2
nederlands dagblad
vrijdag 5 februari 2016

Hans-Lukas Zuurman nd.nl/nederland beeld anp / Robin van Lonkhuijsen

Eén ‘merk’ voor
gereformeerde en
evangelische scholen
▶ Woerden
Het is hoog tijd voor één herkenbaar merk voor christelijke scholen,
waarin ze hun pedagogische en
onderwijskundige visie delen, zegt
voorzitter Jan Westert van het
Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen (LVGS).
Hij wil af van discussies of een
school nu het etiketje gereformeerd
of evangelisch past.
De plannen voor zo’n merk, inclusief
visiedocument, worden vanmiddag
door LVGS en evangelische school De
Passie gepresenteerd in Utrecht.
De beleving van identiteit vertoont op
zowel gereformeerde als evangelische
scholen volgens Westert ‘sterke overeenkomsten’. Het is het gevolg van de
verbreding van de doelgroep die de
laatste jaren meer en meer plaatsvindt
op scholen. Zo wordt verbondenheid
aan een kerk steeds vaker vervangen
door een identiteitsdocument als
grondslag, bleek al eerder uit berichtgeving in het Nederlands Dagblad.
‘Laten we stoppen met het voortdurende debat over de formele identiteit. Te vaak gaat dat over de etiketten
gereformeerd, evangelisch of Bijbelgetrouw’, zegt Westert. ‘Terwijl het
gesprek over de inhoudelijke identiteit veel belangrijker is. De inhoud
van christelijk onderwijs moet daarom nu in één herkenbaar merk worden vertaald. Daaraan is behoefte. Zo
weten ouders wat ze waar kunnen
verwachten. Uiteraard blijft de couleur locale daarin behouden.’
Uit onderzoek van hoogleraar Roel
Kuiper van de Theologische Universiteit Kampen bleek vorig jaar dat docenten in het gereformeerd en evan-

gelisch
onderwijs
weliswaar
gemotiveerd zijn, maar het tevens
moeilijk vinden de identiteit van de
school om te zetten in een pedagogische aanpak. Volgens Westert start de
leerstoel Christelijke Identiteit van de
TU daarom binnenkort aanvullend
wetenschappelijk onderzoek naar
hoe dat vorm kan worden gegeven.
Dat proces moet in 2017 gereed zijn.

vier elementen

Het visiedocument dat vanmiddag
gepresenteerd wordt, bevat onder
meer een diagnostisch model voor
scholen. Projectleider Klaas Koelewijn: ‘Het bestaat uit vier elementen
waarin je kunt zien in hoeverre de
identiteit wezenlijk onderdeel is van
de organisatie en hoe die getoetst
wordt.’ En nu is het tijd te kijken hoe
die christelijke identiteit concreet
vorm krijgt in het onderwijs, bevestigt hij: ‘Wat betekent het bijvoorbeeld voor Duits? Je kunt woordjes en
grammatica leren, maar je kunt ook
verdieping bieden aan de hand van
het verhaal van een Duitse vrouw die
tijdens de Tweede Wereldoorlog naar
Siberië vluchtte en direct een kerk
zocht. Zo’n verhaal kun je namelijk
ook in de verleden tijd met bijpassende naamvallen vertellen en uitleggen waarom deze vrouw direct een
kerk zocht.’
Westert: ‘Het gaat erom dat we meer
regie krijgen op wat christelijk onderwijs inhoudt. Natuurlijk, de inspectie
controleert het onderwijs, maar dat is
eenzijdig. Christelijke scholen zouden
ook onderling een visitatiecommissie
in het leven kunnen roepen om elkaars kwaliteit te beoordelen.’ <

‘Christelijke scholen zouden elkaars kwaliteit kunnen beoordelen.’

Gerard Beverdam en Piet H. de Jong nd.nl/politiek beeld Anton Dommerholt

‘Ben je zó autonoom,
…Partijen die vasthouden aan
absolute zelfbeschikking rond het
levenseinde, zijn ‘lief en naïef’.
…Zij moeten zich afvragen welke
samenleving zij willen, vindt
Maarten Verkerk, lid van de
Adviescommissie voltooid leven.

▶ Den Haag

Maarten Verkerk, bijzonder hoogleraar christelijke wijsbegeerte in
Eindhoven en Maastricht, kan zich
voorstellen dat sommige mensen
graag andere conclusies van de Adviescommissie voltooid leven hadden
gezien. Want de klaar-met-levenproblematiek moet niet worden onderschat, zegt Verkerk. ‘Ik ben onder de
indruk geraakt van de complexiteit
ervan. Tegelijkertijd is de term ‘voltooid leven’ een containerbegrip. Er
zijn mensen die vinden dat ze een
mooi leven hebben gehad en dat het
voltooid is, maar er zijn ook mensen
die vertellen dat ze een leven vol
problemen hebben gehad, daar met
verdriet op terugkijken en het soms
zelfs als mislukt zien.’
Volgens de adviescommissie, die
donderdag haar rapport presenteerde, vallen veel mensen met de klaarmet-levenproblematiek gewoon onder de criteria in de Euthanasiewet
– vanwege hun medische situatie. ‘Er
blijft een groep waarvoor dat niet
geldt, maar die is waarschijnlijk vrij
klein. Wel moeten we bedenken dat
de Euthanasiewet niet op zelfbeschikking is gebaseerd. Als er wetgeving zou komen die uitgaat van zelfbeschikking rond het levenseinde,
zegt de overheid daarmee dat de morele discussie een gepasseerd station
is. Dan gaan mensen aan zo’n wet
rechten ontlenen. Maar er zijn ook
mensen die dan afwegingen gaan
maken – bewust of onbewust. Mensen in een zwakke positie mogen
echter niet verleid of haast gedrongen worden tot de conclusie dat hun
leven voltooid is. Als samenleving
zetten we alles op alles om te voorkomen dat mensen een einde aan
hun leven maken. Zouden we dan
hier de deur moeten openzetten?’

Hoe zou u de discussie over voltooid
leven willen typeren?
‘Als je uitgaat van absolute zelfbeschikking, is alles mogelijk en is er
geen enkele grens. Dan maakt het

Maarten Verkerk: ‘Ook kritische partijen hebben een verantwoordelijkheid
voor de hele samenleving, en zouden meer op dat niveau moeten nadenken.’
ook niet meer uit of je 85, 65 of 45
jaar bent. Wij hebben alle mogelijkheden voor aanpassing van de Euthanasiewet bekeken. Maar wat je ook
gaat veranderen: de veiligheid, de
deskundigheid en de toetsbaarheid
gaan alle drie op de helling. We gaan
dan richting een onveilige samenleving. De adviescommissie heeft unaniem gekozen voor veiligheid, en niet
voor zelfbeschikking.’

Hoe ziet u de teleurstelling van partijen als D66, VVD en PvdA?
‘Natuurlijk zijn er verdrietige situaties. Die kom ik ook tegen; in mijn
familie en als ouderling in de kerk. Ik
begrijp dus de wens om een zelfgekozen levenseinde mogelijk te maken. Maar je moet je wel de vraag

stellen of het de taak van de overheid
is om elke individuele wens te faciliteren. Het gaat bij de wens voor een
zelfgekozen levenseinde niet alleen
om het belang van het individu, maar
ook om het belang van de naasten en
dat van de samenleving als geheel. Er
zit iets absurds in het idee dat de
overheid de wens van elk individu
zou moeten honoreren.’

De overheid wordt overvraagd?
‘Beslist. En er zit nóg iets geks in:
welk recht heeft iemand die uitgaat
van absolute zelfbeschikking, om anderen te vragen zijn beslissing niet
alleen goed te keuren, maar ook om
er hulp bij te krijgen? Als je zó autonoom bent: prima, maar ga dan je
eigen weg. Haal boeken over zelf-
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Bart van U. doodde Borst om Euthanasiewet
▶ Rotterdam
Bart van U. heeft de moord op
oud-minister Els Borst bekend. Hij
zei een ‘goddelijke’ opdracht te
hebben gehad haar te moeten
doden. Dit omdat ze volgens hem
verantwoordelijk is voor de
euthanasiewetgeving.
De voorzitter van de rechtbank Rotterdam zei dat donderdagmiddag in
een verklaring die is opgesteld door
zowel de aanklagers als de verdediging van Bart van U. Van U. deed zijn
bekentenis donderdagmorgen achter
gesloten deuren. Hij heeft bekend
met de fiets naar oud-minister Borst

in Bilthoven te zijn gereden. Daar
heeft hij haar opgewacht.
Het Openbaar Ministerie wilde naar
aanleiding van de bekentenis Bart
van U. opnieuw enkele weken laten
onderzoeken bij het Pieter Baan Centrum (PBC). De rechtbank wees dit
verzoek af. ‘Meneer Van U. is al geruime tijd in het PBC onderzocht.’
In principe is de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen Bart van
U., die afkomstig is uit reformatorische kring, nog steeds gepland eind
maart.
De advocate van Van U., mr. Noëlle
Pieterse, zei zich donderdagmiddag

‘overvallen’ te voelen door het verzoek van het OM om Van U. weer te
laten onderzoeken door het PBC. Ze
zei dat Bart van U. niet nog eens wil
worden onderzocht door het PBC.
In juli vorig jaar, tijdens een voorbereidende zitting in verband met de
moord op de door Van U. bekende
moord op zijn zus Loïs, bleek al dat
Van U. zich bezighield met het thema
euthanasie. Toen beweerde hij in een
verklaring: ‘Loïs was voor euthanasie
en voor abortus en zij wilde mensen
zoals ik met een afwijkende mening
daarover in de psychiatrie hebben. Zij
zou voor alles hebben getekend om

mij opgenomen te krijgen, mij zelfmoord te laten plegen, of euthanasie
op mij te laten plegen.’
D66-voorman Alexander Pechtold
noemt het motief van de moord op
voormalig D66-leider Els Borst
‘schokkend en confronterend’. ‘Mijn
meest bange vermoedens zijn vandaag helaas waarheid geworden. Els
is om het leven gebracht vanwege
haar maatschappelijk en politiek
baanbrekende werk op het gebied
van euthanasie. Die gruwelijke werkelijkheid maakt het nog moeilijker
haar dood een plek te geven’, aldus
Pechtold in een verklaring. <

Bart van U. voor de rechter.

