
Escalatie van het conflict over godsdienstonderwijs 

 

Enkele ouders klaagden over de godsdienstlessen en over de ‘kerstdoedag’. 

Zo schreef een ouder van een leerlinge dat de dominee, de godsdienstleraar, zijn leerlingen 

indoctrineert met: 

“het heeft geen enkele zin, als kinderen het geloofspatroon van de ouders overnemen, zonder het te 

integreren in hun eigen bestaan. Het is het recht van elk kind het ouderlijk patroon los te laten en te zoeken 

naar een eigen geïntegreerd levens- en geloofswereld, zonder in een schuldverhouding jegens de ouders 

terecht te komen ook al staan de inzichten radicaal tegenover elkaar". 

“Als de dominee met volle inzet het geloofspatroon van de ouders achteloos wegwerpt en niet zoals door de 

ouders mocht worden verwacht het Bijbelse geloof patroon tracht te integreren in de denkwereld van zijn 

leerlingen maar oproept en aandringt tot een levens- en geloofswereld die radicaal tegenover het bijbels 

gegeven staat- dat de mens in de zonde gevallen is en alleen maar gered en gelukkig kan zijn door het 

geloof in het verzoenende werk van de Here Jezus Christus- dan is het duidelijk dat zulk een leraar geen 

plaats mag hebben op een christelijke school” 

De ouder constateert vervolgens dat wat de dominee leert  
“.. een humanistische socialistische propaganda is welke vreemd is aan en radicaal tegenover het Bijbelse 

geloofsleven staat..” 

 
 

In een gecombineerde vergadering van bestuur en docenten in mei 1974 werd stevig 
gediscussieerd. 
Zo werd als kritiek op de kerstdoedag geopperd: 

“.. op de kerstdoedag kwam niet naar voren de komst van Christus als bemiddelaar en verlosser. Terwijl dat 

toch het wezenlijke ten aanzien van het kerstfeest is..” 

De godsdienstdocent antwoordde hierop dat: 
“.. het kerstfeest de strijd is tussen het goede en het kwade, het licht en de duisternis…” 

Verder zei hij ook: 
Als ik weg ga van deze school is het probleem niet opgelost! Ik doe niet anders dan de meisjes vertellen wat 

er op de universiteit geleerd wordt. Ik probeer ze te laten zien dat de bijbel geschreven is vanuit een 

bepaalde cultuur. Door mijn benadering zullen zekerheden wegvallen! Het is eventueel beslist niet waar dat 

de helft van de meisjes in paniek raakt!”. 

Een bestuurslid: 
“.. we zitten voor een moeilijke zaak. Verschillen in opvattingen zijn groter onder christenen dan vroeger. We 

moeten proberen daarmee te leven. Dominee .. moet samen met de collega's trachten tot overeenstemming 

te komen. Kan dit niet, dan is het niet mogelijk om verder te werken….” 

 

 

Ontslag godsdienstleraar 
Het conflict liep uit de hand. De godsdienstleraar, die ook maatschappijleer gaf werd ontslagen.  
 

Een reactie van de godsdienstleraar 
“… De achterhaalde denkwijze van Abraham Kuyper "in het isolement ligt onze kracht" is in de IJsselstraat 

nog actueel en middels minderwaardige methoden stoten we  iemand uit de kring om het er "fijn" te houden 

en ons er "veilig" te wanen…” 

 


