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Trendwatcher: verzuiling terug in het onderwijs  

door onze redacteur Reiny de Fijter  

,,De verzuiling komt terug in het onderwijs'', voorspelt trendwatcher Adjiedj Bakas. Politici die arti
willen afschaffen, verkondigen klinkklare onzin, vindt hij. ,,Wij gaan geen nieuwe schoolstrijd begi
hebben ouders helemaal geen zin in.''  

AMSTERDAM - Trendwatcher Adjiedj Bakas spreekt morgen op een congres over bijzonder onderwijs voor best
het openbaar onderwijs. Organisator VOS/ABB, de vereniging voor bestuur en management in het openbaar e
bijzonder onderwijs, wil van haar achterban weten of het onderscheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs
toe doet. Vooral voor het openbaar onderwijs is die vraag prangend, zegt woordvoerder Sabine Peterink van V
,,Openbare scholen hebben een negatief imago. Ze zouden niet nadenken over identiteit en fungeren als het a
het bijzonder onderwijs. 

Ouders blijken vooral voor bijzonder onderwijs te kiezen. Terwijl veel scholen voor bijzonder onderwijs ook ge
identiteit hebben. Wij willen een discussie over de vraag: moeten alle scholen bijzonder worden of moeten alle
openbaar worden?'' Met Adjiedj Bakas haalt VOS/ABB morgen geen spreker in huis die het openbaar onderwijs
zal aaien. Voor Bakas is het klip en klaar dat religie weer terug is van weggeweest en dat die ontwikkeling niet
voorbijgaat. Het spreekt voor zich, vindt hij, dat het merendeel van de ouders voor een protestants-christelijk
gereformeerde, reformatorische of rooms-katholieke school kiest. ,,Door de globalisering is de wereld voor vee
groot, onveilig en onduidelijk geworden. Ze willen duidelijkheid en houvast en zoeken dat in religie. Religie gee
kaders, regels en helderheid. Ouders willen diezelfde duidelijkheid voor hun kinderen.'' Hij signaleerde deze tr
in zijn boek De toekomst van God waarin hij schrijft dat mensen hun religie vooral in de eigen groep willen be
nieuwe verzuilde samenleving. ,,Een moeder vertelde mij kortgeleden dat in het speelkwartier de boterham m
haar zoontje werd afgepakt door een Marokkaans jongetje omdat ham onrein zou zijn. Ouders hebben geen zi
gedoe. Dan maar een witte school, denken ze dan.'' 

In het ,,gejengel'' van Femke Halsema van GroenLinks voor verplicht gemengde scholen ziet Bakas niets. ,,Op
dagen noem ik haar liefkozend Femke Naïevema. Ze roept dat verzuiling zo slecht is voor de integratie en spre
religieuze as van het kwaad. Dat is onzin. Wij gaan hier geen nieuwe schoolstrijd beginnen. Daar hebben oude
geen zin in. We krijgen hier echt niet zomaar een burgeroorlog.'' Deze ontwikkeling betekent niet het einde va
openbaar onderwijs, zegt Bakas. ,,Ik denk dat er een markt voor het openbaar onderwijs is, al is het een relat
zijn nog steeds veel mensen die hun kinderen volstrekt seculier willen opvoeden.'' 

Bakas zal de vertegenwoordigers van het openbaar onderwijs morgen wel voorhouden dat ze 'iets' met religie
,,Bijvoorbeeld een vak algemene religieuze vorming.'' Kinderen moeten weten wat religie is. ,,Het grootste dee
Nederlanders gelooft iets. Daar moet je wat mee.'' Ook zal hij morgen benadrukken dat het openbaar onderwi
eigen kracht'' moet opereren en vooral niet moet ,,buigen voor het fundamentalisme''. De lerares van het ope
Rijn College in Utrecht die weigerde mannen een hand te geven en daarin in het gelijk is gesteld door de Com
Behandeling, krijgt wat Bakas betreft ,,een enkeltje Saudi-Arabië''. Het Vader Rijn College is een seculiere sch
moet je religieuze uitingen achterwege laten en dat wist deze lerares. ,,Wil ze zich niet aan de regels houden, 
wat mij betreft 'wegwezen'.  
 
Sharia  
De Commissie Gelijke Behandeling is zo langzamerhand uitgegroeid tot de Nationale Sharia Commissie. Gauw
samenstelling daarvan veranderen, zou ik zeggen.'' Ook heeft Bakas met verbijstering geluisterd naar de plan
CNV een christelijke feestdag in te ruilen voor een islamitische. ,,Ken jij een islamitisch land waar ze een chris
feestdag invoeren? Ik niet. Het CNV, de CGB en anderen zijn bezig met zelf-islamisering en dat zorgt voor pola
in het onderwijs. Niet het bestaan van verschillende zuilen en religieuze scholen, maar onze eigen lafheid werk
in de hand. Wij moeten staan voor onze eigen identiteit en die duidelijk uitdragen. Dit is Nederland. Hier geve
een hand.'' 

De trendwatcher ergert zich aan politici die artikel 23 willen afschaffen. ,,Alles op één hoop zou volgens hen he
voor de integratie. Maar dat is onzin. Op een schoolplein zie je al snel dat de Turken bij de Turken staan en de
negers. Zo gaat dat nu eenmaal en dat geeft ook helemaal niet.'' Op een nieuwe schoolstrijd zitten ouders vol
echt niet te wachten. ,,De meeste politici willen een smeltkroessamenleving. Maar de tijdgeest is anders: de b
een mozaïekland, een salade waarin elk deel zijn eigen smaak houdt. Het gemeenschappelijke is de saus.'' We
Bakas bijzondere scholen kinderen geen superioriteitswaanzin bij te brengen. ,,Kinderen moeten leren respect
op te brengen. Dus niet: 'Wij zijn moslims, dood aan alle niet-moslims'.''  


