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Dekkers liberale mal past onderwijs uitstekend. 
 
Titus Frankemölle stelt in zijn artikel van 7 november jl. dat Dekkers liberale mal het onderwijs niet past (zie 
onderstaand artikel). Hij stelt dat omdat hij constateert dat Dekker wil dat het onderwijs en dus ook het 
bijzonder onderwijs zich slechts bezig houdt met kennisoverdracht. Frankemölle wil dus dat het geloof en de 
bijbehorende normen en waarden in het lesprogramma van het bijzonder onderwijs blijven en daarmee de zo 
intens bevochten vrijheid van onderwijs blijft. Hij stelt: “Kennis alleen maakt echter niet gelukkig. En dat is 
wat bijzondere scholen onderscheidt van de openbare: naast kennis wordt leerlingen ook de zin van het leven 
bijgebracht, het geloof, de dingen die de mens raken en gelukkig maken. Leerlingen krijgen daardoor een 
extra dimensie mee: Bildung, vorming.” 
 
Wat Frankemölle kennelijk niet weet, is dat we in een unieke tijd leven. Die is uniek, omdat de tot op heden 
gehanteerde grondslag van ontwikkeling en probleemoplossing, die bestaat uit het idee dat het leven als een 
machine in elkaar zit en dus maakbaar is, genaamd het maakbaarheididee, drastisch aan betekenis inboet. En 
dat tegelijk daarmee de instituties, waaronder de religieuze, die op dit maakbaarheididee gestoeld zijn hun 
positie van hogepriester van de waarheid verliezen. Met andere woorden, de mensen willen zich niet langer 
laten leiden door de dogma’s ervan, maar willen zichzelf zijn en zijn op zoek naar hun verlicht/volmaakt/echt 
zijn of kortweg hun Zijn. Een ontwikkeling die nog versterkt wordt door de politieke druk tot meer 
zelfverantwoordelijkheid en zelfredzaamheid die de mensen op zichzelf terugwerpt, en door de mogelijkheid 
en de druk van het internet en van organisaties tot individualisering, tot empowerment, tot authenticiteit. Dat 
is een bijzonder verheugende ontwikkeling en wel om twee redenen. De ene reden is het feit dat het Zijn het 
diepste ideaal van de mens is en er derhalve al sinds het begin van zijn bestaan en tot op heden naar streeft. 
En de andere reden is het feit dat het niet-Zijn, beter bekend als het ego, de staat van gevangenschap van de 
materie c.q. de dualiteit en daarmee de staat van onbalans is die intrinsiek zelfdestructief is en nu de climax 
daarvan wordt bereikt in de vorm van problemen die onze beschaving en zelfs ons voortbestaan bedreigen. 
 
Het kan derhalve van cruciaal belang worden genoemd ons van ons op beheersing (maakbaarheid) van het 
leven gerichte ego te bevrijden en daarmee het Zijn te realiseren. Een belangrijk begin daarvan is het op 
Bildung, op vorming, gerichte geloof in het onderwijs weg te nemen en daarvoor in de plaats 
zijnsontwikkeling aan te bieden. Het wegnemen van het geloof is wat staatssecretaris Dekker beoogt en dat 
betekent dat zijn liberale mal uitstekend in het onderwijs past. Het aanbieden van zijnsontwikkeling doet hij 
echter niet. Waarschijnlijk omdat hij er niet van op de hoogte is. Maar dat kan snel veranderen als hij zich op 
de hoogte stelt van het feit dat de basisschool De Tweemaster te Naarden kinderen helpt zich bewust te 
worden van hun gevoelens en wat ze met hen doen. Want dat is, waarschijnlijk zonder dat ze zich ervan 
bewust zijn, het begin van zijnsontwikkeling (zie artikel daarover in Trouw van 5 november 2014). Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat die kinderen beter presteren, beter samenwerken en minder pesten. Te hopen 
is dat Dekker hierdoor als ook door het feit dat zijnsontwikkeling de door de VVD gewenste volmaakte 
vrijheid oplevert gemotiveerd wordt deze ontwikkeling, dat uit meer bestaat dan wat De Tweemaster doet, in 
het onderwijs aan te bieden. Als dat gebeurt maakt de samenleving een begin met het vervangen van het 
maakbaarheididee voor zijnsontwikkeling en daarmee met de echte oplossing van crises in het algemeen en 
de huidige existentiële in het bijzonder. Het probleem is echter dat zijnsontwikkeling ontbreekt in de 
samenleving. Dit vanwege het feit dat het het grootste taboe van de mens is en daardoor stelselmatig en 
veelal met geweld is en nog steeds wordt onderdrukt. 
 
Cor Bijl 
Oprichter van NLbe, Nederlands instituut voor zijnsontwikkeling (www.nlbe.nl) 
Auteur van het boek ‘Zijn, de ideale wereld’ 



 


