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Inleidende opmerking

Hartelijk dank, Laurens, in de eerste plaats voor de uitnodiging om hier vanavond een bijdrage te 
leveren aan de bespreking van dit boek, Opvoeding is zelfcommunicatie, inderdaad een uitdagende 
titel. Ik maak daar ook graag gebruik van en ik hoop vanavond ook weer wat voor mijzelf mee te 
nemen. Onderwijs is een zaak die me mijn hele leven nadrukkelijk na aan het hart heeft gelegen. 

Als het gaat over het boek dat vanavond ter bespreking voorligt, dan moet ik bekennen dat het me 
best wat moeite heeft gekost om de essentie van het boek goed tot me door te laten dringen en 
goed op het netvlies te krijgen. Misschien ben ik daar uiteindelijk ook niet helemaal in geslaagd. 
Maar misschien levert de bespreking van vanavond daar nog een bijdrage aan. Ik moet ook eerlijk 
bekennen dat ik niet goed bekend ben met het leven en werk van don Giussani, naar wie in dit 
boekje veel wordt verwezen. Ook de structuur van het boek, waarin met name in hoofdstukken 2 en 
3, de interviewvorm wordt gekozen, maakt het soms, voor mij althans, lastig om de rode draad te 
pakken te krijgen. Desalniettemin hoop ik toch met een enkele observatie, die vooral gebaseerd is 
op mijn eigen ervaring, een bijdrage te leveren aan de bespreking van thema onderwijs, opvoeding, 
opvoeding en onderwijs. 

Iets over mijzelf

Misschien goed om inderdaad nog iets over mijzelf te vertellen. Ik heb in de jaren ‘60 van de vorige 
eeuw wiskunde gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En sindsdien ook mijn hele leven
in het universitaire onderwijs doorgebracht. Misschien is het goed daar nog een kleine anekdote bij 
te vertellen. Toen ik in 1973 op het punt stond om af te studeren aan de Vrije Universiteit, toen 
begon ik mij de vraag te stellen: wat kun je eigenlijk met deze studie wiskunde? En toen kreeg ik te 
horen van mensen uit mijn omgeving: als je wiskunde gestudeerd hebt, dan is de enige 
toekomstmogelijkheid die je hebt is docent te worden in het voortgezet onderwijs. Ik had me dat 
nooit gerealiseerd, maar ik nam dat ook voor kennisgeving aan en ik heb dus snel een 
onderwijsbevoegdheid gehaald. Maar een onderdeel van die onderwijsbevoegdheid was ook dat ik 
moest hospiteren, stage lopen aan een school voor voortgezet onderwijs in Amsterdam. Ik kwam 
terecht op een school in de Jordaan. Ik ben de kinderen die daar toen in de klas zaten nu nog altijd 
dankbaar voor het feit dat zij mij de ogen geopend hebben, dat ik voor dat vak eigenlijk niet geschikt 
was. Dus ik moet zeggen, omdat ik geen docent kon worden, en geen leraar, toen heb ik naar de 
route gekozen om het universitaire onderwijs in te gaan en hoogleraar te worden. Waarmee ik wil 
zeggen dat ik altijd grote bewondering heb voor mensen die met name in het voortgezet onderwijs 
voor de klas staan en daar een rol in vervullen. 

Inderdaad heb ik van 1994 tot 2008 de toenmalige Katholieke Universiteit Brabant, thans Tilburg 
University gediend, eerst als decaan van de economische faculteit en daarna ook negen jaar als 
rector magnificus. Sinds 2013 ben ik een soortement rondreizend bestuurder, in de zin dat ik 
gevraagd ben interim-rector te zijn van de Vrije Universiteit in Amsterdam voor een aantal jaren en 
de laatste 5-6 jaar heb ik verschillende decanaten aan de Erasmus Universiteit bekleed en vervul ik 
daar op het ogenblik ook interim het rectoraat. Daarnaast ben ik ook toezichthouder geweest bij een
school voor voortgezet onderwijs in Rotterdam, het Wartburg College, een reformatorische school. 



En zoals Laurens al zei ben ik ook toezichthouder bij de Vereniging van Gereformeerd 
Schoolonderwijs. 

Misschien ook goed om iets van mijn staan in het leven te zeggen, zodat de toehoorders mij ook 
enigszins kunnen plaatsen. Ik ben gedoopt en opgegroeid in de Nederlands Hervormde Kerk en heb 
daarin op 24-jarige leeftijd belijdenis van mijn geloof afgelegd. Binnen die geloofsgemeenschap heb 
ik mijn hele leven mogen verkeren, zijn mijn kinderen en kleinkinderen gedoopt en groeien zij op en 
mag ik nu nog dienen als ouderling, als lid van de plaatselijke kerkenraad in Ridderkerk en ik ben ook
actief als lid van de synode van onze kerk op landelijk niveau. 

Wel, als het gaat over onderwijs en opvoeding, hoe die zich tot elkaar verhouden, en wat dat 
betekent voor de verhouding tussen een docent en zijn of haar leerling en de student maar ook 
tussen de ouders en school, dat zijn vragen die mij altijd zeer hebben geïntrigeerd en als ik mij niet 
vergis, zijn dat ook in essentie de vragen die vanavond centraal staan. Ik zou het wel leuk vinden om 
achtereenvolgens in te gaan op wat dat betekent voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs 
en vervolgens ook het universitair onderwijs waar ik dus, zoals gezegd, het grootste deel van mijn 
leven in heb doorgebracht en actief ben geweest. 

Basisonderwijs

Als het gaat over de verhouding tussen de man of de vrouw voor de klas en de leerling in de klas in 
het basisonderwijs, dan denk ik dat een hele sterke verbinding tussen het gezin en de basisschool 
van grote betekenis is. Voor de ontwikkeling van een kind in de leeftijdsfase van 4 tot 12 jaar is het 
van cruciale betekenis dat consistentie bestaat in de opvoeding die vanuit het gezin, school en 
wellicht ook kerk wordt geboden. In die levensfase hebben leerkrachten een enorm gezag en invloed
op de leerling en dat maakt een hechte overeenstemming tussen wat ze uit hun gezin meekrijgen en 
de school van wezenlijk belang om een kind in staat te stellen zich evenwichtig te ontwikkelen. 
Sommige scholen, vooral ook in de scholen waarin ik zelf actief ben als toezichthouder, kiezen 
daarbij ook voor een gesloten toelatingsbeleid, in ze zin dat uitsluitend kinderen die behoren tot 
gezinnen die min of meer tot dezelfde geloofsgemeenschap behoren worden toegelaten. Enerzijds 
getuigt dat soms van een zekere kramp, in de zin dat er een zekere krampachtigheid is om vooral de 
school te vrijwaren van invloeden van buiten. Maar het is naar mijn overtuiging voor het bewaken 
van de identiteit en de gewenste eenheid tussen school en gezin ook wel weer goed te begrijpen. 

Voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs ben ik in beginsel ook wel voorstander om die lijn van consistentie 
tussen gezin en school ook voort te zetten. Ik ben niet voor niets lange tijd toezichthouder geweest 
van een reformatorische school, waarin dat ook een belangrijk uitgangspunt is. 

Maar ik moet zeggen dat ik ook wel de nadelen daarvan heb leren onderkennen. Als docenten in 
(waar ik dan over spreek) het reformatorisch onderwijs hun identiteitsoverdracht vooral zoeken in 
het overdragen van de leer, in het overdragen van wat wel en niet betamelijk is, maar daarbij weinig 
laten zien van een levende geloofsgemeenschap met Jezus Christus, dan kan dat, juist bij leerlingen 
met een hele open attitude, soms weerstand en misschien zelfs weerzin opwekken. Daar zijn 
voorbeelden van te geven. Er zijn ook boeken geschreven door leerlingen die deze gang gemaakt 
hebben door het onderwijs en dat ook blijk geven daar zodanig onder geleden te hebben in zekere 
zin, dat ze daardoor in hun gang door het leven ook in bepaalde zin zijn beschadigd. 

Als de school daarbij ook nog een gesloten karakter kent, waarbij andere opvattingen nadrukkelijk 
buiten de deur gehouden worden of op voorhand al in een sterk negatief daglicht worden gesteld, 



dan wordt dat proces van afkeer soms in belangrijke mate maar versterkt. Dit betekent, naar mijn 
overtuiging, dat er op de schouders van docenten in het voortgezet onderwijs in een school van 
christelijke signatuur, zeker als die school een gesloten karakter heeft, een grote 
verantwoordelijkheid rust,  omdat de wijze waarop zij in het leven staan en de manier waarop ze 
daarover met leerlingen communiceren van doorslaggevende betekenis kan zijn voor de keuzes die 
hun leerlingen in hun eigen leven gaan maken. 

Een al te beschermde omgeving in het voortgezet onderwijs bergt ook nog een ander risico in zich, 
namelijk dat de leerling in onvoldoende mate leert om zich tot andere opvattingen te verhouden en 
eigen overtuigingen ook te verantwoorden. Leerlingen die na een beschermde en veilige 
middelbareschooltijd in de universitaire wereld worden geconfronteerd met afwijkende opvattingen
kunnen in grote verwarring raken omdat ze niet in staat blijken op evenwichtige wijze tot een 
bezinning op deze confrontatie met andere opvattingen te komen. 

Universitair onderwijs

Dan ten slotte graag nog iets over het universitaire onderwijs. Studenten die de universiteit 
betreden, zo op 18, 19-jarige leeftijd, die zijn over het algemeen van mening dat hun opvoeding is 
voltooid en dat het universitaire onderwijs zich dus vooral en exclusief zou moeten richten op de 
feitelijke kennisoverdracht, objectieve kennisoverdracht, zonder dat daar het element van vorming 
en opvoeding in naar voren komt. Het is naar mijn overtuiging, ook op basis van de ervaring die ik 
zelf in het universitaire onderwijs heb opgedaan, een misvatting. Opvoeding gaat op de universiteit 
voor veel studenten onverminderd door, zij het dat we ons wel moeten realiseren dat het wel het 
laatste stadium is voordat opvattingen en levenshouding zich min of meer definitief gaan vastzetten.

Toen ik in 2013 aantrad als interim rector van de Vrije Universiteit raakte ik in gesprek met docenten
van de juridische faculteit over de vraag in hoeverre zij hun studenten deelgenoot maken van de 
wijze waarop ze zelf in het leven staan. Tot mijn toch wel grote verrassing reageerden de meeste 
docenten daar zeer afwijzend op. Sommigen zeiden: ‘de manier waarop ik in het leven sta, met mijn 
persoonlijke levensovertuiging hebben studenten niets te maken’.  En anderen zeiden: ‘ik wil mijn 
persoonlijke levensovertuiging ook niet aan studenten opleggen en ik wil ze daarmee niet 
beïnvloeden’. Ik was daar verbaasd over en ik nam daar ook stelling tegen, want ik ben van mening 
dat ook in het universitaire onderwijs studenten er eenvoudigweg recht op hebben om te weten wat
de uitgangspunten zijn die hun docenten hanteren in het bedrijven van de wetenschap. In dit geval 
dus: waarop baseer je het begrip ‘recht’, welke levensvisie ligt daaraan ten grondslag? Naar mijn 
overtuiging hebben studenten daar recht op, om te weten hoe hun docenten daar tegenaan kijken. 
Dat komt denk ik heel dicht bij het thema van het boek, opvoeding, onderwijs is ook 
zelfcommunicatie. 

Juist omdat ikzelf, zowel in het voortgezet onderwijs, maar ook in het universitaire onderwijs een 
blijvende, vormende invloed heb ondergaan die ik nog tot heden ten dage koester, van sommigen 
van mijn docenten, heb ik als leidinggevende in het universitaire onderwijs deze 
verantwoordelijkheid van docenten altijd heel sterk benadrukt. Bij de benoeming van hoogleraren, 
een onderdeel daarvan is altijd het kennismakingsgesprek met de rector magnificus. Een standaard-
onderdeel van mijn kennismakingsgesprekken met aantredende hoogleraren, dan gaf ik hen ook 
altijd een advies mee, en dat luidde als volgt: ‘als u wilt dat uw studenten, twee jaar na afstuderen, u
volstrekt zijn vergeten, beperk u dan vooral tot pure kennisoverdracht, en laat vooral niet weten wie
die man, wie die vrouw voor de klas werkelijk is’. 



Daarbij zou ik het graag willen laten, Laurens. Ik hoop daarmee een bijdrage gegeven te hebben aan 
de verdere discussie en gedachtevorming rond dit thema. Dankjewel. 


