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‘Onze erfenis wordt ons
nagelaten zonder
testament’*, ...
… tenzij de school haar
taak verstaat.**

* Hannah Arendt, 1972, p. 11, waar ze René Char citeert uit diens
Feuillets d’Hypnos (1946): Notre héritage n’est précédé d’aucun
testament.
** Dit boek.
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Voorwoord
In de schilderkunst en de literatuur lopen fictie en werkelijkheid door elkaar. Al helemaal wanneer van de werkelijkheid een karikatuur wordt
gemaakt en het fictionele de overhand krijgt. Een slapende schoolmeester,
rumoerende kinderen – wat heeft het door Jan Steen in 1672 (het Rampjaar!) geschilderde tafereel op de omslag te maken met een school van
nu? Met het ‘nu’ van een al langer durende ’scholenschemering’, een Dämmerung van wagneriaanse allure?
De vergelijking mag wat overdreven zijn, toch vonden we Steens karikatuur van de praktijk van het onderwijzen en leren toepasselijk. Een
onderwijzer, uitgeteld van vermoeidheid door alles wat regels en management en passend onderwijs aan een klas vol kinderen van hem
vragen. En alles wat zou kunnen wijzen op de aanwezigheid van een leerplan, ontbreekt. Dit van de gewenste schoolpraktijk vervreemde feest
zien wij als een metafoor voor de huidige onderwijspraktijk. Die is ontregeld door Haags beleid. De samenleving maakt, bij monde van haar
politici, haar pedagogische verantwoordelijkheid voor het onderwijs al
lang niet meer waar. De school is verweesd geraakt.
In de titel van dit boek staat ‘school’. Wij hebben het gehele onderwijs
op het oog en houden onder meer een, qua argumentatie, nieuw pleidooi
voor bijzonder onderwijs als een geëigende vorm van algemeen vormend
onderwijs. Verrassend? Ja. Zeker als je beseft dat kennis iets fundamenteel
anders is dan geloof en dat kennis meer met verantwoordelijkheid van
doen heeft dan misschien vaak gedacht wordt. We laten het uitgebreid
zien in de volgende hoofdstukken. Ook geven we aan dat waar ons kennen
ophoudt, geloven begint; dat we dus godsdienst en getuigenissen van geloof serieus moeten nemen. De lezer zal zien dat de vele pedagogen en filosofen op wier schouders we staan van kleurrijke en vaak gelovige komaf
zijn. Ons boek biedt dan ook een omvattender en rijker perspectief op
de redelijkheid van artikel 23 uit de Grondwet dan gangbaar is.
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Wat ieder van ons ook heeft geschreven is inzet van ampel overleg geweest.
Het eerste deel is van de hand van Jan Dirk Imelman. Het tweede deel
bevat artikelen van derden en van onszelf en daarnaast de door Jos de
Mönnink geschreven interviews, die steeds door beiden samen zijn afgenomen. Samen met Nelleke Kat schreven we ten slotte de evaluatieve
verhandeling.
De redactie van het geheel werd door Nelleke Kat, in nauwe samenwerking met Imelman, gevoerd.
We hebben vele deskundigen uitgenodigd om (door het geven van
een interview of het schrijven van een artikel) bij te dragen aan het boek.
Ongeveer de helft werkte uiteindelijk mee aan wat we een indrukwekkende
waaier van bijdragen kunnen noemen. Tot onze grote spijt heeft van de
zeven druk bezette vrouwelijke professionals die we benaderden slechts
één een bijdrage kunnen leveren aan onze onderneming.
Discussies tijdens lezingen die aan het schrijven voorafgingen, hebben
het nodige bijgedragen tot de uiteindelijke versie van de meer filosofische
teksten in het boek. Daarover en over de opzet van het boek hebben we
tijdens het schrijven ook commentaren ontvangen van een gemengde
groep meelezers: enkele hbo- en wo-docenten pedagogiek, een in de chemie opgeleide milieudeskundige, een uitgever, een bibliothecaris annex
timmerman, twee medewerkers in de zorg, een agronoom. Rekening
houdend met hun op- en aanmerkingen probeerden we de soms behoorlijk lastige materie zo helder mogelijk over het voetlicht te brengen.
We zijn in dit verband dank verschuldigd aan Dick van den Berg, Ellen
Gommers, Johan Faber, Nicolette Ferwerda, Pieter van Hoek, Wilna Meijer, Ciska Nienhuis, Ger Snik en in het bijzonder aan Hanneke Hordijk
en Johan Zwarts.
Ook bedankt moeten worden de leden van de Wetenschappelijke Adviesraad van Verus, de landelijke Vereniging voor katholiek en christelijk
onderwijs. Zij stelden in eerste instantie het bestuur van die vereniging
voor ons boekproject te ondersteunen, maar adviseerden in tweede instantie precies het omgekeerde. We weten niet waarom. Maar we zijn blij
met hun aanvankelijk gestelde vragen, die ons langs nog meer filosofen
en pedagogen van uiteenlopende denominatie stuurden dan we al hadden
geraadpleegd.
De Stichting Veldvest, die achttien scholen in en rond Veldhoven be10

