van de Ver. van Geref. Onderwijzers en Leraren, d.d. 27-1-1970, 16-23. 
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Maandblad van de Bond van Gereformeerde Mannenverenigingen. Deze vrijgemaakte pers 

waarschuwde de kerkleden voor de gevaren van de naoorlogse moderne tijdgeest, die in hun ogen 

een bedreiging vormde voor het gereformeerde leven.  

 De radicale vrijgemaakten speelden in op het onbehagen dat er leefde bij een deel van de 

vrijgemaakten over de vatbaarheid van het gereformeerde onderwijs voor de moderniteit en de 

zogenoemde doorbraakgedachte. Deze onrust werd benut om de gereformeerde opvoeding veilig te 

stellen, door te pleiten door vrijgemaakt onderwijs, in navolging van de Vrijmaking. In 1960 kwam de 

formele erkenning van de eigen onderwijsrichting. De rechter baseerde zijn uitspraak op de 

erkenning van het vrijgemaakt onderwijs als eigen geestesrichting, door de nauwe band met de 

vrijgemaakte kerken, naast de andere erkende richtingen. De (vrijgemaakte) onderwijsjurisprudentie 

naar aanleiding van de Lager-onderwijswet van 1920 vormde hiervoor de basis en daarom zetten de 

voorstanders van vrijgemaakt onderwijs alle kaarten op de binding van de scholen aan de 

Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Dat betekende dat interne tegenstand (rond het Diploma 

Gereformeerd Onderwijs en binnen de VGOL) moest worden uitgeschakeld en tegenstand buiten de 

vrijgemaakte kring (bij de oprichting van het LVGS en de VGOL) moest worden gepareerd.  

Doordat de radicale voorstanders goed gebruik wisten te maken van de mogelijkheden die de 

Nederlandse wetgeving bood, slaagden zij in hun opzet. Het kerkgebonden criterium werd in de 

praktijk vormgegeven door de eis dat leden van de schoolvereniging, leerlingen en medewerkers van 

de school lid moesten zijn van één van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). 

Deze gedachtegang riep bij andere vrijgemaakten onbegrip en zelfs verwijdering op. De 

tegenstanders vonden dat deze radicale vrijgemaakten de Lager-onderwijswet verkeerd toepasten 

en de kerkelijke verschillen onnodig uitvergrootten. Bovendien vonden tegenstanders de radicale 

vrijgemaakte visie te eng en niet toepasbaar op het onderwijs. De radicale vrijgemaakten kozen voor 

kerkelijke binding om hun ideaal van een onvervalste of zuivere gereformeerde geloofsopvoeding te 

realiseren. Het experiment, dat uit nood was geboren, slaagde wonderbaarlijk goed. Het leek erop, 

volgens de voorstanders, dat God een wonder had verricht. Dat ‘wonder’ lag echter in werkelijkheid 

al opgesloten in het onderwijscompromis van 1917. Met steun van de toenemende welvaart en een 

faciliterende overheid zochten deze vrijgemaakten als een tegenbeweging hun kracht in het 

isolement.  

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

zou draaien om de vrijgemaakte kerk. De kerk werd, volgens de critici, ten onrechte geclaimd voor 

het vrijgemaakt onderwijs. Bij de oprichting van de VGOL werd verwijtend gesproken over kerkisme 

en over het elkaar ‘de loef afsteken in de gereformeerdheid’. Het vrijgemaakt onderwijs was 

ontstaan uit de overtuiging dat kerk en school exclusief aan elkaar waren verbonden om de 

gereformeerde geloofsopvoeding veilig te stellen tegenover de drang naar onderwijsvernieuwing en 
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modernisering. Het vrijgemaakt onderwijs kon ontstaan door het benutten van de mogelijkheden die 

wetgever bood, ondanks het gebrek aan bestuurlijke ervaring en de onderlinge verdeeldheid. De 

landelijke besturen wisten uiteindelijk alle hobbels, tegenstellingen, partijschappen en breuken te 

nemen of te overwinnen en de vaak ellenlange beraadslagingen te verzilveren. Het vrijgemaakt 

onderwijs werd een succes door de erkenning als een eigen onderwijsrichting, maar was tegelijk ook 

kwetsbaar, omdat het zelfgekozen isolement weliswaar meer vrijgemaakten aantrok, maar anderen 

buiten én binnen de kerk afstootte. Deze kerkelijke focus bleek een goed vondst, maar veroorzaakte 

tegelijk toenemende spanning binnen de vrijgemaakte kerken, uitlopend op een breuk. Deze breuk 

werd vooral zichtbaar binnen de VGOL. 
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5. De opbouw van het vrijgemaakt onderwijs, 1950-1970 
 

1. INLEIDING 

Na het wordingsproces van het vrijgemaakt onderwijs, met als positief resultaat in 1960 de erkenning 

als onderwijsrichting, kwamen de oprichters voor de vraag te staan hoe de opbouw verder 

gestimuleerd kon worden. Waar lagen nu de beste kansen in eigen kring voor het vrijgemaakt 

onderwijs? Wat was de positie van de oude gereformeerde schoolverenigingen waarvan bijna alle 

leden met de Vrijmaking waren meegegaan? Zouden de besturen kiezen voor aansluiting bij het 

Landelijk Verband van Gereformeerde Scholen (LVGS)? Hoe is het proces van schoolstichting 

verlopen voor de nieuwe vrijgemaakte schoolverenigingen en hoe kregen deze scholen vorm? De 

opvattingen over wat de Vrijmaking betekende voor het protestants-christelijk onderwijs waren niet 

eensluidend, want niet iedereen was op dezelfde gronden vrijgemaakt geworden. Welke gevolgen 

hadden de kerkelijke ontwikkelingen voor de vrijgemaakte schoolstichting? Het moest met andere 

woorden nog blijken of het vrijgemaakt onderwijs toekomstbestendig was. Zouden de radicale 

voorstanders de overige vrijgemaakten die de noodzaak van eigen scholen niet meteen inzagen, 

kunnen overtuigen?  

De hoofdvraag van dit hoofdstuk luidt: hoe is de opbouw van de vrijgemaakte schoolstichting 

in de periode 1950-1970 te verklaren in relatie tot het vrijgemaakte kerkgenootschap en het 

protestants-christelijk onderwijs in Nederland? Is er sprake van winst of verlies? De in dit hoofdstuk 

beschreven opbouwperiode loopt vanaf het ontstaan in 1950 tot de discussies over het Voorontwerp 

van een Wet op het basisonderwijs in 1970. In paragraaf 2 ga ik in op de vraag: wat wordt de norm in 

de vrijgemaakte kerk: wel of geen vrijgemaakt onderwijs? Vervolgens geef ik een beschrijving waar 

geografisch gezien de beste kansen lagen voor het vrijgemaakt onderwijs. Daarna wordt verslag 

gedaan van de positie van de oude gereformeerde schoolverenigingen waarvan de ouders na 1944 

bijna allemaal met de Vrijmaking waren meegegaan. Het ontstaan van nieuwe vrijgemaakte 

schoolverenigingen komt in de vijfde paragraaf aan de orde. Hierna volgt een beeld van de jonge 

vrijgemaakte school in de praktijk. In paragraaf 7 ga ik in op het draagvlak onder vrijgemaakten voor 

het vrijgemaakt onderwijs: is het onderwijs wel of niet toekomstbestendig is dan de vraag. De 

kerkscheuring van 1968-1969 en de gevolgen hiervan voor de opbouw van het vrijgemaakt onderwijs 

komen in paragraaf 8 aan de orde. In de afsluitende paragraaf volgt de conclusie.  

 

2. DE INVLOED VAN DE OVERHEID 
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Na de Tweede Wereldoorlog bleef de overheid haar rol als distributeur van financiële middelen 

behouden. De beschikbare middelen werden volgens de regels verdeeld over de diverse geledingen 

van het onderwijs. Eind jaren zestig kwam hier verandering in, toen de overheid zich meer ging 

bemoeien met de inhoud van het onderwijs. Tot die tijd hield de overheid zich vooral bezig met het 

financiële en administratieve beheer. De overheid had wel taken die raakten aan de kwaliteit van het 

onderwijs, zoals de inspectie, maar afstand tot de inhoud werd gezien als een zaak van principe: de 

vrijheid van onderwijs hield in dat de overheid zich niet met de inhoud mocht bemoeien. Dit werd 

overgelaten aan het particulier initiatief. Na de oorlog ontving het onderwijs een steeds groter deel 

van het nationaal inkomen. In 1920 ging het om iets meer dan 180 miljoen gulden per jaar, in 1939 

om bijna 200 miljoen, in 1950 om iets meer dan 557 miljoen, in 1960 ging het om bijna twee miljard 

gulden en in 1970 was dit bedrag opgelopen tot 8.535 miljard gulden per jaar, waarvan 94 procent 

voor rekening kwam van de rijksoverheid.1  

De overheid ging zich na 1945 wel intensiever met de structuur van het onderwijs bemoeien. 

In december 1949 sprak de Tweede Kamer over een ontwerp tot wijziging van de Lager-

onderwijswet van 1920, omdat de afzonderlijke schoolsoorten versnipperd waren over een groot 

aantal losse wetten. Dit was voor een meerderheid in de Kamer aanleiding om de minister te vragen 

om ‘een verantwoord’ plan van onderwijsvoorzieningen op te stellen. Op 19 juli 1951 stuurde KVP-

minister F.J.Th. Rutten zijn Nota betreffende onderwijsvoorzieningen, ook bekend als het 

(onderwijs)plan-Rutten en later als de Eerste Onderwijsnota, naar de Tweede Kamer. Het plan werd 

door de Kamer nauwelijks behandeld. Er was op voorhand zorg bij de confessionele partijen over de 

uitwerking hiervan voor de financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs, en ook de 

grote omvang van de plannen voor het voortgezet onderwijs gaf veel onduidelijkheid. Bovendien was 

de timing ongelukkig, omdat de minister zijn nota indiende één week voordat het kabinet wegens 

verkiezingen demissionair zou worden. De nieuwe minister van onderwijs, J.M.L.Th. Cals, trok de 

nota na de verkiezingen dan ook in, om uiteindelijk in 1955 met een Tweede Onderwijsnota te 

komen.2 

In 1955 leidde deze Tweede Onderwijsnota tot een nieuwe Wet op het Voortgezet Onderwijs 

(WVO). De nieuwe wet werd in 1963 ingediend door Cals.3 In de nota werd al gesproken over een 

Mammoetwet, omdat deze nieuwe wet zo ingrijpend was voor het voortgezet onderwijs. Het moest 

onder meer leiden tot een verbetering van de doorstroming van de leerlingen, minder schooluitval 

                                                           
1 Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de School in Nederland, 238. 
2 P.B. van der Heiden, ‘De onderwijsnota-Rutten (1951) en de grote parlementaire stilte’, 
http://www.ru.nl/publish/pages/660907/1991-1992heiden.pdf (19 september 2013) 1. 
3 Idenburg, ‘Naar een constructieve onderwijspolitiek’, 1-18. 
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en betere aansluiting op het lager onderwijs.4 Daarvoor moest het gedifferentieerde schoolsysteem 

(met HBS, gymnasium, ulo, mulo, ambachtsschool enzovoort als zelfstandige schoolsoorten) 

vereenvoudigd worden tot een nieuw geïntegreerd systeem. De Mammoetwet voorzag in een 

stelselvereenvoudiging in het voortgezet onderwijs door drie hoofdtypen te onderscheiden: 

beroepsonderwijs, algemeen vormend onderwijs, en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Een 

aantal van deze soorten zou in een scholengemeenschap verenigd worden voor een gewenste 

afstemming tussen de drie hoofdtypen, om doorstroming te bevorderen en schooluitval tegen te 

gaan.5 Deze structuurwijziging werd ook gezien als een oplossing voor het groeiend aantal leerlingen. 

Het aantal inwoners in Nederland groeide van ruim tien miljoen in 1950 naar bijna vijftien miljoen in 

1985.6 

De bevolking groeide sterk en de leerplicht werd verlengd. In 1969 kwam er een verlenging 

van zes naar negen jaar leerplicht voor de zes- tot vijftienjarige kinderen, en in 1975 kwam er een 

nieuwe verlenging naar tien jaar voor deze doelgroep. De Mammoetwet legde grote nadruk op 

kennis en op algemene basisvorming, als reactie op de snel veranderende samenleving. Het 

onderwijs moest – zo was het streven van de politiek – leiden tot mensen die breed inzetbaar waren 

in de maatschappij. De wet hechtte daarom veel waarde aan het algemeen onderwijs. De nadere 

uitwerking van de nieuwe inzichten leidde in het voorgezet onderwijs tot een intellectualistische 

vakkensystematiek, die tevens de basis vormde voor het beroepsonderwijs. Daarmee werd een oude 

tendens binnen het Nederlands onderwijs, met nadruk op kennis en overdracht, gecontinueerd. De 

Mammoetwet, die op 1 augustus 1968 werd ingevoerd, wilde in eerste instantie het sterk uitdijende 

onderwijs (door de groei van de bevolking en de verlenging van de leerplicht) in organisatorische zin 

vernieuwen en faciliteren. Ze beoogde geen onderwijskundige veranderingen.7 Het ontluikende 

vrijgemaakt onderwijs zag in de Mammoetwet (net als niet-vrijgemaakten) naast kansen ook 

bedreigingen voor eigen richting en daarom moest er meer duidelijkheid komen in eigen kring.8 

                                                           
4 N.L. Dodde, Dag, mammoet!: Verleden, heden en toekomst van het Nederlandse schoolsysteem, 
(Leuven/Apeldoorn 1993) 9-10. 
5 Bakker, Noordman en Rietveld-van Wingerden, Vijf eeuwen opvoeden in Nederland, 538-539. 
6 http://statline.cbs.nl 
7 Dodde, Dag, mammoet!: Verleden, heden en toekomst van het Nederlandse schoolsysteem, 106-114. 
8 Er waren ook zorgen aan liberale kant. Zo stelde het VVD-kamerlid-H.V. Van Someren-Downer in 1962: ‘Wij 
wensen de openbare school niet gedegradeerd te zien tot een vluchtheuvel, waartoe men in arren moede zijn 
toevlucht neemt, omdat een bijzondere school van de eigen richting ontbreekt. Voor principiële voorstanders 
van de openbare school is zij de school, waar zij alle kinderen van ons volk verenigd zouden willen zien, opdat 
die school een bijdrage zal kunnen geven tot versterking van het nationaal saamhorigheidsbesef en tot de ware 
verdraagzaamheid. Op de openbare school ontmoeten kinderen van ouders van uiteenlopende geloofs- en 
levensbeschouwing elkaar. Ik zou haar daarom liever de “ontmoetingschool" willen noemen, die als zodanig 
een der belangrijkste menselijke waarden, de verdraagzaamheid, bevordert. Vele tegenstellingen, veel 
onbegrip, zouden niet bestaan, wanneer bij allen in hun jeugd deze verdraagzaamheid was aangekweekt. Voor 
ons, liberalen, is in dit licht de openbare school een kostbaar goed.’, in: Handelingen TK 1961-1962, 21 maart 
1962, 2-3. 
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3. EEN EXCLUSIEVE VRIJGEMAAKTE NORM 

3.1 Geen hereniging  

De Vrijmaking was als kerkelijke afsplitsing substantieel van aard, in vergelijking met eerdere 

afsplitsingen. De laatste scheuring in de Gereformeerde Kerken in Nederland was in 1926, na de 

afzetting van ds. J.G. Geelkerken over de uitleg van Genesis 3. Dertien predikanten met zeven 

gemeenten verlieten toen de Gereformeerde Kerken om een nieuw kerkverband te stichten.9 De 

Vrijmaking was met meer dan 93.000 van de 670.000 leden en met ongeveer 140 predikanten vele 

malen groter, hoewel de uittocht onder de 15 procent bleef.10 Daarom stelde de Generale Synode 

van Utrecht van de Gereformeerde Kerken (1943-1945) veel in het werk om het tij te keren en het 

verlies te beperken. De hoogleraar J. Ridderbos kreeg in het najaar van 1944 de opdracht van de 

genoemde synode om een brochure te schrijven: ‘ter voorlichting der gemeenteleden aangaande de 

crisis in onze kerken.’11 De Vrijmaking werd als een gevaar voor de eenheid gezien. Vandaar dat de 

brochure afsloot met een duidelijke conclusie ten gunste van de synodeleden:  

 

wij mogen God danken, dat ze een rechten weg hebben gevolgd, dat zij zonder aanzien des 

persoons hebben geoordeeld, dat zij onder geen menschelijk juk zich hebben gebogen en de 

vrijheid der kerk hebben gehandhaafd om, als het moest ook trots de tegenkanting van 

geziene en invloedrijke mannen, te handhaven wat de Synodes van 1905 en 1942 met 

eenparigheid van gevoelen als waarheid hebben erkend; en dat zij aldus trouw zijn gebleven 

aan de leer, ons van de heiligen overgeleverd.12  

 

Schilder reageerde als invloedrijke voorman van de Vrijmaking fel op deze zienswijze in een aantal 

losse artikelen, die later gebundeld werden onder de titel Looze kalk. Hij was van mening dat de 

synode een verkeerde leeropvatting, onder meer over de doop, aan de Gereformeerde Kerken 

oplegde.13  

Intussen werd er serieus gewerkt aan een compromis. In augustus 1945 besloot de synode 

van de Gereformeerde Kerken tot het opstellen van een nieuwe formule ten aanzien van de 

dogmatische en kerkrechtelijke kwesties. Onder druk van een stroom aan bezwaarschriften mondde 

                                                           
9 B.A. Venemans, ‘J.G. Geelkerken’, Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands 
protestantisme, 206-209. 
10 Handboek ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland: (onderhoudende artikel 31 K.O.) (Goes 
1946); Jaarboek ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland (Middelburg 1946). 
11 J. Ridderbos, Kerkscheuring. Een woord over de crisis in de Gereformeerde Kerken (Kampen 1944).  
12 Ridderbos, Kerkscheuring, 26. 
13 K. Schilder, Looze kalk. Een wederwoord over de (zedelijke) crisis in de “Gereformeerde Kerken in Nederland” 
(Groningen [1946]).  
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dit in 1946 op een buitengewone synode uit in een ‘vervangingsformule’. Dit was een ruimer 

geformuleerde definitie van het synodale standpunt inzake het theologische twistpunt van 1905 en 

1942-1944 over het ‘houden voor wedergeboren’ van gedoopte kinderen, maar dit bracht de partijen 

niet dichter bij elkaar. De tuchtmaatregelen tegen Schilder bleven gehandhaafd.14 Bovendien hadden 

de vrijgemaakten in een snel tempo een nieuwe kerkelijke structuur opgezet. In 1945 was er een 

provisorische synode gehouden in Enschede en in 1946 volgde een reguliere synode in de stad 

Groningen. Dit alles zette de samensprekingen onder druk en zorgde ervoor dat elke 

overbruggingspoging in haar eerste aanleg mislukte.15 

Voor een groep vrijgemaakten onder leiding van ds. B.A. Bos was de toenadering van de 

Gereformeerde Kerken tot de vrijgemaakten wel aanleiding om terug te keren naar het oude 

kerkverband. Een tiental predikanten en ongeveer 2.500 leden (drie procent) gingen in 1950 terug 

naar de Gereformeerde Kerken. Deze stap van de ‘Bos-groep’ werd door anderen binnen de 

vrijgemaakte kerken als onacceptabel gezien. Er was vrees voor navolging. Volgens de vrijgemaakte 

predikant D. van Dijk was niet iedereen op dezelfde gronden en om dezelfde redenen meegegaan 

met de Vrijmaking.16 Zo verscheen er in december 1950 naast De Reformatie een nieuw kerkelijk 

blad: Contact. Het was bedoeld om contact te leggen met anderen binnen de vrijgemaakte kerken 

die moeite hadden met het op de spits drijven van de geschillen in de vrijgemaakte pers.17 

Onderzoeker P.H. de Jong betitelt het blad Contact als een merkwaardig blad. Het verscheen als een 

luis in de pels van de vrijgemaakte kerk. Ze werd niet serieus genomen door De Reformatie en het 

Gereformeerd Gezinsblad. Dit kwam omdat de mensen rond Contact zich, volgens De Jong, niet 

konden vinden in de ‘doorgaande reformatie’-gedachte van de Vrijmaking. Het blad sprak over een 

‘doorgaande deformatie’. Het blad kende een oplage van 500 tot 600 stuks, tegenover een oplage 

van 4.000 voor De Reformatie in 1952.18  

Deze groep rond Contact bleef hopen op een hereniging of op z’n minst een goede 

samenwerking: ‘Het bedoelt een tegenwicht te scheppen in een zekere eenzijdigheid, welke zich, 

naar het oordeel der medewerkers, bij onze pers openbaart.’19 Daarbij ging het in de Vrijmaking 

volgens Contact om een confessioneel kerkelijk verschil, terwijl anderen met Van Dijk spraken over 

een ethisch conflict. Volgens Van Dijk moest het niet gaan om het vasthouden van oude contacten, 

                                                           
14  Te Velde, ‘Eerste groei van de Vrijmaking’, Vrijmaking-Wederkeer, 113. 
15 Kuiper, ‘Vrijmaking of wederkeer’, Vuur en vlam, [Deel 1], 11. 
16 D. van Dijk, P.A. Bergwerff en Tjerk. S. de Vries, Rechte lijnen trekken. P.A. Bergwerff en Tjerk S. de Vries in 
gesprek met Ds. D. van Dijk (Groningen 1981) 49. 
17 ‘Van de redactie’, Contact. Orgaan ten dienste van de ontwikkeling van het gereformeerde leven (1950) 1.  
18 P.H. de Jong, ‘Een spelonk van Adullam. Het blad Contact, 1950-1968’, in: R. Kuiper en W. Bouwman (red.), 
Vuur en Vlam. [Deel 1], 132; W. Bouwman, ‘De Reformatie en “De oorlogen des Heeren”. De redactiewisseling 
binnen De Reformatie en het ontstaan van Opbouw’, Vuur en Vlam, [Deel 1], 151-179.  
19 ‘Is de toorn van Ds. Francke billijk ontstoken?’ Contact 1 (1951) 13.  
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maar om de Vrijmaking door te trekken naar andere levensterreinen, waarvoor kerkelijk gebonden 

organisaties zouden moeten worden opgericht. De Vrijmaking was in zijn ogen niet maar een 

kerkelijk conflict op één terrein. Daarom werd in de discussie over het publieke domein alles steeds 

weer teruggeleid naar de vraag hoe men tegenover de Vrijmaking stond.20  

3.2 Een nieuwe norm 

J. Kamphuis, de latere hoogleraar aan de vrijgemaakte Theologische Hogeschool in Kampen, zag het 

niet veel anders dan Van Dijk. Hij ging de Vrijmaking, na de dood van Schilder in 1952, meer op niet-

kerkelijk terrein toepassen en daarbij een norm stellen, omdat sommigen dachten ‘bij “vrijgemaakt”: 

dan heb je ruimte.’21 Voor de voorstanders van het vrijgemaakt onderwijs was het beklemtonen van 

de doorgaande reformatie van het publieke leven, genormeerd vanuit de vrijgemaakte kerk, een 

belangrijke steun in de rug om meer vrijgemaakten te winnen voor het vrijgemaakt onderwijs. Ds. J. 

Francke had al eerder gesteld: ‘Als zij niet tot de éne kerk en tot de éne tafel des Heren komen, dan is 

er een breuk in de gemeenschap der heiligen.’22 

Deze kerkelijke norm werd historisch gelegitimeerd, maar tegelijk ook betwist in de jonge 

vrijgemaakte kerken. In een discussie in het nieuwe orgaan Contact in 1953 over de verhouding 

tussen kerk en school stelde ds. C. Trimp – hij werd in 1970 hoogleraar aan de vrijgemaakte 

Theologische Hogeschool in Kampen – dat het Gereformeerd Schoolverband wellicht niet in zijn 

oorsprong, maar zeker wel in zijn bedoeling uitsluitend een kerkelijke vereniging van afgescheidenen 

was geweest. Het onderscheidde zich van het CNS, die interkerkelijkheid voorstond en naar Trimps 

mening een vage grondslag kende, waardoor een algemeen-protestantse geest ruimte had gekregen 

in het christelijk onderwijs. Het vrijgemaakt onderwijs volgde in zijn ogen het goede oude spoor van 

de oprichters van het GSV.23 Ds. C.P. Plooy, redacteur van Contact, stelde daar tegenover dat het GSV 

noch bij de oprichting noch in zijn bedoeling uitsluitend kerkelijk was. Vanaf het begin van het 

Gereformeerd Schoolonderwijs in 1868 richtte het verband zich breed op de gereformeerde 

gezindte. Het nam ook niet uitsluitend leden aan uit de afgescheidenen kerken. De vrijgemaakte 

scholen braken echter met dat verleden volgens Plooy, omdat het wel uitsluitend vrijgemaakte leden 

aannam.24 Volgens Trimp zocht het gereformeerde onderwijs in zijn bedoeling vooral naar leden 

onder de afgescheidenen, maar ze had deze winst tegenover het CNS later verspeeld door zich open 

                                                           
20 Harinck, ‘Vrijmaking’, Het gereformeerde geheugen, 522-523. 
21 J. Kamphuis, P. Bergwerff en Tjerk S. de Vries, Met open vizier. Peter Bergwerff en Tjerk S. de Vries in gesprek 
met prof. J. Kamphuis (Barneveld 1987) 37. 
22 Francke, De kerk en het sociale vraagstuk, 253. 
23 C. Trimp, ‘Ingezonden’, Contact 3 (1953) nr. 7, 2-5. 
24 C.P. Plooy, ‘Antwoord aan ds. Trimp aangaande C.N.S. en G.S., Contact 3 (1953) nr. 8, 5-7. 
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te stellen voor interkerkelijkheid en samenwerking. Door het samenwerken van kerken in het 

onderwijs kon in de ogen van Trimp van een ware gemeenschap geen sprake zijn.25  

Plooy was bevreesd voor deze radicale oproep om tot die ene genormeerde vrijgemaakte 

gemeenschap te komen die zo veel medechristenen uitsloot en kwam daarom met een tegenreactie 

in scherpe bewoordingen:  

 

We hebben met niemand buiten onze kerk gemeenschap der heiligen, en wij, vrijgemaakten, 

leden der ware kerk, wij alleen hebben die gemeenschap – dat de Here ons de laatste jaren 

eens laat zien, hoe het dan gesteld is met die gemeenschap onder ons! Wij hebben zó hoog 

van de toren geblazen over de kerkzonden van anderen, dat we het onkruid in onze eigen 

kerktuin maar welig hebben laten groeien, en nù hebben we de handen er vol aan. En toch 

leren we nog zo weinig. Toch gaan we hier en daar nog voort het samen bidden met anderen 

te weigeren, het samenwerken met anderen te verbreken, en de gemeenschap der heiligen 

met andere gelovigen een illusie te noemen. We blijven onze oogkleppen maar voorhouden. 

En zien links noch rechts iets van het werk des Geestes bij mensen, die mèt ons de schouders 

willen zetten onder een christelijke school etc.26 

 

Het vrijgemaakt onderwijs werd door de voorstanders gezien als ‘verbondsonderwijs’, met 

de nadruk op het gewone concrete leven vanuit Gods beloften. Het was een aan de kerk ontleende 

term, die in het vrijgemaakt onderwijs naam kreeg omdat met de Vrijmaking het verbondsdenken 

opnieuw onder het stof vandaan was gehaald. Zo had P. Jongeling in 1959, in een tiendelige serie 

artikelen over ‘Een wereldworsteling om het kind’, het gereformeerde onderwijs vanuit historisch 

perspectief als zodanig gekarakteriseerd:  

 

Die Verbondsgedachte vinden wij in de 19e en in het begin der 20e eeuw bij de voortrekkers 

in de kerkstrijd en de schoolstrijd, bij mensen als prof. Helenius de Cock, prof. Lucas 

Lindeboom en ds. J.C. Sikkel, en bij duizenden eenvoudigen, naamlozen, die nochtans 

beseften wat de HEERE in het verbond aan hun zaad beloofd had en wat zij zelf bij de doop 

hunner kinderen aan Hem hadden beloofd en die daarom hun broodcenten offerden voor de 

bouw van kleine, armzalige christelijke schooltjes — “paedagogische jammergestalten” 

spotte de tegenstander — waar armoedzaaiers van schoolmeesters, die voor een deel in 

                                                           
25 C. Trimp, ‘Ingezonden’, Contact 3 (1953) nr. 10, 5-6. 
26 C.P. Plooy, ‘Antwoord aan ds. C. Trimp’, Contact 3 (1953) nr. 11, 4. 
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natura werden betaald omdat het geld ontbrak, hun krachten verteerden om verbondsmatig 

onderwijs te geven.27 

 

Het vrijgemaakt onderwijs continueerde daarmee naar eigen zeggen de oude gereformeerde lijn, 

vanuit een gedeelde levensbeschouwing. De klassieke gereformeerde verbondsopvoeding moest 

gered worden en daarvoor waren kerkelijke vrijgemaakte scholen nodig. Ds. J. Francke formuleerde 

eind jaren vijftig de nieuwe norm heel expliciet met de doop als legitimatie:  

 

Impliceert nu het JA op de derde doopvraag [om het kind christelijk te (laten) onderwijzen], 

dat de ouders verplicht zijn hun kinderen naar de vrijgemaakte geref. scholen te zenden, 

waar dat mogelijk is, en zulke scholen op te richten, waar dat mogelijk is? We zeggen: Ja. Of 

men moest van gedachte zijn, dat b.v. een synodocratisch geref. school ook nog waarlijk 

geref. is! – Nu moet wel vaststaan: dat JA op de derde doopvraag, op de woorden: “en doen 

onderwijzen in de voorzeide leer” impliceert, dat het gedoopte kind naar een vrijgemaakte 

geref. school zal gaan. Dat is de norm; zo behoort het.28 

 

Francke sprak de kerkenraden aan om op het naleven van deze richtlijn toe te zien en desnoods het 

(ethisch) conflict aan te gaan uit gewetensnood.29  

Omdat een kerkelijke hereniging uitbleef, zocht het vrijgemaakt onderwijs begin jaren zestig 

zijn legitimatie in het stellen van een duidelijke norm, wat gezien kan worden als een overwinning 

van het radicale standpunt. De Vrijmaking ging fungeren als een breekijzer in de maatschappelijke 

verbanden van gereformeerden. Onderwijsinhoudelijk werd er gesproken over kerkgerelateerd 

verbondsonderwijs, om de doorgaande lijn met de afgescheidenen te benadrukken. De zaak was nog 

niet definitief gewonnen, want velen hadden nog een andere opvatting ten aanzien van de gestelde 

norm voor het publieke leven. Daarnaast moest nog blijken of de Vrijmaking voldoende groei in zich 

had om aan verdere (inhoudelijke) opbouw van eigen scholen te denken.  

 

 

 

 

                                                           
27 P. Jongeling, ‘Een wereldworsteling om het kind 10 (slot)’, Gereformeerd Gezinsblad 17 (17 januari 1959) 1. 
28 J. Francke, ‘De derde doopvraag’, Gereformeerd Schoolblad 2 (1959) nr. 3, 4-5.  
29 J. Francke, ‘De scholen en de schoolmeesters in de K.O.’, Gereformeerd Schoolblad 2, nr.7 (1959) 8-12; in 
navolging van H. Bouma die eerder in dezelfde trant hierover had geschreven.  
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4. GEOGRAFISCHE KANSEN  

4.1 Grote spreiding 

In 1950 telde het kerkverband ruim 93.000 leden. De onderstaande grafiek maakt duidelijk hoe de 

vrijgemaakte kerkleden waren verdeeld over de provincies.30 Hieruit blijkt dat de Vrijmaking zich 

vooral concentreerde in de provincies Groningen, Overijssel en Zuid-Holland. Deze drie provincies 

telden samen 58.670 leden, 63 procent van het totaal. De overige 37 procent was verdeeld over de 

andere negen provincies, waarvan de (huidige) provincies Flevoland (met maar 460 leden) en 

Limburg (met slechts 321 leden) nauwelijks meededen, terwijl de provincies Noord-Brabant, Zeeland 

en Drenthe elk het getal van 5.000 kerkleden niet haalden. In Utrecht, Noord-Holland, Friesland en 

Gelderland lagen dus, naast de drie provincies met relatief veel vrijgemaakten, de beste 

mogelijkheden voor vrijgemaakt onderwijs.31 

 

 

Bron: J. de Graaf en G.J. de Graaf (samenst.), 50 jaar Handboek. Overzicht van predikanten en 
ledenaantallen in de Gereformeerde Kerken sinds de Vrijmaking (Goes 1996) 49. 
 

 

De grafiek hieronder maakt duidelijk dat de spreiding van de vrijgemaakte kerken over het land nog 

diverser was dan het gemiddelde aantal kerkleden per provincie. Dat kwam de slagkracht niet ten 

goede. Er moest gezien deze cijfers goed samengewerkt worden om tot oprichting van vrijgemaakte 

scholen over te kunnen gaan.32 

                                                           
30 50 jaar Handboek, 49. 
31 50 jaar Handboek, 49. 
32 50 jaar Handboek, 49. 
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Bron: J. de Graaf en G.J. de Graaf (samenst.), 50 jaar Handboek. Overzicht van predikanten en 
ledenaantallen in de Gereformeerde Kerken sinds de Vrijmaking (Goes 1996) 49. 

 

Het kerkverband kende in 1950 in totaal 291 kerken. De provincie Zuid-Holland telde 57 kerken, de 

provincie Groningen 54 en de provincie Overijssel 34. De provincie Limburg telde maar drie en 

Flevoland kende slechts twee vrijgemaakte kerken.33  

De relatief dichte concentratie van vrijgemaakte kerken in Groningen, Overijssel en Zuid-

Holland wordt op de kaart duidelijk.34 Daar lagen de grootste kansen voor het vrijgemaakt onderwijs, 

hoewel er in 1950 maar een paar kerken waren met meer dan 1.000 leden en er nauwelijks kerken 

met 5.000 leden of meer. Er waren veel plattelandskerken. De steden Groningen, Zwolle, Enschede, 

Rotterdam en Kampen vormden hierop een uitzondering. In de provincies Utrecht, Noord-Holland en 

Gelderland lagen ook reële kansen voor de toekomst. De rest telde niet mee.35  

Het gemiddelde ledental per plaatselijke kerk was in de provincie Overijssel het hoogst, met 

604 leden per kerk, en in Limburg het laagst, met 104 leden per kerk.36 De provincies Overijssel en 

Utrecht sprongen er wat betreft het gemiddelde aantal leden per kerk verhoudingsgewijs beter uit 

dan de provincies Groningen en Zuid-Holland. Daar was sprake van meer spreiding van leden over de 

kerken. 

 

 

 

 

                                                           
33 50 jaar Handboek, 49. 
34 50 jaar Handboek, 36. 
35 50 jaar Handboek, 36 en 49. 
36 50 jaar Handboek, 40, 43-45, 47. 
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Kaart 1: Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, 1950 

 

Bron: J. de Graaf en G.J. de Graaf (samenst.), 50 jaar Handboek. Overzicht van predikanten en ledenaantallen in de 
Gereformeerde Kerken sinds de Vrijmaking (Goes 1996) 36. 

 

In de provincie Groningen kende de stad Groningen de grootste vrijgemaakte kerken, met 8.010 

leden. Daarna volgden Enumatil met 945 en Schildwolde met 870 leden. De meeste kerken in 

Groningen hadden gemiddeld minder dan 300 kerkleden. In de provincie Utrecht lag het gemiddelde 
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ledental per kerk hoger, met 490 leden per kerk. De provincie Utrecht kende drie uitschieters in de 

plaatsen Bunschoten-Spakenburg met 3.300 leden, Amersfoort met ongeveer 1.800 en de stad 

Utrecht met iets meer dan 1.500 leden.37 

De grafiek hieronder geeft een overzicht van het gemiddelde ledenaantal per kerk per 

provincie. Het aantal kerkleden van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland kwam in 

1950 op een gemiddelde van 284 leden per kerk.38 

 

Bron: J. de Graaf en G.J. de Graaf (samenst.), 50 jaar Handboek. Overzicht van predikanten en ledenaantallen in de 
Gereformeerde Kerken sinds de Vrijmaking (Goes 1996) 49. 

 

In de provincie Overijssel was er in 1950 sprake van drie grote centra. Het ging om Enschede met 

4.576 leden, Kampen met 3.811 en Zwolle met 2.208 kerkleden. Daarnaast was er een verdichting 

rond Hardenberg, met 2.332 kerkleden, door de omliggende plaatsen als Bergentheim, Heemse en 

Mariënberg. In Zuid-Holland was de versnippering het grootst. De positieve uitschieters hier waren 

Berkel en Rodenrijs met 702, Hardinxveld-Giessendam met 971 en Leerdam met 943 leden. De 

grootste concentratie bevond zich in de regio Rotterdam, verspreid over zes kerken kwam het 

ledental uit op 2.746 leden.39 

4.2 Een kwetsbare situatie  

Een vergelijking van het aandeel gereformeerd (synodaal) met het aandeel gereformeerd 

(vrijgemaakt) per provincie in procenten maakt duidelijk dat het vrijgemaakte aandeel klein was. De 

provincies Groningen, Overijssel en Utrecht vormden hierop slechts een bescheiden uitzondering. 

                                                           
37 50 jaar Handboek, 3. 
38 Dit na een eigen correctie op de getallen in het Handboek. Het Handboek komt op een gemiddeld ledental 
van 320 leden per kerk. 50 jaar Handboek, 49.  
39 50 jaar Handboek, 43-47. 
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Het maakt duidelijk hoe kwetsbaar het idee was om eigen vrijgemaakte scholen op te richten. Het 

christelijk onderwijs met een gereformeerde grondslag, verenigd in het Gereformeerd 

Schoolverband, was een stabiel verband geworden. Het voerde al voor de oorlog in debatten een 

pleidooi voor onderwijsvernieuwing om de resultaten te verbeteren door bewust de samenwerking 

met gelijkgestemden en andersdenkenden te zoeken. Dit wel met behoud van de eigen 

gereformeerde identiteit. Er moest volgens het GSV samengewerkt worden om de zo nodige 

onderwijsvernieuwing een kans te geven.  

 

Tabel 3: Vergelijking van het aandeel synodaal-gereformeerden en vrijgemaakt-
gereformeerden van de gehele bevolking per provincie in procenten 
 

Provincie  % gereformeerd  % geref.-vrijgemaakt  
Groningen  14,7 3,8 

Friesland  18,4 1,3 

Drenthe  12,6 1,8 

Overijssel  10 2,5 

Flevoland  11,7 1,5 

Gelderland 7,6 0,6 

Utrecht 8,4 1,4 

Noord-Holland 3,5 0,2 

Zuid-Holland 7,1 0,5 

Zeeland  12,3 1 

Noord-Brabant  1,8 0,1 

Limburg 0,7 0 

Bron: A. van den Enden, De vanzelfsprekendheid voorbij. Gereformeerde scholen concentratie keuzes kansen (Rotterdam 
2006) 39. 

 

Hoewel een relatief grote groep vrijgemaakten de Gereformeerde Kerken had verlaten, 

betekende dit niet dat ze snel in staat waren om de door de radicalen gewenste aan de kerk 

gerelateerde onderwijsinrichtingsambities waar te maken. De cijfers aangaande hun spreiding 

spraken in hun nadeel, want de versnippering over het land was groot. Daarnaast bleef het streven 

naar eigen vrijgemaakte scholen ook een hachelijke onderneming in het licht van de actuele context, 

die riep om onderwijsverbetering. Bovendien was het nog onduidelijk welke positie de bestaande 

gereformeerde scholen waarvan het merendeel van de ouders was meegegaan met de Vrijmaking 

zouden innemen.  

 

5. DE POSITIE VAN DE OUDE VERWANTE GEREFORMEERDE SCHOOLVERENIGINGEN  

De Vrijmaking was dus relatief succesvol in de provincies Groningen, Overijssel, Utrecht en Zuid-

Holland, waarbij er een aantal plaatsen uitsprongen. Hier waren plaatsen bij met oude 
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gereformeerde schoolverenigingen, waarvan de leden bijna allemaal waren meegegaan met de 

Vrijmaking. Van een groot aantal is er informatie beschikbaar voor onderzoek naar hun 

positiebepaling ten aanzien van het vrijgemaakt onderwijs in LVGS-verband. Het betreft – naar 

chronologische volgorde van oprichting – de schoolverenigingen uit Enumatil, Spakenburg, Enschede, 

Rouveen, Vollenhove, Bergentheim en Schildwolde. Van de overige drie verenigingen, Houwerzijl, 

Schouwerzijl en Westernieland, is te weinig informatie beschikbaar om ze volwaardig mee te kunnen 

nemen in de analyse.40 

5.1 Enumatil 

De oudste gereformeerde school die zich verbonden voelde met de vrijgemaakte kerken was die te 

Enumatil. Het Jubileumboek 150 jaar Gereformeerde School Enumatil zegt dat de schoolvereniging in 

1862 als schoolcommissie vanuit en onder toezicht van de afgescheiden kerk was opgericht en zich 

eerst had aangesloten bij het CNS, om later vanwege de confessionele voorkeur aansluiting te zoeken 

bij het GSV.41 Met de Vrijmaking was in Enumatil een grote vrijgemaakte kerk ontstaan met meer dan 

900 leden.42 Een kleine groep van 170 gemeenteleden bleef lid van de Gereformeerde Kerken. Deze 

kerkscheuring kreeg ook gevolgen voor de school, omdat hoofdmeester C.H. Eldering gereformeerd 

(synodaal) bleef, evenals een paar bestuursleden. De rest van het personeel werd vrijgemaakt. De 

spanningen in de vereniging liepen op toen bleek dat een aantal bestuursleden de groep synodalen 

een meer volwaardige plaats in het bestuur wilde geven. Andere bestuursleden waren hierop tegen, 

waarop er verdeeldheid ontstond in het bestuur en vervolgens vanaf 1947 ook in de 

ledenvergaderingen. In 1949 kwam het tot een soort ‘wapenstilstand’ door de zaak te laten rusten. 

In 1953 kwam de vraag van radicaal vrijgemaakte zijde op de bestuurstafel naar wat ‘gereformeerd’ 

was. Er werd gepleit voor een verbinding van de school met de vrijgemaakte kerken en het LVGS. De 

strijd werd in 1954 heviger, toen de vrijgemaakte predikant K. Meima samen met ruim 120 kerkleden 

terugkeerde naar het synodale kerkverband. Hij kon zich niet verenigen met de wens van de groep 

die pleitte voor een doorgaande reformatie van het schoolleven vanuit de kerk.43  

Het bestuur besloot toen in lijn met eerdere voorstellen, die tot dan geen meerderheid 

hadden gekregen, om niet langer samen te werken met de synodalen. De overstap van ds. Meima en 

een bestuurslid was de druppel die de emmer deed overlopen. De grondslag van de school, in Schrift 

en belijdenis, moest exclusief verbonden worden aan de Vrijmaking.44 Het geschil liep zo hoog op dat 

                                                           
40 Van de kleine gereformeerde schoolverenigingen te Houwerzijl, Schouwerzijl en Westernieland zijn geen 
eigen gedenkboeken. De beperkte informatie over Houwerzijl, Schouwerzijl en Westernieland komt uit de 
andere beschikbare gedenkboeken.  
41 H. Veldman, Jubileumboek 150 jaar Gereformeerde School Enumatil (Bedum 2012) 35-37. 
42 50 jaar Handboek, 40. 
43 Veldman, Jubileumboek 150 jaar Gereformeerde School Enumatil, 136-150. 
44 Veldman, Jubileumboek 150 jaar Gereformeerde School Enumatil, 140-156. 
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de synodale leden de rechter inschakelden, omdat zij zich in hun rechten aangetast achtten. De 

rechter bepaalde in zijn vonnis dat het schoolbestuur van Enumatil diende te bestaan uit leden van 

beide kerken. Dat was een tegenslag voor het intussen geheel uit vrijgemaakten bestaande bestuur. 

Daarop veranderde het bestuur, op advies van het LVGS, van werkwijze door in 1962 de vereniging 

om te zetten in een stichting met een rechtspersoonlijkheid. Alle eigendommen van de school 

werden overgedragen aan deze stichting. De oude schoolvereniging van 1893 werd ontbonden en de 

school ging over in de handen van het nieuwe stichtingsbestuur, dat bestond uit de vrijgemaakte 

leden van het oude verenigingsbestuur. Het bestuur vormde in hetzelfde jaar 1962 een nieuwe 

vereniging, met een grondslag die exclusief verbonden werd aan de leer van de vrijgemaakte kerken. 

Hierop verlieten ongeveer dertig kinderen de school om voortaan naar de christelijke school van 

Oldekerk te gaan. Hun ouders voelden zich de school uitgezet.45 

Het voorbeeld in Enumatil maakt duidelijk welke gevolgen de Vrijmaking kon hebben voor 

hechte dorpsgemeenschappen. In de Groningse buurschappen Schouwerzijl en Houwerzijl vonden 

soortgelijke processen plaats.46 In Uithuizermeeden waren eveneens moeiten in het schoolbestuur 

ontstaan door de Vrijmaking. De vrijgemaakte predikant ds. C.G. Bos wilde echter van de kerkelijke 

kwestie geen schoolkwestie maken. Hij ondersteunde het schoolcompromis, ontworpen door het 

bestuurslid J.K. Woltjer, dat stelde dat de school uitging van twee plaatselijke gereformeerde kerken, 

synodaal en vrijgemaakt. Deze rust was van korte duur. In 1947 werd ds. Bos opgevolgd door ds. D. 

van Houdt. Hij voelde zich niet gebonden aan het compromisvoorstel. Hij riep de vrijgemaakten op 

de vereniging te verlaten, omdat vrijgemaakte ouders hun kinderen niet konden toevertrouwen aan 

synodaal-gereformeerde onderwijzers, die zondags de verkeerde leer kregen te horen waardoor op 

maandag de verbondsopvoeding gevaar liep. In 1954 verlieten 53 van de 196 leerlingen de school 

voor de nieuwe vrijgemaakte school verderop in hetzelfde dorp.47  

5.2 Spakenburg, Enschede en Rouveen  

In 1879 was in Spakenburg een eerste christelijke school op gereformeerde grondslag gesticht. Bijna 

alle kinderen van het dorp gingen naar deze christelijke school. De vereniging bezat na de Tweede 

Wereldoorlog twee lagere scholen: de Oude School, later Groen van Prinstererschool genoemd, en 

de Bavinckschool. Tijdens de Vrijmaking ontstonden er in Bunschoten-Spakenburg grote 

vrijgemaakte kerken, met in totaal 3.300 leden.48 Het eerste gedenkboek van de vereniging, Zijns 

                                                           
45 Veldman, Jubileumboek 150 jaar Gereformeerde School Enumatil, 160-161. [A.2.1], Volgens de notulen van 
de zesde moderamenvergadering van het L.V.G.S. d.d. 28-11-1953 kon Enumatil lid worden, ook al was het 
schoolhoofd synodaal, maar dit besluit vinden we formeel niet terug, 54.  
46 Veldman, Jubileumboek 150 jaar Gereformeerde School Enumatil, 165. 
47 G.J. Kok, ‘Voorheen en thans’, Gereformeerd schoolonderwijs te Uithuizermeeden. 150 jaar 1855-2005 
(Uithuizermeeden 2005) 99-105. 
48 50 jaar Handboek, 45. 
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verbonds gedachtig, uit 1954, spreekt niet over de gevolgen van de Vrijmaking voor de 

schoolvereniging.49 

Het tweede gedenkboek, Van geslacht tot geslacht, uit 1979, maakt summier melding van 

een verandering. In het schooljaar 1953-1954 had er een begrenzing plaatsgevonden van het 

lidmaatschap van de schoolvereniging, door dit te koppelen aan de plaatselijke Gereformeerde Kerk 

(vrijgemaakt). Maar dit bleef zonder gevolgen voor het synodale personeel. Er was sprake van een 

gedoogsituatie. In 1956 werd de schoolvereniging na herhaaldelijk aandringen lid van het LVGS, 

zonder de bijzondere situatie te veranderen. Het LVGS had de vereniging nodig om tot de benodigde 

twaalf schoolverenigingen te komen voor het instellen van een eigen Commissie van Beroep. In 

1974-1975 werd het lidmaatschap van de schoolvereniging onvoorwaardelijk verbonden aan het 

lidmaatschap van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Van gedogen was nu geen sprake meer, 

maar de gewenste rust in de vereniging was wel bewaard gebleven, omdat er (bijna) geen synodaal 

personeel meer aan de school verbonden was.50 

In Enschede waren vier gereformeerde lagere scholen, waarvan de eerste in 1891 was 

geopend. Met de Vrijmaking waren hier grote vrijgemaakte kerken ontstaan met in totaal meer dan 

4.000 leden.51 In eerste instantie was het gelukt om de verdeeldheid buiten de schoolvereniging te 

houden. Dit mislukte later omdat, volgens het vrijgemaakte gedenkboek, ‘de bezinning op de 

doorwerking van de kerkelijke reformatie veld won, dat de grondslag van de vereniging in het geding 

was.’52 Het was de vrijgemaakte predikant ds. A. Veldman, die al in 1949 de brochure Doopvont of 

doofpot had geschreven, die aanstuurde op eigen vrijgemaakte scholen. Daarop vond met veel 

emotie in 1955 een boedelscheiding plaats: één lagere school werd niet-vrijgemaakt. De aansluiting 

van de drie vrijgemaakte scholen bij het LVGS kreeg, na een aantal besprekingen in het Enschedese 

schoolbestuur, zijn beslag in 1957.53  

In 1894 had in Rouveen, bij Staphorst, de oprichting van een gereformeerde schoolvereniging 

plaatsgevonden vanuit de Gereformeerde Kerk en in hetzelfde jaar kon een kleine school worden 

geopend. In 1945 was bijna de gehele kerk meegegaan met de Vrijmaking. Het lidmaatschap van de 

vereniging bleef open voor synodale leden, tot de komst van een nieuwe hoofdmeester, F.G. Geerds, 

in 1954. Hij maakte zich zorgen over de gereformeerde grondslag van de school: ‘Direkt het eerste 

                                                           
49 J. Koelewijn (red.), Zijns Verbonds Gedachtig. Gedenkboek van het Gereformeerd Onderwijs te Spakenburg bij 
het 75-jarig bestaan. Uitgave van De Vereniging voor Gereformeerd Onderwijs te Spakenburg [1954].  
50 W. Hartog, Van geslachte tot geslacht: ter gedachtenis aan het 100-jarig bestaan van het Gereformeerd 
onderwijs te Bunschoten-Spakenburg, 7 juli 1879-7 juli 1979. Samengesteld (over de periode 1954-1979), 
(Bunschoten-Spakenburg [1979]) 79. 
51 50 jaar Handboek, 43. 
52 W. van den Engel, ‘Onderwijs in oorlogstijd’, in: Centraal Bestuur van de Gereformeerde Schoolvereniging 
Enschede (red.), Doen onderwijzen. 100 jaar Gereformeerde schoolvereniging Enschede [1986] 87. 
53 W. van den Engel, ‘Van Scholen met den Bijbel naar Gereformeerde Scholen’, in: Doen onderwijzen, 91-117.  
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jaar dat meester Geerds hier werkt, wordt duidelijk dat hij in alles de nadruk legt op de 

Gereformeerde identiteit van school en onderwijs. Daar moeten velen wel aan wennen en het is niet 

te voorkomen dat dit zo nu en dan grotere of kleinere botsingen veroorzaakt.’54 Geerds werkte, 

gesteund door het bestuur, aan de vrijgemaakte identiteit van de school, door de binding van de 

school aan de vrijgemaakte kerk te benadrukken. Het bestuur ging omzichtig te werk, want het wilde 

de eenheid niet op het spel zetten. In 1959 was volgens het bestuur de tijd rijp om de aansluiting bij 

het LVGS voor te stellen aan de leden. Bij de stemming bleek dat 67 leden voor aansluiting waren, 24 

tegen en 5 blanco. Een tweetal leden bedankte als lid van de vereniging, maar daar bleef het bij. De 

schade voor de oude dorpsschool bleef beperkt.55  

5.3 Vollenhove, Bergentheim en Schildwolde 

De gereformeerde lagere school in het Overijsselse Vollenhove-Kadoelen was in 1906 opgericht 

vanuit de plaatselijke Gereformeerde Kerk. Bij de Vrijmaking was deze kerk met 600 leden bijna in 

haar geheel overgegaan naar het verband van de vrijgemaakte kerken.56 Voor het bestuur 

veranderde er overigens weinig: ‘De verschillen werden op een prettige manier gehandhaafd.’57 In 

1957 was het schoolbestuur nog aangesloten bij het GSV, hoewel sommigen aandrongen op een 

lidmaatschap van het LVGS. In 1962 vroeg de vrijgemaakte predikant J.D. Houtman waarom deze 

aansluiting nog niet had plaatsgevonden. In 1964 werd de aanvraag geregeld.58 Toen in 1972 de 

schoolstatuten werden gewijzigd, kon het lidmaatschap van het LVGS erin worden opgenomen. Het 

bestuur voorzag daarbij echter problemen, omdat men bang was dat ook niet-vrijgemaakten zich 

zouden aanmelden voor het lidmaatschap als dit in een algemene vergadering zou worden 

besproken. Daarom werd een bijzondere oplossing gevonden: alleen de vrijgemaakte leden werden 

persoonlijk bezocht en gevraagd ter plekke te tekenen voor de wijziging van de statuten. Deze tactiek 

werkte goed, maar nog niet bij iedereen: ‘Bij sommige leden gaan de bestuursleden nog een keer 

langs met de dominee.’59 Door deze werkwijze werden mogelijke problemen voorkomen. 

Na de oorlog waren bijna alle leden van de Gereformeerde Kerk in Bergentheim overgegaan 

naar de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), die meer dan 1.000 leden telde.60 De plaatselijke 

schoolvereniging was in 1903 opgericht en de opening van de school had in 1907 plaatsgevonden.61 

                                                           
54 J. Huisman (red.), Tot in Verre Geslachten. 100 Jaar Gereformeerd Onderwijs in Rouveen, 1894-1994 (De Wijk 
1994) 88-89. 
55 Huisman, Tot in Verre Geslachten, 109. 
56 50 jaar Handboek, 43. 
57 H. Westhuis (red.), Een eeuw school in Kadoelen, Gereformeerde Basisschool Eben-Haëzer (Sint-Jansklooster 
2003) 34.  
58 Westhuis, Een eeuw school in Kadoelen, 46.  
59 Westhuis, Een eeuw school in Kadoelen, 55. 
60 50 jaar Handboek, 43.  
61 T.A. Pouwels-Scholtens en R.G.R. Winter (red.), Casper Diemer School voor gereformeerd onderwijs 
Bergentheim, 1907-1982 (Kampen 1982). 
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In 1947 besloot de vereniging bij het veertigjarige jubileum de school Casper Diemerschool te 

noemen: ‘om zodoende uiting te geven aan onze dankbaarheid voor het vele werk door Ds. Diemer 

verricht voor de oprichting van onze Chr. School.’62 Diemer had zich ook vrijgemaakt. Het 

gedenkboek Casper Diemer School vermeldt dat er in 1952 moeilijkheden ontstonden over de 

grondslag van de school. De aanleiding vormde de verkiezing van nieuwe bestuursleden. In 1953 

besloot het bestuur, ondanks de gerezen moeilijkheden, om de schoolvereniging te binden aan de 

plaatselijke vrijgemaakte kerk. De ledenvergadering ging met een opvallend kleine meerderheid 

akkoord. De binding aan één kerk bleek gevoelig te liggen, ook omdat de gewaardeerde meester J. 

Huizinga zich niet kon verenigen met deze wijziging; hij was niet meegegaan met de Vrijmaking. Hij 

mocht aanblijven, op voorwaarde dat hij niets leerde wat in strijd was met de besluiten van de 

ledenvergadering van 26 februari 1953. Toen hij in 1957 vertrok, probeerde een groep van vijftien 

leden deze uitzonderingsclausule te continueren, maar het bestuur voelde daar niet voor. Het stelde 

voor om deze bijzondere route, die in 1953 nodig was geweest om de boel bij elkaar te houden, af te 

sluiten. De leden stemden hiermee in, hoewel nog altijd opvallend genoeg veertig procent van de 

leden hier tegen was. Door de onrust duurde het nog tot 1959 voordat het bestuur zich aanmeldde 

voor het lidmaatschap van het LVGS – toen waren de gemoederen bedaard.63  

In het Groningse Schildwolde was in 1906 een gereformeerde lagere school ontstaan uit de 

oude hervormde school van 1879 te Slochteren. Schildwolde had in goed overleg een gereformeerde 

school gekregen en Slochteren een hervormde. In het schoolbestuur van de gereformeerde school 

was daartoe ruimte overgelaten voor twee hervormde bestuursleden van de in totaal zeven 

bestuursleden.64 In Schildwolde was na 1944 een vrijgemaakte kerk ontstaan van 800 leden. Na de 

Vrijmaking bleven beide gereformeerde kerkgenootschappen de school steunen. De meerderheid 

van de bestuursleden kwam uit de grote vrijgemaakte kerk. Er bleef in het bestuur voldoende ruimte 

over voor leden van de synodale kerk. Deze nieuwe verhoudingen gaven wel spanningen, maar het 

leidde niet tot een boedelscheiding of een overname. Het laatst overgebleven synodale bestuurslid 

bedankte in 1958. Hij voorzag dat de school vrijgemaakt zou worden. Er werden inderdaad geen 

nieuwe synodale leerkrachten meer benoemd na 1958. Het bestuur vond pas in 1968 aanleiding om 

het lidmaatschap van het Gereformeerd Schoolverband op te zeggen. Het kon zich niet verenigen 

met de fusie van het GSV (met onder meer het Christelijk Volksonderwijs) in een grotere Protestants 

Christelijk Basisonderwijs. Hierop werd tijdens een beladen ledenvergadering bij meerderheid 

                                                           
62 Scholtens & Winter, Casper Diemer School, 100.  
63 Scholtens & Winter, Casper Diemer School, 108. 
64 K.G. Bouwman, 100 jaar Gereformeerd Onderwijs Schildwolde, 1906- 2006 (Bedum 2006) 28. 
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besloten tot het lidmaatschap van het LVGS. Deze stille ‘ver-vrijmaking’ van de school was daarmee 

een feit.65  

Zo waren er dus tien oude gereformeerde schoolverenigingen waarvan de leden bijna 

allemaal waren meegegaan met de Vrijmaking, maar die het conflict niet direct opzochten. In deze 

plaatsen veranderde er weinig voor de gereformeerde school. In 1956 meldde de eerste van deze 

scholen zich aan bij het LVGS en de laatste in 1968, bijna vijfentwintig jaar na de Vrijmaking. De 

verenigingen wijzigden in de loop der jaren formeel hun statuten. Ze maakten in de regel weinig 

haast om het lidmaatschap van het LVGS aan te vragen, dit tot verdriet van het LVGS. De secretaris 

van het LVGS, R. van der Laan, deed in 1954 zijn beklag in een brief aan de secretaris van het 

Christelijk Volksonderwijs. Het CVO behartigde nog de belangen van het vrijgemaakt onderwijs 

vanwege het uitblijven van een eigen Commissie van Beroep. Van der Laan maakte zich zorgen over 

de traagheid en het gebrek aan principieel besef bij de scholen in Spakenburg, Enschede en 

Kampen.66 Het LVGS hield in de regel een strak vrijgemaakt lidmaatschapscriterium aan, maar 

maakte ook uitzonderingen voor Rouveen en Enumatil; deze scholen waren immers hard nodig. Ze 

werden geaccepteerd, hoewel deze verenigingen nog lang synodale leden kenden.67  

 

Tabel 4: Oude gereformeerde schoolverenigingen 

Plaats van 
schoolvereniging  

Jaar van 
oprichting 

Opening van de 
school 

Lidmaatschap 
LVGS  

Enumatil 1861 1861 1958 
Spakenburg 1877 1879 1956 
Houwerzijl 1883 1883 1964 
Enschede 1885 1891 1957 
Rouveen 1894 1894 1959 

Vollenhove-Kadoelen 1903 1906 1964 
Bergentheim 1903 1907 1959 
Westernieland 1906 1907 1956 

Schildwolde 1906 1906 1968 
Schouwerzijl 1906 1906 1968 

Bron: ADC-Kampen, Archief LVGS met aanvullingen uit de genoemde gedenkboeken 

 

Uit het onderzoek naar de positie van deze schoolverenigingen, vertolkt in vaak stevige 

gedenkboeken, blijkt dat deze schoolverenigingen hebben geworsteld om na de Vrijmaking niet 

uiteen te vallen, waarbij ze het (ethisch) conflict vaak probeerden te vermijden. De tien genoemde 

                                                           
65 Bouwman, 100 jaar Gereformeerd Onderwijs Schildwolde, 80. 
66 Archief LVGS, [A.2.1], Brief 4: d.d. 20-10-1954 van Van der Laan aan het Christelijk Volksonderwijs, 54. 
67 ADC-Kampen, Archief LVGS, [B.2]. Bestuursvergadering LVGS d.d. 7-3-1959. Voor Rouveen en Enumatil wordt 
een uitzondering gemaakt, met als argument dat deze leden voor de Vrijmaking al lid waren. Bovendien hoefde 
de strijd niet zo principieel gevoerd te worden als in Enschede, waar de belangen groter waren. 
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schoolverenigingen waren al sinds het eind van de negentiende eeuw geworteld in lokale structuren 

en waren dankzij deze verbanden in staat om het gereformeerde onderwijs na de Vrijmaking 

ongeschonden in stand te houden. Het was voor de meeste besturen belangrijk om de rust en 

eenheid te bewaren, ondanks het aandringen van predikanten om meer positie te kiezen. 

Predikanten traden in de regel sturend op in de richting van het LVGS, maar met wisselend resultaat, 

omdat de schoolbesturen breuken wilden voorkomen. Vanwege deze inactieve opstelling van de 

oude gereformeerde schoolverenigingen keek het LVGS uit naar het ontstaan van nieuwe 

vrijgemaakte schoolverenigingen.  

 

6. DE NIEUWE VRIJGEMAAKTE SCHOOLVERENIGINGEN  

6.1 Kampen, Bedum en Assen 

De oude gereformeerde schoolverenigingen met overwegend vrijgemaakte leden hadden dus geen 

haast om zich aan te sluiten bij het landelijk verband van vrijgemaakte scholen. Het LVGS had echter 

begin jaren vijftig baat bij succes, om zijn positie te legitimeren. Er waren nieuwe schoolverenigingen 

ontstaan in Bedum, Drachten en in Berkel en Rodenrijs. Daarnaast waren er initiatieven in de 

plaatsen Hijken, Rozenburg, Amsterdam en Den Haag.68 De eerste successen voor het LVGS werden 

evenwel geboekt in Kampen, Bedum en Assen. 

In 1853 was er een christelijke school opgericht in Kampen door leden van de afgescheiden 

kerken en de Hervormde Kerk. In Kampen waren met de Vrijmaking in 1944 grote vrijgemaakte 

kerken ontstaan met in totaal bijna 4.000 leden.69 Dit bleef in eerste instantie zonder gevolgen voor 

de scholen, omdat de leden bleven samenwerken. Afgesproken werd dat de verdeling van de 

bestuursleden over de drie voornaamste medewerkende kerken evenredig zou zijn met de grootte 

van deze groepen. Voor het aanstellen van leerkrachten werd een soortgelijke afspraak gemaakt. In 

1949 kwam hier verandering in, toen een zevental vrijgemaakten wilde dat de grondslag werd 

aangepast aan de leer zoals die werd beleden in de vrijgemaakte kerken. Deze groep wist in de loop 

van de tijd meer steun te krijgen onder de vrijgemaakte leden, waaronder enkele predikanten. In het 

voorjaar van 1951 vroeg een inmiddels groter aantal ouders aan het bestuur om een eigen 

vrijgemaakte school binnen de schoolvereniging.70 Door de kerkelijke strijd waren de onderlinge 

verhoudingen in het bestuur en onder de leden verstoord geraakt, waardoor de kerkstrijd ook een 

interne schoolstrijd werd. Er kwamen zo twee groepen vrijgemaakten tegenover elkaar te staan. Een 

                                                           
68 Schilder, Handboek, 44.  
69 50 jaar Handboek, 43. 
70 P. Pel, ‘Interne schoolstrijd in Kampen’, in: Christelijke school of kerkelijke school: de interne schoolstrijd te 
Kampen (Kampen [1952]) 5-14. 
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groep van 76 vrijgemaakte ouders richtte, na veel overleg en circulaires met verwijten over en weer, 

een nieuwe vereniging op. In september 1952 kon de eerste vrijgemaakte school van start gaan.71 

In Bedum ontstond er onrust in de gereformeerde schoolvereniging op het moment dat op 8 

december 1945 de Vrijmaking plaatsvond en er een kerk ontstond die in 1950 zo’n 600 leden telde.72 

Het schoolbestuur bestond uit negen leden; hiervan waren er drie met de Vrijmaking meegegaan. 

Een van deze drie leden was in 1945 aftredend en het bestuur stelde in de ledenvergadering een 

dubbeltal voor. Tijdens deze vergadering van 27 juni 1945 maakte de plaatselijke (synodaal-

)gereformeerde predikant bezwaar tegen een van de voorgedragen kandidaten. In zijn ogen mocht 

de man in kwestie niet voorgedragen worden, omdat hij niet voldeed aan het statuut. Het 

schoolstatuut vermeldde dat alleen gereformeerde (geen vrijgemaakte) mannen mochten worden 

voorgedragen. In de volgende vergadering werd het (synodaal-)gereformeerde lid gekozen. Dit zette 

de zaak onder spanning. Toen later in hetzelfde jaar een vrijgemaakte onderwijzer, die een grote 

kans maakte op een benoeming, door het bestuur om dezelfde reden werd gepasseerd, werd de 

breuk een feit. Het leidde in Bedum begin 1946 tot het uittreden van de twee overgebleven 

vrijgemaakte bestuursleden.73 Er werden plannen gemaakt om een eigen schoolvereniging op te 

richtingen. Op dinsdag 29 november 1949 vond de oprichtingsvergadering plaats in de vrijgemaakte 

Noorderkerk. De opening van de school liet op zich wachten, omdat het gemeentebestuur niet wilde 

meewerken. Het gemeentebestuur was van mening dat Bedum al een gereformeerde school kende. 

Bij beroep in 1952 werd het schoolbestuur in het gelijk gesteld. Daarop opende de vrijgemaakte 

streekschool op 1 mei 1953 provisorisch haar deuren, om op vrijdag 23 juli 1953 in de nieuw 

gebouwde vrijgemaakte Dr. K. Schilderschool te starten, waarbij de weduwe van Schilder een van de 

genodigden was.74  

 In Assen kwam het ook tot een conflict in de schoolvereniging. Het nieuw verkozen 

bestuurslid G. Geerts stelde in 1951 de binding van de school aan de Gereformeerde Kerken aan de 

orde. Een opmerkelijke vraag, omdat het Gereformeerd Schoolverband geen formele binding kende 

met de kerken. Het GSV bediende met zijn scholen de gereformeerde gezindte en van een dergelijke 

binding was geen sprake. Toch wilde Geerts een uitspraak van het schoolbestuur over de vraag of het 

bestuur de Gereformeerde Kerken nog steeds zag als een ware kerk, aangezien er een Vrijmaking had 

plaatsgevonden. Hij vatte dat samen in de vraag: ‘Zijn voor het onderwijs alleen de 3 Formulieren de 

                                                           
71 ‘Gereformeerd Verenigingsleven’, Gereformeerd Gezinsblad 8 (19 juni 1952) 3; P. Pel, ‘De critiek van ds. 
Bremmer getoetst’, Contact 3 (1953) nr. 14, 8-10; N. van Dooren, ‘Ingezonden’, Contact 3 (1953) nr. 17, 10-11; 
P. Pel, ‘Antwoord aan br. Van Dooren’, Contact 3 (1953) nr. 17, 11-12; Van Dooren, ‘De wapens neer?’, Contact 
3 (1953) nr. 21, 3-4; reactie P. Pel, 4-6.  
72 50 jaar Handboek, 40. 
73 Veldman, ‘Het lager onderwijs’, Door Hem het Amen, 36-64. 
74 J. Horst (red.), Dr. K. Schilderschool Bedum 1953-2003 (Bedum 2003) 7-9. 
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norm of mag ook de z.g.n. Vervangingsformule der Geref. Kerk (synodaal) in het onderwijs tot uiting 

worden gebracht?’75 Daarmee wilde hij het bestuur dwingen tot een uitspraak over een kerkelijke 

kwestie, want in zijn ogen ging het om een uit nood geboren ethisch conflict. Geerts suggereerde dat 

er sprake was van een binding van de school aan de kerken, om vervolgens te stellen dat deze 

verbinding verbroken moest worden omdat de (synodale) kerken een valse kerk waren geworden.  

Het schoolbestuur weigerde om op deze vragen in te gaan, omdat het van mening was dat de 

kerkelijke strijd zou leiden tot een nieuwe schoolstrijd. De school was geen kerk en de kerk was geen 

school. De grondslag bleef gehandhaafd, en er kwam geen binding aan een bepaalde kerk. Dit 

antwoord van het schoolbestuur was voor de plaatselijke predikant J. van Bruggen aanleiding om een 

brochure te schrijven met als titel ‘Ikabod’. Een woord over de huidige toestand in de ‘Geref. 

Schoolvereniging’ te Assen. Daarin steunde hij Geerts in zijn radicale streven om meer duidelijkheid 

te eisen betreffende de binding van de school. Deze moest exclusief aan het zuivere doopvont 

worden gekoppeld: ‘Niemand weet thans met welke normen het Bestuur, het onderwijs, dat het 

voor ons controleert, beoordeelt. Daarom kan niemand nog zekerheid hebben, dat dit waarlijk is “in 

de voorzeide leer”.’76 De vrijgemaakte leden besloten uit het schoolbestuur te stappen, omdat het 

huidige bestuur in hun ogen geen garantie wilde geven over het gereformeerde karakter van de 

school. De nieuwe vrijgemaakte schoolvereniging, opgericht op 20 december 1951, besloot tot het 

starten van een eigen school.77 De nieuwe gereformeerde streekschool voor kinderen uit Assen, 

Smilde, Hooghalen en Zuidlaren werd op 1 september 1953 geopend door ds. J. van Bruggen.78 

In Contact wilde redacteur ds. Plooy niet inhoudelijk oordelen over deze weigering van het 

Assense schoolbestuur en tegelijk vreesde hij de van radicaal-vrijgemaakte zijde ‘z.g. “reformatie”-

moties [...], die slechts een keurige verpakking zijn van het dynamiet dat straks de hele zaak uit elkaar 

scheurt.’79 De moeizame en met veel emotie omgeven schoolstichtingen in Kampen, Bedum en Assen 

leidden wel tot het begin van het vrijgemaakt onderwijs. 

6.2 Een eerste begin 

Midden jaren vijftig kon er op basis van voldoende gegevens een tussenbalans worden opgemaakt. 

Het Handboek ten dienste van de Gereformeerde Kerken publiceerde voor het eerst een overzicht 

van alle vrijgemaakte schoolverenigingen en scholen.80  

 

                                                           
75 J. van Bruggen, ‘Ikabod’: een woord over de huidige toestand in de ‘Geref. Schoolvereniging’ te Assen (Assen 
[1951]) 8. 
76 Van Bruggen, ‘Ikabod’, 16. 
77 K. Schilder, Handboek ten dienste van De Gereformeerde Kerken in Nederland (Goes 1952) 156. 
78 J.M. Kuiper (red.), 40 jaar Gereformeerd Onderwijs Assen, 1951-1991 (Bedum 1991) 6-7. 
79 C.P. Plooy, ‘Assen’, Contact 3 (1953), nr. 21, 1. 
80 P. Deddens, Handboek ten dienste van De Gereformeerde Kerken in Nederland (Goes 1956) 142-147.  
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Tabel 5: Vrijgemaakte schoolstichting 1951-1955 

Plaats  Oprichtingsjaar Ledenaantal Opening school 
Kampen 1951   76  1952 
Bedum 1949 151 1953 
Berkel (Z-H) 1950 126 1953 
Assen 1952 150 1953 
Groningen-Haren 1951 750 1954 
Uithuizermeeden 1951 106 1954 
Zuidhorn  1953 164 1954 
Rotterdam 1949 190 1955 
Amersfoort 1952 125 1956 

Drachten 1950 150  
Hijken 1951   23  
Rozenburg  1951    -   
Monster 1951   27  
Amsterdam 1951 140  
’s-Gravenhage 1951 149  
Dalfsen 1953   49  
Kantens 1953   75  
Ommen 1953   42  
Hoogeveen 1954   60  
Hoogkerk 1954   85  

Utrecht 1954 133  
Zaandam 1955   36  

Bron: P. Deddens (red.), Handboek ten dienste van De Gereformeerde Kerken in Nederland (Goes 1956) 142-147. 

 

Het ging, volgens het overzicht, om 22 schoolcomités of schoolverenigingen, met negen scholen.81 

Daaronder waren in principe levensvatbare ledenverenigingen uit Kampen, Bedum, Berkel en 

Rodenrijs, Assen, Groningen-Haren, Uithuizermeeden, Zuidhorn, Rotterdam en Amersfoort. Deze 

ouders waren midden jaren vijftig in staat om een vrijgemaakte (streek)school te openen. De 

schoolverenigingen van Hijken, Monster en Zaandam waren nog te klein om een vrijgemaakte school 

te beginnen.82 Veel plattelandskerken hadden te weinig leerlingen om tot schooloprichting over te 

kunnen gaan. Vandaar dat veel scholen een streekfunctie kregen, waardoor de mogelijkheden voor 

een eigen school toenamen, zij het dan door instroom van buiten de eigen gemeentegrenzen. De 

school uit Zuidhorn betrok zo leerlingen uit veertien kerkelijke gemeenten.83 De overige verenigingen 

hadden meer leden nodig om een school te kunnen openen, maar daar lagen goede mogelijkheden. 

                                                           
81 Het geboortejaar van de vrijgemaakte schoolverenigingen in Rotterdam en Kampen worden niet vermeld in 
het handboek, hiervoor is gebruikt gemaakt van aanvullende bronnen. Veldman, ‘Het Lager Onderwijs’, Door 
Hem het Amen, 47. 
82 H.J. Schilder, Handboek ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland (Goes 1958) 160-167. 
83 P.R. Compaan, Kinderen van de kerk. 40 jaar gereformeerd onderwijs aan de Jan van Nassauschool te 
Zuidhorn (Zuidhorn 1994). 
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In de regio Drachten, in Amsterdam, Den Haag en Utrecht waren relatief grote vrijgemaakte kerken 

ontstaan, waardoor de schoolverenigingen een goede kans hadden om verder te groeien.84 Vanaf het 

midden van de jaren vijftig groeide het aantal vrijgemaakte schoolverenigingen die zich aansloten bij 

het LVGS met vier á vijf per jaar. In de tabel worden ze genoemd in volgorde van aanmelding.85  

 

Tabel 6: (Aantal) plaatsen met vrijgemaakte schoolbesturen aangesloten bij het 
LVGS, 1950-1970 

Tijdvak Plaats van aanmelding (in chronologische volgorde) Aantal 
1950-
1960 

Assen, Rijnsburg, Niezijl, Dalfsen, Amersfoort, Zuidhorn, 
Middelstum, Hilversum, Ten Boer, Enumatil, Kantens, Drachten, 
Groningen, Blija, Hoogeveen, Ureterp, Uithuizermeeden, 
Hoogkerk, Schiedam, Bunschoten-Spakenburg, Ommen, 
Monster, Hooghalen, Westernieland, Kampen, Zaandam, 
Hattem, Zwolle, Leens, Wezep, Meppel, Den Helder, 
Heemse/Hardenberg, Groningen,  
’s-Gravenzande, Delft, Delfzijl, Bergentheim en Rouveen 

39 

1960-
1970 

Ermelo, Zuidlaren, Amersfoort, Capelle aan de IJssel, 
Rotterdam, Wapenveld, Haarlem, Hoogezand, Arnhem, Twijzel, 
Mariënberg, Groningen, Leeuwarden, Hengelo, Enschede, 
Houwerzijl, Gouda, Vollenhove, Zwijndrecht, Urk, Zeeuws-
Vlaanderen, Dokkum, Nijverdal, Leek, Stadskanaal, Mussel, 
Schouwerzijl, Schildwolde, Emmen 

29 

Bron: ADC-Kampen, Archief LVGS, [A.1.3] 

 

De eerste schoolvereniging die zich aanmeldde voor het lidmaatschap van het LVGS was 

Assen, op 14 november 1952. Tot 1960 dienden zich 39 schoolverenigingen aan. In de periode van 

1960 tot 1970 betrof dat 29 schoolverenigingen. Dat was een daling van tien in vergelijking met de 

periode 1950 tot 1960. Dit had deels te maken met de toenemende kerkelijke spanningen over de 

gehanteerde norm en er trad een zekere verzadiging van vrijgemaakte scholen op.  

6.3 Streekscholen  

Tot 1970 ontstonden uit deze vrijgemaakte schoolverenigingen 61 vrijgemaakte scholen, inclusief de 

oude schoolverenigingen die zich intussen bij het LVGS hadden aangemeld.86 

 

 

 

                                                           
84 50 jaar Handboek, 40-50. 
85 ADC Kampen, Archief LVGS, [A.1.3], Het betreft hier het jaar van inschrijving bij het LVGS, 14.  
86 ADC Kampen, Archief LVGS. [A.1.3]. Het betreft hier het jaar van inschrijving bij het LVGS, 14. 
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Tabel 7: (Aantal) plaatsen waar een vrijgemaakte lagere school was geopend, 1950-

1970 

Tijdvak Plaatsen waar een gereformeerd-vrijgemaakte school was geopend (in 

chronologische volgorde van opening) 

Aantal 

1950-
1960 

Enumatil, Enschede (3 scholen), Bunschoten-Spakenburg (3 scholen), 
Rouveen, Vollenhove-Kadoelen, Schouwerzijl, Bergentheim, Schildwolde, 
Westernieland, Mussel, Kampen (2 scholen), Assen, Bedum, Berkel en 
Rodenrijs, Groningen (3 scholen), Uithuizermeeden, Zuidhorn, Rotterdam 
(2 scholen) Amersfoort, Drachten, Middelstum, Hoogeveen, Hoogkerk, 
Hattem, Oegstgeest, Ommen, Rijnsburg, Rijswijk, Zuidlaren, Meppel, 
Ureterp, Vlaardingen en Zwijndrecht 

41 

1960-
1970 

Assen, Den Helder, Utrecht, Zwolle, Leens-Ulrum, Amsterdam, Dalfsen, 
Delfzijl, Heemse, Capelle aan de IJssel, Kootstertille, Leeuwarden, 
Mariënberg, Voorburg, Arnhem, Emmeloord, Harderwijk, Hoogezand-
Sappemeer, Leek, Dokkum en Bunschoten-Spakenburg (4de school) 

21 

Bron: ADC-Kampen, Archief LVGS, [A.1.3] 

 

Door naar een streekschool te streven kon een school eerder aan de wettelijke oprichtingsnorm 

voldoen.87 Dat gold bijvoorbeeld voor de scholen in Schouwerzijl, Westernieland, Zuidlaren, Meppel 

en Kootstertille (in Friesland). De vrijgemaakte kerken waren in deze plaatsen met rond de 200 leden 

te klein voor de oprichting van een eigen vrijgemaakte school.88 Dat ze toch ontstonden, zegt veel 

over de vastberadenheid en de bekwaamheid om met genabuurde kerken samen te werken, maar 

deze scholen bleven klein en kwetsbaar naar de toekomst. Er was een sterke radicale overtuiging 

inzake kerk en school voor nodig om deze scholen te stichten en in stand te houden.  

Vrijgemaakten die geen voorstanders waren van vrijgemaakt onderwijs herkenden zich niet 

in de exclusieve binding van de school aan de vrijgemaakte kerken. In kringen rond het blad Contact 

werd gesproken over een ‘supra-vrijgemaakte school’, waar onderwijzers en het onderwijs 

gedwongen werden te werken aan een doorgaande reformatie. Het blad deed een oproep aan de 

radicale vrijgemaakten om met meer bewijs te komen: ‘laat men ons gereformeerde volk klaar en 

duidelijk maken hoezeer het Christelijk onderwijs ter plaatse gedeformeerd is.’89 Sommige kerkleden 

in Kampen waren van mening dat het christelijk onderwijs door de stichting van vrijgemaakte scholen 

kapot werd gemaakt. De christelijke scholen waren zo slecht nog niet in hun ogen: ‘Het kàn zijn, dat 

er op enkele plaatsen dergelijke “verworden’’ Christelijke Scholen zijn, doch we zijn er van overtuigd, 

dat het overgrote deel van de Christelijke Scholen in Nederland alzo niet zijn! Hier wordt schromelijk 

                                                           
87 Zie voor de kerngetallen hoofdstuk 4. 
88 50 jaar Handboek, 40-42. 
89 C.P. Plooy, ‘Supra-vrijgemaakt’, Contact 3 (1953) 7-8. 
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overdreven en gegeneraliseerd!’90 Er bleven ook vrijgemaakte onderwijzers werken op deze scholen. 

De strijd hoefde volgens hen niet zo radicaal gezocht te worden.91  

Het LVGS kon het ontstaan van nieuwe schoolverenigingen in de plaatsen Kampen, Bedum 

en Assen echter goed gebruiken. De wording hiervan was vooral het resultaat van het stellen van een 

norm. Kinderen van vrijgemaakte ouders hoorden naar vrijgemaakte scholen te gaan, want deze 

keuze was een zaak van geloof. Het vrijgemaakt onderwijs kon zo vanwege het zogenoemde ethisch 

conflict en dankzij de vorming van streekscholen doorgroeien naar zestig ‘eigen’ scholen. Deze prille 

groei bood ondanks allerlei interne perikelen perspectief naar de toekomst. Tegelijk kwam de vraag 

op waarin het vrijgemaakt onderwijs zich daadwerkelijk onderscheidde van het protestants-christelijk 

onderwijs.  

 

7. DE JONGE VRIJGEMAAKTE SCHOOL  

7.1 De schoolopbouw 

De bestaande gereformeerde scholen die zich langzaam maar zeker aansloten bij het LVGS konden 

zich op de oude vertrouwde voet verder ontwikkelen. De veranderingen bleven voor deze 

gemeenschappen beperkt. Voor de nieuwe vrijgemaakte scholen was er meer sprake van opbouw. Ze 

begonnen vaak in oude schoolgebouwen, noodlokalen of in de kerk. De herinneringen van oud-

onderwijzer J. Munneke in Zuidlaren aan deze ontstaansperiode geven hiervan een beeld:  

 

Een bijzondere tijd. Wij hadden school in en rond de kerk aan de Tienelsweg. Op die plek 

staat nu een garage, geloof ik. Die kerk was een houten gebouw. Voorin een preekstoel. De 

gemeenteleden zaten op banken. In het midden stond een grote zwarte kachel. In de kerk 

hadden klas 3 en 4 (= nu groep 5 en 6) les. Naast de kerk stond een gebouwtje, een soort 

catechisatielokaal. Daarin zaten de klassen 5 en 6 (groep 7 en 8) met meester Gunnink. Er 

was ook nog een houten lokaal op het terrein geplaatst waarin eerst juf Jager en later juf Van 

der Kolk les gaf aan klas 1 en 2 (groep 3 en 4). Ik mocht dus lesgeven in de kerk. 

Zondagsavonds (of maandagmorgen vroeg, dat weet ik niet meer) werd de voorste helft van 

de banken op de achterste helft gestapeld en werden er tafeltjes en stoeltjes voor de 

kinderen in de kerk gezet. Die stonden in het weekend in het houten noodlokaal van klas 1, 2. 

                                                           
90 A. Beeftink, Christelijke School of Kerkelijke School. De interne schoolstrijd te Kampen (Kampen 1950) 21. 
91 K. Gunnink, ‘“Een kwestie van genade en opdracht”. Gereformeerd onderwijs in Groningen (1944-1969)’, 
 Vuur en vlam, [Deel1], 106-132. 
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Een gordijn hing tussen mijn ‘klaslokaal’ en de opgestapelde banken van de kerk. De kachel 

stond in mijn ‘lokaal’.92 

Bij de start van de vrijgemaakte lagere streekschool in Kootstertille was de situatie niet veel 

anders. In het eerste jaar werden de kinderen ondergebracht in een schaftkeet van de plaatselijke 

scheepswerf. Een jonge ooggetuige deed verslag in een opstel:  

 

Het hoort misschien wel wat raar het woordje keet. Maar toch schuilt er heel wat achter dit 

ene woordje. Ongeveer een maand of negen zijn we in dat gebouwtje geweest. Het stond bij 

de Stertil. Zoals ik me nog herinner was het een warme dag. Toen we naar de Stertil gingen, 

reed ds. Noort ons op de brommer voorbij. Toen we er kwamen was hij (als bestuurslid) al 

met tafeltjes en stoeltjes aan het sjouwen. In het begin moest het wel erg wennen in zo’n 

klein gebouwtje te zitten. Het klonk er erg hol. Ik dacht eerst dit wordt niks. Maar het viel 

best mee.93 

 

De vrijgemaakte scholen konden daarbij rekenen op advies van de onderwijsinspecteur. Dit 

gebeurde soms tegen wil en dank, zo blijkt uit een schoolverslag uit Hardenberg: ‘Op 24 september 

1959 hebben de voorzitter en de secretaris een onderhoud met “den heer Inspecteur” te Emmen. 

Deze rapporteert aan de gemeente: “ik heb de heren meegedeeld dat ik formeel zou meewerken 

waar de wet dit voorschrijft, maar dat ik geen enkele sympathie gevoelde voor hun streven.”’94 Toch 

hadden de nieuwe schoolverenigingen de ondersteuning van inspectie en gemeentebesturen hard 

nodig. In de regio Hardenberg waren grote vrijgemaakte kerken ontstaan. Er waren genoeg 

dwarsverbanden met de lokale overheid, die verantwoordelijk was voor huisvesting, om de plannen 

om te zetten in daden. De meeste schoolbesturen wisten binnen hun eigen gemeenten de weg goed 

te vinden. Ze beschikten daarnaast over doorzettingsvermogen en waren bijzonder gemotiveerd om 

bij tegenslag door te gaan. In beroepskwesties werden ze vaak juridisch bijgestaan door het LVGS, in 

de persoon van P.A.C. Schilder.95 

Het vrijgemaakt onderwijs kende vanaf midden jaren vijftig een aantal ulo’s. Dit schooltype 

werd gezien als een uitbreiding van het bestaande lager onderwijs en het viel ook onder dezelfde 

                                                           
92 Aldus Jannes Munneke, leerkracht van het allereerste begin in 1958 aan de gereformeerde lagere school in 
Zuidlaren en later muziekdocent aan de Pabo in Zwolle. Jubileumboek ‘van het Witte Kerkje’ naar ‘de Lichtkring’ 
[geen blz.]. 
93 De Jong, Jubileumboekje Kootstertille, 24 
94 Historisch Verslag. Gouden Jubileum Greijdanus Hardenberg [2010], geen blz. 
95 ADC Kampen, Archief LVGS, [D.5], Verslag van werkzaamheden verricht voor het LV van GS c.s. over de 
periode 1956 t/m februari 1959 d.d. 7 maart 1959 opgesteld door Mr. P.A.C. Schilder, 25.  



170 

wetgeving. Daarnaast ontstonden er ook lycea in de steden Groningen, Rotterdam, Amersfoort en 

Zwolle.  

 

Tabel 8: Vrijgemaakt voortgezet onderwijs 1955-1970 

Plaats Jaar van opening  

Assen 1955 

Enschede 1955 

Groningen 1957 

Zuidhorn 1958 

Rotterdam 1958 

Drachten 1959 

Zwolle 1959 

Hardenberg 1960 

Rijswijk 1960 

Amersfoort 1963 

Bloemendaal 1964 

Leeuwarden 1967 

Meppel 1968 

Bron: Gedenkboeken en archief Gereformeerd Gezinsblad  

 

De gereformeerde ulo in Hardenberg kende ook startproblemen. De klassen werden 

verdeeld over de hele woonkern: ‘De school start op 6 september 1960 voor 65 leerlingen. Er wordt 

lesgegeven in twee lokalen van de nieuwe christelijke hbs en één lokaal achter de Gereformeerde 

Kerk. In de beginjaren werd lesgegeven in de synagoge.’96 In veel gemeenten was er onvoldoende 

geld beschikbaar om per direct een gebouw toe te wijzen of nieuw te laten bouwen. Zo kende de 

gereformeerde school in deze startfase vaak geen gymnastieklokaal: ‘Een gymnastieklokaal hadden 

we natuurlijk niet. Ik ging soms met de klassen naar het bos, lekker verstoppertje spelen of in de 

bomen klimmen: hadden we in elk geval beweging.’97  

De situatie voor de ulo te Zuidhorn was niet beter: ‘Inmiddels werd ook met kracht gewerkt 

aan het verkrijgen van een nieuw schoolgebouw. Met name inspecteur Dreyer heeft zich hiervoor 

ingezet, zodat de urgentieverklaring van het Rijk nog eerder aanwezig was dan de toestemming van 

de gemeente voor de subsidie. De inspecteur was geschrokken van het “hok”.’98 Ondanks de goede 

                                                           
96 Historisch Verslag. Gouden Jubileum Greijdanus Hardenberg [2010], geen blz.  
97 Aldus Jannes Munneke in Jubileumboek ‘van het Witte Kerkje’. 
98 E. Compaan, ‘Ontstaan en voortbestaan van de Geref. ULO te Zuidhorn’, in: Reünie 1958-1973, 15 september 
Zuidhorn, 5. 
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medewerking van inspecteurs en gemeentebesturen was het soms moeilijk de bouw van een nieuwe 

school te realiseren. De gebouwen dienden gefinancierd te worden uit de gemeentelijke kas, die pas 

achteraf daarvoor geld ontving vanuit Den Haag. Uiteindelijk werd de nieuwe school in Zuidhorn op 1 

november 1960 opgeleverd. De opbouw van het vrijgemaakt voortgezet onderwijs te Amersfoort 

bevestigt het beeld van het pionieren. Het vrijgemaakt onderwijs maakte gebruik van afgekeurde 

gebouwen en de leerlingen werden op verschillende plaatsen in de stad onderwezen.99 Ze moesten 

het in de beginjaren doen met oudere en verwaarloosde gebouwen: ‘Vooral de toiletten waren een 

ramp. Deuren met gewone ruitjes, die door de penningmeester, de heer Toebes, eigenhandig met 

ondoorzichtig materiaal werden beplakt! De riolering deugde niet. Soms waren er maar enkele 

toiletten beschikbaar.’100  

De directeur A. van Esch van de Gereformeerde Pedagogische Academie in Groningen 

omschreef de beginjaren vanaf 1962 als mooi, maar het was ploeteren: ‘Toen ik benoemd werd, was 

er geen leerling, geen leraar, niets. Ik was vrijwel de enige die op school zat, maar er was kijk op 

enige aanmelding. Toen we begonnen, hadden we eerst elf en daarna zeventien leerlingen. Een 

eerste en een derde klas. Ik heb daar praktisch alle vakken gegeven die te geven waren.’101  

Voor de ervaren leraar die voor vrijgemaakt onderwijs koos, betekende dit dat van verworven 

rechten afstand moest worden gedaan en gehoopt moest worden op een duurzame schoolstichting. 

Dat gold in het bijzonder voor de lycea. Veel docenten van het gereformeerde lyceum te Amersfoort 

waren nog niet klaar met hun studie, en dus feitelijk onbevoegd. Anderen kozen in het begin voor 

parttime werken, door deeltijdontslag te nemen bij hun oude werkgever zodat ze hun ontslag- en 

pensioenrecht deels veiligstelden.102 Leraren namen een risico door een baan te accepteren aan een 

vrijgemaakte school die nog niet verzekerd was van subsidie. Zo kreeg de Gereformeerde HBS te 

Groningen in 1967 van het ministerie van Onderwijs te horen dat de bevoegdheidsgraad van het 

docentencorps van de school tot een onacceptabel niveau van 45 procent was gedaald.103 Het 

probleem werd vooral veroorzaakt door het aanstellen van predikanten zonder onderwijsgraad voor 

de klassieke talen, het godsdienstonderwijs en kerkgeschiedenis. Naarmate het vrijgemaakt 

onderwijs zich stabiel ontwikkelde, werden de problemen van huisvesting, bevoegdheden en het niet 

ontvangen van subsidie ondervangen. Daarbij maakten de scholen goed gebruik van een bovenlokaal 

voedingsgebied.  

                                                           
99 J. Andringa, ‘Voorwoord’, in: C. Hoksbergen en J. van der Steeg (red.), Een schip in storm en branding, 
vijfentwintig jaar Gereformeerde Scholengemeenschap Amersfoort (Amersfoort, 1988) 4-5. 
100 K. Nolles, ‘Het echte begin’, Een schip in storm en branding, 67-68. 
101 M.J. van Barneveld & F.J. van Benthem, ‘Uit het leven van een onderwijzer’, in: Maarten van Barneveld e.a. 
(red.), “HereWEGWERKER”, Extra nummer van De Veldkijker en Kwebbel en Leesfeest en De Reflector, 
huisorgaan van de G.K.G./G.P.A.-K.L.O.S. “Albertus Zijlstra” (Groningen 1981) 26. 
102 K. Nolles, ‘Het echte begin’, Een schip in storm en branding, 66.  
103 J. Knigge, ‘Startjaren 1957-1967’, 50 jaar Gereformeerde HBS, 34. 
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7.2 Bovenlokaal voedingsgebied 

Vrijgemaakte schoolstichting was in veel gevallen alleen mogelijk als de vrijgemaakten overgingen tot 

het stichten van streekscholen met een bovenlokaal voedingsgebied. Leerlingen moesten daardoor 

veel reizen. De schooltijden werden aangepast om alle kinderen de gelegenheid te geven op tijd te 

komen. De vrijgemaakte streekschool kende een grote variatie aan schooltijden, afgestemd op het 

voedingsgebied:  

 

De schooltijden waren heel bijzonder: van 8.15 uur – 14.15 uur. Dat had te maken met het 

streekschoolkarakter: de kinderen van onze school kwamen uit Zuidlaren, maar ook met een 

schoolbus uit Veendam, Zuidbroek en Hoogezand en met de lijndienst uit Haren en Onnen. 

Die lijndienst reed maar eens in de twee uur. En die kwam om 8.05 aan bij de halte aan de 

Tienelsweg. De kinderen uit Zuidbroek bijv. – dat was het verste punt met de schoolbus – 

moesten wel een heel eind met die bus, maar waren toch eerder thuis dan de kinderen uit 

hun buurt die op ‘normale’ tijden naar school gingen.104 

 

Daar waar geen mogelijkheden waren om met het openbaar vervoer te reizen, werden eigen 

bussen ingezet of gehuurd. In Hoogeveen haakten sommige ouders om deze reden af, maar anderen 

gingen door ondanks de extra kosten: ‘Voor de groep was een bus ingehuurd. Die was erg kostbaar, 

maar door het wegvallen van de 5 kinderen werden de kosten voor de overige zoveel zwaarder. De 

gehele [kerkelijke] gemeente werd ingeschakeld voor het meedragen van de kosten.’105 Naast de 

kerkelijke gemeente werd ook de burgerlijke gemeente aangesproken, op basis van artikel 13 van de 

Lager-onderwijswet. Dit artikel bood ouders de mogelijkheid van vergoeding van de reiskosten. Deze 

tegemoetkoming varieerde per gemeente en niet elke gemeente wilde direct met geld over de brug 

komen. In Hoogeveen leidde een afwijzing tot een beroep bij de Gedeputeerde Staten van Drenthe, 

waarna de gemeente alsnog de vergoeding uitkeerde.106 

In Leeuwarden wilde een aantal ouders een vrijgemaakte lagere school oprichten, maar de 

stichtingsnormen waren daarvoor te hoog. Er waren te weinig jonge kinderen om een school van 

eigen richting te starten. Vrijgemaakte kinderen die al naar school gingen, mochten wettelijk niet 

meegeteld worden. Tenzij deze kinderen van school werden gehaald en voor een periode van ten 

minste zes maanden naar een andere school, op een afstand van meer dan vier kilometer, zouden 

gaan. Om dat te realiseren gingen alle kinderen van deze ouders op advies van het LVGS vanaf het 

schooljaar 1962-63 met een bus naar de vrijgemaakte school in Drachten. Ze konden hierdoor 

                                                           
104 Jubileumboek ‘van het Witte Kerkje’ naar ‘de Lichtkring’, geen blz.  
105 G. Wilts, Jubileumboek Gereformeerde Basisschool Johannes Calvijn, 9. 
106 G. Wilts, Jubileumboek Gereformeerde Basisschool Johannes Calvijn, 9. 
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wettelijk gezien meegeteld worden voor de stichtingsnorm van de vrijgemaakte school in 

Leeuwarden.107 De christelijke school in de wijk werd daarvoor voorbijgereden. Dat betekende 

vroeger opstaan, overblijven op school en later thuis.108  

De lasten om dit alles mogelijk te maken werden door de kerkleden gezamenlijk gedragen: 

‘Uiteraard werd getracht en lukte het ook om deze lasten binnen de gemeenten te Leeuwarden en 

Huizum en de vereniging collectief te dragen. De Here gaf veel offerbereidheid. Ook vanuit Drachten 

werd bijgedragen.’109 De vrijgemaakte lagere school in Leeuwarden kwam er ten slotte op 1 

november 1964. Er werd waarderend gesproken over wethouder P. Tiekstra (PvdA) die deze 

offervaardigheid in positieve zin meewoog bij de aanvraag van de gemeentelijke subsidie.110  

7.3 ‘Kinderkruistochten’ 

Bij omstanders wekte het vele reizen soms sympathie op, zoals in Leeuwarden, maar dat was zeker 

niet altijd het geval. In Zuidhorn was de irritatie over vrijgemaakte schoolstichting zo hoog opgelopen 

dat de tegenstanders van het vrijgemaakt streekonderwijs (binnen en buiten vrijgemaakte kring) het 

hadden over ‘kinderkruistochten’.111 Bij de opening van de school op 1 april 1954 refereerde de 

voorzitter, ds. H.J. Meijerink, aan de vijandige sfeer van de negentiende-eeuwse schoolstrijd en aan 

de dagen van de Afscheiding van 1834. De vrijgemaakte school werd ‘door meerderen een gans 

overbodige zaak genoemd, een nieuwigheid, een gevolg van absolutistisch sectaristisch drijven’ en de 

school ‘is smalend vergeleken met de Kinderkruistochten uit de middeleeuwen’, omdat de kinderen 

uit allerlei omliggende plaatsen kwamen. De verbittering was groot en de sfeer vijandig.112  

Het draagvlak voor vrijgemaakt onderwijs was in sommige dorps- en stadsgemeenschappen 

klein. Daarover vertellen de gedenkboeken niet uitgebreid, maar in de marge wordt verslag gedaan 

van veel onbegrip en tegenwerking. Dit gold niet alleen voor Zuidhorn, maar ook voor Kampen, 

Bedum, Hoogeveen, Groningen, Amersfoort, Hardenberg en Enschede. De behoefte aan vrijgemaakt 

verbondsonderwijs als het ware antwoord op de doopvraag, werd in veel gemeenschappen niet zo 

gevoeld en gedeeld.  

                                                           
107 Want krachtens de Lager-onderwijswet 1920 kon van het gestelde aantal worden afgeweken als daarvoor 
gewichtige redenen bestonden en volgens de jurisprudentie kon zo’n gewichtige reden zijn dat kinderen een 
school van dezelfde richting bezochten die meer dan vier kilometer van de woonplaats was gelegen. 
108 Kinderen die namelijk al op een christelijke school in de buurt zaten en wilden overstappen, telden voor de 
stichtingsnorm niet mee. Dit was wettelijk bepaald, om het bestaande onderwijs in buurten te beschermen 
tegen leegloop en om het stichten van nieuwe scholen af te remmen. 
109 A. Prins, ‘Johannes Bogermanschool in Leeuwarden. Een stukje onderwijshistorie gememoreerd n.a.v. het 
besluit tot opheffing van de Gereformeerde Schoolvereniging Leeuwarden’, 4. 
110 Prins, ‘Johannes Bogermanschool in Leeuwarden’, 4-5. 
111 S.J. Sietsma, ‘Voortgaande zegeningen des Heeren. De ulo wordt mavo’, Reünie 1958-1973, 15. 
112 Veldman, ‘De gevolgen van de Vrijmaking vh christelijk onderwijs in Zuidhorn’, Kinderen van de kerk, 19. 
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7.4 Verbondsonderwijs  

Het vrijgemaakt onderwijs zou, volgens de oprichters, beter gehoor geven aan de roeping om de 

kinderen van het verbond Schriftuurlijk onderwijs te geven. Daartoe diende de Heidelbergse 

Catechismus van jongs af aan onderwezen te worden en ook de geschiedenis van de kerk behoorde 

regelmatiger en stelselmatiger behandeld te worden dan voorheen, om deformatie als in de jaren 

voor de Vrijmaking tegen te gaan. Volgens de onderwijzer Klein, die in het begin veel samenwerkte 

met Roorda, zou het vrijgemaakt onderwijs er anders uit gaan zien: 

 

Wij moeten in ons onderwijs en straks – de HEERE geve het – in eigen scholen waken voor de 

Schriftuurlijke waarheid en pal staan tegen de afgoden van verleden, heden en toekomst, de 

afgoden kennis en vaardigheid, de afgod sport en de afgod die men van het kind maakt; 

wetenschap en persoonlijkheid, individualisme en collectivisme; de afgoden valse kerk en 

wereldmacht. Wij hebben de kinderen naar ’s HEEREN Woord in liefde te dienen, over hen te 

regeren in rechtvaardigheid en wijsheid, zonder ons boven hen te verheffen, christelijke 

tucht over hen te oefenen, en wij mogen bij dit alles niet vergeten, dat wij slechts tot hulp 

der ouders gesteld zijn om aan te vullen wat dezen begonnen waren, en voort te bouwen op 

hun werk.113 

 

Onderwijzer G. van de Hulst benadrukte ook de doorgaande lijn vanaf de Reformatie. Het 

ging om de handhaving van de zuivere leer. Die leer was bewaard gebleven in de Vrijmaking. Daar 

was de erfenis veilig gesteld ‘dat wij zelfstandig beoordelen, hoe de voorzeide leer verdisconteerd 

moet worden in ons onderwijs over de hele linie’. Het appel vanuit de Nederlandse Geloofsbelijdenis 

om zich bij de ware kerk te voegen, verdroeg geen interkerkelijkheid: ‘Want met onze ondertekening 

hebben we tevens verklaard, dat de ware kerk een adres heeft, waarbij zich te voegen de plicht is van 

elk gelovige.’114 De geschiedenis van de Vrijmaking moest daarom aandacht krijgen in het onderwijs. 

W.G. Beeftink schreef als onderwijzer uit Groningen uitgebreid in het eigen verenigingsorgaan over 

deze kerkgeschiedenis.115 

In het vrijgemaakt onderwijs moest het weer gaan om de toepassing van het gezag van de 

Bijbel als de grondwet voor de opvoeding. Het christelijk onderwijs steunde, volgens ds. Geelhoed, te 

veel op de christelijke beginselen en niet op een zuivere toepassing van de Bijbel.116 Ds. Holwerda 

                                                           
113 Klein, ‘Wat is Christelijk onderwijs’, 3. 
114 G. v.d. Hulst, ‘Waarom een gereformeerde Onderwijzersvereniging 2’, Contactblad Christelijk Onderwijs 1 
(1950) nr. 7. 
115 W.G. Beeftink, ‘Gereformeerd Onderwijs’, Gereformeerd Schoolblad 1, nr. 4, 5, 7, 8/9, 10 en 11 (1958). 
116 J. Geelhoed, ‘Paedagogische Beginselen of Schriftuurlijke Paedagogiek’, Contactblad Christelijk Onderwijs 3 
(1953) nr. 7; Contactblad Christelijk Onderwijs 3 (1953) nr. 8; J. Geelhoed, ‘Schriftuurlijke Paedagogiek’, 
Gereformeerd Studieblad (1953) nr. 1, 1-6. 
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had al eerder gesteld dat de schoolkeuze een zaak was van verbondstrouw, omdat de ouders bij de 

doop beloofden hun kinderen op te voeden ‘in de vreze des Heren’, in de zuivere leer van het Oude 

en Nieuwe Testament. Daarin lagen de gemeenschappelijke doelen van gezin, school en kerk.117 Van 

radicale zijde leefde het verlangen om de gereformeerde leer zo concreet mogelijk te vertalen naar 

het onderwijs en daarom spraken de voorstanders over verbondsonderwijs. Het ging er bij de 

Vrijmaking om dat je de kinderen mocht aanspreken als verbondskinderen. Daar mocht geen twijfel 

over bestaan.118 

Het vrijgemaakt onderwijs vond op dat punt aansluiting bij de ideeën van onderwijzer A. 

Janse uit Biggekerke. Hij was een autodidact op pedagogisch en theologisch terrein en legde de 

nadruk op het praktische karakter van het Bijbelwoord. De oprichters voelden zich verbonden met de 

geschriften van Janse, die spraken over de tastbare beloften van God in de Bijbel, met gevolgen voor 

het concrete leven. Deze beloften golden voor de samenleving, in de politiek en ook in het onderwijs, 

als antwoord op moderne pedagogische en didactische vraagstukken.119 Daarbij had Janse in de 

Vrijmaking de kant van Schilder gekozen. Hij stelde:  

 

Onze kinderen mogen weten: God doet het regenen en sneeuwen en vriezen. Hij, die ’t oog 

maakt, zal ook zelf wel zien, wat er in de kranten staat en Hij die ’t oor maakte, hoort ook wat 

er op aarde gaande is. [...] De toekomst van de natuur en van de maatschappij en van de 

voeding der menschheid liggen niet vast in de hand der wetenschap, noch in die der 

natuurwetten, en zeker niet in de hand der revolutionairen – maar in Gods almachtige hand. 

[…] En wat is het dan heerlijk om ze te mogen wijzen op den godsdienst der Heilige Schrift, 

dat de Heere met hen Zijn verbond heeft – omdat Hij bij Zijn kerk ook de kindertjes rekent en 

hun dat heeft beteekend en verzegeld door den doop. Wat is het dan heerlijk om ze den 

rijkdom van den godsdienst van Gods verbond te toonen.120 

 

Kinderen konden alleen in het vrijgemaakt onderwijs aangemerkt worden als verbondskinderen, 

omdat de ‘voorzeide leer’ waar de doopbelofte over sprak, overeenkwam met de ware leer van de 

vrijgemaakte kerken.121 Dit verbondsonderwijs moest in het concrete en alledaagse leven op 

schoolniveau vanuit de Bijbel worden uitgewerkt, maar dat viel in de praktijk niet mee.  

                                                           
117 Holwerda, ‘Uw roeping tegenover de school met de Bijbel’, De betekenis van verbond en kerk voor huwelijk, 
gezin en jeugd, 96-99. 
118 De Muynck, Een goddelijk beroep, 111. 
119 Janse, Het concrete is het wezenlijke, 35. 
120 A. Janse, Het eigen karakter der christelijke school (Kampen 1935) 32-33. 
121 J.L. Struik, ‘De Reformatie der dertiger jaren en de school’, Gereformeerd Schoolblad 1 (1958) nr. 3 en 4.  
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In 1956 had het LVGS een didactiekcommissie samengesteld die zich moest bezinnen op de 

principiële uitgangspunten van het vrijgemaakt onderwijs.122 De doelen werden geformuleerd in de 

Richtlijnen voor het onderwijs op de Gereformeerde Scholen.123 Na een ‘brede discussie’ (lees: 

moeizame discussie) was de voorbereidende commissie tot de conclusie gekomen, ‘dat allereerst het 

totale opvoedingsdoel en het totale doel van het te geven onderwijs de scribenten, die de richtlijnen 

zouden samenstellen, goed voor de aandacht diende te staan.’ De commissie meende dat dit geen 

ander doel zou kunnen zijn ‘dan dat onze kinderen God moeten leren kennen, niet alleen als de 

Schepper en Onderhouder van al het geschapene, maar vooral ook als de God des Verbonds. Alleen 

dan kunnen ze ook iets verstaan van Zijn grote werken.’124 In werkelijkheid viel deze doelstelling bijna 

in zijn geheel samen met die van het GSV. De inzet betrof geen volledig leerplan, want 

eenvormigheid diende voorkomen te worden. Elke school moest namelijk in wat werd genoemd 

‘volkomen vrijheid’ de aangeboden richtlijnen naar eigen inzichten kunnen uitwerken.125  

De geformuleerde richtlijnen bleven een advies op hoofdlijnen vanuit levensbeschouwelijke 

doelstellingen. De kinderen moesten vooral leren God te dienen ‘in het ambt der gelovigen’ en hun 

‘profetische, priesterlijke en koninklijke taak tot eer van God’ uit te oefenen. Daarvoor was in de 

eerste plaats taal nodig: ‘Taal was ook nodig om God en Zijn grote werken te leren kennen. De 

Bijbelse geschiedenis, de Kerkgeschiedenis en ook de Vaderlandse geschiedenis vertelden in de 

eerste plaats van God en Zijn werken.’126 Alle vakken vormden zo een samenhang: van 

Bijbelonderwijs tot en met nuttige handwerken. Geen enkel vak was neutraal: ‘Goed rekenen is niet 

in de eerste plaats afhankelijk van het resultaat, maar van de wijze waarop gerekend wordt: in 

nederigheid of in hoogmoed. Pas dan kan het resultaat christelijk genoten worden als er in 

nederigheid gerekend is.’127  

De schrijvers in de vrijgemaakte onderwijsorganen wezen de ‘moderne’ onderwijsvormen af. 

Het betrof de drang tot zelfontplooiing van het kind bij Montessori, het Jenaplan van P. Petersen, de 

werkplaats van Kees Boeke en het idee van de arbeidsschool van Kerschensteiner. De ideeën van J. 

Dewey vielen ook af, omdat hij pleitte voor een gidsfunctie van onderwijzers. Voor het 

projectonderwijs gold eenzelfde oordeel, omdat kinderen hierin hun leren zelf richting moesten 

geven naar eigen interesses en behoeften. In zijn kritiek week het vrijgemaakt onderwijs niet af van 

                                                           
122 ADC Kampen, Archief LVGS, [B.1], Vergadering bestuur Landelijk Verband d.d. 11-2-1956, 1. 
123 K. van Huizen (red.), Richtlijnen voor het onderwijs op de gereformeerde scholen (’s-Gravenhage 1964). De 
commissie bestond uit: J.H. Bedeker (onderwijzer), P. van Enk (onderwijzer), K. van Huizen (onderwijzer), M. 
Koerselman (verbonden aan de vrijgemaakte kweekschool GOO), Joh. Lagendijk (onderwijzer), W. Meijer 
(onderwijzer), Z. Rittersma (verbonden aan de vrijgemaakte kweekschool) en I. Sennema (die als secretaresse 
optrad).  
124 Huizen, Richtlijnen voor het onderwijs, 4. 
125 ADC Kampen, Archief L.G.V.S., [B.1], Jaarverslagen 1954-1970, 1. 
126 Huizen, Richtlijnen voor het onderwijs, 4. 
127 P. van Enk, ‘Rekenen’, Richtlijnen voor het onderwijs, C,7. 
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de protestants-christelijke school, hoewel het GSV met Bavinck en Waterink de vernieuwingen wel 

positiever tegemoet trad, om in rapport met de tijd te blijven. De onderwijzers werden door het GSV  

gezien als opgeleide plaatsvervangers en medewerkers van ouders en hun gezag was overgedragen 

ouderlijk gezag. Het ging net als bij het vrijgemaakt onderwijs om een pedagogiek gebaseerd op de 

Bijbel.128  

Veel scholen liepen in de jaren vijftig tot zeventig niet warm voor onderwijsvernieuwingen, 

gezien de verslagen van de inspectie. Deze verslagen spreken over geringe groei: ‘De vernieuwing 

van het onderwijs wint, hoewel nog niet in de gewenste mate, toch geleidelijk aan terrein.’129 De lijst 

van factoren die de onderwijsvernieuwing of de voortgang daarvan belemmeren, was dan ook lang 

en heterogeen. Het betrof zaken als: te grote klassen, onvoldoende materiële voorzieningen, het geld 

voor de leermiddelen was ontoereikend, de opleiding van de leerkrachten maakte hen niet geschikt 

voor de toepassing van de denkbeelden van de onderwijsvernieuwing, en veel onderwijzers werden 

nog te veel door maatschappelijke activiteiten en bijbetrekkingen in beslag genomen om zich 

voldoende aan de school te kunnen wijden.130 

In het begin was het behelpen in het vrijgemaakt onderwijs. Veel scholen moesten vanaf de 

grond worden opgebouwd. Om het vrijgemaakt onderwijs in plaatsen met weinig vrijgemaakten 

levensvatbaar te houden werd een groot regionaal voedingsgebied aangeboord. Feitelijk deelde het 

vrijgemaakt onderwijs zowel levensbeschouwelijk als pedagogisch en onderwijskundig de onderwijs- 

en opvoedingsidealen van het GSV. Door in de lijn van de Vrijmaking nadruk te leggen op het 

verbond, trachtte men met A. Janse een eigen onderscheidende onderwijsvisie te verwoorden. De 

opvoeding kenmerkte zich net als bij het GSV, in overeenstemming met het vijfde gebod, als streng 

en gezagsvol. De godsdienstige vakken namen bij beide onderwijsvormen een belangrijke plaats in en 

vormden een eenheid met de andere vakken: taal en rekenen waren niet waardevrij. Het vrijgemaakt 

onderwijs streefde er meer dan het GSV naar om de Bijbel in te zetten als pedagogisch boek om het 

eigen onderwijs vorm te geven. Het had ook een grotere afkeer van vernieuwing en koos bewust 

voor een zelfgekozen kerkgebonden isolement. De vraag was of de vrijgemaakte school hiervoor 

uiteindelijk voldoende draagvlak zou weten te creëren.  

 

 

                                                           
128 Rietveld-van Wingerden en Miedema, ‘Jan Waterink’, Vier grondleggers van de psychologie, 203-206. Vgl. J. 
van der Steeg, Tussen droom en draad, 141-143; Heidelbergse Catechismus: vraag en antwoord 104. 
129 III. Verslag van de hoofdinspecteur in de derde hoofdinspectie. Provinciën Groningen, Friesland, Drenthe en 
Overijssel. Het onderwijs in Nederland. Verslag over het jaar 1959. Uitgave van het ministerie van onderwijs, 
kunsten en wetenschappen (’s-Gravenhage 1963) 142. 
130 III. Verslag van de hoofdinspecteur in de derde hoofdinspectie. Provinciën Groningen, Friesland, Drenthe en 
Overijssel. Factoren die de onderwijsvernieuwing bevorderen of belemmeren. De inspecteurs hebben het 
oordeel van de onderwijzers gevraagd. Het onderwijs in Nederland (’s-Gravenhage 1955) 638-639. 
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8. HET DRAAGVLAK EN DE KERKELIJKE ONTWIKKELINGEN ROND 1968-1969 

8.1 Relatieve stabiliteit 

Nadat in het midden van de jaren vijftig de eerste vrijgemaakte scholen er waren gekomen, kwamen 

de voorstanders voor de vraag te staan of er voldoende draagvlak was voor vrijgemaakt onderwijs. 

Het onderzoeksrapport van de Kweekschoolcommissie naar de plaats en de behoefte aan 

vrijgemaakt kweekschoolonderwijs uit 1962 bood daarvoor inzichten. De commissie had een 

vragenlijst gestuurd aan alle vrijgemaakte kerken, wat resulteerde (na ‘verschillend getoonzette 

smeekbrieven’) in een respons van 89 procent,.131 De lijst was dus niet compleet; zo ontbrak de 

reactie van Amsterdam. Het ging in 1962 om 34 vrijgemaakte schoolverenigingen met 42 lagere 

scholen en ruim 7.000 leerlingen, met een gemiddelde van 170 leerlingen per school. Op deze 

scholen waren 197 leerkrachten werkzaam, waarvan 115 mannen en 82 vrouwen. Elke vrijgemaakte 

lagere school had gemiddeld 4,5 leerkrachten in dienst, waarvan 40 procent vrouw tegenover een 

hoger landelijk gemiddelde van 55 procent vrouw.132 Het waren over het algemeen levensvatbare 

scholen. Zorgen waren er over de Groningse scholen in de plaatsen Schouwerzijl, Middelstum, 

Westernieland en Leens. Dat waren kleine plaatsen, maar wel met zelfstandige vrijgemaakte 

kerken.133  

 

Tabel 9: Leerlingaantallen van vrijgemaakte lagere scholen, volgens commissie van 1962 

Plaats Leerlingen  Plaats  Leerlingen 
Amersfoort 215  Leens  56 
Assen 255  Meppel  57 
Bedum 214  Ommen  124 
Bergentheim 235  Rotterdam 1 222 
Berkel  128  Rotterdam 2 128 
Drachten 194  Rouveen  142 
Enschede 1 185  Rijnsburg  283 

Enschede 2 258  Schiedam 152 
Enschede 3 236  Schouwerzijl 32 
‘s-Gravenhage 248  Spakenburg 1 270 
Groningen 1 272  Spakenburg 2 200 
Groningen 2 275  Spakenburg 3 269 
Groningen 3 283  Uithuizermeeden 178 
Hattem 122  Ureterp  114 

                                                           
131 ADC Kampen, Archief GVOLK, [41.06], Kweekschool-Commissie. Landelijk Verband van Geref. Schoolver. 
(maart 1963) 28. 
132 G. Timmerman en M. van Essen, ‘De mythe van het “vrouwengevaar”. Een historiserende inventarisatie van 
(inter)nationaal onderzoek naar de relatie tussen feminisering en “jongensproblemen” in het onderwijs’, 
Pedagogiek 24 (2004) 61. 
133 ADC Kampen, Archief GVOL, [41.06], Kweekschool-Commissie. Landelijk Verband van Geref. Schoolver. 
(maart 1963) 1-2, A-F met bijlagen, 28. 
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Den Helder 86  Utrecht  140 
Hoogeveen 146  Vollenhove 103 
Hoogkerk 94  Westernieland 53 
Houwerzijl 66  Zuidhorn  187 
Kampen 1 210  Zuidlaren  82 
Kampen 1 196  Zwolle  227 
Middelstum 50  Zwijndrecht 132 
        
 3.968   3.151 
 Totaal    7.119 

Bron: ADC-Kampen, Archief LVGS 

8.2 Kwetsbaar draagvlak 

Het onderzoek levert daarnaast ook gegevens op met betrekking tot het aantal vrijgemaakte 

kinderen op niet-vrijgemaakte scholen. Volgens de opgaven van de kerkenraden stonden tegenover 

7.119 leerlingen die wel vrijgemaakt onderwijs volgden, 5.495 vrijgemaakte kinderen die niet naar 

het vrijgemaakt lager onderwijs gingen, ongeveer 44 procent.134 Deze cijfers gaven hoop, maar er 

was tegelijk reden voor zorg. De opstellers van het rapport zagen nog veel onbenutte kansen: ‘Zou in 

de buurt van Ten Post, Driesum, Harlingen, Leeuwarden, Emmen, Deventer, Daarlerveen of 

Hardenberg, Emmeloord of Urk, Dalfsen, Arnhem, Bunschoten, Haarlem, Gouda niet te denken zijn 

aan streekscholen? Zouden Amsterdam, Giessendam en Axel niet zelfstandige lagere scholen kunnen 

stichten?’135  

De cijfers laten zich niet zo gemakkelijk interpreteren in termen van een groot of klein 

draagvlak, te meer omdat de cijfers van het voortgezet onderwijs niet meegenomen kunnen worden 

in de analyse. Het voortgezet onderwijs was nog volop in opbouw, waardoor voor veel vrijgemaakten 

de keuzemogelijkheid van vrijgemaakt voortgezet onderwijs nog niet bestond. In alle voorzichtigheid 

kan gesteld worden dat het vrijgemaakt onderwijs ondanks de bescheiden start voldoende draagvlak 

kende. Een grote groep vrijgemaakten had er blijkbaar vertrouwen in. Het idee van die ene kerk 

verbonden aan die ene school bood voldoende zekerheid. In veel gevallen was de overstap naar een 

vrijgemaakte school niet groot. De verschillen waren in pedagogisch-didactisch opzicht nihil. Het 

toetreden tot een meer geïsoleerde vrijgemaakte schoolgemeenschap zagen velen ook niet als een 

belemmering. Er was met andere woorden draagvlak voor het vrijgemaakt onderwijs in wording. Er 

was sprake van een gestage groei. Of dit zou doorzetten, moest nog blijken. De eerste vooruitzichten 

waren hoopgevend, maar in de vrijgemaakte kerken liepen de spanningen inmiddels hoog op, met 

een groot afbreukrisico voor het draagvlak onder vrijgemaakten voor het vrijgemaakt onderwijs.  

                                                           
134 Archief VGOL. [41.06], Kweekschool-Commissie, Statistiek A en C, 28. 
135 Archief VGOL. [41.06], Kweekschool-Commissie, 28. 
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8.3 Een kerkelijke breuk  

In de vrijgemaakte kerken was er al vanaf de Vrijmaking verschillen van mening over de betekenis 

van de Vrijmaking voor de samenleving. Deze verschillen werden in de loop der jaren niet kleiner, 

maar eerder groter. Er ontstond steeds breder een radicale gedachte dat de Vrijmaking gezien moest 

worden als een doorgaande reformatie voor het hele leven vanuit de kerk, die vorm kreeg in de 

oprichting van vrijgemaakte maatschappelijke organisaties. Deze gedachte stuitte op verzet van een 

groep die dit isolationistische streven verwierp. Hierdoor liepen de spanningen in de vrijgemaakte 

kerken op. Met de kwestie rond ds. A. van der Ziel uit Groningen explodeerde de zaak. Hij ging als 

vrijgemaakt predikant in tegen het besluit van zijn eigen kerkenraad door met synodale collega’s uit 

de stad informele gesprekken aan te gaan over eenwording. De kerkenraad schorste hem daarop, 

overigens tegen het advies in van de genabuurde kerk en classis. De kerkenraad wendde zich tot de 

Generale Synode van Rotterdam-Delfshaven van 1964. Op de vooravond van de synode kreeg Van 

der Ziel steun van 650 medestanders, die een ‘Getuigenis’ afgaven aan de synode:  

 

De toegenomen spanningen in onze kerken en de voortgaande verwijdering tussen broeders 

van hetzelfde huis vervullen ons met zorg en vormen aanleiding ons tot U te wenden met het 

navolgende getuigenis. Hoewel bij onze gezamenlijke strijd in de Vrijmaking een bepaalde 

kerkbeschouwing niet in het geding was, kenmerkte onze kerkelijke samenleving zich al 

spoedig in sterke mate door de opvatting van een aantal broeders dat de confessionele 

trouw geen ruimte laat tot verschil van visie op de kerk en daarmede samenhangend op de 

Vrijmakingsdaad van 1944/45.136  

 

Met dit getuigenis vroegen de ondertekenaars om meer vrijheid binnen de vrijgemaakte kerken ten 

aanzien van het begrip ware kerk en om meer verbondenheid met de synodale kerk.  

 De synode steunde met de kleinst mogelijke meerderheid (14-13) de kerkenraad van 

Groningen-Zuid en verwierp de bezwaren tegen de schorsing. De dertien tegenstanders vonden dat 

de grootst mogelijke minderheid niet op deze manier mocht worden weggestemd. De partijschap 

was groot. Er werd apart vergaderd, apart gegeten en uiteindelijk vertrokken de tegenstemmers naar 

huis en werden in hun plaats de secundi-afgevaardigden opgeroepen om de synode te bemannen. De 

Reformatie en het Gereformeerde Gezinsblad bleven achter het synodebesluit staan, dat in lijn was 

met het idee dat de Vrijmaking een doorgaande reformatie was, die betekenis zou moeten krijgen op 

alle terreinen van het leven, inclusief het onderwijs.137 

                                                           
136 De brief ‘Getuigenis’ is gedateerd op 21 maart 1964. Ze is gericht aan De Gereformeerde Kerken 
(vrijgemaakt) in Nederland, en al haar leden.  
137 R. Kuiper, ‘Vrijmaking of wederkeer’, Vuur en vlam, [Deel 1], 40-44. 
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Door deze actie van de synode in 1964 nam de onrust toe in de vrijgemaakte kerken. Op 

Hervormingsdag 31 oktober 1966 verscheen er een ‘Open Brief’ van de hand van ds. B.J.F. Schoep, 

die gericht was aan de kerkelijke gemeente van ds. A. van der Ziel. De ondertekenaars, vijfentwintig 

personen waaronder negentien predikanten, staken met een solidariteitsverklaring ds. Van der Ziel 

een hart onder de riem.138 Zij steunden zijn pogingen tot hereniging en ze ageerden fel tegen de 

zogenaamde vrijmakingsideologie:  

 

Deze weg is bepaald vanuit een geloof, dat in en na de vrijmaking diep wortel heeft 

geschoten in het hart van vele vrijgemaakten: nl. dat onze Heer Jezus Christus door de 

Vrijmaking van 1944 en volgende jaren een nieuw werk van kerkreformatie heeft ten uitvoer 

gelegd. Midden in onzuivere ontwikkelingen van het Gereformeerde leven heeft Hij door de 

Vrijmaking genadig ingegrepen en Zijn volk opnieuw in vrijheid gesteld. Opdat dit volk nu 

achter Hem aan, vernieuwd en vernieuwend, zich voor Christus' zaak zou inzetten. Dit geloof 

heeft de beleving van de Vrijmaking als een noodzakelijke maar niettemin pijnlijke breuk met 

broeders van éénzelfde huis sterk verdrongen. En het is nog steeds bezig welhaast elk 

gevoelen te verstikken dat in nood over de verdeeldheid van Gods kinderen rept van 

pogingen tot verzoening en herstel, langs wegen van recht en vergevingsgezindheid, door  

  middel van gesprek en conferentie.139 

 

De brief was een kritiek op het besluit van de Synode van Rotterdam-Delfshaven. Hij was een 

uiting van de grote verdeeldheid in de vrijgemaakte kerken. De brief raakte ook de eerstvolgende 

synode, die van Amersfoort-West in 1967, aangezien de opsteller, Schoep, was afgevaardigd namens 

de kerken van Noord-Holland. De synode besloot na langdurig vooroverleg achter gesloten deuren 

tot het niet toelaten en het uitsluiten van ds. Schoep, waarmee ook impliciet de ‘Open Brief’ werd 

afgewezen.140  

De synode beschouwde de ondertekening van de ‘Open Brief’ als een ter discussie stellen van de 

belijdenisgeschriften. In navolging van de synode volgden schorsingen door de plaatselijke 

kerkenraden van predikanten die mede hadden ondertekend. Het leidde tot een breuk in de 

vrijgemaakte kerken. De buiten het verband geraakte kerken (met ongeveer 23.000 leden) vormden 

een nieuw kerkverband, eerst onder de naam Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt buiten verband), 

                                                           
138 G. van den Brink en H.J. van der Kwast, Een kerk ging stuk. Relaas van de breuk die optrad binnen de 
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in de jaren 1967-1974 (Amsterdam 1992) 66-72. 
139 De tekst komt uit de ‘Open Brief’ die een grote rol heeft gespeeld in het conflict binnen de Gereformeerde 
Kerken (vrijgemaakt), dat in 1968 tot een scheuring leidde. De brief wordt doorgaans gedateerd op 31 oktober 
1966. 
140 Van den Brink en Van der Kwast, Een kerk ging stuk, 105-110. 
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later Nederlands Gereformeerde Kerken genaamd.141 Hiermee daalde het aantal leden van de 

Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) van 107.000 in 1967 naar 84.845 leden in 1971.142 

 

 

Bron: J. de Graaf en G.J. de Graaf (samenst.), 50 jaar Handboek. Overzicht van predikanten en 
ledenaantallen in de Gereformeerde Kerken sinds de Vrijmaking (Goes 1996) 49. 

 

8.4 Het verlies  

In het bijzonder in de provincies Overijssel, Gelderland, Noord-Holland en Zuid-Holland raakten de 

vrijgemaakte kerken veel kerkleden kwijt aan de Nederlands Gereformeerde Kerken. In totaal ging 

het bijna om 19 procent.143 

 

Tabel 10: Provincies met grootste ledenverlies van GKv tussen 1967 en 1971 

Provincies Verlies van kerkleden In procenten 
Noord-Holland 4.299 56 % 

Gelderland 3.541 43 % 
Overijssel 6.395 28 % 
Zuid-Holland 4.940 27 % 
Totaal 19.175  

Bron: J. de Graaf en G.J. de Graaf (samenst.), 50 jaar Handboek. Overzicht van predikanten en ledenaantallen in de 
Gereformeerde Kerken sinds de Vrijmaking (Goes 1996) 49. 

 

                                                           
141 E.G. Hoekstra en M.H. Ipenburg, Handboek Christelijk Nederland. Kerken, gemeenten, samenkomsten en 
vergaderingen (Kampen 2008) 234-235. In 1969 plaatsen bijna 100 predikanten zich buiten het vrijgemaakt 
kerkverband.  
142 50 jaar Handboek, 49. 
143 50 jaar Handboek, 43-44, 46-47. 
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In de provincie Overijssel ontstonden grote Nederlands Gereformeerde Kerken in Kampen en 

Zwolle. Zo verloren de vrijgemaakte kerken in Kampen meer dan 3.000 leden en in Zwolle meer dan 

1.000 leden aan de Nederlands Gereformeerde Kerken. In Zwartsluis raakte de vrijgemaakte kerk 

meer dan 300 leden kwijt en hield op te bestaan. De grote kerken in en rond Hardenberg en 

Enschede bleven hoofdzakelijk vrijgemaakt.144 

 

Tabel 11: Plaatsen in Overijssel met grootste ledenverlies van GKv tussen 1967 en 1971 

Plaatsen  1967 1968 1969 1970 1971 
Kampen 3.585 3.570 546 579 624 

Zwartsluis 309 0 0 0 0 
Zwolle  2.267 2.275 2.275 1.100 1.061 
Totaal 6.161 5.845 2821 1679 1685 

Bron: J. de Graaf en G.J. de Graaf (samenst.), 50 jaar Handboek. Overzicht van predikanten en ledenaantallen in de 
Gereformeerde Kerken sinds de Vrijmaking (Goes 1996) 43 

 

In Gelderland krompen de vrijgemaakte kerken in de plaatsen Wapenveld en Wezep; in 

Wapenveld met 700 en in Wezep met meer dan 1.100 leden, wat neerkwam op bijna de gehele kerk. 

Daarnaast werden veel vrijgemaakte leden in Apeldoorn en Ede Nederlands Gereformeerd, een 

vermindering met ruim 75 procent over de jaren 1967-1971. Alleen de vrijgemaakte kerk rond 

Hattem, met meer dan 1.100 leden, bleef vrijgemaakt.145 

 

Tabel 12: Plaatsen in Gelderland met grootste ledenverlies van GKv tussen 1967 en 1971 

Plaatsen 1967 1968 1969 1970 1971 
Apeldoorn 559 595 667 192 264 
Ede 438 447 160 196 216 
Wapenveld 805 805 813 96 96 
Wezep 1.183 1.221 1.221 66 78 
Totaal 2985 3068 2861 550 654 

Bron: J. de Graaf en G.J. de Graaf (samenst.), 50 jaar Handboek. Overzicht van predikanten en ledenaantallen in de 
Gereformeerde Kerken sinds de Vrijmaking (Goes 1996) 44 

 

In de provincie Noord-Holland was het beeld divers. In de steden Amstelveen, Amsterdam, Haarlem, 

Hilversum en Zaandam gingen veel leden over naar de Nederlands Gereformeerde Kerken. De 

vrijgemaakte kerken in Aalsmeer, Haarlemmermeer-Oostzijde, Hoorn, Koog-Zaandam, Krommenie, 

Oostzaan, Santpoort, Wieringermeer, Wormer en Wormerveer verdwenen helemaal, als gevolg van 

                                                           
144 50 jaar Handboek, 43. 
145 50 jaar Handboek, 44. 
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een teruggang met bijna 80 procent over de jaren 1967-1971. Den Helder bleef als enige relatief 

grote kerk over, met ruim 400 leden.146 

Tabel 13: Ledenaantallen GKv in Noord-Holland tussen 1967 en 1971 

Plaatsen 1967 1968 1969 1970 1971 
Aalsmeer 107 118 0 0 0 
Amstelveen 488 498 141 152 164 
Amsterdam* 1956 1909 464 520 570 
Haarlem 466 530 212 198 222 
Haarlemmermeer-Oostzijde 315 332 0 0 0 

Hilversum 243 210 80 80 79 
Hoorn 59 67 0 0 0 
Koog-Zaandijk 98 92 0 0 0 
Krommenie 449 450 89 93 100 
Oostzaan 100 104 0 0 0 
Santpoort 65 0 0 0 0 
Wieringermeer 153 165 0 0 0 
Wormer 443 456 0 0 0 
Wormerveer 155 111 0 0 0 
Zaandam 272 328 145 162 162 
Totaal 5369 5370 1131 1205 1297 

      

* Amsterdam-Centrum, -West en -Noord      

Bron: J. de Graaf en G.J. de Graaf (samenst.), 50 jaar Handboek. Overzicht van predikanten en ledenaantallen in de 
Gereformeerde Kerken sinds de Vrijmaking (Goes 1996) 46 

 

De provincie Zuid-Holland kende ook een aantal uitschieters met Den Haag, Schiedam, Langerak en 

Leerdam. Deze kerken daalden sterk in ledenaantallen. De vrijgemaakte kerken in Den Haag liepen 

terug naar 693 leden in 1971, wat een verlies van 50 procent betekende. Die van Schiedam naar 93 

leden, en deze sterke teruggang gold ook voor de kerken in Langerak en Leerdam. De andere kerken 

in de provincie daalden gemiddeld met enkele tientallen leden per kerk tot 1971.147  

De vrijgemaakte kerken hadden in vier provincies, Overijssel, Gelderland en Noord- en Zuid-

Holland, veel leden verloren, waaronder in de grote steden Amsterdam, Den Haag en Haarlem. In de 

kleinere steden als Apeldoorn, Hilversum en in Kampen, maar ook in Heerde en Wapenveld kozen 

eveneens velen ervoor om ‘buiten verband’ te worden. Het moest nog blijken welke gevolgen dit had 

voor het vrijgemaakt onderwijs.  

                                                           
146 50 jaar Handboek, 46. 
147 50 jaar Handboek, 47. 
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8.5 De gevolgen van de kerkscheuring  

In de provincie Overijssel verlieten absoluut gezien de meeste mensen de vrijgemaakte kerken. Hier 

waren de gevolgen het grootst voor de plaatsen Kampen en Zwolle. Toch bleven de gevolgen voor 

het vrijgemaakt onderwijs beperkt, omdat vooral in Kampen vrijgemaakten trouw waren gebleven 

aan het christelijk onderwijs. De radicale visie had in deze plaatsen geen grote aanhang verworven. In 

kleinere plaatsen als Zwartsluis en Wapenveld was geen vrijgemaakte school gesticht en daar was na 

de kerkscheuring ook geen kans meer op. In Gelderland verloren de vrijgemaakte kerken 43 procent 

van hun leden, in het bijzonder in de plaats Wezep. In Wezep kwam de ‘zwaar bevochten’ 

vrijgemaakte school buiten het LVGS te staan, omdat de vrijgemaakte kerk bijna in haar geheel 

buiten verband werd. In deze provincie bleef alleen de relatief grote school in Hattem over. Toch 

verloor het vrijgemaakt onderwijs feitelijk niet veel leerlingen, omdat veel ouders die buiten het 

verband van de vrijgemaakte kerken raakten hun kinderen daarvoor al niet naar vrijgemaakte 

scholen stuurden.148 

In Zuid-Holland bleef de stichting van scholen na 1970 duidelijk achter in vergelijking met 

bijvoorbeeld de provincie Groningen. In Zuid-Holland brak meer dan een kwart van de leden met de 

vrijgemaakte kerken, wat het draagvlak niet deed toenemen. In Noord-Holland verloren de 

vrijgemaakte kerken 56 procent van hun leden aan de Nederlands Gereformeerde Kerken. Ook hier 

zonder grote gevolgen voor het vrijgemaakt onderwijs, omdat in deze provincie nauwelijks 

vrijgemaakte scholen waren ontstaan, met uitzondering van Den Helder en Amsterdam. Dit waren 

echter nog kleine scholen en ze zouden dat ook blijven. Het draagvlak was en bleef klein in gebieden 

waar veel kerken buiten het verband van de vrijgemaakte kerken raakten.149 

De kerkscheuring had diepe sporen nagelaten in het leven van veel betrokkenen. De schade 

voor het vrijgemaakt onderwijs bleek na de scheuring mee te vallen, omdat de vrijgemaakte kerken 

juist veel leden verloren in die gebieden waar ondanks de aanwezigheid van grote vrijgemaakte 

kerken geen vrijgemaakt onderwijs was ontstaan. De radicale vrijgemaakten hadden wel veel 

tegenstand gekregen van de groep die nu uit het verband trad. Nu deze groep, waaronder de 

betrokkenen bij het blad Contact, uit de vrijgemaakte kerken waren verdwenen, was het wellicht 

eenvoudiger om de blijvers te overtuigen van de noodzaak van eigen onderwijs. Een nieuwe 

eensgezindheid én isolement zouden de uitbouw ervan eerder kunnen sterken dan schaden.  

  

9. CONCLUSIES  

De opbouwfase is voor de radicale voorstanders van cruciaal belang geweest. Ze hadden eerder al 

om strategische redenen gekozen voor de oprichting van landelijke organisaties als het LVGS en de 

                                                           
148 50 jaar Handboek, 43. 
149 50 jaar Handboek, 46- 49. 
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VGOL. Daarbij hadden ze te maken met tegenstand in eigen gelederen, hoewel de overheid bereid 

was om de nodige subsidies te verstrekken op basis van de erkenning van de eigen onderwijsrichting. 

Voor de radicale voorstanders was het benadrukken van een doorgaande reformatie een belangrijke 

argument om meer vrijgemaakten te overtuigen van de noodzaak van vrijgemaakt onderwijs. Deze 

norm leidde tot spanningen, omdat velen niet om die reden vrijgemaakt waren geworden en deze 

norm ook niet alsnog wilden erkennen.  

 De voorstanders kozen heel bewust voor een continuering van wat werd gezien als de oude 

lijn. Het betrof de gedachte dat de afgescheiden kerkscholen van 1834, met hun nadruk op het 

veiligstellen van de gereformeerde geloofsopvoeding vanuit de kerk, de meest zuivere weg hadden 

gekozen. De radicale voorstanders ambieerden geen onderwijskundige experimenten of 

vernieuwingen. Ze wilden ‘eigen’ scholen om de kerkelijke lijn gevat in doop en verbond 

‘onversneden’ te vertalen naar de opvoeding in gezin en school. Het LVGS stuurde in dit proces en 

had daarbij weinig oog voor bestaande hechte leefgemeenschappen rond scholen in dorpen en 

steden. De oude gereformeerde scholen waarvan de ouders bijna allemaal vrijgemaakt waren 

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

meeste scholen, ondanks de opvallende inspanningen van plaatselijke predikanten ten gunste van 

het LVGS, voor een eigen route om rond de school ‘de boel bij elkaar te houden’. Pas na lange tijd en 

met soepele aanpassingen schaarden deze verenigingen zich onder het LVGS. 

 Het LVGS had met de nieuwe vrijgemaakte scholen meer succes. De oprichters daarvan 

profiteerden van de beschikbare vrijgemaakte onderwijsorganisatie als het LVGS en de VGOL om te 

kunnen overgaan tot schoolstichting. Bovendien was het LVGS in staat om streekscholen te 

realiseren, om zo te komen tot een ‘landelijk’ dekkend netwerk van scholen. Verwijten als ‘sektarisch 

drijven’ en het stimuleren van ‘kinderkruistochten’ werden genegeerd, want het ging de radicale 

voorstanders om een hoger doel. Daarbij hoorden onbegrip, tegenstand en opoffering. Ze spraken 

zelfbewust van ‘verbondsonderwijs’ als de eigenheid van hun gereformeerde onderwijs. Dat bleek in 

de praktijk niet onderscheidend, want in haar vormgeving bleef de nieuwe vrijgemaakte school de 

oude gereformeerde school van vroeger. De vrijgemaakte scholen namen vragen van godsdienst en 

geloof in de lijn van J. Waterink nadrukkelijk mee in het denken over de theorie en praktijk van het 

opvoeden. De werkelijkheid was dus in strijd met het beeld dat het vrijgemaakt onderwijs van 

zichzelf gaf, namelijk dat ze iets anders bood.  

Het was in de beginjaren van het vrijgemaakt onderwijs behelpen met de huisvesting, 

materialen, methoden en met het vinden van bevoegde leerkrachten. De overheid werkte in bijna 

alle opzichten goed mee, op basis van bestaande onderwijswetgeving, met aandacht voor structuur, 

ordening en facilitering. Tijdens de wederopbouw van de Nederlandse samenleving na de oorlog was 

er in het algemeen schaarste aan gebouwen, goederen en geld. De vrijgemaakte initiatieven hadden 
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daar ook onder te lijden. Er ontstonden aan vrijgemaakte zijde geen nieuwe ideeën ten aanzien van 

pedagogiek en didactiek. De Bijbel werd vooral gebruikt als norm van waaruit het schoolonderwijs 

kon worden vormgegeven, in de lijn van A. Janse. Maar de Bijbel bleek niet als pedagogiek- en 

didactiekboek te kunnen functioneren. Feitelijk werd het oude kerkideaal van de christelijke 

leerstofgerichte school aangehangen, zij het met een fris enthousiasme en nieuwe bezieling.  

In de periode 1950-1970 groeide het vrijgemaakt onderwijs. Toch moest er verdere groei 

plaatsvinden om het kleinschalige begin van het vrijgemaakt onderwijs niet in gevaar te brengen. Van 

alle vrijgemaakte kinderen tussen de zes en achttien jaar volgde in 1962 56 procent vrijgemaakt 

onderwijs. Dit onderwijs bleef een risicovolle onderneming zolang er in eigen huis verdeeldheid was. 

Hoewel de kerkelijke scheuring van 1968-1969 een substantieel verlies van het aantal vrijgemaakten 

betekende, zorgde het uiteindelijk juist voor meer eenduidigheid inzake het onderwijs: 

vrijgemaakten volgen vrijgemaakt onderwijs! Het vrijgemaakt onderwijs was toekomstbestendig, 

aldus de stellige overtuiging van de radicale vrijgemaakten.
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6. Overvloed en onbehagen in het vrijgemaakt onderwijs, 1970-1985 
 

1. INLEIDING 

Na de kerkscheuring van eind jaren zestig werd het vrijgemaakt onderwijs het vanzelfsprekende 

kader voor de vrijgemaakten. Het Christelijk Nationaal Schoolonderwijs (CNS), het Gereformeerd 

Schoolverband (GSV) en de Vereniging voor Christelijk Volksonderwijs (CVO) traden per 7 november 

1968 toe tot de Besturenraad van het Protestants Christelijk Onderwijs. Deze nieuwe organisatie ging 

uit van de Bijbel volgens het belijden van de Reformatie.1 Het vrijgemaakt onderwijs was in 1960 

gelegitimeerd met zijn exclusieve binding aan de vrijgemaakte kerken. Deze legitimatie en de nieuwe 

samenwerking binnen het christelijk onderwijs versterkten het argument dat vrijgemaakte 

verbondskinderen thuishoorden op vrijgemaakt onderwijs. Zo zag R. de Boer, directeur van het in 

1972 opgerichte Gereformeerd Pedagogisch Centrum (GPC), de kerkelijke binding met de 

vrijgemaakte kerken als een belangrijk ‘toetsbaarheidsaspect’ en ‘aanspreekbaarheidsaspect’ van de 

GPC-identiteit. Deze kerken werden door hem precies omschreven als ‘de Gereformeerde Kerken in 

Nederland binnen het verband waarvan de Generale Synode in de jaren [1969 en 1970] te 

Hoogeveen is gehouden.’2 De uitgedunde vrijgemaakte kerken waren meer eensgezind en 

vastberaden dan ooit. Zo maakte het Nederlands Dagblad in 1970 melding van een recordaantal 

bezoekers (ruim 13.000) aan de traditionele ‘Schooldag’ in Kampen.3 

Er was in het vijfentwintigste jaar na de Vrijmaking veel dat het hart had bewogen, schreef D. 

Deddens in het eerste jaaroverzicht van de vrijgemaakte kerken dat verscheen na de scheuring:  

 

Dat broeders, die wij liefhadden en in achting hielden vanwege hun ambt en hun werk, en 

dat zoveel duizenden broeders en zusters in den lande, niet meer tot de kerkelijke 

gemeenschap behoren, grijpt diep aan. Is er één dag voorbijgegaan, waarin de pijn niet werd 

gevoeld? Hoeveel verdriet is er ook in vele families en gezinnen weer ontstaan; evenals een 

kwart eeuw geleden bleven ook in deze kringen de gevolgen niet bespaard. Het hart blijft 

uitgaan naar hen, met wie wij voor kort gezeten hebben aan de ene tafel des Heren.4  

 

                                                           
1 B. Vreeburg, ‘Religieuze socialisatie en onderwijsverzuiling’, Verzuiling in het onderwijs, 205. 
2 R. de Boer, ‘Tien jaar Gereformeerd Pedagogisch Centrum, in: R. de Boer (red.), In dienst van de scholen 
(Kampen 1982) 29-30. 
3 ‘Ruim 13.000 bezoekers overstroomden Kampen’, Nederlands Dagblad 27 (1 oktober 1970) 4. Deze jaarlijkse 
Schooldag was bedoeld om het werk van de vrijgemaakte Theologische Hogeschool aan de Broerderweg 15 te 
Kampen te ondersteunen.  
4 D. Deddens, ‘Jaaroverzicht’, in: D. Deddens (red.), Handboek 1970, ten dienste van de Gereformeerde Kerken 
in Nederland (Goes 1970) 196-197.  
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Naast de pijn en het verdriet werd de breuk door veel vrijgemaakten ook als een bevrijding ervaren. 

De strijd leek voorbij, na het vertrek van de critici kon weer gebouwd worden. In het jaaroverzicht 

van de vrijgemaakte kerken over 1970 maakte de hoogleraar J. Kamphuis de balans op:  

 

Allen ontvangen in de heilige doop het merk- en veldteken van Christus. Die doop wordt in 

de kèrk bediend, zoals ook het Evangelie van de levensredding in de kèrk wordt verkondigd. 

Maar we blijven altijd dit merk- en veldteken dragen. Het uniform van Christus kan nooit 

worden afgelegd. Die geloofsovertuiging deed na de vrijmaking op allerlei levensgebied 

zoeken naar de ‘waarachtige reformatie van het Evangelie’. Zo ontvingen wij onze 

gereformeerde scholen en organisaties en stichtingen en bonden.5  

 

Dit strookte met de gedachte dat met de Vrijmaking de oude gereformeerde school was 

veiliggesteld.  

Kamphuis benadrukte om nu trouw te blijven aan de keuze die met de Vrijmaking was 

gemaakt. De vrijgemaakten hadden in zijn ogen als bevestiging hiervan al veel zegen ontvangen.6 Het 

LVGS vertegenwoordigde 13.600 leerlingen, van kleuterscholen tot voortgezet onderwijs, en er kon 

nu volgens J. Smallenbroek verder uitgebouwd worden. Smallenbroek sprak als voorzitter van het 

LVGS over nieuw elan.7 Ook de Gereformeerde Vereniging van Onderwijzers, Leraren en 

Kleuterleidsters (GVOLK), die eind 1968 was opgericht na een conflict in de oude Vereniging van 

Gereformeerde Onderwijzers en Leraren (VGOL), kende een ledengroei. De publicatie van het 

rapport over het Voorontwerp van een Wet op het Basisonderwijs in 1970 werd aangegrepen om 

duidelijk te maken dat de uitbouw van de eigen richting nu pas goed begon. Zo stelde de voorzitter 

van de GVOLK, S.J. Sietsma, ambitieus: ‘In het verleden is de aandacht te zeer geconcentreerd 

geweest op de “trouw aan Schrift en belijdenis”. Je kunt echter niet aan de gang blijven met cement 

storten in het fundament, je moet ook eens gaan bouwen.’8  

Na 1970 kon er zonder grote tegenwerking doorgebouwd worden op wat nu onweersproken 

gezien werd als de kerkgebonden basis die de oprichters van het eerste uur hadden gelegd. Maar er 

dreigde nieuw gevaar, want hoe zou het vrijgemaakt onderwijs zich opstellen tegen de achtergrond 

van een ‘socialistische’ overheid die, met hernieuwde burgerschapsidealen, steeds meer ging 

ingrijpen in het onderwijs? Hoe werden de initiatieven in het onderwijs en de gewenste 

                                                           
5 J. Kamphuis, ‘Jaaroverzicht’, in: J. Kamphuis (red.), Handboek 1971, ten dienste van de Gereformeerde Kerken 
in Nederland (Goes 1971) 226.  
6 Kamphuis, ‘Jaaroverzicht’, Handboek 1971, 227.  
7 ‘Jaarvergadering Landelijk Verband Geref. Schoolverenigingen’, Nederlands Dagblad 27 (16 maart 1971) 3. 
8 ‘Wij willen ambassadeurs en soms missionarissen zijn van ons Gereformeerde onderwijs’, Nederlands 
Dagblad 27 (7 november 1970) 8.  
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maatschappelijke veranderingen getaxeerd? Welke rol speelde het GPC daarin? Wat was het eigene 

van het vrijgemaakt onderwijs en was het mogelijk om aansluiting te vinden bij de eigen tijd? Zou het 

lukken om vanuit de godsdienstige levensbeschouwelijke identiteit een eigen pedagogiek en 

didactiek te ontwikkelen? Zou er voldoende draagvlak onder vrijgemaakten blijven voor vrijgemaakt 

onderwijs? Dit hoofdstuk beantwoordt de vraag: hoe is de uitbouwfase van het vrijgemaakt 

onderwijs in eigenheid versus staatsburgerschap tussen 1970-1985 in vorm en inhoud te duiden 

tegen de achtergrond van een ingrijpende overheid in het onderwijs? 

Als belangrijke achtergrond bij het vrijgemaakt onderwijs wordt eerst het streven van de 

overheid om het onderwijs te hervormen en te transformeren besproken in paragraaf 2. Het 

ontstaan en de betekenis van het GPC voor het vrijgemaakt onderwijs volgt daarna en de groei van 

het vrijgemaakt onderwijs komt in de paragrafen 4 en 5 aan de orde. Daarna worden de reacties op 

meer overheidsinvloed in het onderwijs besproken en gewogen. In paragraaf 7 wordt het eigene van 

het vrijgemaakt onderwijs onderzocht. Vervolgens wordt in paragraaf 8 de vraag beantwoord of het 

vrijgemaakt onderwijs in het midden van de jaren tachtig, met de komst van de basisschool en het 

voortgezet basisonderwijs, in rapport met de tijd komt. Het hoofdstuk wordt met een concluderende 

paragraaf afgesloten.  

 

2. DE NEDERLANDSE ONDERWIJSPOLITIEK 

2.1 Roep om verandering 

De sterke veranderingsgezindheid die de West-Europese samenlevingen in de jaren zeventig trof, 

kwam niet onverwachts naar boven. Dat gebeurde in het perspectief van groeiende welvaart en 

economisch optimisme. Scholen werden gedemocratiseerd door de invoering van schoolraden, 

waarin leraren, leerlingen en ouders vertegenwoordigd waren. Er deden zich in 1970 stakingen voor, 

zelfs in het lager onderwijs. Activistische scholieren gingen zich organiseren en er werden 

demonstraties gehouden. Daarbij kwam dat de kabinetten-Biesheuvel I en II (1971-1973) drastisch 

gingen bezuinigen. Dit zorgde begin jaren zeventig voor een gepolitiseerd klimaat in de 

onderwijswereld. Na het aantreden van het progressieve kabinet-Den Uyl (1973-1977) werd vooral 

ingezet op de vernieuwing van het voortgezet onderwijs, onder meer door de invoering van een 

nieuwe middenschool, die moest bijdragen aan een rechtvaardige en democratische maatschappij.9  

Onder leiding van J.M. den Uyl (PvdA) kwam in 1973 voor het eerst in de Nederlandse 

geschiedenis een door linkse partijen overheerst kabinet tot stand. Onder de leus ‘spreiding van 

kennis, inkomen en macht’ werd een gewaagd en controversieel hervormingsprogramma opgezet 

door versterking van de overheidsinvloed in het bedrijfsleven en het onderwijs, meer 

                                                           
9 Hellema, Nederland en de jaren zeventig, 39-46. 
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medezeggenschap en vermindering van maatschappelijke ongelijkheid.10 De overheid wilde in het 

verlengde hiervan brede maatschappelijke discussies op gang brengen.  

Er ontstond in de jaren 1970-1985 een grote vraag naar onderwijs, mede door de verlenging 

van de leerplicht naar negen jaar in 1971 (waarvan steeds twee partieel), naar tien jaar in 1975, naar 

twaalf jaar in 1985.11 In 1950 volgde 45,2 procent van de twaalf- tot achttienjarigen 

vervolgonderwijs. Dit percentage was in 1970 opgelopen naar 75,5, en naar 85,4 procent in 1990. 

Door de maatschappelijke veranderingen formuleerde de overheid begin jaren zeventig andere 

denkbeelden over de structuur en vooral over de inhoud van het Nederlandse schoolsysteem. De 

overheid deed voor 1970 niet aan inhoudelijke vernieuwing, vanwege het respect voor de 

grondwettelijke rechten van de vrijheid van onderwijs. Daartoe behoorden vrijheid van richting en 

ook van inrichting. Inmenging in de inhoud van het onderwijs, door bijvoorbeeld wetgeving van 

onderwijsvernieuwing te stimuleren, had tot ver in de twintigste eeuw geen politiek draagvlak. Het 

bijzonder onderwijs bleef, gesteund door confessionele partijen, beducht voor staatspedagogiek. 

Vooral het feit echter dat de school voor het eerst en masse werd bezocht door leerlingen uit milieus 

waar het volgen van onderwijs geen traditie was, vereiste volgens velen in Den Haag een ander 

schoolstelsel met een andere inhoud. Het brede onderwijsveld zag de noodzaak van een ander 

schoolstelstel zeker in, maar er ontstond weerstand tegen voorstellen ten aanzien van de inhoud.12  

2.2 Onderwijs moet de maatschappij verbeteren 

In 1970 publiceerde staatssecretaris J.H. Grosheide, die van ARP-huize was, het Voorontwerp van een 

wet op het Basisonderwijs, als concreet uitvloeisel van de Mammoetwet. Uitgangspunt was dat het 

onderwijs moest worden afgestemd op de individuele ontwikkeling van het kind. De leerling kwam 

meer centraal te staan. Op basis van nieuwe gezagsverhoudingen werd in de jaren zeventig de 

geïndividualiseerde samenleving opgebouwd. Het onderwijs kreeg als taak om de leerlingen op te 

voeden tot geëmancipeerde burgers. De middenschool, het nieuwe heterogene schooltype voor alle 

leerlingen tussen de twaalf en de vijftien, moest de emancipatie en zelfontplooiing van de scholieren 

bevorderen.13 De school richtte zich vooral op de ontwikkeling van cognitieve bekwaamheden, naast 

creatief-artistieke en sociaal-communicatieve vaardigheden. In de nieuwe wet werd gesproken over 

de vormgeving van het schoolwerkplan voor het lager onderwijs. Dit plan moest onder meer bestaan 

uit de leer- en ontwikkelingsdoelen van de school, de keuze van de leerstof, de gebruikte didactische 

werkvormen, een aanpak van moeilijke leerlingen in afstemming met het speciaal onderwijs en een 

                                                           
10 Wielenga, Geschiedenis van Nederland, 343. 
11 Bakker, Noordman, Rietveld-van Wingerden, Vijf eeuwen opvoeden in Nederland, 502. 
12 Dodde, Dag, mammoet!: Verleden, heden en toekomst van het Nederlandse schoolsysteem, 118-120. 
13 Mellink, Worden zoals wij, 23. 
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beschrijving van de interne schoolorganisatie. De maatregelingen waren erop gericht om het 

onderwijs te verbeteren.14 

In 1975 en 1977 werden er twee nota’s gepresenteerd, de Contourennota en de Vervolg-

Contourennota, die waren bedoeld als discussienotities om het onderwijs te veranderen. Deze 

onderwijsnota’s gaven uiting aan het politieke streven van het kabinet-Den Uyl om te komen tot 

spreiding van inkomen, kennis en macht. De Regeringsverklaring van 1973 sprak over 

‘maatregelingen gericht op de vermaatschappelijking van het onderwijs, zowel naar mate van 

deelname als naar inhoud.’15 De regering wilde aan alle groepen in de samenleving gelijke kansen 

bieden en er moest meer aandacht komen voor emotionele, expressieve en sociale vaardigheden.16 

Zij wilde meer aandacht geven aan individualiteit, socialiteit en normativiteit. Dit betekende een 

omslag in structuur én inhoud van het onderwijs, waarbij het denkbeeld van de gelijkwaardigheid 

van mensen vervangen werd door de opvatting dat alle mensen gelijk zijn.17 Er werd een nieuwe 

doorlopende leerlijn vanaf de kleutertijd nagestreefd, waardoor de kleuterscholen tot de laagste 

klassen van de nieuwe basisschool gingen behoren. Hierop volgde dan het middenschoolonderwijs, 

dat volgens onderwijsminister J.A. van Kemenade het categorale stelsel van de afzonderlijke scholen 

voor lbo, mavo, havo en vwo moest doorbreken.18 

Eind jaren zestig vond onderwijsvernieuwing en verbetering van het onderwijs in Nederland 

steeds meer weerklank. Het waren vooral de klachten over de slechte onderwijskwaliteit van de 

voorgaande jaren die aanzetten gaven tot vernieuwing en monitoring van leerlingen. De verslagen 

van de inspecties over de jaren vijftig en zestig wijzen dit ook uit. Daarin staan opmerkingen als: ‘het 

onderwijs in de laagste leerjaren moet een overgang vormen tussen het kleuteronderwijs en het 

lager onderwijs. Het onderwijs worde daarom spelmatig ingeleid’, […] ‘het onderwijs houde zoveel 

mogelijk rekening met het verschil in aanleg en tempo, zowel wat het opnemen als het verwerken 

der leerstof betreft’, ‘bevordering ook van de zelfwerkzaamheid’ en ‘bevorderingen van de 

gemeenschapszin: de klas en uiteindelijk de school ademe de sfeer van een harmonisch gezin’.19  

De drie al eerder opgerichte landelijke pedagogische centra, het Christelijk Pedagogisch 

Studiecentrum, het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum en het Katholiek Pedagogisch Centrum, 

dienden steeds meer als denktank voor het onderwijs betreffende deze pedagogisch-didactische 

onderwerpen. De inspectieverslagen rapporteerden met lof over hun inspanningen over de jaren: 

                                                           
14 Postma, Handboek van het Nederlandse Onderwijsrecht, 391-393. 
15 Zie: ‘Regeringsverklaring Kabinet-Den Uyl: Waar visie ontbreekt, komt het volk om’, in: Wij mogen niet 
talmen, 231. 
16 Boekholt, Tweehonderd jaar Onderwijs en de zorg van de Staat, 36.  
17 Dodde, ‘Een lange onderwijsweg’, Het Nederlandse schoolsysteem, 101.  
18 Dodde, Dag, Mammoet!: Verleden, heden en toekomst van het Nederlandse schoolsysteem, 121-123.  
19 Verslag van de hoofdinspecteur in de eerste hoofdinspectie. Provinciën Noordbrabant, Gelderland en 
Limburg. Het onderwijs in Nederland. Verslag over het jaar 1952 (’s-Gravenhage 1954) 419-420. 
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‘De paedogogische centra hebben ook dit jaar wederom veel gedaan om het onderwijs uit zijn 

verstarring te bevrijden.’20 Maar de overheid wilde meer. De overheid wilde samen met deze centra 

en met nieuwe landelijke instituten voor leerplan- en toetsontwikkeling (SLO en CITO) een 

inhoudelijke kwaliteitsslag maken in het terugdringen van het grote aantal zittenblijvers en in het 

verminderen van de uitstroom naar het speciaal onderwijs.21 De Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) 

ging zich bezighouden met het ondersteunen bij de schoolwerkplannen, het beoordelen van 

didactische materialen zoals onderwijsmethoden en lespakketten, en het stimuleren van 

projectonderwijs. De overheid stimuleerde en faciliteerde daarbij ook de regionale 

schoolbegeleidingsdiensten om aan onderwijsverbetering en -vernieuwing te doen, om zo de 

innovatieplannen van de overheid over te brengen naar de scholen.22  

In een zodanig veranderende tijd, met zo veel nadruk op kwaliteitsverbetering en een nieuwe 

toenemende politieke invloed van socialisten in de regering, was het niet vreemd dat onder 

vrijgemaakten het onbehagen groeide. Zij wilden zich hier krachtig tegen teweerstellen, want de snel 

moderniserende samenleving werd, net als eerder de Doorbraak, beschouwd als een groot gevaar 

voor school en kind. Het streven van de overheid om het onderwijs inhoudelijk te versterken op basis 

van een niet gedeeld wereld- en kindbeeld, zette alle seinen op rood. Tegelijkertijd moest er 

praktisch samengewerkt worden met de overheid om de eigen onderwijsinfrastructuur uit te breiden 

met een schoolbegeleidingsdienst.  

 

3. EEN EIGEN GEREFORMEERD PEDAGOGISCH CENTRUM  

3.1 Opkomst Onderwijsbegeleiding  

In de jaren vijftig werden er regionaal, maar ook op plaatselijk niveau, meer instellingen geopend ter 

ondersteuning van het onderwijs in de regio. Deze gemeentelijke instituten of pedagogische centra 

hielden zich bezig met schoolkeuze-adviezen, individueel onderzoek en didactische hulp aan scholen 

om onderwijsvernieuwing te stimuleren. Het aantal instellingen dat de scholen adviseerden nam in 

de jaren zestig en zeventig sterk toe. Deze instituten werden steeds vaker schooladviesdiensten of 

schoolbegeleidingsdiensten (SBD) genoemd. De activiteiten van deze SBD’s richtten zich, naast de 

hulp aan de individuele leerling, steeds vaker op de advisering en begeleiding van de school als 

systeem, de zogenoemde systeembegeleiding. Bovendien kwam er vanaf de jaren zeventig meer 

aandacht voor de plaats van de school in de eigen omgeving.23 

                                                           
20 Verslag van de hoofdinspecteur in de eerste hoofdinspectie. Provinciën Noordbrabant, Gelderland en 
Limburg, Verslag over het jaar 1953, (’s-Gravenhage 1955) 459. 
21 Bakker, Noordman en Rietveld-van Wingerden, Vijf eeuwen opvoeden in Nederland, 522-523. 
22 Boekholt, Tweehonderd jaar Onderwijs en de zorg van de Staat, 30 & 36 en 22-23.  
23 P.N. Karstanje, De verzorgingsstructuur van het onderwijs (Amsterdam/Alphen aan de Rijn 1991) 33-36; De 
Boer, ‘Tien jaar Gereformeerd Pedagogisch Centrum’, In dienst van de scholen, 12-13. 
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 In de Structuurnota van 1974 gaf minister Van Kemenade aan dat een uitbreiding van de 

werkzaamheden van de schoolbegeleidingsdiensten naar het voortgezet onderwijs nodig was. Er 

werden vormen van medefinanciering door het Rijk in het vooruitzicht gesteld. In 1975 was het 

aantal schoolbegeleidingsdiensten gegroeid naar 64. Deze groei werd veroorzaakt door de klachten 

over de slechte onderwijskwaliteit, de maatschappelijke druk op het onderwijs, de behoefte aan het 

doorbreken van het isolement waarin leerkrachten werkten, en het groeiende aantal initiatieven van 

de rijksoverheid ten aanzien van onderwijsvernieuwing. Bovendien werd door de toenemende 

welvaart de bekostiging mogelijk gemaakt. Het streven van de overheid was om te komen tot een 

landelijk dekkend netwerk van regionale diensten. In 1975 verscheen de Discussienota 

Schoolbegeleiding van Van Kemenade. De nota benoemde drie kernfuncties van de 

schoolbegeleidingsdienst: de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijsleerproces in de school, 

de bevordering van een optimale schoolloopbaan van alle leerlingen, en het optimaal functioneren 

van de school in zijn sociale omgeving.24 De SBD’s werden als een eerstelijns dienstverlening 

gepositioneerd ten opzichte van de scholen, waarbij de drie eerdergenoemde landelijke 

pedagogische centra naar richting deze regionale diensten zouden gaan ondersteunen. De 

rijkssubsidie werd gezien als een basisvoorziening, het aanvullende deel zou betaald moeten worden 

door de gemeenten. Pas in 1981 verscheen onder staatssecretaris A.J. Hermes de Rijksregeling 

Subsidiering Schoolbegeleiding.25 

De bekostiging van de schoolbegeleidingsdiensten werd in de nieuwe wetgeving niet 

afgestemd op het ‘verzuilde’ Nederlandse onderwijsbestel. Deze diensten werden niet gedefinieerd 

als onderwijs in de betekenis van het onderwijsartikel van 1917.26 De afstemming vond in de regio 

zelf plaats, doordat de schoolbesturen vertegenwoordigd waren in de besturen van de SBD’s. Daarin 

moesten de richtingen evenredig vertegenwoordigd worden. Het werd gezien als de manier om de 

betrokkenheid van het onderwijsveld te garanderen. Het vrijgemaakt onderwijs, maar ook het 

reformatorisch en het protestants-christelijk onderwijs, was van mening dat uit de nauwe 

verbondenheid tussen school en begeleiding volgde dat het (nieuwe) onderwijsartikel 208 van de 

Grondwet ook op de bekostiging van de SBD’s van toepassing was, want:  

 

Als uitvloeisel van de in artikel 208 van de Grondwet gewaarborgde vrijheid van onderwijs 

dienen de scholen zich te kunnen aansluiten bij een SBD die zij wensen of dienen de scholen 

                                                           
24 Discussienota Schoolbegeleiding (Den Haag 1975); De Boer, ‘Tien jaar Gereformeerd Pedagogisch Centrum’, 
In dienst van de scholen, 13-14. 
25 Karstanje, De verzorgingsstructuur van het onderwijs, 37-38. 
26 Mentink, Vermeulen en Zoontjens, Commentaar op artikel 23 van de Grondwet, [7]. 
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zelf een SBD te kunnen oprichten. Subsidievoorwaarden m.b.t. geografisch gebied en 

inwonerstal zijn dan ook niet slechts irrelevant maar ook principieel onjuist.27  

 

De overheid wilde de samenwerking tussen bijzonder en openbaar onderwijs in SBD’s tot 

uitgangspunt van het subsidiebeleid maken, maar hield wel de optie open van landelijke diensten 

naar richting. Zo’n landelijke dienst zou dan een bijzondere regionale dienst zijn, die scholen in het 

hele land adviseerde die behoorden tot een bepaalde erkende richting. Het betrof scholen die zich 

om godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen niet wilden aansluiten bij een algemene 

schoolbegeleidingsdienst.28 Er kwamen drie van deze bijzondere SBD’s op godsdienstige grondslag: 

het vrijgemaakte Gereformeerd Pedagogisch Centrum (GPC), en daarnaast een reformatorische en 

een protestants-christelijke. Het GPC kreeg een gecombineerde functie van landelijke denktank voor 

pedagogisch-didactische onderwerpen en van regionale schoolbegeleidingsdienst als een 

eerstelijnsvoorziening. Als SBD kreeg het GPC per 1 januari 1982 rijkssubsidie en werd daarmee een 

erkend gesubsidieerd pedagogisch centrum op godsdienstige levensbeschouwelijke grondslag.29 Het 

GPC was echter al tien jaar eerder ontstaan.  

3.2 Het ontstaan van het GPC 

Al vanaf het midden van de jaren zestig werd er binnen het LVGS-bestuur gesproken over een eigen 

pedagogisch centrum dat de vrijgemaakte scholen zou moeten ondersteunen.30 Het bestuur besloot 

de uitvoering van deze wens in 1965 neer te leggen bij de voormalige didactiekcommissie uit 1956. 

Deze stap kreeg echter geen concreet vervolg. In 1967 werd daarom door het LVGS-bestuur besloten 

om een nieuwe commissie te benoemen met dezelfde opdracht om tot de oprichting van een eigen 

studiecentrum te komen. Deze commissie kwam ook niet snel van de grond. Het LVGS-bestuurslid J. 

van der Kolk besloot daarom in 1968, als eerste stap, om zelf een notitie op te stellen.31 De taak van 

het pedagogische centrum moest zich, volgens hem, beperken tot het terrein van de pedagogiek en 

didactiek: ‘De pedagogiek en de didactiek zijn object van een snel evoluerende moderne 

wetenschap. Deze evolutie gaat zo snel, dat het voor de besturen en ook voor de leerkrachten 

ondoenlijk is deze ontwikkeling op eigen houtje bij te houden en te beoordelen, terwijl het schiften 

van goed en kwaad een vrijwel onmogelijke taak is. Gemeenschappelijke aanpak en daarbij 

noodzakelijke arbeidsverdeling is daarom een dwingende eis.’32  

                                                           
27 R. de Boer, Overheid en schoolbegeleiding. Een reactie op de nota schoolbegeleiding. Publicatie van de Groen 
van Prinsterer Stichting, 29 (Groningen 1976) 28. 
28 Karstanje, De verzorgingsstructuur van het onderwijs, 42-43. 
29 De Boer, ‘Tien jaar Gereformeerd Pedagogisch Centrum’, 25-26. 
30 ADC Kampen, Archief LVGS, [A.2.1.], Jaarverslagen LVGS 1965-1970, 54; ‘Jaarvergadering LVGS: 
Gereformeerd Pedagogisch Centrum noodzakelijk op korte termijn’, Nederlands Dagblad 27 (16 maart 1971) 3.  
31 ADC Kampen, Archief GPC, [A.1], Nota d.d. 25 mei 1968 van J. van der Kolk aan het bestuur LVGS, 1.  
32 ADC Kampen, Archief GPC, [A.1], Nota d.d. 25 mei 1968 van J. van der Kolk aan het bestuur LVGS, 1. 
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In de zomer van 1970 werd er ‘commissie voorontwerp’ ingesteld, die de mogelijkheid van 

een oprichting van een eigen pedagogisch centrum verder moest bezien. Deze commissie adviseerde 

het LVGS-bestuur om een “Studiecommissie Gereformeerd Pedagogisch Centrum” in te stellen. Deze 

studiecommissie formuleerde eind 1970 wel concrete voorstellen. Het Gereformeerd Pedagogisch 

Centrum diende ‘aan ten minste twee functionarissen een volledige dagtaak te verschaffen’ en ‘het 

moest gaan samenwerken met de Gereformeerde Pedagogische Academies te Amersfoort en 

Groningen’. Het centrum zou daarbij de volgende taken moeten gaan vervullen:  

 

het verschaffen van informatie over ontwikkelingen in het onderwijs, het organiseren van 

cursussen voor het onderwijzend personeel van de Gereformeerde Scholen, het desgevraagd 

adviseren van het bestuur van het LVGS, het desgevraagd adviseren van besturen, hoofden 

en personeel van de aangesloten scholen en het stimuleren van en begeleiden van alles wat 

samenhangt met het Semper Reformandum [doorgaande reformatie], geldend óók voor het 

onderwijs.33  

 

Het bestuur kon zich in grote lijnen vinden in de taakvervulling, maar wilde op voorhand niet 

samenwerken met de pedagogische academies. Het Gereformeerd Pedagogisch Centrum moest, 

volgens het LVGS-bestuur, een onderdeel worden van het LVGS en daarbij werd gedacht aan een 

klein bescheiden centrum.34 De studiecommissie drong aan tot spoed door snel over te gaan tot het 

benoemen van een stichtingsbestuur. Bovendien deed de commissie op voorhand de suggestie om: 

‘twee werkers van het G.P.C. bijv. vanaf 1 januari 1972 al in de avonduren en vrije dagen zich te laten 

inwerken (met het Stichtingsbestuur samen) en het vereiste “driejarenplan” te laten voorbereiden, 

opdat dit zéker 1 november 1972 ten departement ingediend kan worden.’35 

De inzet van het driejarenplan betrof vooral een gemeenschappelijke aanpak om de snelle 

ontwikkelingen in de pedagogiek en didactiek te kunnen beoordelen. Daarbij werd gedacht aan veel 

zaken: de leerplanontwikkeling, de taak van de hoofden van de scholen, de modernisering van de 

didactiek, de principiële beoordeling van de vernieuwingsideeën, het probleem van zittenblijven, de 

CITO-tests als een nieuw instrument in de begeleiding van individuele leerlingen, de beoordeling van 

                                                           
33 ADC Kampen, Archief GPC, [A.1], Voorstel Instelling studiecommissie namens de “commissie” Voorontwerp 
van de G.V.O.L.K. met als voorzitter S. J. Sietsma te Zuidhorn (ongedateerd waarschijnlijk aug. 1970). De 
studiecommissie bestond uit S.J. Sietsma, directeur van de Gereformeerde Mavo te Zuidhorn, A. van Esch, 
directeur van de Gereformeerde Pedagogische Academie te Groningen en M.E. Hoekzema die als docent 
pedagogiek verbonden was aan dezelfde Pedagogische Academie. 
34 ADC Kampen, Archief GPC, [A.1], Antwoord van het L.V.G.S. aan de “Commissie Voorontwerp”, 31 aug. 1970. 
De samenwerking met de twee pedagogisch academies was daarmee van de baan.  
35 ADC Kampen, Archief GPC, [A.1], Rapport Studiecommissie inzake de oprichting van een Gereformeerd 
Studiecentrum, dec. 1970. 
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lesmethoden en het maken van eigen methoden. Het ging om de levensbeschouwelijke profilering 

van het vrijgemaakt onderwijs en een verdere uitbouw daarvan naar de toekomst, maar het GPC 

moest de vrijgemaakte onderwijsinfrastructuur na 1970 ook beschermen tegenover de overheid.36 

De voorzitter van de GVOLK, S.J. Sietsma, was een groot voorstander van een Gereformeerd 

Pedagogisch Centrum als waakhondfunctie.37 Het opvoeden ‘in de vreze des Heren’ als belangrijkste 

doelstelling binnen het zogenoemde verbondsonderwijs, kwam in gevaar in de ogen van Sietsma, 

omdat de overheid zich inhoudelijk te veel ging bemoeien met het onderwijs. In werkelijkheid was 

daar nog geen sprake van. De overheid wilde vooral het onderwijs verbeteren en uitval van 

leerlingen voorkomen.38 De GVOLK benadrukte echter de dreigende invloed van de overheid en 

gebruikte daarvoor soms heftige woorden en beoordelingen. J. Moorlag, redacteur van het LVGS-

orgaan Woord en School, deed in april 1971 een klemmende oproep in ‘Let op uw saeck’: 

 

‘Dit jaar is het 25 jaar geleden, dat ons land bevrijd werd. Aan het Nationaal-Socialisme werd 

een halt toegeroepen. Maar wat is er nu voor in de plaats gekomen? De Staat bemoeit zich 

met steeds meer zaken. Moeten we alles maar over ons laten komen? Is de school van de 

OUDERS of van de STAAT? Beseffen de ouders hun rijkdom wel? Onze Gereformeerde 

Scholen vormen een kostbaar geschenk dat we uit Gods hand mochten en mogen ontvangen. 

Maar de Satan is er op uit om ons dat geschenk te ontnemen! Hij gebruikt daar veel middelen 

voor. Ongeloof en valse profetie winnen steeds meer terrein. Ze doen ook een aanval op 

onze scholen en op onze kinderen. Maar: Wij zijn Gods Kinderen. Wij zijn Zijn volk. God zorgt 

voor ons en zal voor ons blijven zorgen. Houd vast, wat u hebt.39 

 

  Het vrijgemaakt onderwijs zag dit overheidsstreven, om het onderwijs naar ‘socialistische 

inzichten’ in te zetten om de leerlingen voor te bereiden op de veranderende samenleving, als een 

gevaar. In zijn verzet stond het vrijgemaakt onderwijs niet alleen. Ook in het orthodox-protestantse 

onderwijs leefden grote bezwaren tegen de Mammoetwet. Deze wet werd door velen gezien als een 

aanval op de vrijheid van onderwijs (vooral op de richting), omdat de overheid in hun ogen subsidie 

afhankelijk ging maken van veranderingen die de overheid voorstelde. Zo was het reformatorisch 

                                                           
36 S.J. Sietsma, ‘Medewerkers gevraagd! Geen “isolationisten”, Woord en School 3 (1971) 170. 
37 S.J. Sietsma, ‘Over de noodzaak van een Gereformeerd Pedagogisch Centrum’, Woord en School 3 (1971) 
131-140.  
38 K. Doornbos, Opstaan tegen het zittenblijven. Nota van het Bestuur van de Stichting voor Onderzoek van het 
Onderwijs, aangeboden aan de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen op 14 juli 1969 (‘s-
Gravenhage 1969). 
39 J. Moorlag, ‘Over de noodzaak van een Gereformeerd Pedagogisch Centrum’, Woord en School 3 (1971) 139. 
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onderwijs bevreesd dat de kleine mulo-scholen zouden verdwijnen door de komst van de 

scholengemeenschappen. Dat werd gezien als een inperking van de vrijheid van schoolkeuze.40 

Het GPC moest kinderen gaan beschermen tegen de moderniserende cultuur, want ‘in de 

theoretische pedagogiek, in onderwijstijdschriften, voor de radio, in de krant, op cursussen voor 

onderwijzend personeel, in leermethoden, overal komen we het tegen. We hebben mannen nodig, 

die als radarposten fungeren. Die aan de weet proberen te komen: dat en dat is mis. Dat is 

bruikbaar.’41 De band tussen het gezin, het schoolhoofd, de onderwijzer en de leerlingbegeleiding 

werd gezien als een zaak van het geloof, niet als terrein van de overheid. De inzet van de overheid 

betrof echter niet de wens te morrelen aan de vrijheid van onderwijs, maar de zorg over de groei van 

het speciaal onderwijs. In het reguliere lager onderwijs vielen leerlingen te veel en te snel uit. De 

inspectieverslagen over de jaren zestig geven daar blijk van en daarom werd ook in het CPS-

Studieblad gepleit voor een middenschool, omdat ‘daar de christelijke idealen een kans krijgen.’ 

Daarbij werd gedacht ‘aan het terugbrengen van de grote sociale verschillen’ en meer recht doen aan 

de ‘differentiatie en de uniciteit van het kind.’42 

Op 15 mei 1971 volgde het formele besluit in de ledenvergadering van het LVGS om te 

komen tot de oprichting van het GPC. Het betrof een voortgezette vergadering, omdat eerder in 

maart geen overeenstemming was gevonden over de inbedding van het centrum. Het GPC werd nu 

als stichting ‘geïncorporeerd’ in het LVGS om de verbondenheid met de scholen te borgen, aangezien 

de kosten ook door het vrijgemaakt onderwijs moesten worden opgebracht. Deze bedroegen eerst 

tien gulden per leerling, wat een bescheiden jaarbegroting opleverde van 133.000 gulden.43 Op 1 

augustus 1972 volgde de benoeming van twee medewerkers, R. de Boer en J. Messelink, beiden 

onderwijzers in Spakenburg. Er volgden jaren van gestage opbouw:  

 

Geen gebouw, geen meubilair, geen werkplan. Nadat in elementaire voorzieningen om te 

kunnen werken, dus een ingerichte werkruimte [in Zwolle], is voorzien, wordt via een 

enquête onder lagere scholen een onderzoek gedaan naar de activiteiten die de scholen het 

meest wenselijk vinden. Daarnaast worden contacten gelegd met diverse kleuterscholen en 

scholen voor voorgezet onderwijs. De verkregen informatie heeft tot gevolg, dat enkele 

schooloverstijgende projecten voor kleuter- en lagere scholen worden aangevat. Te noemen 

                                                           
40 ‘De Mammoetwet’, De Banier, 21 april 1966, 2-4; Acht ARP-Kamerleden stemden tegen en vijf voor; J.J. 
Verhage, ‘Omzien in verwondering. Momenten uit de geschiedenis van de Vereniging voor Gereformeerd 
Schoolonderwijs (1968-1996)’, Om identiteit en kwaliteit, 97. 
41 Moorlag, ‘Over de noodzaak van een Gereformeerd Pedagogisch Centrum’, Woord en School 3 (1971) 139.  
42 J.J. Meesters, ‘De middenschool - óók een christelijk ideaal?, C.P.S.- Studieblad 5 (1970) 16-17. 
43 Archief ADC, Archief GPC, [1A], ‘Rapport Studiecommissie inzake de oprichting van een Gereformeerd 
Studiecentrum’, dec. 1970, 2; Op weg naar een gereformeerd pedagogisch studiecentrum’, Nederlands 
Dagblad 27 (19 mei 1971) 2. 
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zijn onder andere het project Eenvoudige vernieuwing van het leerplan voor de 

gereformeerde basisschool en het project Leesvoorwaardenonderzoek.44  

 

De genoemde projecten voor het lager onderwijs vloeiden voort uit het nationale onderwijsbeleid. 

Een van de eerste projecten waar het GPC na de oprichting mee van start ging, betrof de 

leerplanvernieuwing. Om tot een vernieuwd leerplan voor de lagere school te komen werden in het 

land regiobijeenkomsten gehouden en werden er werkgroepen ingesteld. In een leerplan werden alle 

vakken beschreven volgens een voorgeschreven raamwerk. Het mocht vooral geen uitgebreid leer-

werkplan worden volgens wetenschappelijke eisen, omdat dat de zelfstandigheid van de school zou 

kunnen bedreigen en in de plaats zou kunnen komen van de grondslag. Het primaat lag bij de school 

als een verlengstuk van het gezin. De inzet van het GPC was een toepasbaar werkplan voor de 

scholen. Het GPC werkte vanuit eigen inzichten aan de toepassing van de eisen die de overheid 

stelde aan de integratie van het kleuteronderwijs in het basisonderwijs, de leerplanontwikkeling, het 

begeleiden van het ‘Leesvoorwaardenonderzoek van Sixma’ en aan het experiment van de 

middenschool in Drachten. Het organiseerde conferenties ter bevordering van de integratie kleuter- 

en lager onderwijs en voor de inrichting van het nieuwe mavo, als opvolger van het ulo. Er werd in dit 

alles naar de wens van de overheid gewerkt, ook aan een eigen bibliotheek met een 

documentatiecentrum voor alle medewerkers in het groeiend vrijgemaakt onderwijs.45 

De overheid wilde de kwaliteit van het onderwijs verbeteren en had zorg voor leerlingen die 

te snel en te vroeg afvielen in het reguliere onderwijs. Daarom kwam de overheid met voorstellen, 

die door het vrijgemaakt onderwijs gezien werden als bedreigend voor de eigen inrichting. Tegelijk 

wist het vrijgemaakt onderwijs uiteindelijk de kansen voor een eigen schoolbegeleidingsdienst goed 

te benutten en diende het GPC ook om de eigen onderwijsrichting tegenover dezelfde overheid te 

beschermen. In werkelijkheid voerde het GPC de verbeterplannen gewoon uit. Daardoor raakte het 

GPC in een spagaat, omdat hij zowel aan de overheid als aan het vrijgemaakt onderwijs dienstbaar 

moest zijn. Allerlei vernieuwingen werden opgepakt en doorgevoerd, maar tegelijk riepen de 

vernieuwingen weerstand op uit eigen vrijgemaakte kring. Naarmate het vrijgemaakt onderwijs 

verder groeide kwam deze dubbele loyaliteit in het vrijgemaakt onderwijs steeds vaker naar voren.  

  

4. GROEI VAN HET VRIJGEMAAKT ONDERWIJS 

                                                           
44 R. de Boer, ‘Tien jaar Gereformeerd Pedagogisch Centrum’, 22. 
45 R. de Boer & J. Messelink, ‘Verslag werkzaamheden Gereformeerd Pedagogisch Centrum over de maanden 
febr. t/m juli 1973, Woord en School 5 (1973) 352-356; ADC Kampen, Archief GPC, [1A] en [1B], Jaarverslagen 
GPC 1973-1976, 1 en 2. 
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4.1 Groei vrijgemaakt lager onderwijs  

De groei van het vrijgemaakt onderwijs volgde de groei van het aantal leden van de vrijgemaakte 

kerken. De kerken groeiden van 84.845 in 1971 naar 106.342 kerkleden in 1985.46  

 

  

Bron: Handboeken Gereformeerde Kerken 1971-1985 en CBS-cijfers 1971-1985. 

 

Dat was een toename met 21.497 leden, met een gemiddelde groei van 1.433 per jaar. In 1971 

telden deze kerken bijna 38.000 doopleden (veelal kinderen en jongeren) en iets meer dan 46.000 

belijdende leden (volwassenen). Rond hun achttiende levensjaar worden de doopleden meestal 

belijdend lid van de vrijgemaakte kerk door het afleggen van een openbare geloofsbelijdenis. Het 

aantal doopleden steeg in 1985 naar ruim 45.000 en het aantal belijdende leden steeg in deze 

periode naar bijna 62.000. Het percentage doopleden steeg daarmee van 36 procent in 1971 naar 43 

procent in 1985.47 

Dit betekent dat de vrijgemaakte kerken jonge kerken waren. Er werden over de jaren 1970-

1985 gemiddeld bijna 2.250 kinderen per jaar gedoopt in de vrijgemaakte kerken en er werden bijna 

tweemaal zo veel kinderen per gezin geboren dan het landelijk gemiddelde. Gecombineerd met een 

laag sterftecijfer van gemiddeld iets meer dan 500 leden per jaar, zorgde dit voor een natuurlijke 

groei van gemiddeld 1.750 kerkleden per jaar in de jaren tussen 1970 en 1985. Hierdoor kwam het 

geboorteoverschot op een gemiddelde van meer dan achttien promille, tegenover een landelijk 

dalend percentage van gemiddeld vijf promille over deze periode. De Het aantal potentiële leerlingen 

voor de vrijgemaakte scholen groeide dus sneller dan het landelijke gemiddelde.48 

                                                           
46 50 jaar Gereformeerd Kerkboek, 49. 
47 J.H. Kuiper (red.), Handboek 2008 van de Gereformeerde Kerken (Bedum 2008) 493. De cijfers wijken iets af 
van de cijfers die worden genoemd in 50 jaar Gereformeerd Kerkboek.  
48 Handboeken Gereformeerde Kerken, 1971-1985 en CBS-cijfers 1971-1985. 
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Tabel 14: Aantal gedoopte kinderen in vrijgemaakte kerken van 1971-1985   

Jaar  Gedoopte kinderen Percentage  
geboortes  
vrijgemaakten 
(per 1000) 

Percentage 
geboortes 
Nederland 
(per 1000) 

1971  1.587 18.7 17.1 
1972  1.865 21.7 16.1 
1973  2.041 23.4 14.5 
1974  2.153 24.3 13.7 

1975  2.270 25.1 13 
1976  2.279 24.8 12.9 
1977  2.395 25.6 12.5 
1978  2.422 25.4 12.6 
1979 2.410 24.9 12.5 
1980 1.848 18.9 12.8 
1981 2.479 24.9 12.5 
1982 2.524 24.8 12 
1983 2.536 24.6 11.9 
1984 2.482 23.7 12.1 
1985 2.444 23 12.3 
Gemiddeld 2.249 23,6 13,2 

Bron: Handboeken Gereformeerde Kerken, 1971-1985 en CBS 

 

Het vrijgemaakt lager onderwijs groeide dan ook van 8.834 leerlingen in 1970 tot 17.242 

leerlingen in 1985: een spectaculaire groei van 95 procent. In 1972 telde het vrijgemaakt voortgezet 

onderwijs naar schatting 5.560 leerlingen. Dit aantal groeide in 1985 naar 9.921 leerlingen, een groei 

van meer dan 75 procent.49 Deze sterke groei van het vrijgemaakt onderwijs werd niet alleen 

veroorzaakt door het hoge geboorteoverschot in de vrijgemaakte kerken. Na 1970 bleek ook dat de 

kerkscheuring van 1968-69 het vrijgemaakt onderwijs heeft versterkt tot een krachtige eenheid. 

Bovendien werden de ‘buitenverbandse’ of NGK-leerlingen niet geweigerd van de scholen (hoewel 

de ouders vaak geen lid konden blijven van de schoolvereniging).50 De schade voor de scholen bleef 

daardoor beperkt (ook omdat het aantal NGK-leerlingen toch al gering was). A. Slagter, bestuurslid 

van de GVOLK ‘memoreerde in dankbaarheid, dat geen gereformeerde school als gevolg van de 

kerkelijke moeiten in haar voortbestaan wordt bedreigd en dat slechts twee (Kampen en Wezep) 

                                                           
49 Zie ook: Dijkstra, De religieuze factor, 196; R. de Boer, ‘Inleiding: 15 jaar Gereformeerd Pedagogisch 
Centrum’, in: R. de Boer (red.), Onderwijs in beweging (Kampen 1988) 7. 
50 Relatief veel kinderen van ouders (bijvoorbeeld in Noord-Holland) die buiten het kerkverband raakten, 
maakten geen gebruik van het vrijgemaakt onderwijs.  



202 
 

“buiten het verband raakten”.’51 De grootste critici van het vrijgemaakt onderwijs hadden de kerken 

verlaten zonder grote gevolgen voor dat onderwijs. Er kon nu onbetwist onderling gesproken worden 

over eigen vrijgemaakt onderwijs, zo was de opvatting.52 Na 1970 werden de rijen gesloten. Niet 

zonder succes. Zo concludeerde de eerste GPC-directeur, R. de Boer, in 1988 in een terugblik: ‘De 

uiterst stabiele groei van de gereformeerde kerken, gekoppeld aan de bewuste keuze van ouders 

voor gereformeerd onderwijs, hebben het mogelijk gemaakt dat jaarlijks het aantal gereformeerde 

scholen toenam, terwijl het aantal leerlingen op deze scholen zelfs sterk toenam.’53 De 

vanzelfsprekendheid onder vrijgemaakten om na 1970 te kiezen voor vrijgemaakt onderwijs steeg. 

  

 

 

Bron: Handboeken Gereformeerde Kerken, 1971-1985 

 

Vanaf 1950 had de radicale opvatting binnen de vrijgemaakte kerken terrein gewonnen. Het 

Nederlands Dagblad schetste, in een historische terugblik over vijftig jaar vrijgemaakt voorgezet 

onderwijs, daarvan het beeld van grote ijver en volharding: ‘Jan van Wolfswinkel uit Schiedam, als 

uitvoerder in de bouw al een drukbezet man, kleedde zich elke zaterdagmiddag na zijn werk om en 

ging bij kerkleden de deuren langs om ze te overtuigen van een eigen gereformeerde school.’54 Hier 

kwam na 1970 verandering in. De strijd was gestreden. De vrijgemaakten waren deel van een hechte 

gemeenschap geworden, waardoor de acceptatie en vanzelfsprekendheid om te kiezen voor 

vrijgemaakt onderwijs snel toenam. Er volgde op de kerkstrijd eind jaren zestig geen schoolstrijd.  

                                                           
51 ‘Wij willen ambassadeurs en soms missionarissen zijn van ons Gereformeerde onderwijs’, Nederlands 
Dagblad 27 (7 november 1970) 8. 
52 E. Baas, ‘De Bijbel op onze scholen’, LVGS Mededelingenblad 13 (1970). 
53 De Boer, ‘Inleiding: 15 jaar Gereformeerd Pedagogisch Centrum’, 7-9. 
54 ‘Gereformeerd Voortgezet Onderwijs 50 jaar’, Nederlands Dagblad 66 (22 maart 2010) 3.  
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Grafiek 7: Gereformeerd-vrijgemaakt onderwijs, 1970-1985
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Het aantal lagere scholen bedroeg in 1970 nog 61, maar steeg tot boven de 100 in 1985.55 De 

groei van het aantal vrijgemaakte scholen in 1985 had vooral te maken met het verruimen van de 

stichtingsnorm voor nieuwe basisscholen door de samenvoeging van kleuter- en lager onderwijs.56  

 

Tabel 15: Plaatsen waar vrijgemaakte scholen werden geopend 1971-1985  
 

Plaats jaar Plaats jaar Plaats jaar 

Axel 1971 Drachten (2e school) 1977 Ermelo 1985 

Stadskanaal 1971 Noordhorn 1977 Goes 1985 

Amersfoort (2e school) 1972 Haulerwijk 1978 t Harde 1985 

Hasselt 1972 Heerenveen 1978 Harlingen 1985 

Ten Boer 1972 ‘s-Hertogenbosch  1978 Heerde 1985 

Dronten 1973 Grootegast 1979 Hengelo 1985 

Emmen 1974 Neede 1981 Hilversum 1985 

Haren 1974 Lelystad 1982 Middelburg 1985 

Leusden  1974 Almkerk 1985 Nieuwleusen 1985 

Hardenberg  1975 Aduard 1985 Ridderkerk 1985 

Hardinxveld-
Giessendam 

1975 Alkmaar  1985 Roden 1985 

Zutphen 1975 Apeldoorn 1985 Veendam 1985 

Gouda 1976 Barneveld 1985 Zoetermeer 1985 

Veenendaal 1976 Blija 1985 Zwolle (2e school) 1985 

Bron: ADC, archief LVGS, 1970-1985 

 

In 1985 kwamen er daardoor ineens twintig nieuwe basisscholen bij. Er waren nu ook scholen in 

plaatsen als Alkmaar, Almelo, Blija, ’t Harde, Harlingen, Heerde, Hengelo en Oldehove, waar relatief 

weinig vrijgemaakten woonden. Naast deze versnippering was er tegelijkertijd sprake van een 

concentratie van vrijgemaakten rond de steden Groningen, Zwolle, Amersfoort en Rotterdam, waar 

vrijgemaakte scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs ontstonden en scholen voor 

speciaal onderwijs. Door deze toenemende concentratie kon het vrijgemaakt onderwijs in deze 

regio’s in absolute zin blijven groeien bij een groeiend aantal vrijgemaakten in het land. Meer dan de 

helft van alle vrijgemaakten woonde in de buurt van deze vier steden.57 

 

 

                                                           
55 ADC Kampen, Archief LVGS, [A.1.3],1970-1985, 14. 
56 S.J. Sietsma, ‘Voldoende ruimte kleine basisscholen?’, Nederlands Dagblad 37 (19 maart 1981) 2; ‘Ook 
gereformeerde scholen Blija, Nieuwleusen, Ridderkerk van start’, Nederlands Dagblad 51 (15 augustus 1985) 2; 
zie ook de Wet op het Basisonderwijs d.d. 2 juli 1981 plus wijzigingen.  
57 50 jaar Handboek, 34. 
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Tabel 16: Ontwikkeling ledental GKv rond vrijgemaakte vo-scholen 

Regio < 30km 1970 1975 1980 1985 
Groningen 17.955 19.068 20.420 21.144 
Zwolle 7.754 8.861 10.070 11.606 
Amersfoort 9.078 10.716 12.076 13.326 
Rotterdam 9.340 8.981 9.026 9.646 
Subtotaal 44.127 47.626 51.592 55.722 
Rest van Nederland 42.324 42.958 47.014 50.790 
Totaal 86.451 90.584 98.606 106.512 
Percentage vier steden in % 51 53 52 52 

Bron: J. de Graaf en G.J. de Graaf (samenst.), 50 jaar Handboek. Overzicht van predikanten en ledenaantallen van de 
Gereformeerde Kerken vanaf de Vrijmaking (Goes 1996) 34. 

Deze accumulatie in de regio’s met een breed opgebouwde onderwijsinfrastructuur kan 

gezien worden als een derde verklaring voor de groei van het vrijgemaakt onderwijs in de jaren 1970-

1985, naast het hoge geboorteoverschot en de toenemende acceptatie en vanzelfsprekendheid. De 

groei zou in de jaren daarna alleen maar toenemen, doordat er steeds meer vrijgemaakt onderwijs 

‘in de buurt’ beschikbaar kwam. Onderwijssocioloog A.B. Dijkstra schat dat eind jaren tachtig 97 

procent van alle vrijgemaakte schoolkinderen vrijgemaakt basisonderwijs volgt en 80 procent van de 

middelbare scholieren vrijgemaakt voortgezet onderwijs.58 Dit is een grote toename ten opzichte van 

1962, toen nog maar 56 procent van de vrijgemaakte kinderen het vrijgemaakt lager onderwijs 

bezocht. De toenemende regionalisering kwam tegemoet aan de vereiste schaalvergroting in het 

voortgezet onderwijs, ingezet door de ‘socialistische’ overheid om haar ambities te verwezenlijken.  

4.2 Het vrijgemaakt voortgezet onderwijs groeit 

Het vrijgemaakt voortgezet onderwijs groeide in de periode 1970-1985 in aantallen leerlingen en in 

het aantal scholen. De beschikbare cijfers over de eerdere jaren zijn erg summier. In 1962 was er 

sprake van 1.976 leerlingen, verdeeld over dertien ulo’s, in 1972 ging het om 2.992 leerlingen, in 

1978 gingen er 7.580 leerlingen naar het vrijgemaakt voortgezet onderwijs en in 1985 was het aantal 

gegroeid naar 9.239.59 Deze groei van de ulo’s kan verklaard worden uit het feit dat de bekostiging 

hiervan lange tijd viel onder het regiem van het lager onderwijs, waardoor het voor vrijgemaakten 

relatief vrij eenvoudig was om deze uitgebreide vorm van het lager onderwijs te starten. Bovendien 

konden deze scholen rekenen op een groeiende populariteit onder brede lagen van de bevolking.60 

 

 

                                                           
58 Dijkstra, De religieuze factor, 14.  
59 Niet alle gegevens zijn even betrouwbaar. Bij het vergelijken van bronnen waren de cijfers niet altijd 
consistent. Jaarverslag LVGS en GPC, Mededelingenblad LVGS, Woord en School 11 (1979) 350, Enquête 
kweekschool 1962, en Dijkstra, De religieuze factor, 196. 
60 Bakker, Noordman en Rietveld-van Wingerden, Vijf eeuwen opvoeden in Nederland, 531-537. 



205 
 

 

Kaart 2: Overzicht vrijgemaakt voortgezet onderwijs in 1979 

 

 

 

 

In Groningen ontstond als uitvloeisel van de Mammoetwet, na veel interne strubbelingen, in 

1985 een grote scholengemeenschap voor lbo, mavo, havo, atheneum en gymnasium.61 De stad 

kreeg daarnaast een school voor Gereformeerd Middelbaar Beroepsonderwijs, ‘Menso Alting’ 

geheten, lange tijd de enige in zijn soort.62 In Zwolle was de scholengemeenschap Prof. dr. S. 

Greijdanus ontstaan voor lbo, mavo, havo, atheneum en gymnasium. In 1985 kregen de onderdelen 

van deze snel groeiende scholengemeenschap een gezamenlijk onderkomen op de campus in Zwolle. 

De Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Midden-Nederland in Amersfoort 

beheerde drie scholen. De scholengemeenschap in Amersfoort voor mavo, havo en vwo, de 

scholengemeenschap voor beroepsonderwijs ‘Marnix van Sint Aldegonde’, en de Gereformeerde 

School voor mavo te Bloemendaal. In Rotterdam ontstond een vierde scholengemeenschap voor 

                                                           
61 ‘Samenwerking geref. v.o. Groningen’, Nederlands Dagblad 41 (15 maart 1985) 2. 
62 In 2010 volgde een tweede Menso Alting in Zwolle, onder de vlag van het protestants-christelijke Landstede.  



206 
 

mavo, havo, atheneum en gymnasium. Het vrijgemaakt voortgezet onderwijs zou in de 

eenentwintigste eeuw uitgroeien tot rond de 10.000 leerlingen.63  

Adjunct-directeur J. Messelink van het GPC telde in 1987, tijdens een jubileumbijeenkomst 

ter gelegenheid van het dertigjarige bestaan van de schoolvereniging te Drachten, de zegeningen op 

de weg van de gehoorzaamheid waartoe Kamphuis in 1970 had opgeroepen:  

 

In de afgelopen dertig jaren heeft het gereformeerd onderwijs in Nederland een groei 

doorgemaakt, waarvan destijds niemand heeft durven dromen. Zo’n 110 verenigingen voor 

gereformeerd onderwijs houden thans de volgende scholen in stand: 104 basisscholen, 5 

scholen voor speciaal onderwijs, 19 scholen voor voortgezet onderwijs, variërend van lbo en 

middenschool tot gymnasium, één vormingscentrum en een gefuseerde gereformeerde 

sociale academie-pedagogische academie te Zwolle. Deze scholen worden bevolkt door ruim 

18.000 leerlingen in het basisonderwijs, en zo’n 10.000 in de overige scholen. Zij krijgen les 

van onderwijsgevenden, die vooral in het basisonderwijs voor een belangrijk deel op een 

gereformeerde school of pabo zijn opgeleid. Al deze scholen kunnen ondersteuning krijgen 

van een professionele begeleidingsdienst met 22 medewerkers, terwijl de schoolbesturen 

worden bijgestaan door het bureau van het Landelijk Verband van Gereformeerde 

Schoolverenigingen – het LVGS – met ongeveer 12 medewerkers.64  

 

Het streven van de radicale vrijgemaakten om de eigen richting te versterken werd gemeengoed. Dit 

gold niet alleen op het terrein van het onderwijs. Ook in de pers (Nederlands Dagblad, De 

Reformatie), politiek (GPV), vakbond (GMV), zorg (verzorgingstehuizen), diaconie (De Driehoek) en 

zending (De Verre Naasten) kwamen de vrijgemaakte organisaties na 1970 tot ontwikkeling. Het 

leidde tot een sterk gedeelde identiteit en moraliteit.65  

In de jaren 1970-1985 maakten het vrijgemaakt lager en voortgezet onderwijs een sterke 

groei door. De kerken kenden in deze periode een groot geboorteoverschot en er vond een verdere 

concentratie van vrijgemaakten in vier regio’s plaats. De onderlinge verdeeldheid binnen eigen kring 

maakte plaats voor eensgezindheid. Het draagvlak onder vrijgemaakten voor vrijgemaakt onderwijs 

steeg naar bijna 90 procent. Er ontstond zo een hechte gemeenschap van vrijgemaakten, op basis 

van een gedeelde levensbeschouwelijke identiteit, vanuit de vanzelfsprekendheid dat 

                                                           
63 http://www.lvgs.nl. 
64 ‘Uitbouw geref. onderwijs is daad van eenvoudige gehoorzaamheid’, Nederlands Dagblad 45 (24 februari 
1987) 2. 
65 Van Dam, Staat van verzuiling, 35-36. 
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‘verbondskinderen’ thuishoorden op vrijgemaakte scholen. De onderwijsorganisaties kregen hierdoor 

kansen om verder te groeien.  

 

5. GROEI ORGANISATIES  

5.1 Het Landelijk Verband van Gereformeerde Scholen 

Vanaf het ontstaan van het LVGS in 1951 waren de werkzaamheden van het bestuur vrij provisorisch 

verricht vanuit het huis van de secretaris, R. van der Laan te Den Haag. Het bestuur van het LVGS wist 

in 1979 de schoolbesturen ervan te overtuigen om te investeren in een eigen bureau, in Zwolle, met 

vier vaste medewerkers. Er waren door de sterke groei van het vrijgemaakt onderwijs ook meer 

middelen voorhanden. Bovendien werden de plannen van de door socialisten gedomineerde 

regering aangegrepen om de eigen onderwijsinfrastructuur beter te beschermen. Later, in 1982, 

volgde nieuwbouw in Wezep, samen met het GPC. In deze plaats bij Zwolle was de grondprijs relatief 

laag en de plaats lag, gezien de functies van het GPC en het LVGS als landelijke centra voor het 

vrijgemaakt onderwijs, goed centraal; de meeste scholen stonden in de provincies Overijssel en 

Groningen. Met de bouw was een bedrag van ruim één miljoen gulden gemoeid. Rekening houdend 

met een verdere groei van het personeel moest er ruimte gevonden worden voor minimaal twintig 

personeelsleden, inclusief de regioteams voor Overijssel en Midden-Nederland van het GPC.66 

Het LVGS-bureau wilde beter kunnen inspelen op adviesvragen van de schoolbesturen en 

richtte zich niet langer op de dagelijkse schoolpraktijk. De meeste vragen van besturen hadden in 

deze jaren betrekking op de komst van de basisschool en op de ‘socialistische’ contourennota’s van 

het kabinet-Den Uyl. Er werd vooral ingezet op de verdediging van de eigen onderwijsrichting, 

hoewel de bedreiging ervan in de praktijk meeviel. De meer algemene werkzaamheden hadden 

vooral betrekking op de ledenadministratie, bestuurszaken en de bestuurscommissie, advisering over 

schoolstichting en over financiële en personele zaken. De meer onderwijsinhoudelijke zaken werden 

overgelaten aan de GVOLK, het GPC en de scholen zelf.67  

De beleidsplannen spraken over het bundelen van krachten met gelieerde instanties, om de 

vrijgemaakte onderwijsrichting meer uit te dragen in commentaren op onderwijsnota’s. In reactie op 

de discussienota ‘Naar een structuur voor de ontwikkeling en vernieuwing van het primair en 

secundair onderwijs’ uit 1974 formuleerde het LVGS met het GPV dan ook de wens om als eigen 

richting meer betrokken te worden bij het overleg en waarschuwde het LVGS dat het zich ‘naar ons 

                                                           
66 ADC Kampen, Archief LVGS, [B.1], H. van der Tol, Openingswoord ter gelegenheid van de Ledenvergadering 
op 28 november 1981, 14.  
67 ADC Kampen, Archief LVGS, A.2.2], Jaarverslagen LVGS, 1970-1985, 51. 
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vermogen’ zal verzetten tegen elke inperking van de vrijheid van richting.68 Het eerste kon 

gerealiseerd worden door meer participatie in provinciale onderwijsraden en in de Centrale 

Commissie voor Onderwijsoverleg in Onderwijszaken (CCOO).69 Het LVGS werd in 1983, samen met 

de reformatorische Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS), voorlopig toegelaten tot 

het CCOO. Dat kwam tegemoet aan de wens om als kleine richtingen meer gehoord te worden. In dit 

belangrijke overlegorgaan zaten aanvankelijk alleen de vier grote landelijk opererende bestuursraden 

van het openbaar onderwijs, het protestants-christelijk onderwijs, het katholiek onderwijs en het 

zogenaamde neutraal onderwijs. Tijdens de ledenvergadering van 1985 kon het LVGS tevreden 

rapporteren over deze resultaten.70  

5.2 De Gereformeerde Vereniging van Gereformeerde Onderwijzers en Leraren 

Na de scheuring in de Vereniging van Gereformeerde Onderwijzers en Leraren in 1968 pakte de 

nieuwe onderwijzersvereniging GVOLK de draad weer op. Uit de naamgeving van het orgaan, Woord 

en School, bleek dat de Bijbel nog altijd gezien werd als de bron van waaruit rechtstreeks en concreet 

het vrijgemaakte verbondsonderwijs vorm zou moeten krijgen. In september 1969 werd in dat licht 

de Vrijmaking door de voorzitter herdacht: ‘We herdachten de Vrijmaking als Reformatie door de 

HEERE gewrocht, we herdachten de arbeid van hen, die door de HEERE verwáárdigd werden mede-

arbeiders van Hem te zijn in het terugleiden van Zijn Kerk naar de grondslag door Hem gelegd en 

door Hem gehandhaafd.’71 Het bestuur zag het als een opdracht om de principiële lijn van Schrift en 

belijdenis voort te zetten, waarmee de zuivere gereformeerde geloofsopvoeding in hun ogen werd 

veiliggesteld. De inzet op de levensbeschouwelijke vormgeving van de vrijgemaakte scholen werd 

daarmee gecontinueerd als iets vanzelfsprekends. Dit kreeg vooral vorm in de identiteitsgerelateerde 

vakken als Bijbelonderwijs, Kerkgeschiedenis, (Vaderlandse) geschiedenis, en ook Nederlands, 

biologie en maatschappijleer voor het voortgezet onderwijs. Na de kerkelijke breuk van 1968-1969 

hoefde er intern ook niet meer gestreden te worden. De vereniging groeide tot boven de 1.000 leden 

in 1983.72  

Toch kon de vormgeving van het vrijgemaakt onderwijs naar de mening van de GVOLK niet 

beperkt blijven tot de expliciet godsdienstige en levensbeschouwelijke doelen en activiteiten. Er 

                                                           
68 Reacties op de structuurnota. Bundeling van de commentaren, uitgebrachte op de discussienota “Naar een 
structuur voor de ontwikkeling en vernieuwing van het primair en secundair onderwijs” (’s-Gravenhage, 1975) 
166. Het streven werd ondersteund door het vrijgemaakte GPV-Kamerlid P. Jongeling, Handelingen TK 1975-
1976, 25 augustus 1976, 16. Hij was in 1963 (als eerste vertegenwoordiger van het GPV) in de Tweede Kamer 
gekozen.  
69 ADC Kampen, Archief LVGS, [D], Beleidsplan 1982, 13. 
70 ADC Kampen, Archief LVGS, [B.1], Verslag ledenvergadering 1985, 14; Nederlands Dagblad 39 (22 januari 
1983) 2; Nederlands Dagblad 41 (1 mei 1985) 2.  
71 S.J. Sietsma, ‘Na 25 jaar’, Woord en School 1 (1969) 149.  
72 ‘Jaarverslag GVOLK, 1 okt. 1983-20 sept. 1984’, Woord en School 16 (1984) 398. 
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moest verder gebouwd worden aan een eigen visie op pedagogiek en didactiek. De huiver om het 

kind overeenkomstig de nieuwste inzichten meer centraal te stellen, bleef. Toch werd er na 1970 in 

Woord en School met meer openheid geschreven over actuele ontwikkelingen, zoals kringgesprek, 

groepswerk, differentiatie in niveaugroepen en zelfwerkzaamheid. In didactisch opzicht bleek er 

meer ruimte te ontstaan. De vele praktisch-didactische artikelen over de didactisering van de leerstof 

laten dit zien.73  

Er werd in Woord en School nu ook regelmatiger door de leerkrachten zelf over opvoeding en 

onderwijs geschreven. Het blad Woord en School werd een vakblad voor de vrijgemaakte 

beroepsopvoeder. De invloed van predikanten en hoogleraren theologie nam daarmee af. Het doel, 

de aard en de inhoud van de godsdienstige levensbeschouwelijke identiteit van de vrijgemaakte 

school stond niet langer ter discussie. De onderwijzers en leraren namen nu zelf het initiatief. De 

scribenten waren bijna uitsluitend mannen. De kleuterleidster M. Berghuis vormde hierop een 

uitzondering. Zij leverde als een van de weinige vrouwen een aantal bijdragen over onder meer de 

integratie van het kleuteronderwijs met het lager onderwijs en over didactische vernieuwingen. 74 Uit 

de ledenlijst van GVOLK blijkt evenmin een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen. 

In 1980 kende het GVOLK 960 leden, daarvan was 33 procent vrouw. Het vrijgemaakt onderwijs was, 

net als de rest van het onderwijs, nog lang vooral een mannenzaak.75 

In Woord en School bespraken de onderwijzers en leraren de keuzes achter de 

onderwijsvernieuwingen, zoals de invloed van de cognitieve leerpsychologie, de socialistische ideeën 

van de contourennota’s, de leerplanontwikkeling, de zorgverbreding en de medezeggenschap. Soms 

werden goede elementen gezien, zoals de gedachte om kinderen niet als halve volwassenen te zien, 

maar volgens de critici bleef in het propageren van de mondigheid van de mens vooral de erkenning 

van Gods gezag achterwege. Dit botste met de vrijgemaakte levensbeschouwing en toepassing van 

het vijfde gebod.76 De artikelen bevestigden de levensbeschouwelijke identiteit van de school en 

nieuwe keuzes in pedagogiek en didactiek moesten met die identiteit overeenstemmen. Een 

alternatief geluid werd verwoord door J. van der Steeg, die pleitte voor het verantwoordelijk 

toepassen in eigen onderwijsmethoden van de ideeën van J.F. Herbart, J. Dewey, G. Kerschensteiner, 

J.H. Pestalozzi, P. Petersen en J. Piaget.77  

                                                           
73 Woord en School 1-17 (1970-1985). 
74 Woord en School 1-17, 1970-1985; M. Berghuis, ‘De integratie’, Woord en School 7 (1975) 86-89; 
‘Wereldverkenning met en door kleuters, 170-174; ‘Bij het heengaan van mej. M. Berghuis’, Woord en School 
16 (1984). 
75 Ledenlijst van de Gereformeerde Vereniging van Onderwijzers, Leraren en Kleuterleidsters (Zwolle, 1980); 
Timmerman en M. van Essen, ‘De mythe van het “vrouwengevaar”’, Pedagogiek 24, 61. 
76 S.J. Sietsma, ‘De autoritaire school’, Woord en School 2 (1970) 157-162.  
77 J. van der Steeg, ‘Verkenningen in de leerpsychologie’, Woord en School 2 (1970) 373-387; ‘Overdenking over 
de onderwijsmethode’, Woord en School 3 (1971) 97-110.  
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Het geprofessionaliseerde LVGS had het vrijgemaakt onderwijs meer bekendheid weten te 

geven. Het zette daarmee een streep onder de eigen vrijgemaakte onderwijsrichting, die, ook al was 

ze erkend, in hun ogen steeds opnieuw bewaakt moest worden tegenover de overheid. De GVOLK 

was de breuk eind jaren zestig goed te boven gekomen. Het verenigingsorgaan werd volwassener van 

inhoud en vorm. In de pedagogische relatie tussen leerkracht en leerling veranderde er weinig. De 

relatie tussen kerk en school werd meer impliciet. Het gevaar van binnenuit leek geweken, maar het 

gevaar van buiten werd groter en geframed als een principiële strijd. Tot een eigen visie op onderwijs 

kwam het niet. Hier lag mogelijk een taak voor het GPC.  

 

6. HET GEREFORMEERD PEDAGOGISCH CENTRUM  

6.1 De schoolbegeleiding  

In 1972 zette het GPC, direct na het ontstaan, een enquête uit in het vrijgemaakt lager onderwijs om 

de stand van zaken per 1 september 1972 in kaart te brengen. Er waren 65 lagere scholen met 334 

leerkrachten. Het gemiddelde aantal personeelsleden per school lag net boven de vijf, tegenover een 

landelijk gemiddelde van ruim zes. Daarvan was 45 procent vrouw en 55 procent man. De eigen 

handleiding Richtlijnen voor het onderwijs op de Gereformeerde Scholen uit 1957 werd door 39 

scholen gebruikt, door 25 niet. Vijftien scholen hadden een leerplan dat was opgesteld in de periode 

1941-1960, vijfentwintig scholen uit de periode 1960-1970 en vijfentwintig uit de periode uit 1970-

1973. Bij 36 scholen waren de leerdoelen niet geformuleerd of niet aanwezig. Bij de overige 29 

scholen werd achtmaal verwezen naar 2 Timoteüs 3:15-17: ‘en dat gij van kindsbeen af de heilige 

schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus’, een tekst die 

door Waterink als motto voor de christelijke opvoeding werd gebruikt.78 Vijfmaal werd als doel 

genoemd: ‘Kinderen gereed maken tot goede, sierlijke leden van de kerk, staat en maatschappij’ en 

ook vijfmaal werd ‘kinderen het ambt van profeet, priester en koning leren verstaan’ genoemd als 

doel. Het merendeel van de vrijgemaakte scholen maakte geen vermelding van didactische werk- en 

verwerkingswijzen. Deze wijze van toetsing en het toepassen van niveaudifferentiatie in de leerstof 

waren nauwelijks in schoolplannen beschreven.79 

Daarmee verschilde het vrijgemaakt onderwijs qua doelstelling niet significant van het oude 

gereformeerde onderwijs zoals dat was vormgegeven vanuit het GSV onder adviseurschap van 

Waterink, met diens pleidooi voor de godsdienstige opvoeding. Hij had gesteld: ‘De godsdienstige 

opvoeding is de grondslag, het principe voor, het hoogtepunt in, en het eindpunt van alle opvoeding. 

                                                           
78 J. Waterink, Theorie der opvoeding (Kampen 1951) 110. 
79 Enquête inventarisatie gereformeerde basisscholen. Eigen uitgave GPC (Zwolle 1973). 
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De zin van de opvoeding ligt in het religieuze.’80 Opvoeden was godsdienstig opvoeden, met als 

belangrijkste doel dat kinderen God leren kennen, liefhebben, en naar zijn wil gaan leven. In 1973 

vormden deze opvoedingsdoelen nog altijd de basis voor veel orthodoxe gereformeerden en 

hervormden voor hun keuze voor het protestants-christelijk onderwijs. Een onderzoek uit 1973, 

uitgevoerd door het Christelijk Pedagogisch Studiecentrum, wijst dit uit.81 Daarbij werden zaken 

genoemd als: ‘er is ruimte voor onderwijs en opvoeding naar Bijbelse waarden, de leerstof wordt in 

een Bijbels kader geplaatst, het christelijk geloof wordt zichtbaar en op de christelijke school wordt 

voorbereid op christelijke feestdagen.’82 Deze groep ouders koos bewust voor het christelijk 

onderwijs om hun kinderen te beschermen tegen invloeden van buiten de eigen leefomgeving. 

Andere motieven hadden te maken met de verwachting van de kerk, de doopbelofte, mogelijke 

verwarring bij het kind als het thuis en op school verschillende dingen hoorde, en bescherming van 

het kind tegen wereldse ideeën.83  

De methodes en boeken die in het vrijgemaakt lager onderwijs werden gebruikt, versterkten 

de levensbeschouwelijke identiteit. Voor de Bijbelse geschiedenis werd de methode Naam en Feit 

van W.P. van den Blink, P.G. de Jong en D. Wijma het meest gebruikt. Deze methode werd ook veel 

gebruikt op scholen die gerekend werden tot het GSV. Het betrof een methode uit 1957 voor het 

aanbrengen en vastleggen van de kennis van namen en feiten uit de Bijbel. Het vrijgemaakt 

onderwijs had wel een eigen methode voor kerkgeschiedenis. Dat was de Kleine Kerkgeschiedenis I, II 

en III, met vragenboekje, geschreven vanaf 1960 door de onderwijzer W. Meijer. Geloofsleer werd 

onderwezen uit De Heidelbergse catechismus van de vrijgemaakte predikanten R.H. Bremmer en G. 

Visee, een uitgave uit 1949. Voor lezen, taal, schrijven, rekenen en ook voor de vakken vaderlandse 

geschiedenis en aardrijkskunde werden begin jaren zeventig vrijwel dezelfde methoden gebruikt als 

op veel orthodoxe protestants-christelijke scholen.84 

 Het ging om methoden die sterk leerstofgericht waren, ze gingen nog nauwelijks uit van de 

individuele ontwikkeling van de leerling en van differentiatie was al helemaal geen sprake. Het GPC 

begon met het stimuleren van moderne didactische ontwikkelingen, zoals bleek uit de introductie 

van de leesvoorwaardentoets van J. Sixma uit 1974. Deze leesvoorwaardentoets was een eenmalige 

test om te zien of kleuters klaar waren voor de eerste klas. De scholen werden gestimuleerd om iets 

met de resultaten te doen. De toets was erop gericht om het leesonderwijs te verbeteren, door 

                                                           
80 Aangehaald Theorie der opvoeding: Rietveld-van Wingerden en Miedema, ‘Jan Waterink’, Vier grondleggers 
van de psychologie, 205. 
81 Waarom naar de Christelijke School? Uitgave Christelijk Pedagogisch Studiecentrum (Hoevelaken 1974) 20. 
82 Waarom naar de Christelijke School?, 16-17. 
83 Waarom naar de Christelijke School?, 17-18. 
84 Enquête inventarisatie gereformeerde basisscholen & zie opmerkingen van J. van der Steeg, Tussen droom en 
daad (Soest 2012) 192-193. 
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rekening te houden met het leesniveau van de kinderen. Tijdens regionale bijeenkomsten moest het 

GPC vrees voor deze en andere vernieuwingen wegnemen. De conferenties voor de hoofden van de 

scholen over de leerplantontwikkeling, gehouden in 1973, 1976 en 1979, waren bedoeld om het 

prille onderwijskundig denken in de vrijgemaakte scholen verder te stimuleren. De nadruk op de 

godsdienstige levensbeschouwelijke identiteit maakte dat onderwijsvernieuwingen in pedagogiek en 

didactiek door de scholen kritisch werden bejegend. De leerstofgerichte benadering bleef lang intact, 

al kwam er onder invloed van het GPC ook oog voor de individuele leerling.85 Het GPC sloot aan bij 

Waterink, die al eerder het GSV had gewezen op het idee dat de mens naar het beeld van God 

geschapen is. Dat betekende dat de pedagoog ook op zoek mocht gaan naar het ‘goede’ in het kind, 

in aanleg en tempo, ook al bleef het kind van nature zondig. Waterink pleitte ervoor om kinderen en 

jongeren de ruimte te geven om zich in hun eigen tempo en naar hun aard te ontwikkelen.86 Het 

vrijgemaakt onderwijs volgde dit spoor zonder J. Waterink nadrukkelijk te noemen, om de eigen 

profilering niet in gevaar te brengen. 

Het bestuur van de vrijgemaakte lagere school in Zuidhorn was in de jaren zeventig beducht 

voor de moderne ontwikkelingen op onderwijsgebied. Het was bevreesd voor staatsbeïnvloeding om 

de kinderen op te voeden tot goede (socialistische) staatsburgers en daarom werd er overleg 

gevoerd met het LVGS en het GPC.87 Het bestuur besefte ook, net als andere schoolbesturen, dat de 

nieuwe maatschappelijke veranderingen om onderwijskundige aanpassingen vroegen. Er werd met 

het GPC samengewerkt aan de eisen waaraan het schoolwerkplan moest voldoen. In dit 

schoolwerkplan, waarvoor het GPC begeleidingssubsidie ontving als landelijke erkende instelling naar 

richting, moest elke school vastleggen welke onderwijskundige en pedagogische uitgangspunten de 

school hanteerde met het oog op de komst van de basisschool. Per vak moest worden aangegeven 

hoe op basis van die uitgangspunten werd gewerkt, om zo de kinderen een ononderbroken 

leersituatie aan te bieden. Hiervoor volgden alle leerkrachten uit Zuidhorn, net als alle andere 

leerkrachten van het vrijgemaakt lager onderwijs, een tweejarige cursus bij het GPC.88 

6.2 De vernieuwing  

In 1977 gaf het GPC, in de persoon van J. Messelink, advies aan de school in Zuidhorn over nieuwe 

opvattingen als ‘het opstaan tegen het zittenblijven’ en ‘het afschaffen van cijfers’.89 Hij deelde niet 

de in zijn ogen achterliggende moderne humanistische visie, maar vroeg wel meer ruimte voor het 

                                                           
85 ADC Kampen, Archief GPC [A], Jaarverslag 1975 Stichting Gereformeerd Pedagogisch Centrum, maart 1976, 1 
en 2.  
86 Rietveld-van Wingerden en Miedema, ‘Jan Waterink, Vier grondleggers van de psychologie, 214. 
87 R.E. van der Woude, ‘Van Lagere School naar Basisschool, 1971-1985’, in: Piet R. Compaan (red.), Kinderen 
van de kerk, 49 en 60. 
88ADC Kampen, Archief GPC [A], Werkprogramma GPC 1975-1976, 136. 
89 Van der Woude, ‘Van Lagere School naar Basisschool’, Kinderen van de kerk, 60. 
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denken vanuit de mogelijkheden van kinderen. Een manier om dat te realiseren was het onderwijs te 

differentiëren. Bij de keuze van methoden sloot het GPC nu vaker aan bij de nieuwste inzichten in het 

onderwijsveld. Zo werd voor het rekenen in Zuidhorn overgegaan op de nieuwe methode Operatoir 

rekenen. In 1977 was deze methode volledig leverbaar. Deze methode steunde op de ideeën van de 

Zwitserse ontwikkelingspsycholoog J. Piaget, die had ontdekt dat de mogelijkheid om te leren en om 

bepaalde zaken bewust te ervaren zich ontwikkelde met de leeftijd. Een opvallend onderdeel van 

Operatoir rekenen vormden de rekenprojecten, met de toepassing van het rekenen in het dagelijks 

leven buiten de school. In deze opdrachten waren de leergesprekken een vernieuwend element. De 

vernieuwing was tot stand gekomen door H. Freudenthal, een Duits-Nederlandse wiskundige en 

onderwijshervormer. Hij werd de grondlegger van het zogenoemde realistisch rekenen. De methode 

voorzag ook in de differentiatiebehoefte: voor de snellere leerlingen waren extra taken ingebouwd. 

Voor het ‘aanvankelijk lees- en taalonderwijs’ koos de vrijgemaakte school in Zuidhorn, in navolging 

van veel scholen, voor de invoering van de nieuwe methode Letterstad, ontwikkeld door 

leertheoreticus H.J. Kooreman. Deze methode ging bewust uit van het gesproken woord en de 

auditieve oefeningen waren daarbij belangrijk. Deze aanpak was gebaseerd op inzichten van L. 

Vygotski en P. Galperin uit de Russische leerpsychologie, die leerlingen in aansluiting op de 

aanwezige kennis en kunde lieten leren.90 

De vrijgemaakte lagere school te Assen sloot zich net als alle andere vrijgemaakte scholen 

aan bij het GPC in plaats van bij de ‘seculiere’ regionale schoolbegeleidingsdienst. Het GPC 

stimuleerde in Assen vanaf midden jaren zeventig niet alleen de zorg voor de individuele leerling, 

maar ook de onderwijsvernieuwing door te pleiten voor:  

 

Minder stampwerk, minder weetjes; meer nadruk op het “leren leren”, leren denken, een 

wiskundige denkhouding, leren samenwerken. We kiezen voor een heel vooruitstrevende 

rekenmethode die met z’n nieuwe didactische inzichten een heel nieuwe, maar heel 

leerzame benadering vraagt van zowel leerkrachten als leerlingen: Taltaal. We kiezen ook 

een aardrijkskundemethode waarbij veel in groepen kan worden gewerkt.91  

 

In 1978 zocht de Gereformeerde Basisschool De Planthof te Emmeloord hulp bij het GPC om 

te komen tot verandering: ‘Als activeringsschool hebben we ons intensief bezig gehouden met het 

onderwerp van zorgverbreding en remedial teaching. Vooral het contact tussen verschillende 

gereformeerde scholen onder leiding van het GPC is van groot belang geweest om dergelijke 

                                                           
90 Van der Woude, ‘Van Lagere School naar Basisschool’, Kinderen van de kerk, 61. 
91 S.L. Heijs & J.M. Kuiper, 40 jaar Gereformeerd Onderwijs Assen, 1951-1991 (Bedum 1991) 82. 
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ontwikkelingen en activiteiten tot een goed einde te brengen.’92 Het ging om kleine projecten, 

geactiveerd door de overheid vanwege de komst van de nieuwe basisschool. Veel vrijgemaakte 

scholen meldden zich aan voor een activiteit bij het GPC. In 1981 deden de vrijgemaakte scholen uit 

Enschede mee aan een groter landelijk ontwikkelingsproject. Het experiment had een ‘motorfunctie’ 

voor het vrijgemaakt onderwijs om de ontwikkeling tot basisschool te stimuleren. Het GPC werkte 

hierin samen met het ministerie van Onderwijs. Van weerstand tegen de invoering van de 

basisschool in 1985 was dan ook geen sprake.93 

In de zaakvakken bleef het vrijgemaakt onderwijs, net als het oude gereformeerde onderwijs, 

gebruikmaken van de wandplaten en kaarten van M.A. Koekoek, J.W. De Jongh, H. Wagenvoort, J.J. 

Moerman en J.H. Isings, die waren ontwikkeld vanaf de jaren 1910 tot aan 1970. Het zien en het 

horen gingen daarin gelijk op. In de jaren zeventig en tachtig kreeg de verwerking, naast het 

aanschouwen, meer aandacht. In het begin was het vrijgemaakt onderwijs daar huiverig voor, omdat 

het vreesde dat dit ten koste zou gaan van de overdracht en het gezag van de leerkracht. Het 

zelfstandig werken werd gezien als een te moderne didactische werkvorm, behorend bij de nieuwe 

school. Toch hielden deze bezwaren geen stand, omdat er allerlei kant-en-klare methoden voor het 

reken- en taalonderwijs op de markt kwamen die deze nieuwe didactiek hadden geïncorporeerd. De 

invloed van uitgevers was daarmee groter dan de regelingen van de overheid. Het GPC vervulde 

hierin een begeleidende rol, en doordat scholen hun eigen spoor trokken verdween vanaf eind jaren 

zeventig de principiële weerstand tegen het zelfstandig werken in het vrijgemaakt onderwijs.94  

6.3 De leerlingbegeleiding  

Met de nieuwe Discussienota Schoolbegeleiding uit 1975 van minister Van Kemenade kreeg het GPC 

er een taak bij: de leerlingbegeleiding. Het GPC maakte een inhaalslag door psychologische en 

pedagogisch-didactische hulp te verlenen bij kinderen met leer- en gedragsmoeilijkheden. De 

minister maakte het mogelijk dat het GPC een landelijke schoolbegeleidingsdienst naar vrijgemaakte 

richting kon vormen. Het GPC kon daarom vanaf 1976 in vier regio’s tegelijk gesubsidieerd actief kon 

worden voor het lager onderwijs. Het aantal medewerkers groeide naar zeven in 1978 en naar 

vijftien in 1985.95 Hiervoor werden de bijdragen van de kleuter- en lagere scholen aan het GPC in de 

loop van de jaren fors verhoogd. Van 10 gulden in 1972, naar iets meer dan 30 in 1977, naar 48 in 

                                                           
92 Gereformeerde Basisschool ‘De Planthof’, 1968-1993, (Emmeloord z.j.) 35-36.  
93 A.P. Wisse, ‘Eerste fase ontwikkelingsproject scholen in Enschede vraagt om praktisch vervolg’, Nederlands 
Dagblad 39 (16 oktober 1982) 10. 
94 H.W. Hendriks, ‘Onderwijskundige ontwikkelingen sinds 1900’, in: T.A. Pouwels-Scholtens & R.G.R. Winter 
(red.), Casper Diemer School voor gereformeerd onderwijs Bergentheim, 1907-1982 (Kampen 1982) 139-147. 
95 Boer, ‘Tien jaar Gereformeerd Pedagogisch Centrum’, 23-24. 



215 
 

1978, naar 66 gulden in 1981. Door het verkrijgen van rijkssubsidie werd het in 1982 weer verlaagd 

naar 42 gulden per leerling.96  

Er kwamen regionale teams, in Groningen voor het Noorden, in Zwolle voor Overijssel en 

Midden-Nederland, en in Rotterdam voor het Westen, die vooral gericht waren op de 

leerlingbegeleiding. Het GPC kreeg per 1 januari 1982 de begeerde rijkssubsidie, omdat het voldeed 

aan de gestelde criteria. Zo was het GPC al drie jaar lang op een andere wijze bekostigd en was het 

aantal leerlingen van de te begeleiden scholen gestegen tot boven de vereiste 10.000. De 

subsidiëring door het rijk besloeg voorlopig 25 procent van de totale kosten. Het betrof een 

koppelsubsidie van rijkssubsidie en gemeentelijke subsidie. Het GPC werd door een aantal 

gemeenten gesubsidieerd, maar andere stelden de subsidie afhankelijk van de rijkssubsidiëring, wat 

werd beschouwd als feitelijke erkenning. De rijkssubsidie aan het GPC is voor 1982 te schatten op 

een bedrag van ruim drie ton (25 procent van de totale kosten, maar het zou naar verwachting 

binnen een paar jaar oplopen tot 50 procent).97 Het subsidiebedrag per aangesloten leerling werd 

per jaar vastgesteld. In 1985 kon het GPC, met bijna honderd gulden per leerling aan subsidies en 

10.000 leerlingen in het basisonderwijs, rekenen op bijna 1 miljoen gulden, nog los van beschikbare 

projectsubsidies. Een aantal gemeenten weigerde nog altijd het GPC te subsidiëren, omdat ze van 

mening waren dat het begeleidingswerk beter door de regionale diensten gedaan kon worden. In 

1988 kwam met een uitspraak van de Raad van State een einde aan dat verzet.98 

Door deze nieuwe taak concentreerden de werkzaamheden van het GPC zich In de jaren 

tachtig meer op de hulp aan de individuele leerling. Het betrof psychologisch en pedagogisch-

didactisch onderzoek door schoolpsychologen en orthopedagogen.99 In het schooljaar 1983-1984 

werden er 213 leerlingen aangemeld voor onderzoek, in 1984-1985 waren dat er 275 en over het 

schooljaar 1985-1986 waren het 287 leerlingen.100  

In zijn begeleiding versterkte het GPC de godsdienstige levensbeschouwelijke identiteit als 

onderdeel van de gemeenschap. Tegelijk stimuleerde het GPC het vrijgemaakt onderwijs tot 

vernieuwing in het denken over pedagogiek en didactiek. Het wist het vrijgemaakt onderwijs te 

bewegen richting verandering, maar dat bleef laveren. Aan de ene kant probeerde het GPC de 

godsdienstige levensbeschouwelijke identiteit concreet vorm te geven in de lijn van Janse, maar aan 

de andere kant was het GPC er ook op gericht om het vrijgemaakt onderwijs te bewegen tot 

                                                           
96 Boer, ‘Tien jaar Gereformeerd Pedagogisch Centrum’, 26, 
97 ‘GPC krijgt vanaf volgend jaar bedrag rijkssubsidie’, Nederlands Dagblad 38 (2 december 1981) 2. 
98 Boer, ‘Tien jaar Gereformeerd Pedagogisch Centrum’, 25-27 & Zie ook: Overheid en Schoolbegeleiding. Een 
reactie op de nota Schoolbegeleiding. Een uitgave van de Groen van Prinsterer Stichting (Groningen 1976).  
99 ADC Kampen, Archief GPC, [A], Verslag werkzaamheden 1984-85, 136. 
100 R. de Boer, ‘Inleiding: 15 jaar Gereformeerd Pedagogisch Centrum’, in: R. de Boer (red.), Onderwijs in 
beweging (Kampen 1988) 13.  
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onderwijskundige veranderingen vanuit het eigene van het kind. Dat werd door de subsidiërende 

overheid ook verlangd en paste meer in de lijn van Waterink.  

Het lukte het GPC om met de loyaliteitsspanning tussen overheid en eigen richting om te 

gaan door niet nadrukkelijk keuzes te maken in pedagogisch en didactisch opzicht. Hierdoor bleef het 

vrijgemaakt onderwijs haar levensbeschouwelijke profiel houden. Er vond geen doorwerking daarvan 

plaats in een onderwijskundige visie. De leerstofgerichte benadering bleef het uitgangspunt, maar 

tegelijk kwam er wel meer oog voor de individuele ontwikkeling van de leerling. Deze verandering 

kwam vooral tot stand door de didactisering van de leerstof in nieuwe methoden. Het GPC wist met 

beperkte menskracht het nodige te bereiken, maar doordat het zich eind jaren zeventig meer ging 

toeleggen op hulp aan de individuele leerling, kwam de landelijke onderwijskundige rol minder uit de 

verf. Het GPC ging zich vanwege gunstige subsidietoekenningen van de overheid meer als een 

regionale schooladviesdienst profileren. Deze dienst, gericht op de leerling en de remedial teacher, 

was krachtig en effectief. Het GPC was in 1985 een andere koers gaan varen dan bij de oprichting. 

Toen was de koers vooral gericht op bescherming tegen nieuwe ontwikkelingen in pedagogiek en 

didactiek en om na 1970 een dam op te werpen tegen de overheid. Deze laatste rol werd 

overgenomen door de GVOLK en het LVGS, die de vrijgemaakte richting trachtten te beschermen 

tegen de ingrijpende overheid. 

 

7. HET VRIJGEMAAKT ONDERWIJS ONTWAAKT  

7.1 Reactie op overheidsinvloed 

Het vrijgemaakt onderwijs benutte in 1970 direct de kans om te reageren op het Voorontwerp van 

een wet op het Basisonderwijs van staatssecretaris J.H. Grosheide, afkomstig uit de ARP en eerder 

werkzaam bij de Schoolraad. Het ministerie van Onderwijs bood alle onderwijsorganisaties de kans 

om te reageren op het voorontwerp. De GVOLK en het LVGS stelden een studiecommissie in om de 

voorgestelde veranderingen te bestuderen. De uitkomsten werden gepubliceerd in een nummer van 

Woord en School. Het ontwerp miste in hun ogen allereerst ‘een verwijzing naar de opdracht door 

God gegeven, dat het kind moest worden opgevoed om Hem, zijn Schepper, te dienen, te eren, te 

loven en te prijzen; dit neigde tot horizontalisme.’ Het kind werd ten tweede ook te centraal gesteld: 

‘Het kind noch het onderwijssysteem mocht centraal staan want dit zou ten koste gaan van het leren 

naar de Schrift.’ Tot slot moesten de individuele mogelijkheden van de kinderen begrensd worden 

‘door de eis voor elk onderwijs: vertel van des HEEREN roemrijke daden en van de wonderen, die Hij 

gewrocht heeft.’101 Deze religieuze opmerkingen, hoe gemeend ook, waren vooral waarschuwend 

                                                           
101  S.J. Sietsma, ‘De doelstelling van het Onderwijs. Themanummer betreffende het Ontwerp van een Wet op 
het Basisonderwijs’, Woord en School 2 (1970) 294-295.  
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bedoeld voor de eigen achterban, omdat een godsdienstige duiding niet van neutrale 

overheidsdocumenten verwacht mocht worden.  

De godsdienstige begrenzing betekende aan de ene kant dat de leerstof niet gekozen mocht 

worden op grond van individuele mogelijkheden, maar aan de andere kant dat het onderwijs wel 

rekening mocht houden met de verschillen in begaafdheid en aanleg: ‘Het is prachtig dat dit 

voorontwerp daartoe de gelegenheid biedt om door de vorming van gedifferentieerde leersituaties 

tot individualiserend onderwijs te komen.’ Er was daarbij, volgens de studiecommissie, in het 

voorontwerp gelukkig niet gekozen voor een bepaald onderwijssysteem vanuit het werk van 

Montessori of Parkhurst of vanuit ‘een pedagogiek vom Kinde-aus’. Dat laatste riep nog altijd 

schrikreacties op. De studiecommissie kreeg wel de indruk dat het voorontwerp ‘een “child-centred” 

schoolsysteem introduceert,’102 waarbij de ‘pedagogiek’ van de Heilige Schrift ontbrak. Toch was ze 

tevreden, omdat het ontwerp niets inhoudelijks voorschreef. De leerstof mocht niet gekozen worden 

op grond van de individuele mogelijkheden, want de leerstof lag onder de norm van Gods Woord, in 

de oude lijn van Janse. De didactiek behoorde tot het eigene van het christelijk onderwijs.103 Hier 

klonk in 1970 nog altijd de angst in door voor gedachten die voortkwamen uit de reformpedagogiek 

en Nieuwe Schoolbeweging van het begin van de twintigste eeuw. 

In het voorontwerp miste Sietsma de opdracht aan alle burgers om God te loven en te 

prijzen. Hij verbond dat met de burgerschapsidealen van de overheid, die hij afwees: ‘Het 

dusgenaamde anti-autoritaire onderwijs is dermate in strijd met de door God geëiste opdracht en 

dusdanig het gehele maatschappelijk bestel van de overheden, dat deze vorm van onderwijs in elke 

vorm en bij elke tak van onderwijs ontoelaatbaar is.’ Sietsma wees deze vorm van democratisering in 

sterke bewoordingen af. Het was in zijn ogen, met oog voor de woordspeling, ‘demoncratisering’ 

geworden.104 Het vrijgemaakt onderwijs had een voorkeur voor de klassieke onderwijsvorm, omdat 

die goed aansloot bij de levensbeschouwelijke normatieve opvoedingspedagogiek. Toch moest het 

volgens Sietsma niet alleen bij kritiek blijven, want ‘we kùnnen, moèten en wìllen vanuit onze 

Gereformeerde Belijdenis onderwijs geven, onze methodiek en didactiek opbouwen en onze eigen 

leerplanontwikkeling ter hand nemen.’105 Zo had J. van der Steeg eerder gepleit om naast de 

geaccepteerde didactische werkvormen als tonen, voordoen, vertellen en voordragen, ook nieuwe 

                                                           
102 T. Leppink, ‘Het uitgangspunt van de individuele mogelijkheden’, Woord en School 2 (1970) 306. 
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werkvormen als klassengesprek en groepswerk toe te passen, om kinderen meer recht te doen in 

hun verscheidenheid.106 

De komst van de middenschool verdeelde het vrijgemaakt onderwijs. De mavo in Drachten 

meldde zich, ondanks interne bezwaren, aan voor het experiment middenschool in samenwerking 

met het GPC, hoewel het GPC zich neutraal opstelde.107 De nieuwe geïntegreerde school voor alle 

jongeren tussen de twaalf en vijftien jaar werd gepropageerd door de sociaaldemocratische minister 

Van Kemenade, maar bood voor de gereformeerde scholen kansen om de lbo-leerlingen langer te 

behouden voor de kleine mavo’s.108 De reacties binnen het vrijgemaakt onderwijs op de latere 

positieve aanwijzing door de minister van Drachten als experimenteerschool waren zeer verdeeld. De 

meerderheid van de beleidsmakers binnen het vrijgemaakte onderwijsveld was negatief: ze hield het 

project voor ‘onmogelijk’ en voor niet-Bijbels. Volgens Sietsma, voorzitter van de GVOLK en directeur 

van de gereformeerde mavo te Zuidhorn, was het initiatief desondanks een felicitatie aan de school 

en het GPC waard, vanwege het streven om het vrijgemaakt onderwijs inhoudelijk meer vorm te 

geven. Maar hij gaf wel de waarschuwing: ‘Het meedenken in dat raam zal van Gereformeerde 

onderwijsmensen een zeer kritische instelling vereisen, een grondige kennis van des ministers 

uitgangspunten en de achtergronden daarvan, de capaciteiten om in voorkomende gevallen 

‘alternatieven’ te stellen en de moed – in ‘uiterste nood’ – om tegen verdere medewerking NEEN te 

zeggen.’109  

Sietsma zag de noodzaak om mee te doen, ondanks zijn grote huiver voor 

cultuurvernieuwing, waarin hij het oprukkend communisme, decadentie van de moraal en het verlies 

aan traditie meende te ontwaren. Hij zocht hierin steun bij A. Janse, die had gesteld: ‘Neen, ik 

beweer niet, dat nieuwe schoolinrichtingen als het Daltoniseeren en zelfs Montessori-onderwijs geen 

dienst kunnen doen aan de reformatie – maar zij zijn zelve niet reformatorisch, als dat beginsel der 

humanistische school niet verandert. Wel kunnen deze nieuwe schoolinrichtingen dienst doen om 

den sleur te helpen breken.’110 Er waren naar Sietsma’s mening verbeteringen aan te brengen aan de 

‘oude school’, waaronder de vrijgemaakte. Dit kon beter vrijwillig opgepakt worden, dan onder 

overheidsdwang.111 

                                                           
106 J. van der Steeg, ‘Op verkenning in de Leerpsychologie’, Woord en School 1 (1969) 157; ‘Verkenningen in de 
Leerpsychologie’, Woord en School 1 (1969) 233-239. 
107 De middenschool werd begeleid door de Innovatie Commissie Middenschool (I.C.M.). Deze stond voor de 
uitdaging om de sociale ongelijkheid te verminderen, om meer vormingsinitiatieven te ontplooien naast het 
kennisaspect en om de kinderen een betere en een verantwoordelijke beroepskeuze te laten maken. Er waren 
130 aanvragen ingediend, hiervan werden (verdeeld naar denominaties) 38 uitgekozen. 
108 ADC Kampen, Archief GPC [A1], Bestuursverslag GPC, 19 maart 1976, 13. 
109 S.J. Sietsma, ‘Gefeliciteerd, maar…’, Woord en School 6 (1974) 361-362. 
110 Janse, Het eigen karakter der christelijke school, 126. 
111 S.J. Sietsma, ‘Geen “grijze” middenschool, wel pluriformiteit’, Woord en School 7 (1975), Themanummer 
Middenschool (1975) 48. 
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Het type middenschool paste ook niet in de onderwijsvisie van het vrijgemaakt onderwijs. 

Toch besloot het LVGS- bestuur in haar vergadering van 2 juni 1976 om haar steun te verlenen in de 

vorm van begeleiding door GPC-medewerkers in het kader van het toegekende experiment. Daarbij 

maakte het bestuur wel een duidelijke kanttekening:  

 

1. het politiek-filosofisch kader van de, met name in de contourennota neerlegde visie 

m.b.t. onderwijsvernieuwing, welke een politiek (socialistisch) onderwijsdoel 

impliceert, geenszins deelt; 

2. de door de minister gepropageerde medezeggenschap van personeel en leerlingen 

verwerpt; 

3. niet de overtuiging heeft dat de thans bestaande meersporigheid en de categoriale 

scholen bij een eventuele invoering van de middenschool zouden dienen te 

verdwijnen; 

4. meer bezwaren, ook van onderwijskundige aard, tegen de middenschool-visie 

koestert, doch dat deze om nadere bestudering en uitwerking vragen;112 

 

 De vierde opmerking gaf de doorslag om toch medewerking te verlenen omdat ook expliciet 

was vermeld in het besluit dat deelname aan het ‘Middenschool-experiment’ niet impliceerde dat de 

ideeën onder het concept werden onderschreven. Daarom stemde het LVGS-bestuur toch in met het 

experiment op basis van pragmatische overwegingen. Het zou ertoe kunnen leiden dat ‘ook kleinere 

dan door de minister voorziene scholen wel degelijk bestaansrecht en - mogelijkheid hebben [en] het 

mogelijk maken dat grotere groepen jongeren dan tot nu langer Geref. onderwijs ontvangen.’113 Voor 

het GPC betekende deze ‘gedoogconstructie’ dat de mavo in Drachten extra begeleiding kreeg omdat 

de school minimaal gebruik wenste te maken van de aangeboden diensten vanuit het Ministerie.114  

De middenschool stond ook vanuit reformatorisch perspectief een andere burgerschap voor 

ogen. Het idee van een actieve deelname aan de samenleving, wat zich uitte in democratisering, 

gelijke kansen (als socialistisch gelijkheidsideaal) voor iedereen en emancipatie, stond tegenover de 

reformatorische opvoedingsvisie. Deze visie sprak van ‘vorming tot mensen Gods, tot alle goed werk 

                                                           
112 ADC Kampen, Archief GPC, [2A], Besluit bestuur L.V.G.S. d.d. 2 juni 1976. 
113 ADC Kampen, Archief LVGS, [2A], Verslag bestuursvergadering LVGS d.d. 2 juni 1976, 13.  
114 ADC Kampen, Archief GPC, [2A], Rapport kleine commissie begeleidingswerkzaamheden Middenschool 
Drachten, d.d. 15 juni 1976 en toelichting op en uitwerking van de project-subsidieaanvraag, nov. 1976 (ref. 
H/G 333-76).  



220 
 

volmaakt toegerust’.115 In het vrijgemaakt onderwijs was idealiter het burgerschap van Gods rijk en 

het daarmee gepaard gaande antithetisch denken het belangrijkste uitgangspunt.  

7.2 Politiek geladen contourennota’s 

In Nederland was, in de visie van de overheid, sprake van te grote ongelijkheid in deelname van 

verschillende bevolkingsgroepen aan de beschikbare onderwijsmogelijkheden. De contourennota’s 

van 1975 en 1977 van minister Van Kemenade waren vooral gericht op het basis- en het speciaal 

basisonderwijs en konden niet op veel bijval rekenen van het vrijgemaakt onderwijs. Volgens C. van 

der Valk, voorstander van het vrijgemaakt onderwijs en beleidsambtenaar bij het ministerie van 

Onderwijs, konden vrijgemaakte scholen niet volstaan met de reactie dat de minister op grond van 

de vrijheid van onderwijs de scholen met rust moest laten. De gevaren waren niet alleen 

levensbeschouwelijk van aard, maar ook economisch, omdat de overheid inzette op schaalvergroting 

en integratie, wat ten koste zou gaan van het kleinschalige vrijgemaakt onderwijs. Hij wees op de 

komst van de pedagogische centra, de landelijke toets- en leerplanbureaus en de regionale (niet-

verzuilde) schoolbegeleidingsdiensten.116 

Een ander punt van zorg betrof het verhogen van de deugdelijkheidseisen door de overheid, 

om zo meer te kunnen sturen in het primaire onderwijsproces. De grootste bedreiging voor het 

bijzonder onderwijs kwam echter, naar de mening van Van der Valk, van binnenuit, omdat ‘de 

identiteit van de doorsnee christelijke school is uitgehold.’117 De grondslag bleek niet als hefboom te 

werken om de moderniteit tegen te gaan, doordat de binding aan een zuivere kerk ontbrak. Dat 

betekende volgens Van der Valk voor vrijgemaakte scholen de noodzaak van verdere profilering van 

het onderwijs, vooral op het punt van de leerstof en de leermiddelen.118 Om al deze (vermeende) 

gevaren het hoofd te kunnen bieden moest er een beroep worden gedaan op de hechtheid van de 

vrijgemaakte gemeenschap. 

De contourennota’s gaven binnen het vrijgemaakt onderwijs een gevoel van onbehagen. 

Sommigen gingen daarin ver en reageerden zelfs voor radicale vrijgemaakten ongebruikelijk fel. De 

Gereformeerde Scholengemeenschap uit Rotterdam belegde in juni 1976 speciaal hierover een 

ledenvergadering. De lezing ‘Gereformeerd onderwijs… in gevaar?’ werd verzorgd door H.F.W. Roth 

en gezien het belang van de zaak op papier verspreid onder alle leden. De rector, T. van der Leest, 

                                                           
115 R. Toes, De toets der kritiek. Het reformatorisch voortgezet onderwijs en de onderwijsvernieuwingen (1970-
1985) (Apeldoorn 2015) 111-112 en 68-69. In reformatorisch kring werd heftig, maar ook mild en pragmatisch 
gereageerd op de komst van de middenschool. De middenschool werd immers niet verplicht opgelegd, maar 
via experimenten hoopte de overheid op draagvlak in het onderwijs. De middenschool kreeg nooit een breed 
maatschappelijk draagvlak. Na het mislukken hiervan (mede door de val van het Kabinet-Den Uyl in 1977) werd 
ingezet op een nieuw type: de basisvorming. 
116 C. van der Valk, ‘Contourennota en Gereformeerd Onderwijs’, Woord en School 8 (1976) 120-129. 
117 Van der Valk, ‘Contourennota’, 127.  
118 S.J. Sietsma, ‘Afdeling en secties’, Woord en School 8 (1976) 153-156. 
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was kritisch over het Nederlands Dagblad, omdat door ‘het N.D. niet altijd even duidelijk positie is 

gekozen tegen de in vele opzichten heilloze plannen van een socialistische minister.’119 De reacties 

vanuit Rotterdam waren scherp en minder genuanceerd dan de opvattingen in Woord en School. 

Roth, docent Duits aan de school, schiep een vijandbeeld van de overheid waarin het 

overheidsstreven naar meer eenheid, gelijkheid en emancipatie vergeleken werd met de Duitse 

overheersing: 

 

En wat ik nu zeg, zeg ik met enige schroom, omdat een bepaalde zaak met een bepaald 

persoon zou verwisseld kunnen worden. Toen indertijd Hitler in de gevangenis, enkele jaren, 

voordat hij in Duitsland de macht aan zich trok, zijn berucht geworden boek “Mein Kampf” 

schreef, en dat in de jaren 33 tm 45 aan elk bruidspaar als huwelijksgeschenk meegaf, klonk 

daarna toch telkens het “wir haben es nicht gewusst”. Men had kunnen weten! Want het 

stond er zwart op wit, welke de intenties waren van het nationaal-socialisme. Daartegen 

hebben we ons terecht, onder grote offers verzet. Vandaag gaat onze strijd om het behoud 

van onze vrijheid van onderwijs tegen het ‘internationale socialisme’. Voor het eerst in onze 

historie zijn de intenties ook hiervan zwart op wit neergeschreven in de contourennota. 

Niemand van ons zal straks kunnen zeggen: “we hebben het niet geweten”.’120  

 

Sterker kon het gevoel van dreiging in taal niet uitgedrukt worden. De gedachte was dat er 

voor het vrijgemaakt onderwijs zware tijden zouden aanbreken. Het was aan het vrijgemaakt 

onderwijs om op al deze aangekondigde veranderingen te anticiperen. De GVOLK hield haar leden 

meerdere keren deze spiegel voor. Het GPV-Tweede Kamerlid P. Jongeling betoonde ook adhesie. In 

de Kamer sprak hij over indoctrinatie, vanwege mogelijk ingrepen van de overheid in de vrije keuze 

van leermiddelen en het benoemen van leerkrachten.121 Tijdens de ledenvergadering van de GVOLK 

in 1976 verweet hij Van Kemenade socialistische ijver, omdat door zijn toedoen het onderwijs sterk 

vermaatschappelijkte. Jongeling wees daarbij op de invoering van de regionale (niet-verzuilde) 

schoolbegeleidingsdiensten, de ouderparticipatie en de democratisering. De winst van de 

schoolstrijd kwam in zijn ogen onder druk te staan.122 De vrijgemaakte kritiek richtte zich op het 

ideologische karakter van deze door de politiek geleide emancipatie. In het reformatorisch onderwijs 

werd heftig en ook nuchter gereageerd, want ook daar waren grote zorgen over het doel van deze 

                                                           
119 T. van der Leest, van der, ‘Gereformeerd Onderwijs … in gevaar?’, uitgave Gereformeerde 
Scholengemeenschap Rotterdam, [voorwoord], (Rotterdam 1976).  
120 H.F.W. Roth, Gereformeerd Onderwijs… in gevaar?’, uitgave Gereformeerde Scholengemeenschap 
Rotterdam, [voorwoord], (Rotterdam 1976). 
121 Handelingen TK OCV/UCV 1975-1976, 10 november 1975, 2.  
122 W. Ensing, ‘Impressie van onze jaarvergadering’, Woord en School 9 (1977) 2-13.  
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(politieke) onderwijsvernieuwing.123 Vanaf het moment dat deze hervormingen werden vertaald naar 

concrete wetgeving, nam de weerstand ook toe. Het orthodox-christelijk onderwijs en het 

vrijgemaakt onderwijs zagen de onderwijsvrijheid in gevaar komen, omdat de socialistische overheid 

zich steeds meer de inhoud van de school toe-eigende.124 Van Kemenade wekte bij velen de indruk 

dat bijna alles anders moest. De contouren van het nieuwe onderwijsstelsel behelsden een periode 

van vijfentwintig jaar. Zijn visie op het onderwijs als middel om tot sociale verandering te komen 

werkte bij velen argwaan van liberaal tot confessioneel. In liberale kring werd er ook zorgelijk 

gesproken over socialistische indoctrinatie.125 

Aan de andere kant meenden sommigen, waaronder het GPC en de GVOLK, ook dat er een 

kwaliteitsslag moest plaatsvinden in het vrijgemaakt onderwijs. Het beroepsonderwijs moest 

verbeterd worden en de middenschool kon leidden tot minder intellectualistisch onderwijs en een 

gewenst uitstel van studiekeuze.126 Ook werd het groepswerk niet langer afgedaan als een inbreuk op 

het overdrachtsmodel. Eind jaren zeventig werden nieuwe didactische werkvormen, zoals het  

groepswerk en het werken aan integratieve themaprojecten, door het GPC acceptabel gemaakt. Als 

rekening gehouden werd met de Bijbelse norm kon er op een goede, verantwoorde wijze 

geëxperimenteerd worden in het vrijgemaakt onderwijs. Zo bood het projectonderwijs goede nieuwe 

mogelijkheden, mits het paste in de opbouw van het curriculum.127 Te midden van het heersende 

onbehagen over het expliciet uitgedragen burgerschapsideaal van de overheid zocht het GPC, in 

afstemming met het LVGS en de GVOLK, naar ruimte om binnen de vrijgemaakte kaders 

verantwoorde veranderingen mogelijk te maken.  

7.3 Eigen commentaren op beleidsnota’s 

Het LVGS publiceerde in de jaren 1970-1985 een reeks van commentaren als reactie op voorstellen 

van de overheid. Voor 1970 werden nieuwe ontwikkelingen nauwelijks via nota’s becommentarieerd, 

vanwege de geringe slagkracht van het vrijgemaakt onderwijs. Het vrijgemaakt onderwijs groeide in 

de breedte en het LVGS had nu de ambitie om in overleg met de GVOLK en het GPC inhoudelijk te 

reageren op nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs. De nota’s werden op de jaarvergaderingen en 

voor een breder publiek besproken in het Nederlands Dagblad. Daarmee beperkten deze discussies 

zich in feite tot de eigen gemeenschap. Er was veel ongenoegen over het overheidsbeleid, maar aan 

de andere kant was er ook een grote mate van instemming. De GVOLK en het LVGS hadden, net als 

                                                           
123 L.J.M. Hage, ‘Het reformatorisch onderwijs in de branding’, Visie op het onderwijs, 57-76 en Toes, De toets 
der kritiek, 113-114 en 143.  
124 Mellink, Worden zoals wij, 165-166. 
125 Knippenberg en Van der Ham, Een bron van aanhoudende zorg, 565-566.  
126 S.J. Sietsma, ‘Openingstoespraak op de jaarvergadering [1976]’, Woord en School 9 (1977) 50-59. 
‘Opvoeding tot mondigheid via de Open School?’, Nederlands Dagblad 34, (24 oktober 1977) 2. 
127 W. Ensing, ‘Voortgezette jaarvergadering… Een verslag’, Woord en School 9 (1977) 99-106.  
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het Nederlands Dagblad, geen bezwaren tegen de vorming van het basisonderwijs zelf, wel tegen het 

opleggen van doelstellingen.128  

In 1979 wezen het LVGS en de GVOLK in hun gezamenlijke commentaar op het Voorontwerp 

van de Wet betreffende de Medezeggenschap van minister A. Pais de voorgestelde regeling af. Pais 

kon de medezeggenschapsregeling invoeren op basis van de Wet op de Ondernemingsraden uit 1950. 

Hij wilde de participatie van docenten en leerlingen in het onderwijsbeleid binnen de school 

stimuleren. Dit ‘marxistische’ streven werd door LVGS en de GVOLK gezien als overbodig en 

schadelijk voor het vrijgemaakt onderwijs, vanwege de verkeerde ondertoon van het autonome 

mensbeeld dat in de pleidooien voor meer democratisering doorklonk.129 Deze vorm van interne 

democratisering werd als ‘on-Bijbels’ bestempeld op basis van het vijfde gebod.130 De voorgestelde 

regeling zou een verstoring veroorzaken in de gezagsrelatie tussen bestuur en onderwijsgevenden en 

werd als revolutionair van de hand gewezen door de GVOLK. Het betrekken van leerlingen bij deze 

regeling werd stellig afgewezen op basis van hetzelfde gebod. Bovendien was het in pedagogisch 

opzicht ook onverantwoord, volgens het commentaar, om leerlingen te betrekken bij beslissingen 

over zaken rond onderwijs en school.131 

Toch lag het niet zo eenduidig in het vrijgemaakt onderwijs, omdat de mogelijkheid bestond 

om de inspraak via een adviesraad te regelen. Deze zogenaamde ‘uitgeklede medezeggenschapsraad’ 

was voor sommige vrijgemaakten aanvaardbaar. Het reformatorisch onderwijs kende overigens 

eenzelfde verdeeldheid.132 Het GVOLK trok een zeer principiële lijn en vond de wettelijke regeling van 

democratisering en medezeggenschap in het bijzonder onderwijs in strijd met de Grondwet. Het 

raakte volgens de GVOLK aan de vrijheid van godsdienst en geloof. In 1979 had het LVGS bij de 

bespreking van het voorontwerp nog kansen gezien voor een eigen invulling bij de uitvoering van de 

wet. Het vond toen dat de wet in een adviesraad kon worden toegepast.133 In de vele gesprekken 

met de GVOLK en de schoolbesturen was het LVGS-bestuur echter van standpunt veranderd. Toen in 

1982 de Wet medezeggenschap onderwijs in werking trad, sprak een overgrote meerderheid van de 

leden van het LVGS zich uit vóór het aanvragen van ontheffing. Slechts twee schoolverenigingen 

gaven in 1982 tijdens de bespreking aan dat zij bij het oude standpunt wilden blijven. Uiteindelijk 

                                                           
128 S.J. Sietsma, ‘De vrijheid en identiteit van ons onderwijs’, Woord en school 6 (1974) 7-25.  
129 S.J. Sietsma, ‘Wettelijke regeling van medezeggenschap in het bijzonder onderwijs getoetst en afgewezen, 
Woord en School 11 (1979) 309-317; zie ook Nederlands Dagblad 35 (15 juni 1979) 2. 
130 Dat gebod luidt: ‘Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HERE, uw 
God, u geven zal’ (Exodus 20:12). Dit gebod werd ook op andere gezagsverhoudingen betrokken. 
131 Wettelijke regeling van medezeggenschap in het bijzonder onderwijs getoetst en afgewezen. Een uitgave 
van het LVGS en GVOLK (1979).  
132 G. Dijkgraaf, ‘Herinneringen van een oud-GOLV-voorzitter’, Om identiteit en kwaliteit, 259. 
133 ‘Bestuursvoorstel m.b.t. “medezeggenschapsregeling”’, Woord en School 10 (1978) 27-28; S.J. Sietsma, 
‘Wettelijke regeling van medezeggenschap in het bijzonder onderwijs getoetst en afgewezen’, Woord en School 
11 (1979) 309-317. 
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bleken vier van de 78 aangesloten schoolverenigingen tegen het aanvragen van ontheffing. Het was 

maar kleine tegenbeweging, maar het leek erop dat het vrijgemaakt onderwijs als onderdeel van een 

hechte gemeenschap scheurtjes ging vertonen.134  

In 1985 verscheen er een LVGS-commentaar op het voorontwerp van de Algemene wet 

gelijke behandeling, beter bekend als de antidiscriminatiewet. In het commentaar werd allereerst 

geconstateerd dat het mensbeeld uit het voorontwerp geen Bijbels mensbeeld was. Ook werd de 

opstellers verweten dat ze onder discriminatie begrippen schaarden die daar niet onder vielen. Het 

werd gezien als een aanval op de vrijheid van godsdienst en onderwijs, omdat de overheid op deze 

manier dreigde te interveniëren in het toelatings- en benoemingsbeleid van de christelijke scholen. 

De kritiek betrof vooral de waarde die werd toegekend aan de ‘roldoorbrekende’ taak van het 

onderwijs richting burgerschapsvorming, door waarden afhankelijk te maken van ontwikkelingen in 

de samenleving, zoals man-vrouwverhoudingen, functieverlies van het gezin en ‘seks-lessen’ op 

school. Om principiële redenen was dit laatste al eerder afgewezen, omdat de taak van de school bij 

dit onderwerp minder groot was dan die van de ouders.135  

De interne verdeeldheid binnen het vrijgemaakt onderwijs over het wel of niet meedoen aan 

experimenten en veranderingen kwam de eigen vormgeving niet ten goede. De ingrijpende, politiek 

geladen contourennota’s vergden een eensgezinde stellingname. Het vrijgemaakt onderwijs was niet 

geheel ten onrechte angstig voor de hervormingsagenda van de overheid, aangezien de overheid zich 

in toenemende mate met de inhoud en doelstelling van het onderwijs bemoeide. Het vrijgemaakt 

onderwijs wilde zeggenschap houden over de eigen richting. De voorgestelde regelingen rond 

medezeggenschap en de wetgeving rond anti-discriminatie raakten de vrijheid van onderwijs zoals 

die in de Grondwet was verankerd. De vrijgemaakte commentaren waren bedoeld om de keuze voor 

de eigen onderwijsrichting te legitimeren en te beschermen tegen het oprukkende expliciete 

burgerschap van de overheid. Het overheidsbeleid werd gezien als een bedreiging voor de eigen 

levensbeschouwelijke vormgeving van het vrijgemaakt onderwijs. Tegelijk gaven de reacties ook aan 

dat het vrijgemaakt onderwijs worstelde om in rapport met de tijd te komen. 

 

8. EIGENHEID VERSUS IN RAPPORT MET DE TIJD  

8.1 Eigen leermiddelen  

Het LVGS stelde in 1985 een commissie leermiddelen in, om het eigen levensbeschouwelijk profiel te 

versterken en de toerusting van de leerlingen uit te bouwen. Bijzondere scholen waren wettelijk vrij 

in hun keuze van de leermiddelen die als belangrijk werden gezien voor de vormgeving van de eigen 

                                                           
134 Nederlands Dagblad 39 (6 november 1982) 2; Nederlands Dagblad 41 (19 maart 1985) 2. 
135 S.J. Sietsma, ‘“Seks”-lessen op school?’, Woord en School 5 (1973) 320-330. 
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onderwijsrichting. Zo kende het reformatorisch onderwijs aangepaste versies van de methoden 

Letterstad en Operatoir Rekenen. Daarnaast waren er eigen methoden ontwikkeld voor vakken als 

kerkgeschiedenis, vaderlandse geschiedenis, taal- en schrijfonderwijs, om de reformatorische visie 

uit te dragen.136 Het vrijgemaakt onderwijs zocht ook het eigene van het vrijgemaakt onderwijs in de 

leerstof zelf.137 Binnen het vrijgemaakt onderwijs waren eigen leermiddelen beschikbaar, maar er 

bleven volgens het LVGS nog te veel wensen liggen. Seculiere methoden werden te gemakkelijk 

gebruikt en naar eigen inzichten aangepast of scholen gebruikten verouderde methoden. Het gebrek 

aan geld en de beperkte beschikbaarheid van mensen vormden het grootste probleem bij de 

realisering van eigen leermiddelen.138  

De uitgaven van de vrijgemaakte uitgeverij De Vuurbaak konden op sympathie rekenen. Het 

jeugdboek Flitsende pijl van S.M. van der Galiën werd gewaardeerd vanwege de principiële binding 

aan de vrijgemaakte norm. Dezelfde waardering was er voor het herdenkingsboek Overweldiging 

onderdrukking overwinning uit 1970, geschreven door J. Kooiman. Het was een gemeenschappelijke 

uitgave van de GVOLK en het LVGS ter gelegenheid van de vijfentwintigjarige bevrijding van 

Nederland na de Tweede Wereldoorlog. De kritische noot van Sietsma betrof de plaats van de kerk: 

‘Dat déze auteur, bekend als medewerker aan het Ned. Dagblad, ook het verband tussen Bevrijding 

en Vrijmaking zou leggen, hadden we verwacht; iets uitvoeriger en duidelijker ware wel wenselijk 

geweest.’139 J. Kooiman schreef misschien niet uitvoerig over de Vrijmaking, maar wel duidelijk: ‘Toch 

is het goed dat velen zich vrijmaken. We mogen, nee we moeten daar God dankbaar voor zijn. En 

niet omdat wij dat zo netjes hebben opgeknapt, o nee, maar omdat Hij Zijn kerk bewaart dwars door 

oorlog en frontlinies heen.’140 Een volgend boekje van zijn hand, Van Juliana tot Juliana uit 1973, 

werd weer goed ontvangen en ook bekritiseerd op het punt van de geloofskeuze. Kooiman was niet 

kritisch genoeg ingegaan op het feit dat Willem van Oranje door zijn ouders naar het Roomse Brussel 

was gestuurd voor zijn verdere opvoeding. De recensent vond dit een grote omissie, want hieruit kon 

te gemakkelijk de conclusie getrokken worden dat heel het vrijgemaakt vervolgonderwijs er niet toe 

deed. Dat moest tegen elke prijs worden voorkomen.141 

                                                           
136 A. de Muynck en B. Stam, ‘Pedagogische ontwikkelingen binnen het reformatorisch onderwijs’, ‘Een 
onderwijsbestel met toekomst…’, 110-111. 
137 Vgl. M. Burggraaf, ‘Waardebepaling van het christelijk onderwijs’, in: C. Bregman en I.A. Koole, Visie op het 
onderwijs. Contouren van een gereformeerde beschouwing van de school (Kampen 1981) 14. Volgens Burggraaf 
is het eigene van de christelijke school (vanuit een gereformeerde beschouwing) niet te vinden in de leerstof 
zelf. Hij ziet zaken als christelijk rekenen en christelijke grammatica als een vertekening van de werkelijkheid.  
138 ‘LVGS/GVOLK vormen commissie leermiddelen’, Nederlands Dagblad 41 (30 januari 1985) 2. 
139 S.J. Sietsma, ‘Boekaankondiging: Overweldiging, onderdrukking, overwinning door J. Kooiman’, Woord en 
School 2 (1970) 191. 
140 J. Kooiman, Overweldiging onderdrukking overwinning (Enschede 1970) 42.  
141 F. v.d. Berg, ‘Van Juliana tot Juliana’ van J. Kooiman.’, Woord en School 5 (1973) 393.  



226 
 

Het voortgezet onderwijs wilde vooral werk maken van een verantwoorde toerusting. In de 

bespreking van de mulo-boekenlijst voor het vak Nederlands werd het boek Wierook en tranen van 

de Vlaamse auteur Ward Ruyslinck geschikt gevonden. Dat had te maken met het ontbreken van 

overtrokken seksbeleving, grove schuttingtaal, normloze krachttermen en bizarre verhaaltechnieken. 

En het bood kansen om te spreken over het moderne levensgevoel en de denkwijze van de huidige 

tijd tegenover de wijsheid van Gods Woord. De oproep om te komen tot een landelijk overleg over 

literatuuronderwijs gaf aan dat er verschillende vraagstukken leefden onder de vrijgemaakte leraren. 

Die hadden vooral betrekking op vragen als: ‘Wat kan/moet op de literatuurlijst voorkomen? 

Behandelen we hedendaagse auteurs wel of niet? Hoe pakken we het literatuuronderwijs didactisch 

aan?’142 De wens leefde om te komen tot een verantwoorde bloemlezing van literaire teksten. Het 

resulteerde in 1975 in Kiemkracht 1 en in 1976 in Kiemkracht 2, samengesteld door L.L. Bouwers.143 

Het aanvullende lesmateriaal bij de vakken werd benut om het vrijgemaakt onderwijs te legitimeren. 

Zo kwam er een serie ‘kleinbeeldcahiers’ voor het voortgezet onderwijs en in 1984 volgde een eigen 

geschiedenismethode, Historisch perspectief, geschreven door J. Knigge, docent geschiedenis aan het 

Gomarus College in Groningen.  

De Wet op het voortgezet onderwijs uit 1963 voorzag in het nieuwe vak maatschappijleer. 

Dat stelde het vrijgemaakt onderwijs voor problemen, aangezien de verschillende leerboeken 

humanistisch van aard waren en geen rekening hielden met God, volgens H. Akkerman, leraar 

maatschappijkennis aan de vrijgemaakte Pedagogische Academie te Groningen. De methoden 

zouden ingekort en aangevuld moeten worden vanuit het Bijbelse denken: ‘Nodig zou zijn een op 

Schrift en Belijdenis gegrond leerboek, waarin de stof systematisch en afgerond behandeld wordt.’144 

Praktische maatschappijkennis van A.J. Hendriks voldeed aan de vrijgemaakte norm, hoewel het 

tekortschoot in zijn opzet richting leerlingen. Akkerman pleitte voor het opstellen van richtlijnen bij 

het boek, die gedifferentieerd zouden kunnen worden toegepast. Hierop werd besloten tot het 

uitgeven van eigen lesbrieven rond tien thema’s.145  

Voor het vak biologie werd de methode Wereldwijs van J. van den Hengel goed beoordeeld. 

Daarbij werd wel opgemerkt dat het onderwerp ‘De voortplanting van de mens’ niet op school 

hoorde, maar door de ouders thuis moest worden besproken. De ouders zouden beter weten wat 

hun kinderen op een bepaalde leeftijd wel of nog niet kon worden verteld. Bovendien bleef de 

seksuele opvoeding een taak van de ouders, ook wanneer ouders dit nalieten.146 Het rapport van een 

GVOLK-commissie over seksuele voorlichting kwam tot eenzelfde conclusie. Seksuele voorlichting 

                                                           
142 L.L. Bouwers, ‘Nederlands’, Woord en School 4 (1972) 419. 
143 L.L. Bouwers, Kiemkracht I (Groningen 1975) en Kiemkracht II (Groningen 1976). 
144 H. Akkerman, ‘Het vak maatschappijkennis’, Woord en School 3 (1971) 212.  
145 S.J. Sietsma, ‘Maatschappijleer’, Woord en School 4 (1972) 332-336. 
146 ‘Boekbespreking’, Woord en School 4 (1972) 258.  
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mocht geen apart vak worden, maar dat hield niet in dat de oude ‘Victoriaanse taboes’ gehandhaafd 

moesten worden. Het onderwerp zou geïntegreerd aangeboden moeten worden en daarbij ging de 

commissie nog een stap verder, door te stellen dat de school gezien de stroom van ‘onbeschaamde 

publicaties’ de ouders ‘een helpende hand’ zou moeten bieden. Er werd besloten om met een eigen 

publicatie te komen. Dat dit onderwerp gevoelig lag, bleek wel uit het opstappen van P.L. Los, 

psychiater te Amersfoort, uit de commissie, omdat hij tevergeefs aandrong op meer informatie over 

seksualiteit en van mening was dat illustraties rond dit onderwerp niet onschriftuurlijk waren en 

pasten in de gereformeerde lijn.147 De principiële afkalving, de pragmatische insteek, de verdeeldheid 

en de interne tevredenheid zullen de ontwikkeling van eigen materialen gaandeweg onder druk 

zetten.  

8.2 Het gevaar van de vanzelfsprekendheid  

De wettelijke regeling van medezeggenschap in het bijzonder onderwijs – een heet hangijzer in het 

vrijgemaakt onderwijs – was uitvoerig getoetst en afgewezen.148 Vooral Sietsma stak er principieel in 

en vanuit zijn politieke georiënteerdheid – hij was ook betrokken bij het GPV – had hij zich hiervoor 

sterk gemaakt. Op 6 oktober 1979 werd een buitengewone ledenvergadering van de GVOLK 

bijeengeroepen om de toepassing van de nieuwe medezeggenschapsregeling te bespreken. De 

opkomst was teleurstellend. De vereniging kende meer dan 900 leden, maar slechts twaalf leden 

hadden zich aangemeld en tien leden hadden het commentaar van Sietsma op de medezeggenschap 

besteld, waarin Sietsma de medezeggenschap op Bijbelse gronden had afgewezen. Hij miste bij 

anderen de oude principiële stellingname tegenover wat hij noemde de revolutionaire opvattingen 

van de overheid. Hij raakte teleurgesteld over het inactieve gedrag van de leden, dat in schril 

contrast stond met zijn eigen bevlogenheid.149 

In het decembernummer van 1979 van Woord en School maakte het bestuur zonder opgave 

van redenen bekend dat Sietsma had besloten om zijn functie neer te leggen.150 En ‘op uitdrukkelijk 

verzoek van de afgetreden voorzitter zwijgt het GVOLK-bestuur over de redenen die tot het aftreden 

van de heer Sietsma hebben geleid’, meldde het Nederlands Dagblad.151 In het jaar daarvoor had 

Sietsma in zijn tiende (en achteraf gezien zijn laatste) jaarrede gesproken over het belang van het 

vrijgemaakt onderwijs. Hij onderstreepte daarbij de continuïteit in de geschiedenis en merkte op: 

‘Zowel in 1950 (de stichting van de V.G.O.L.), als in 1968 (de oprichting van de G.V.O.L.K.) kozen we 

                                                           
147 J. Moorlag, ‘Rapport van de G.V.O.L.K.-commissie: “sexuele voorlichting”’, Woord en School 5 (1973) 273.  
148 Woord en School 14 (1982) 140.  
149 W. Ensing, ‘Verslag van de buitengewone ledenvergadering te Amersfoort op zaterdag 6 oktober 1979’, 
Woord en School 11 (1979) 398. Een soortgelijke verontrusting is ook terug te vinden over het reformatorisch 
onderwijs. J. van der Graaf signaleert een vervlakkingsproces, secularisatie en ruimte voor maatschappijkritiek 
in dat onderwijs, in: J. van der Graaf, ‘De crisis in het christelijk onderwijs’, Visie op het onderwijs, 39-45.  
150 ‘Verenigingsnieuws’, Woord en School 11 (1979) 443.  
151 ‘GVOLK-voorzitter is afgetreden’, Nederlands Dagblad 36 (16 november 1979) 2. 
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voor dit “kerkelijk isolement”, als consequentie van de belófte, gegeven in Psalm 78.’152 Als 

aanhanger van de doorgaande reformatie begon Sietsma dit activisme bij anderen te missen. 

Anderen voelden minder de noodzaak om het onderwijs vanuit de vrijgemaakte kerken te 

doordenken omdat, volgens historicus J. Kennedy, de tegenstelling met de Gereformeerde Kerken er 

niet meer toe deed. Het zelfgekozen georganiseerd isolement van de vrijgemaakten nam in kracht 

af.153 Op de een of andere manier voelde Sietsma deze interne verandering goed aan.154 

Na het plotselinge vertrek van Sietsma probeerde het GVOLK-bestuur de lijn weer op te 

pakken door het opstellen van een nieuw beleidsplan. Het plan zette in op oude zaken als de 

samenwerking met het LVGS, het organiseren van onderwijscongressen, het beleggen van 

studiedagen over actuele zaken, zowel in de regio als landelijk. Het bestuur ging door met de 

bezininning op de onderwijspraktijk, met het instellen van vak- en werkgroepen in een nieuwe 

samenwerking met het GPC.155 Nieuw was dat de GVOLK zich meer richtte op de rechtspositionele 

versterking van de leden. De vereniging had in het voorjaar van 1982 contacten gelegd met het 

Gereformeerd Maatschappelijk Verbond (GMV), een vakbond voor vrijgemaakte werknemers én 

werkgevers. De gesprekken verliepen in het begin erg moeizaam, maar resulteerden uiteindelijk op 1 

juli 1985 in een intensieve samenwerking. De GVOLK nam haar intrek in het GMV-pand te Zwolle, 

mede met het oog op het versterken van de rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden van haar 

leden.156 Het inhoudelijk versterken van de onderwijskwaliteit werd aan het GPC overgelaten.  

In oktober 1985 maakte de redactie van Woord en School bekend dat voortaan werd afgezien 

van een jaarverslag en dat het congres over bezinning op emancipatie werd afgelast wegens geringe 

belangstelling. De teruglopende betrokkenheid van de leden op onderwijsinhoudelijke zaken werd 

daarmee expliciet. Eerder had het jaarverslag over 1983-1984 gemeld dat het dalende aantal leden 

het bestuur zorgen baarde. Het aantal daalde dat jaar voor het eerst in vijf jaar onder de 1.000 leden 

(naar 990). De grafiek hieronder maakt duidelijk dat de trend die in 1983 was ingezet, doorzette.157 

Eind 1984 deed het bestuur een oproep aan de leden om de vereniging te blijven steunen door 

nieuwe leden te werven. De groei van de vereniging was vanaf 1983 niet langer vanzelfsprekend. 

  

                                                           
152 S.J. Sietsma, ‘Dát willen wij voor hun kinderen niet verhelen (Psalm 78)’, Woord en School 11 (1979) 41. 
153 Kennedy, ‘De kerk als tegencultuur’, Vuur en Vlam, deel 2, 308-313. 
154 Vgl. D.J. Vogelaar, Christelijke opvoeding vanuit de Gereformeerde traditie in deze tijd. Bijdrage tot de 
bezinning op de plaats van de school in de opvoeding ten dienste van de schoolwerkplanontwikkeling op de 
reformatorische school (Ridderkerk 1991) 92-94. In dit onderzoek wordt bevestigend geconcludeerd dat er 
sprake is van een discrepantie tussen ideaal en werkelijkheid en dat er sprake is van een veranderende situatie 
ten aanzien van de doorleefde reformatorische overtuiging. 
155 A.J. Kisjes, ‘Namens het bestuur’, Woord en School 15 (1983) 454-455.  
156 A.J. Kisjes, ‘Namens het bestuur’, Woord en School 17 (1985) 194; Woord en School 17 (1985) 52-53.  
157 ‘Jaarverslag GVOLK, 1 okt. 1983-20 sept. 1984’, Woord en School 16 (1984) 398. De andere gegevens zijn 
ontleend aan Ledenlijst van de GVOLK, uitgave nov. 1980 en jaarverslagen over de schooljaren 1981 t.m. 1986.  
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Bron: Jaarverslagen GVOLK 

 

In het oktobernummer van Woord en School uit 1985 werd voor het eerst melding gemaakt 

van een onderwijscongres dat werd georganiseerd door de Vereniging van Christelijke Onderwijzers 

(VCO).158 In de beginjaren van de VGOL, de voorloper van de GVOLK, was er veel gesteggel geweest 

met de VCO over de onzuivere interkerkelijke grondslag van deze vereniging. Die tijden leken voorbij. 

Het vrijgemaakt onderwijs wilde meer in rapport met de tijd komen, waarbij er tegelijk minder over 

de vanzelfsprekende relatie met de vrijgemaakte kerk werd gesproken.159 Er ontstond bereidheid om 

met vertegenwoordigers van de oude organisaties samen vanuit een orthodoxe visie verder te 

bouwen.160 In het verwante vrijgemaakte GPV vond een parallelle ontwikkeling plaats. Het principiële 

isolement werd ook daar ingehaald door de politieke praktijk.161 

8.3 Bezinning op de pedagogiek en didactiek  

Een nieuwe generatie vrijgemaakte onderwijzers ging na 1970 onder invloed van de moderniserende 

samenleving op zoek naar aansluiting met de nieuwe tijd. De moderne tijd sprak over 

kindgerichtheid, persoonlijkheids- en burgerschapsvorming. Het vrijgemaakte adagium dat het kind 

in zonde ontvangen en geboren was en toch als een uniek verbondskind gered werd, had uitwerking 

nodig in een visie op pedagogiek en didactiek. M.E. Hoekzema, leraar pedagogiek aan de 

Pedagogische Academie te Groningen, wilde de levensbeschouwing van de vrijgemaakte school 

positiever koppelen aan de opvoedingsdoelen, om rekening te kunnen houden met de individuele 

mogelijkheden van kinderen en de vormingsfunctie van de school. Daarin volgde hij deels M.J. 

Langeveld, die vond dat de opvoedkundige situatie en de beleving van een kind meer als 

uitgangspunt moesten gelden. Hoekzema ging niet zo ver als Langeveld, die stelde dat het er in de 

                                                           
158 G.P. Broekema, ‘Redaktioneel’, Woord en School 17 (1985) 386-387. 
159 Woord en School 1-17 (1968-1985). 
160 Kennedy, ‘De kerk als tegencultuur’, Vuur en Vlam, deel 2, 310.  
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opvoeding toe moest leiden dat het kind zelfstandig de keuze maakte voor een levensovertuiging 

(die van de ouders of een andere) en daar zelf in alle openheid verantwoordelijkheid voor moest 

nemen.162 Hoekzema wilde een dam opwerpen tegen de humanistische kindvisie in het in zijn ogen 

te onbeschermd centraal stellen van het kind.163 

 De onderwijzeres M. Berghuis volgde dit spoor. Ze koppelde het oude opvoedingsdoel van B. 

Holwerda en dat van het LVGS (geformuleerd in de Richtlijnen voor de Gereformeerde Scholen) aan 

de nieuwe inzichten uit de pedagogiek en didactiek. In aanvulling op het kneden van goede 

persoonlijkheden tot medearbeiders die dienstbaar zijn aan God, de kerk, het gezin en de 

samenleving, kwamen het welzijn en het geluk van het kind meer centraal te staan in het 

vrijgemaakte opvoedingsdoel:  

 

Veel ouders zullen, toen zij met hun kleintje bij het doopvont stonden en daar aan de God 

van het Verbond beloofden dat zij hun kinderen zouden laten onderwijzen in de leer van het 

oude en nieuwe Testament, opdat het christelijk en Godvrezend zou worden opgevoed, 

gedacht hebben aan de keuze van de lagere school en aan het onderwijzen daar. Aan alle 

ontplooiings- en ontwikkelingskansen die de lagere school van hun keuze aan hun kind zal 

geven, zodat hun kind daar volledig zal worden toegerust tot alle goed werk en later in staat 

zal zijn christelijk en Godvrezend te leven. Om tot deze dienst aan God volledig toegerust te 

zijn, moeten alle gaven en krachten die God in het kind heeft gelegd tot ontwikkeling 

komen.164 

 

Het GPC pleitte in 1982 bij mondde van J. Messelink, als onderwijskundige verbonden aan 

het GPC, voor het meer ‘toerusten’ van kinderen, als karakteristiek van het opvoedend handelen: 

‘Toerusten kan worden omschreven als het uitvoer geven aan de opvoedingsopdracht, om de 

kinderen te leren God en de naaste te dienen.’165 Deze vormingsfunctie van de vrijgemaakte school 

won aan invloed. Het betekende voor de opvoeding dat het kind geholpen en begeleid moest 

worden bij het opgroeien. Daarbij werden de kinderen niet vrijgelaten, (want God liet de kinderen 

niet vrij), maar parallel aan ontwikkelingen in het reformatorisch onderwijs werd er gesproken over 

voorleven en in gesprek gaan met kinderen.166 Het accent kwam te liggen op het toerusten voor het 

                                                           
162 M.J. Langeveld, Beknopte theoretische pedagogiek (2e druk, Groningen 1979) 34-35; Bakker, Noordman, 
Rietveld-van Wingerden, Vijf eeuwen opvoeden in Nederland, 77.  
163 M.E. Hoekzema, ‘Convergentie van opvoedingsdoeleinden’, Woord en School 3 (1971) 121-122; ‘Het doel 
van het basisonderwijs volgens artikel 2 van het voorontwerp (I), Woord en School 3 (1971)160-167; ‘Het doel 
van het basisonderwijs volgens artikel 2 van het voorontwerp (II), Woord en School 3 (1971) 223. 
164 M. Berghuis, Opdat het Christelijk en Godvrezend opgevoed wordt (Goes 1975) 86. 
165 J. Messelink, ‘Vorming, opvoeding en onderwijs’, In dienst van de scholen, 73.  
166 W.H. Velema, ‘Opvoeding en onderwijs, een zaak van ons allen’, Visie op het onderwijs, 112-115. 
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leven en op de taken die God de kinderen straks zou geven: ‘daarvoor hadden ze bekwaamheden 

nodig en de bereidheid zichzelf en hun capaciteiten in dienst te stellen van God en hun 

medemensen.’167 Het kind werd, in navolging van J. Waterink, meer gezien als een individu met eigen 

gaven en talenten, waarbij het niet ging om de prestatie alleen, maar eveneens om de persoonlijke 

ontplooiing. Dit was precies waartegen de eerste radicale vrijgemaakten zo te hoop liepen. Maar 

door deze ontwikkeling ontstond meer ruimte voor culturele vorming en bewegingsonderwijs.168  

In deze visie werd het kind niet alleen als individu beschouwd, maar ook geplaatst in relatie 

tot zijn naaste en de gemeenschap.169 Het kind als sociaal wezen moest kunnen samenwerken en een 

ander kunnen dienen. Het moest een christelijke kijk ontwikkelen op de wereld en de cultuur. G.J. 

van Middelkoop stelde daarom – in de lijn van J. Waterink – expliciet als doel van opvoeding: ‘het 

kind te helpen en te begeleiden bij zijn opgroeien tot een zelfstandig mens, die God dient 

overeenkomstig Zijn Woord, geschikt en bereid al de gaven die hij van God ontving te besteden tot 

Gods eer en tot welzijn van het schepsel in alle levensverbanden waarin God hem plaatst.’170 Daar 

waar Van Middelkoop sprak over begeleiden en helpen, schreef Waterink eerder: vormen van de 

mens tot zelfstandige persoonlijkheid. In het vrijgemaakt voortgezet onderwijs werd dit uitgewerkt in 

de vorm van de zogenoemde ‘begeleide confrontatie’. 171 De leerlingen konden kennis opdoen over 

de moderne cultuur onder goede begeleiding. Dat zou leerlingen bewaren voor deterministisch 

denken en voor optimistisch horizontalisme. Daarvoor moesten meer eigen methoden, materialen 

en handreikingen ontwikkeld en gebruikt worden, in navolging van het reformatorisch onderwijs, om 

de neutrale leerstof te ‘christianiseren’.172 De nadruk kwam positiever te liggen op wat het 

betekende dat een christen een taak had gekregen op aarde in het kader van het herscheppingswerk. 

De mens had, volgens Van Middelkoop, in het herscheppingswerk de opdracht om God zichtbaar te 

maken op deze aarde: dat was zijn taak en ambt. Dit mocht niet beperkt blijven tot het innerlijk van 

de mens: ‘De Bijbel noemt toch tal van vruchten van de Geest, die in het leven van de gelovigen 

                                                           
167 G.J. van Middelkoop, ‘Gereformeerd Onderwijs, Waar staat het, wat wil het? (V)’, Woord en School 13 
(1981) 304. 
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voorzichtige confrontatie met het “vreemde” is dan ook meer gepast dan een bruut overspoelen met al het 
nieuws’, in: Burggraaf, ‘Waardebepaling van het christelijk onderwijs’, Visie op het onderwijs, 14.  
172 Van Middelkoop, Het Gereformeerd Onderwijs, 304-310. 
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zichtbaar worden? De Christen is een nieuwe schepping, die leeft in het licht, waarin die vruchten 

kunnen rijpen.’173  

De vrijgemaakte scholen bleven noodzakelijk om de kinderen van het verbond goed voor te 

bereiden op hun taak in de samenleving. Eerder had K. Veling, docent filosofie aan de Gereformeerde 

Sociale Academie en ook docent/lector aan de vrijgemaakte Theologische Hogeschool, al gepleit voor 

deze andere houding: ‘We zouden zo moeten werken: vanuit een eigen principiële bezinning op de 

doelstellingen en de inhoud van het onderwijs, op de taak van de opvoeder, om de praktijk van het 

onderwijs te vullen.’174 Hij pleitte tegenover de actuele kritische mondigheid van de jaren zeventig, 

die onder meer gestoeld was op verlichtingsidealen en marxistische ideeën, voor een christelijke 

mondigheid, door deelname aan projectonderwijs. Veling wilde de moderne cultuur meer serieus 

nemen. Hij wilde de vrijgemaakte school met het kind meer laten participeren in de samenleving, 

met meer aandacht voor de vorming van de leerling.175 Hij zocht naar wegen om het vrijgemaakt 

onderwijs een eigentijdse inkleuring van de levensbeschouwelijke identiteit te geven.176  

8.4 Op zoek naar het eigene van het vrijgemaakt onderwijs 

In 1977 bepleitte G.J. van Middelkoop een nieuwe gereformeerde cultuurvisie. Hij pleitte in 

aansluiting bij Veling niet langer voor een isolationistische benadering van cultuur en maatschappij, 

maar voor een kritische deelname. In deze zoektocht naar een meer positieve cultuurvisie werd ook 

aansluiting gezocht bij de mensvisie zoals die eerder was verwoord door ds. A. Kooy, docent aan de 

(vrijgemaakte) Gereformeerde Sociale Academie. Binnen de ambtsopdracht van de mens 

onderscheidde Kooy, in navolging van de theologen K. Schilder en H. Berkhof, vier belangrijke 

relaties. De eerste relatie was met God in verbondsgehoorzaamheid, de tweede met de naaste in het 

dienen, de derde met de natuur in de omgang met de schepping als rentmeester, en de vierde relatie 

van de mens betrof de relatie tot zichzelf, in zelfbeheersing en verantwoordelijkheid.177 De mens had 

in de derde relatie de opdracht om de wereld tot ontwikkeling te brengen en de vierde relatie bood 

kansen voor meer nadruk op de persoonsontwikkeling van het kind. Het vrijgemaakt onderwijs 

hoopte met deze benadering alsnog een brug te kunnen slaan naar de nieuwe tijd en legitimiteit te 
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maatschappelijk werk. Uitgave in samenwerking met de Gereformeerde Sociale Academie (Groningen 1974) 
58-61.  



233 
 

vinden voor kritische deelname aan de moderne cultuur. Vervolgens werd gezocht naar een eigen 

onderwijsconcept.  

 Met de komst van het nieuwe schooltype basisvorming, als voortzetting van de 

middenschool, deed zich de kans voor om commentaar te geven op deze nieuwe structuur. Door te 

onderzoeken of er in het nieuwe stelsel voldoende ruimte zou zijn voor de realisering van de eigen 

doelstellingen. Met het oog daarop besloten het LVGS en de GVOLK in 1981 in samenwerking met 

het GPC tot de instelling van een werkgroep voor het voortgezet onderwijs. De werkgroep moest 

antwoord geven op de vraag in welk onderwijsbestel (wel of geen geïntegreerde basisvorming) het 

vrijgemaakt onderwijs het meest tot zijn recht zou komen. Op basis van een geëxpliciteerde 

levensovertuiging en normatieve kijk op opvoeding werd getracht een normatief taakgericht 

onderwijsconcept te formuleren.178 Het moest leiden tot een gedeelde onderwijsvisie op het 

(voortgezet) vrijgemaakt onderwijs. De werkgroep kwam pas vijf jaar later, in 1986, met de 

discussienota Taak en toerusting. Gereformeerd voortgezet onderwijs vandaag en morgen.179 

De werkgroep kwam niet tot overeenstemming over de wenselijkheid van de wijzigingen in 

de structuur van het Nederlandse onderwijs, waardoor de discussienota verschillende standpunten 

bevatte, zowel voor als tegen de wijzing van de onderwijsstructuur in een basisvorming. De discussie 

spitste zich toe op de taak en toerusting van de school. Aan de ene kant werd gesteld dat het huidige 

stelsel geen gelijke kansen bood aan leerlingen uit verschillende sociale milieus, aan de andere kant 

werd gesteld dat geïntegreerd onderwijs het probleem van ongelijke kansen niet oploste, omdat 

vooral de verschillen tussen leerlingen de verschillen in schoolprestaties veroorzaken. De 

mogelijkheden voor het onderwijs om gelijke kansen te realiseren werden gezien als zeer beperkt.180 

Het mondde uit in twee opvattingen. De aanhangers van de meer leerlinggerichte visie waren 

vooral te vinden in het lager beroepsonderwijs. Zij koppelden de leerlinggerichte benadering aan het 

Bijbelse begrip van talentontwikkeling en aan de persoon van de leraar in de pedagogische relatie 

met de leerling.181 De aanhangers van de leerstofgerichte of taakgerichte visie waren te vinden in het 

algemeen vormend deel (avo) van het voortgezet onderwijs. De aanhangers van de avo-lijn legden 
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een zwaar accent op de leerstof en de intellectualisering van de leerling. Ze stonden huiverig 

tegenover een geïntegreerd voortgezet onderwijs. Ze waren bang voor verlies aan kwaliteit en 

niveauverlaging. De pleitbezorgers van de leerlinggerichte visie wilden meer aandacht voor de 

attitudevorming en waren voorstanders van een gedifferentieerde basistoerusting voor alle 

leerlingen.182 Dit verschil in visie liep overigens parallel met de verschillen van opvattingen elders in 

het onderwijs, want ook in niet-vrijgemaakte scholen bestond deze verdeling in visie tussen mensen 

in het lager beroepsonderwijs en in het algemeen vormend onderwijs. De werkgroep leefde lang in 

de veronderstelling dat een goed gefundeerde visie zou leiden tot één gemeenschappelijk concept. 

De protestants-christelijke richting stond sinds de aankondiging van de nieuwe basisschool in de 

jaren zeventig en onder invloed van nieuwe onderwijsontwikkelingen al meer open voor een 

inductieve benadering. Deze benadering startte bij de onderwijspraktijk, om vervolgens na te gaan 

wat die betekende voor de visie op het onderwijs.183 

Het vrijgemaakt onderwijs kreeg vorm in de keuze van eigen materialen en methoden voor 

Bijbelonderwijs en kerkgeschiedenis. Daarin kon tot uiting worden gebracht waaruit de gedeelde 

identiteit bestond. De identiteit bleek uit de grote waarde die werd toegekend aan de Bijbelse 

geschiedenis, kerkgeschiedenis en aan identiteitsgevoelige vakken als geschiedenis, biologie en 

maatschappijleer. De gebruikte materialen en methoden waren daarvan een bevestiging. Het 

vrijgemaakt onderwijs wilde onder leiding van het voortgezet onderwijs de leerlingen begeleiden in 

hun confrontatie met de moderne samenleving. In de pedagogische visie werd de leerling nog altijd 

benaderd als een gedoopt kind van God. De christelijke gezinsopvoeding werd wat betreft de 

opleiding tot de taak in de wereld vervolgd op school. De leerling werd opgeroepen God en zijn 

naaste te dienen. Dat gebeurde door nadruk te leggen op de vormingskant van de school en de 

ontwikkeling van wat iedere leerling aan mogelijkheden meebracht. Er mocht meer gesproken en 

gedacht worden vanuit de ontwikkeling van het kind. Het voortgezet onderwijs mocht een brug slaan 

naar de moderne samenleving, maar wel in een kritische deelname. Het leek erop dat midden jaren 

tachtig de gedeelde identiteit onder vrijgemaakten anders werd beleefd dan in de periode daarvoor. 

Ze was niet langer een expliciet doel, maar meer een vanzelfsprekendheid geworden. 

In theorie bleef het normatieve opvoedingsideaal in de deductieve Bijbelse lijn van Janse het 

uitgangspunt, maar de vrijgemaakte schoolpraktijk werd hoe langer hoe meer gekenmerkt door een 
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kindgerichte benadering in open leersituaties, met een autonome ruimte voor opvoedingsoptimisme 

in pedagogiek en didactiek, zoals deze eerder door Waterink werd voorgestaan. Het kind kwam in de 

loop van de jaren tachtig gaandeweg meer centraal te staan. Door deze contradictie tussen ideaal en 

praxis kwam het niet tot een eigen onderwijskundige visie en evenmin tot een nader gedefinieerde 

verbondspedagogiek. Het vrijgemaakt onderwijs dreigde daarmee als richting onherkenbaar te 

worden, maar zolang er nog sprake was van een eenduidige levensbeschouwelijke, aan de kerk 

gerelateerde schoolidentiteit, was er geen directe bedreiging voor het voortbestaan.  

 

9. CONCLUSIES  

Het streven om het vrijgemaakt onderwijs inhoudelijk uit te bouwen leverde in de jaren 1970-1985 

naast successen ook een gevoel van teleurstelling en onbehagen op. Het vrijgemaakt onderwijs werd 

na de kerkscheuring van 1968-1969 voor bijna alle vrijgemaakten vanzelfsprekend, waardoor het in 

de jaren daarna sterk kon groeien qua draagvlak, scholen en professionaliteit van organisaties. Het 

vrijgemaakt onderwijs voelde onbehagen vanwege het nadrukkelijke streven van de overheid om het 

onderwijs in te zetten als instrument voor de bevordering van de democratisering, emancipatie en de 

zelfontplooiing van de leerlingen tot mondige burgers. Het vrijgemaakt onderwijs ervoer dit streven 

van de overheid als een bedreiging. Het GPC moest daarom niet alleen dienen als radar om voor 

gevaarlijke invloeden van onderwijsvernieuwers te waarschuwen en ertegen te beschermen, maar 

werd na 1970 ook ingezet als een buffer tegen de oprukkende invloed van de overheid. Het maakte 

de positie van het GPC er niet eenvoudiger op. Aan de ene kant moest het vrijgemaakt onderwijs 

beschermd worden en aan de andere kant gaf de overheid als subsidieverstrekker het GPC royaal de 

opdracht om het vrijgemaakt onderwijs in rapport met de tijd te brengen. Het GPC nam de 

weerstand tegen onderwijsvernieuwing binnen vrijgemaakte kring onder meer weg door te pleiten 

voor nieuwe methodes die zelfstandig werken en nieuwe effectieve didactische principes toepasten.  

Er was vrees voor staatspedagogiek en socialistisch overheidsbeleid, maar tegelijk was er 

grote verbondenheid met de overheid, omdat het vrijgemaakt onderwijs mede door haar beleid 

mogelijk was geworden. Enerzijds was er sprake van conservatisme door het benadrukken van de 

levensbeschouwelijke identiteit, en anderzijds was het vrijgemaakt onderwijs juist bijzonder bij de 

tijd, doordat het snel inspeelde op nieuwe regelingen. Het deed mee aan experimenten van de basis- 

en middenschool en was eigenlijk niet echt tegen nieuwe ideeën uit de pedagogiek en didactiek, 

zoals groepswerk en differentiatie binnen de klas. Het onderscheidende betrof vooral de 

levensbeschouwing. Zo mocht het kind om levensbeschouwelijke redenen niet centraal worden 

gezet en leefde het verbondskind wel in deze wereld, maar was het niet van deze wereld. In 

pedagogische en didactische zin ging het vrijgemaakt onderwijs echter gewillig mee met het beleid 
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van de overheid. Een eigen levensbeschouwelijk gefundeerde pedagogiek werd niet ontwikkeld. 

Bovendien ontbrak de noodzaak ertoe, aangezien de richting door de kerkelijke binding voldoende 

levensbeschouwelijk was afgeschermd.  

Het aanvankelijke streven naar eigen materialen en methoden was een niet geslaagde poging 

om de vrijgemaakte richting onderwijskundig vorm te geven. Ook deze vormgeving liep hoofdzakelijk 

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

kind, op basis van talentontwikkeling en zorgverbreding, vooral door de wending van het GPC 

richting de individuele (orthopedische) leerlingbegeleiding. Daarbij werd wel meer gedacht vanuit de 

leefwereld van het kind, maar van een onderscheidende pedagogiek was geen sprake. De positieve 

kindgerichte benadering, met nadruk op talentontwikkeling, werd te summier gevoed uit de 

levensbeschouwelijke identiteit en kwam vooral voort uit de moderne seculiere pedagogiek. Er 

werden in pedagogische zin geen eigen opvattingen ontwikkeld. De nieuwe pedagogische 

opvattingen werden gaandeweg juist wel gevolgd. In het voortgezet onderwijs werd gezocht naar 

een kritische deelname aan de cultuur, om de kloof tussen de gesloten schoolwereld en de open 

samenleving te dichten. Er werd gezocht naar het eigene van het vrijgemaakt onderwijs, maar de 

verandering bleef beperkt tot een bijstelling van de cultuurvisie in positieve zin, uitgewerkt in een 

begeleide confrontatie. 

De toenemende vanzelfsprekendheid van het vrijgemaakt onderwijs door een groeiende 

participatie van de vrijgemaakten deed de principiële strijdbaarheid afnemen. Naast de overvloed in 

groei, in deelname en uitbouw, stond een gebrek aan principiële daad- en vormingskracht binnen de 

eigen kring om het vrijgemaakt onderwijs inhoudelijk uit te bouwen. Het leek erop dat de op de 

pioniers volgende generatie genoegen nam met wat was bereikt. Men ambieerde het verbondsmatig 

denken als onderscheidend pedagogisch profiel vorm te geven, maar in de praktijk werd daardoor 

alleen de levensbeschouwelijke identiteit van de school versterkt. Het vocabulaire was daarvoor ook 

te veel afgestemd op de kerk. Het vrijgemaakt onderwijs was gegroeid in de breedte, maar op het 

conceptuele niveau van een eigen onderwijsvisie werd nauwelijks winst geboekt. De meningen 

hierover liepen bovendien uiteen. De gedeelde identiteit was nog geheel intact, maar werd 

vanzelfsprekender en daardoor minder een levend ideaal. Het eigene van de vrijgemaakte school zou 

wegvallen op het moment dat er geen sprake meer zou zijn van een gedeelde levensbeschouwelijke 

aan de kerk gerelateerde schoolidentiteit. 
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7. Conclusies 
In deze studie is het ontstaan en het voortbestaan van het vrijgemaakt onderwijs beschreven, dat 

zich vanaf het midden van de twintigste eeuw heeft ontwikkeld. De wording ervan is alleen te 

begrijpen in het licht van de daaraan voorafgaande schoolstrijd. Het streven van de overheid om na 

1800 te komen tot een publieke religie voor alle Nederlanders om de eenheid van het land te 

bevorderen, stuitte op verzet van orthodoxe groepen in de Hervormde Kerk. Terwijl het 

volksonderwijs door dit overheidsstreven en door vernieuwende onderwijswetgeving in de 

negentiende eeuw aanzienlijk werd verbeterd, vreesden groepen orthodoxe protestanten de 

overheidsbemoeienis met het onderwijs en vooral de godsdienstige aspecten ervan. Ze vonden dat 

ouders het recht hadden hun geloof persoonlijk vorm te geven in het onderwijs. De afgescheiden 

kerk, ontstaan in 1834, wees, in tegenstelling tot Groen van Prinsterer, overheidsbemoeienis ten 

aanzien van religie af. Ze wilden op basis van hun belofte bij het doopvont scholen oprichten die 

overeenkwamen met hun eigen godsdienstige levensovertuiging. Dit denken werd later door 

vrijgemaakten toegeëigend in het eigen schoolstichtingsproces.  

 De wording van het vrijgemaakt onderwijs vond ook een vruchtbare voedingsbodem in de 

volledige wettelijke erkenning na 1917 van het protestant-christelijk onderwijs, naast het openbaar 

onderwijs. In de geest van Kuyper werd niet langer gestreefd naar een culturele homogeniteit, maar 

werd de plurale samenleving, met erkenning van de verschillen, het uitgangspunt. Een publieke 

sleutelpositie voor het kerkelijk instituut was, volgens Kuyper, niet langer de bedoeling. De 

christenen moesten nu zelf vanuit hun lidmaatschap van de kerk en los van de staat (en los van het 

oude ideaal van Groen) werken aan het christelijke karakter van de samenleving. Daarom eiste 

Kuyper, namens een deel van het orthodox protestantse volk, vrijheid van godsdienstige opvoeding 

als bijzondere vorm op. Het protestants-christelijk onderwijs werd zo na 1917 een erkende optie 

naast het openbaar onderwijs, in al zijn varianten. Zo zagen de vrijgemaakten het later ook. 

De oude discussie over de grondslag van de christelijke school werd na de Tweede 

Wereldoorlog door vrijgemaakten nieuw leven ingeblazen. Deze voedingsbodem werd voor 

vrijgemaakten verrijkt, doordat de orthodoxe protestanten onderling verdeeld raakten over de taak 

en betekenis van de school voor gezin, kerk, samenleving en staat. Die interne verdeeldheid in het 

protestants-christelijk onderwijs effende het pad voor vrijgemaakten om ook een schoolverband te 

claimen, om de eigen kerkideologie door te geven, naast het Christelijk Nationaal Onderwijs, het 

Gereformeerd Schoolverband en het Christelijk Volksonderwijs. De vrijgemaakten deden dat met een 

beroep op oude papieren. Deze identificatie met de vroege fase van het christelijk onderwijs 

verleende aan de wording van het vrijgemaakt onderwijs de rechtvaardiging om als orthodoxe groep 

eigen godsdienstige scholen op te richten. 
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Het ontstaan van het vrijgemaakt onderwijs is direct terug te voeren op de onvrede die 

binnen het Gereformeerd Schoolverband (GSV) ontstond over onderwijsvernieuwing. Dit orthodoxe 

verband binnen de protestants-christelijke richting professionaliseerde gaandeweg, in reactie op de 

pedagogische en maatschappelijke vernieuwingsbewegingen die waren opgekomen in het begin van 

de twintigste eeuw. Die bereidheid om nieuwe ideeën te wegen was binnen het GSV al ingezet door 

Bavinck om de kwalitatieve aansluiting met het openbaar onderwijs te maken. Het GSV speelde 

onder leiding van Waterink een prominente rol in het debat over de noodzakelijk geachte 

onderwijsvernieuwing. De ideeën werden gewogen, maar nauwelijks geïmplementeerd. Er ontstond 

toch bezorgdheid in het GSV, en vooral onder de leden van de Vereniging van Christelijke 

Onderwijzers, over de in hun ogen moderne koers van het schoolverband. Er kwamen reactionaire 

tegengeluiden. De doorbraakkwesties versterkten het idee onder deze bezwaarden dat de grondslag 

van de gereformeerde school te weinig waarborgen bood om de in hun ogen niet noodzakelijk 

geachte onderwijsvernieuwingen en samenwerkingsambities tegen te houden. Zij grepen de nauwe 

band tussen de godsdienstige opvoeding in het gezin en het godsdienstige klimaat op school aan om 

hun levensbeschouwelijke identiteit in afzondering te verdedigen. Deze bezwaarde orthodoxe 

groepen hielden daarmee vast aan de oude geïdealiseerde gereformeerde school, als een soort 

tegencultuur van moderniserend Nederland. Deze visie speelde in het schoolstichtingsproces onder 

de latere vrijgemaakten een belangrijke rol. 

De bezwaarden kregen in hun weerstand tegen de visie op onderwijsvernieuwingen in het 

protestants-christelijk onderwijs steun van de Vrijmaking, omdat een deel van de bezwaarden met 

de Vrijmaking was meegegaan. Deze kerkelijke scheuring was voor sommigen van hen de aanleiding 

om te streven naar strikt kerkgebonden scholen, om zo hun eigen ideeën over de gereformeerde 

gezinsopvoeding veilig te stellen. Deze radicale vrijgemaakten waren van mening dat het protestants-

christelijk onderwijs niet langer in vertrouwde handen was bij leden van de Gereformeerde Kerken, 

aangezien deze denominatie naar het vrijgemaakte oordeel in de Bijbelse leer onzuiver was 

geworden. De gereformeerde scholen waren vatbaar geworden voor verkeerde 

samenwerkingsconstructies, onder invloed van de Doorbraak en het barthianisme. Radicale 

vrijgemaakten appelleerden aan de onvrede die er leefde in het gereformeerde onderwijs over het 

streven om de oude school in rapport met de tijd te brengen. De Vrijmaking zorgde voor een 

katalyserend effect. Deze radicale vrijgemaakte groep wist met steun van vrijgemaakte predikanten 

en de eigen pers zijn bezwaren tegen het protestants-christelijk onderwijs scherp te articuleren en de 

noodzaak van binding van het onderwijs aan de vrijgemaakte kerken te bepleiten. Zij geloofden dat 

alleen zo de oude gereformeerde school gered kon worden van de ondergang. Het leidde tot een 

breuk met het GSV en tot het oprichten van eigen vrijgemaakte scholen.  
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Het vrijgemaakt onderwijs groeide vervolgens langzaam uit tot een alternatief, eerst voor 

radicale en later ook voor de overige vrijgemaakten, vanwege de ruimte die de Nederlandse 

onderwijswetgeving bood voor nieuwe richtingen. Het grondwettelijk onderwijscompromis van 1917 

en de onderwijswet van 1920 sloten geen toekomstige nieuwe leerstellige onderwijsrichtingen uit. 

De wetgever had deze optie van uitbreiding bewust open gehouden, omdat er anders alleen de facto 

gesproken kon worden van vrijheid van onderwijs. Deze unieke Nederlandse wetsgedachte van de 

maximale onderwijsvrijheid werd doelmatig benut door de radicale vrijgemaakten. 

De voorstanders van vrijgemaakt onderwijs stemden hun strategie vanaf 1950 hierop af, 

door eerst in te zetten op de vorming van landelijke onderwijsorganisaties in aansluiting bij de 

bepalingen van de Nederlandse onderwijswetgeving. Deze instellingen stimuleerden en faciliteerden 

vervolgens plaatselijke initiatieven. Het stichten van vrijgemaakte scholen werd bespoedigd door de 

gunstige toepassing van de Nederlandse onderwijswetgeving in rechterlijke uitspraken. Het betrof 

een unieke interpretatie van de vrijheid van richting, die de voorstanders van het vrijgemaakt 

onderwijs wisten te verzilveren. Uit jurisprudentie bleek dat een eigen geestesrichting naast de 

andere erkende richtingen, voldoende voorwaarde was voor de erkenning van een eigen 

onderwijsrichting. Het vrijgemaakt onderwijs werd daarom exclusief verbonden aan de vrijgemaakte 

kerken; dat was een vereiste om in aanmerking te komen als nieuwe geestesrichting in het 

onderwijs. Zo bleek een eigen erkende onderwijsrichting door een kleine groep mensen in 1960 

eenvoudig te realiseren en werd het in stand houden van vrijgemaakte schoolorganisaties en scholen 

mogelijk. De wetgever stelde geen specifieke onderwijsinhoudelijke eisen aan een onderscheidende 

richting.  

Terwijl het vrijgemaakt onderwijs eind jaren zestig vorm kreeg, werd de verdeeldheid in de 

vrijgemaakte kerken manifest over het eigene van dit onderwijs naast het gereformeerde onderwijs, 

ook omdat de erkenning van de vrijgemaakte onderwijsrichting werd gezien als een overwinning van 

één stroming binnen vrijgemaakte kring, de radicale. Haar standpunt werd tot norm gesteld: 

vrijgemaakten behoorden het vrijgemaakt onderwijs te steunen. De radicalen waren in hun denken 

gevoed door het idee van de doorgaande reformatie vanuit de kerk, met het ethisch conflict als 

breekijzer, maar dit streven voedde ook de spanningen in de vrijgemaakte kerken. De interne 

weerstand vormde een bedreiging voor de verdere opbouw, evenals de spreiding van vrijgemaakten 

over het land. Daarnaast maakten oude gereformeerde schoolverenigingen die voor het merendeel 

uit vrijgemaakten bestonden, geen haast om zich bij het landelijk verband aan te sluiten. Deze 

verenigingen wilden over het algemeen niet het conflict aangaan met niet-vrijgemaakte leden. Ze 

sloten zich dikwijls pas laat aan bij het Landelijk Verband van Gereformeerde Scholen (LVGS). Dit alles 

belemmerde een snelle opbouw van het vrijgemaakt onderwijs.  
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Het LVGS wist uiteindelijk te groeien door de oprichting van nieuwe schoolverenigingen. 

Daarbij gingen de voorstanders ver in hun overtuigingsretoriek, door eerst een niet aan de realiteit 

beantwoordend vijandbeeld van het gereformeerde onderwijs te scheppen, om dat vervolgens te 

bestrijden. De gematigde groep vrijgemaakten moest worden overgehaald. In plaatsen waar de 

stichtingsnorm niet werd gehaald, werd ingezet op het stichten van steekscholen met een groot 

bovenlokaal voedingsgebied. Door in de lijn van de Vrijmaking de nadruk te leggen op het verbond, 

trachtte men een eigen onderscheidende visie te verwoorden. Dit streven, om de Bijbel meer dan bij 

het GSV in te zetten als pedagogisch boek om het eigen onderwijs vorm te geven, mislukte 

vooralsnog. De radicale vrijgemaakten ervoeren in hun streven tegenstand van de kerkelijke groep 

die in 1968-1969 uit het kerkverband trad, omdat deze groep het protestants-christelijk onderwijs 

veelal trouw bleef. De ontwikkeling van het vrijgemaakt onderwijs werd wel een succes voor de 

radicale vrijgemaakten wat betreft de erkenning van een eigen onderwijsrichting, maar was 

kwetsbaar, omdat het zelfgekozen isolement anderen buiten én binnen de kerk afstootte. De 

kerkelijke focus bleek een goede vondst, maar veroorzaakte tegelijk spanningen binnen de 

vrijgemaakte kerken. Het vrijgemaakt onderwijs was binnen eigen kring nog geen 

vanzelfsprekendheid.  

Toch slaagde het vrijgemaakt onderwijs er in om meer draagvlak te creëren en uitbouw van 

scholen en organisaties te realiseren, met name dankzij het feit dat de radicale opvatting van eigen 

kerkgebonden scholen in de kerkstrijd van de jaren zestig zegevierde. De uitgetreden kerkgroep 

toonde geen belangstelling voor een nieuwe schoolstrijd. De achterblijvers in de kerk konden nu 

vrijuit en eensgezind spreken over eigen scholen. Er werd een schoolbegeleidingsdienst opgericht om 

de levensbeschouwelijke richting, met als kern het leerstellige godsdienstonderwijs, verder vorm te 

geven en te beschermen. De uitbouw van het vrijgemaakt onderwijs werd daarnaast mogelijk door 

een groot geboorteoverschot in de vrijgemaakte kerken en door een verdergaande concentratie van 

vrijgemaakten in vier regio’s, in overeenstemming met het groeiende vrijgemaakte 

voorzieningenniveau. De verdeeldheid binnen eigen kring maakte ruimte voor meer eensgezindheid 

en vanzelfsprekendheid, echter met als gevolg dat de nauwe relatie tussen kerk en school 

vanzelfsprekend en daardoor meer impliciet werd. Het streven om de levensbeschouwelijke 

onderwijsrichting te versterken werd een succes binnen een hechte vrijgemaakte gemeenschap. 

Binnen het landschap van het protestants-christelijk onderwijs speelde de vrijgemaakte richting door 

haar geïsoleerde optreden echter geen rol van betekenis.  

Er deden zich snel nieuwe bedreigingen voor. Het vrijgemaakt onderwijs voelde zich na 1970 

belaagd door de toenemende sociaaldemocratische invloed op het onderwijsbeleid en door de snel 

moderniserende samenleving. De onderwijsvernieuwing die, na meer dan een halve eeuw praten 

erover, werd ingezet door de KVP-minister J.M.L.Th. Cals (Mammoetwet) en die werd voortgezet 
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door minister J.A. Van Kemenade in de Contourennota’s, ontmoette in vrijgemaakte kring kritiek: de 

ontplooiing van het individu stond te centraal en de overheidsinvloed strekte veel te ver. Deze kritiek 

was niet kerkelijk, maar ideologisch gefundeerd. In reactie op deze bedreiging ontstond een streven 

om de eigen richting breder theoretisch te funderen dan voorheen. Het zoeken naar een visie op de 

vertaling van de levensbeschouwelijke identiteit in pedagogiek en didactiek, dat sinds omstreeks 

1900 aanwezig was geweest in het protestants-christelijk onderwijs, werd nieuw leven ingeblazen. 

Burgerschapsvorming werd explicieter. Het kreeg vorm in het vrijgemaakt voortgezet onderwijs door 

werken aan begeleide confrontatie met de buitenwereld.  

Het vrijgemaakt onderwijs wist met hulp van het GPC te laveren tussen de eisen van de 

subsidiërende overheid, het meedoen aan experimenten en het vormgeven van de eigen richting, 

door niet nadrukkelijk keuzes te maken voor vernieuwing in pedagogiek en didactiek. De vertrouwde 

leerstofgerichte benadering werd benadrukt door het ontwikkelen van eigen levensbeschouwelijk 

materiaal. Het vrijgemaakt onderwijs ging wel op zoek naar eigen inhouden, maar slaagde hierin niet. 

Er ontstonden geen nieuwe ideeën ten aanzien van pedagogiek en didactiek. Het bleek niet reëel om 

pedagogische visies rechtstreeks te ontlenen aan de Bijbel. Het vrijgemaakt onderwijs zocht nu naar 

wegen om het onderwijs een eigentijdse inkleuring te geven. Zo bleef in theorie het normatieve 

opvoedingsideaal van A. Janse het uitgangspunt, maar de vrijgemaakte school werkte hoe langer hoe 

meer met seculiere methodes vanuit een kindgerichte benadering. Het idee dat vanuit de Bijbel de 

concrete onderwijskundige uitgangspunten voor de school volgden, bleek een illusie. Het opvoeden 

vond daarom vanaf begin jaren tachtig meer plaats in open leersituaties, met meer ruimte voor 

opvoedingsoptimisme in pedagogiek en didactiek, zoals dat eerder door Waterink was verwoord.  

Het vrijgemaakt onderwijs kreeg vooral vorm in zijn levensbeschouwelijke uitgangspunten, 

met als kern het leerstellige, kerkelijk bepaald godsdienstonderwijs. Daarnaast was er groeiende 

aandacht voor talentontwikkeling en zorgverbreding. De schoolidentiteit werd in het midden van de 

jaren tachtig door velen anders beleefd dan in de periode daarvoor: minder stellend en strijdbaar en 

meer open naar de samenleving. Met de toenemende vanzelfsprekendheid van het vrijgemaakt 

onderwijs in de jaren tachtig smolt het principiële elan dat het vrijgemaakt onderwijs tot 1970 

kenmerkte, in eigen kring als sneeuw voor de zon. Het vrijgemaakt onderwijs onderscheidde zich 

midden jaren tachtig niet langer van het oude GSV van begin jaren twintig, behalve op het punt van 

het kerkgebonden criterium. Het vrijgemaakt onderwijs als eigen richting wordt niet alleen wettelijk 

bedreigd in zijn bestaan indien de kerkelijke identiteit wegvalt, maar ook inhoudelijk, omdat er geen 

sprake is van een invulling van die identiteit met een eigen onderwijskundige visie en een daarbij 

behorende pedagogiek en didactiek.
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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 



243 
 

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 
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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. 
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Summary  

 
This study covers a historic research into the genesis of Reformed (Liberated)1 education as a 

recognised, independent orientation within the Dutch educational system. The Reformed (Liberated) 

quest for new concepts sheds light on the possibilities and limitations of an ecclesiastic-theological 

orientation, but also of the shaping of its uniqueness within the Dutch educational system and its 

demanded requirements of the schooling. This history of the Liberated education as an orientation 

offers also insights into the relation between church/theology and Christian education, between 

church/theology and pedagogical and didactical values and in the position, task and limitations of 

Protestant-Christian education in a pluralistic society. 

After 1800, education didn’t focus anymore on moulding pupils into believing Christians – in 

reading the Bible and learning the Catechism. The popular school had improved in quality and was 

used to raise pupils to citizens of the Kingdom of the Netherlands, according to new, illuminated 

views. In these was no place for orthodoxy and exclusivism, due to their potential to sow discord. 

This transformation led to resistance from the Orthodox-Protestant side. Seceded Protestants 

wanted freedom of education in order to establish schools in their own beliefs. G. Groen van 

Prinsterer wanted to hold on to the old Protestant ideal of the state, that the school’s task was to 

keep children in, or return them to the positive, Christian life, and there were orthodox-Reformed 

who missed a ‘pure’ reformed school society. 

In 1857, Groen’s Christian-national alternative lost out because the dogmatic religion 

disappeared from the public people’s education as a result of the Constitutional change in 1848. 

Others, like D. Chantepie de la Saussaye and N. Beets, remained proponents of the public Christian 

education. A. Kuyper broke with the single mind-set by propagating a pluralistic society in which not 

the state, but rather the citizens would define the ideological educational direction. From the 

bulwarks he wanted to lead in the fight against unbelief and fight for a new, Christian, society. 

Besides, citizenship received a supernatural dimension in the Christian patriotism. The relationship 

between church and state about the school’s task regarding society and family life turned into a key 

theme in the shaping of Christian education, in which the roads in Protestant-Christian education 

began to diverge in response to these questions. 

In 1860, the Christelijk Nationaal Schoolonderwijs (CNS: Christian-National School Education) 

stuck to its principles of the school’s broad training mission. However, the Gereformeerd 

Schoolverband (GSV: Reformed School Association) wished for a defined and restricted foundation of 

the school. Following the Seceded, the Reformed school was considered an extension of the religious 

                                                           
1 In Dutch: gereformeerd-vrijgemaakt onderwijs 
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upbringing within family and church. The Christelijk Volksonderwijs (CVO: Christian People’s 

Education) thought that the CNS foundation was too narrow and wanted Christian education for all 

the people by way of the public school and the Christian school. Hence, the Protestant-Christian 

education became the means par excellence to pass on its own ideology, in as much as it was for the 

later Liberated Reformed.  

Under the influence of H. Bavinck, the reformed education wanted to pick up the schools’ 

professionalisation. For this aim and more than before, cooperation was needed in order to be able 

to apply the upcoming pedagogical and didactical educational modernisation in a responsible way. 

Concern grew within GSV, and among members of the Vereeniging van Christelijke Onderwijzers 

(VCO: the Union of Christian Teachers) about – in their view – the modern direction the association 

headed for. They were concerned about the pleas that sounded during the union debate about 

responsible applications of the new educational views in the Reformed school. They held the idea 

that the education modernisers endangered the Reformed religious upbringing. In the eyes of these 

conscious-stricken, J. Waterink was at the forefront in the new scientific applications in the Reformed 

education. Among the conscious-stricken were the radical Liberated Reformed after 1945. In reality 

this was different, and even though Waterink, in line with H. Bavinck, criticised the existing Reformed 

education, he didn’t introduce specific, renewing, Reformed pedagogics. To the radical Liberated, his 

clash with K. Schilder in the 1930s also played a part and so his role in the shaping of Reformed 

education became history. This, too, was part of the choice of Liberated education for the Biblical, 

principal line by A. Janse. 

Besides, the threat of issues concerning the Doorbraak (the Doorbraak, meaning the 

Breakthrough, was an attempt to renew the politics of the Netherlands after World War II) in the 

incompatible membership, and in the Hardegarijp case with G.C. van Niftrik, fed the idea among the 

conscious-stricken that the defined foundation of the Reformed school offered insufficient 

guarantees. This covered matters such as glossing over the antithesis, the call for apostolate and 

interdenominational cooperation, and was accompanied by the plea for putting more effort into the 

church membership and for cashing in the Liberation fruit. According to these conscious-stricken, the 

link between the religious upbringing in the family and the religious climate at school was breaking. 

The resistance of the conscious-stricken against educational renewal was backed up by the 

Liberation. This schism in 1944 triggered radical Reformed Liberated to search for church-bound 

schools in order to guarantee the Reformed family upbringing. In their view, the catechetical 

teaching of those baptised was no longer safe in the Reformed churches, as their teachings in the 

biblical doctrine had become blurred. These radical Liberated joined the present dissatisfaction about 

the educational renewal aimed to get Reformed education in tune with the time. This concern, in 

which the schism in 1944 can be viewed as catalyst, about GSV’s solving direction to safeguard future 
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Reformed education, led to a breach that the radical Liberated with the conscious-stricken in their 

midst on the one side chose, at the cost of the GSV on the other. With the backing of Liberated 

ministers and their own press they knew to phrase their objections sharply. Thus, the resistance 

obtained ecclesiastical legitimisation and an increased organised association. Besides, Reformed 

Liberated were sometimes excluded, but by using the Liberated churches as a leverage, they more 

often excluded themselves. However, this strengthened the radical position. 

In 1950, the radical Liberated deliberately chose to stimulate the process top-down, because 

they knew about the division within the Liberated Churches concerning the choice for Liberated 

schooling. In retrospect, this choice turned out well. In a common approach, with the support of the 

magazines Gereformeerd Gezinsblad, De Reformatie and the Bond van Gereformeerde 

Mannenverenigingen (Men’s Union), parents could be gained for the Liberated schooling. In his 

recognition of Liberated education, next to the other recognised orientations, the judge based his 

decision on its exclusive binding to the Reformed Churches Liberated. The ground for this was 

formed by the constructed case law in the 1920 Act on Primary Education. Government offered 

maximal educational freedom. This meant that resistance from within had to be parried. The 

ecclesiastical legitimisation in all fields of society, in what was considered a continuing reformation 

and ethical conflict, caused increasing tensions within churches, causing a split. 

This approach of establishing Liberated schools triggered criticism because everything was to 

centre around the local Liberated Church with a wrong application of the 1920 Act on Education on 

the radical Liberated claim. The proponents, however, managed in their scheme, despite the external 

and internal criticism and the lack of managerial experience and the mutual division. In the end, the 

national organisation knew to tackle all humps, disagreements, divisions and splits, or to conquer 

them and cash in unending consultations. This eventually made its beginning successful and fragile at 

the same time, because the isolation attracted more Liberated people, but others – both inside and 

outside the church – were bounced off. 

Earlier, the radical Liberated had strategically chosen to establish nationwide organisations, 

such as the LVGS (National Association of Reformed Schools) and the VGOL (Union of Reformed 

[Liberated] Schoolmasters & Teachers) in order to support and stimulate local Liberated school 

initiatives. The proponents chose deliberately to continue the old line, as this was considered as 

such. It concerned the thought of the seceded church of 1834 with their church schools that the 

Reformed religious upbringing in the shape of Biblical training had to be safeguarded by an exclusive 

binding to the church. They didn’t want any educational experiments or renewals. There was talk of 
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so-called covenant schooling, in which was attempted to find handles for tangible school life, in A. 

Janse’s line.2 

The old Reformed schools of which almost all parents had become Liberated, still had to 

make a clear choice for Liberated schooling. Yet, the majority – despite the remarkable efforts of 

local ministers towards the LVGS – opted for an individual route in order to keep the close-knit local 

community together. They needed more time. With new Liberated schools, the LVGS was more 

successful. In the period 1950-70, Liberated primary education grew towards 68 school societies with 

62 schools, 2 teacher training academies, and 12 ULOs (schools for extended primary education). The 

support among Liberated Reformed increased to almost sixty per cent of the total. In the light of the 

abundant fragmentation of the churches spread over the country with respect to the past and the 

resistance that was felt both from outside and within the circle. The radical Liberated moved on and 

opened regional schools with an intra-local feeding ground where concentration was insufficient. 

The Liberated education still remained a precarious enterprise as long as the own house was 

divided. The church breach of 1968-1969 had, therefore, to result into more clarity. The Liberated 

radicals experienced a lot of resistance from a group that had difficulties with the Liberated norm 

and the implicit citizenship with a strong supernatural dimension that was fixed on a heavenly 

citizenship. After this group stepped out from this denomination in the late sixties, it might just be 

easier to convince those who stayed of the importance of Liberated schooling. Pains were taken to 

form a close-knit community of Liberated, based on a common identity and a strong morality. It 

concerned the mission to set the standard: Liberated Reformed attend Liberated Education. 

In the period 1970-85, the ambition to extend the Liberated schooling substantively resulted not only 

in successes, but also in a sense of disappointment and growing discomfort. The efforts failed to 

come to a specific educational and pedagogical vision. The GPC (Reformed Pedagogic Centre) had to 

navigate a tricky path between the proposed religious identity of the school and the requirements 

which the subsidising government demanded. On top of that, there was no unanimous view among 

the Liberated how this education was to be extended in substance. The discomfort was boosted by 

the explicit government ambition to reform the education. At the onset of the seventies, government 

put more emphasis on using education for its own political ideals by promoting the pupils’ 

emancipation and self-development to emancipated citizens. The Liberated education experienced 

this ambition as a threat because the state citizenship was to be shared and to this the GPC was 

activated which had to function as a sort of defending line against the intrusive government. 

                                                           
2 This strongly and only advocated the Reformed Liberated view on the covenant teaching – note by translator. 
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After 1970, the Liberated education increased in number to a hundred schools for primary 

education and four large comprehensive schools, serving almost 27,000 pupils in 1985. There was 

abundance in growth, in participation and extension, but an internal discomfort came into being, too, 

about the lack of fundamental decisiveness and moulding capacities within its own circle in order to 

extend the education substantially in a distinctive vision on pedagogics and didactics. 

The Liberated Reformed education wasn’t able to get any further than a theological fundamental 

approach of its education in terms of Covenant Education and the development of its own materials. 

 Moreover, the growing secondary education experienced the contemporary society as less 

threatening by talking about assisted confrontation. The school’s windows opened up. 

The choice for own materials and methods in line with A. Janse cannot be regarded as a successful 

attempt to extend its own colours educationally, but rather to upgrade its religious identity. 

In the late eighties, eyes were opened for the individual child on the basis of developing talents and 

broadening of additional teaching (e.g., special needs), and with such the Liberated education did 

become more up-to-date. Moreover, the focus was more on the child’s experience, but no such thing 

as specific pedagogics. In content, the Liberated education in this phase joined the track of the – by 

then outdated – pedagogics by J. Waterink. De facto, they left Janse’s fundamental course. Hence, 

the question of the specific characteristics of the Liberated education remains largely unanswered. 
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Bijlagen 
 

Tabel 17: Lijst van gedenkboeken vrijgemaakte scholen   

Naam gedenkboek Plaats Periode 
Zijns Verbonds Gedachtig  Spakenburg 1879-1954 
Na 10 jaar … Vereniging Gereformeerd Onderwijs  Groningen 1954-1964 
G.O.O. Kweekschool Enschede 1950-1965 
Scholen met den Bijbel Enschede 1891-1966 
Gereformeerd Lyceum Rotterdam  1958-1968 
Gereformeerde Mulo  Zuidhorn 1958-1973 

Scholengemeenschap Gereformeerd Beroepsonderwijs Amersfoort 1968-1978 
Tien jaar Gereformeerd Lyceum Rotterdam 1968-1978 
Geformeerd Scholengemeenschap Rotterdam 1958-1978 
Van Geslacht tot Geslacht Bunschoten-Spaken 1879-1979 
Na vijfentwintigjaar ... Vereniging Gereformeerd 
Onderwijs  

Groningen 1954-1979 

Geformeerde Kleuterschool Bergentheim 1955-1984 
Gereformeerde Schoolvereniging  Enschede 1885-1985 
Gereformeerde Johannes Bogermanschool Leeuwarden 1956-1985 
Jubileum 10-jaar Geref. Kweekschool Groningen Groningen 1962-1972 
Een schip in storm en branding  Amersfoort 1963-1988 

Dr. M. B. van ’t Veerschool Amsterdam 1963-1988 
Gereformeerde Doekesschool  Hardenberg 1963-1988 
Gereformeerde Streekschool Oranje Nassau Kootstertille 1964-1989 
Gereformeerd voortgezet onderwijs Leeuwarden 1965-1991 
Gereformeerd Onderwijs Assen Assen 1951-1992 
Casper Diemer School Bergentheim 1907-1992 
GBS De Planthof Emmeloord 1968-1993 
Tot in Verre Geslachten Rouveen 1894-1994 
Kinderen van de kerk. Jan van Nassauschool Zuidhorn 1954-1994 
GBS Op de Hoeksteen Hasselt 1966-1997 

GBS Johannes Calvijn Hoogeveen 1957-1997 
Prof. Dr. K. Schilderschool Bedum 1953-1999 
Het begin der wijsheid. Pabo-opleiding Zwolle 1950-2000 
Een eeuw school in Kadoelen Vollenhove 1903-2003 
Gereformeerd Onderwijs Schildwolde 1906-2006 
Gereformeerd HBS Groningen 1957-2007 
GBS De Lichtkring Zuidlaren 1958-2008 
Gedenkboek Zwolle. Prof. Dr. S. Greijdanus  Zwolle 1959-2009 
Greijdanus, dat blijft Zwolle 1959-2010 
Gereformeerd Onderwijs Hardenberg Hardenberg 1960-2010 
Gereformeerde School Enumatil 1861-2011 

Veerkracht  Amsterdam  1963-2013 
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Aanvullende documenten 

 

Tabel 18: Lijst van aanvullende documenten vrijgemaakte scholen 

Naam document  Periode Organisatie 
Doopvont of doofpot, door A. Veldman 1905-1949 Eigen beheer 
Ikabod, door J. van Bruggen 1905-1950 Eigen beheer 
Door Hem het Amen 1834-1974 GVOLK - LVGS 
Vriendboek Remmelt de Boer 1972-2001 GPC 
Toegerust en taakgericht, Liber Amicorum Hans Messelink 1972-2004 GPC 
Motivatie en Identiteit, Afscheid Ton van Leijen 1979-2011 LVGS 

Tussen droom en daad, terugblik door Jan van der Steeg 1950-2012 Eigen beheer 
 

 


