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Reformatorische jongeren beoefenen apologetiek op school en op straat

Getuigen om te overtuigen
Identiteit

Wat is de kern van het christelijk geloof? Vat die samen in twee minuten.
Vervolgens in één minuut. Ten slotte
in dertig seconden. Apologetiek op de
reformatorische school. Leerlingen leren voor hun geloofsovertuiging uitkomen in het gesprek met andersdenkenden. Niet om te bewijzen dat de
Bijbel waar is. Wel om te getuigen.
Met als doel te overtuigen.
Evert van Dijkhuizen
Reformatorische jongeren vinden
ethiek en apologetiek belangrijker dan
bijbelkennis en geloofsleer. Dat bleek
vorige week uit een enquête op het
Wartburg College in Rotterdam. Ook
op andere reformatorische scholen wint
apologetiek aan populariteit. Op het
Van Lodensteincollege in Amersfoort
krijgen alle leerlingen het vak in de examenklas. Daarnaast komen apologetische vragen de hele schoolperiode ter
sprake bij lessen over bijbelkennis, kerkgeschiedenis, ethiek en wereldgodsdiensten. Het doel is leerlingen weerbaar te
maken in de confrontatie met on- en
antichristelijke medemensen.
Donderdag, het vijfde lesuur, bespreekt Lodenstein-docent drs. B. van
Ojen met vwo 6 de vaardighedenlijst
voor apogoletiek. De godsdienstleraar
waarschuwt voor apologetiek zonder
kennis. „Als je in het gesprek met andersdenkenden zegt: „Ergens in de Bijbel staat…”, ben je al bezig met een
zwaktebod. Je moet weten waar je het
over hebt.” Van Ojen gaat een stap verder: „Je moet de kerngegevens van het
christelijk geloof in hedendaags Nederlands kunnen vertellen. En je moet persoonlijk betrokken zijn op de boodschap. Je bent, als het goed is, gids; geen
wegwijzer. De wegwijzer staat langs de
weg en gaat niet mee. De gids wel, want
die is er geweest.”
Wat te doen met onbekeerde jongeren? Kunnen die getuigen? Van Ojen tegen de klas: „Wees altijd eerlijk. Een
traan vanuit het gemis kan meer indruk
maken dan een heleboel hallelujageroep.” De leerlingen krijgen nog meer
praktische tips: „Knoop aan bij ontmoetingspunten. Bijvoorbeeld de eindigheid
van het leven. Daar hebben alle mensen
een besef van. Het leven is één groot risico. Honderd procent van de deelnemers aan dit avontuur overleeft het niet.
Zeg tegen je gesprekspartner: Het christelijk geloof pretendeert een antwoord
te hebben.”
De klas gaat in groepjes aan de slag.
Sommige leerlingen krijgen de opdracht
een bijbels weerwoord te schrijven op
een opinieartikel in NRC Handelsblad.
Anderen moeten enkele bijbelteksten in
modern Nederlands weergeven. Weer
anderen moeten de kern van het christelijk geloof samenvatten, uiteindelijk in

een zin die maximaal dertig seconden
duurt. Van Ojen: „Je hebt soms niet
meer tijd in een gesprek.”

Geen open eind
Voor apologetiek gebruikt de Lodenstein een reader van drs. J. J. Grandia,
godsdienstleraar op de Gomarusscholengemeenschap in Gorinchem. Sommige lessen zijn bedoeld om kennis over
te dragen. Welke apologeten zijn er in
de kerkgeschiedenis geweest? Wat zijn
de hoofdpunten van het christelijk geloof? Met welke klassieke tegenwerpingen komen andersdenkenden? Wat is
het effect van de verzuiling op de positie
van christenen nu? Veel aandacht wordt
er besteed aan de praktische beoefening
van apologetiek: hoe communiceer je
het christelijk geloof in het gesprek met
een ongelovige?
Van Ojen en zijn collega drs. L. Snoek
constateren dat de lessen apologetiek
„enorm veel” oproepen. „Leerlingen
herkennen de confrontatie omdat ze via
hun zaterdagbaantje of andere contacten met onkerkelijke mensen te maken
krijgen. Ze komen soms met heel persoonlijke vragen naar ons toe.” De beide
docenten geven bewust veel ruimte aan
discussie in de klas, maar niet ongelimiteerd. Snoek: „Ik laat het gesprek breed

uitwaaieren, maar op een gegeven moment hebben de leerlingen behoefte aan
heldere, bijbelse lijnen.” Van Ojen:
„Precies. Geen discussie met een open
einde, maar afsluiten met: Zó zegt God
het in Zijn Woord. Ik maak duidelijk
dat de dienst van God niet wettisch is,
maar vreugdevol, vanuit het hart.”
Over enkele weken gaan de Lodensteiners hun apologetische vaardigheden
oefenen in Amsterdam. Ze bezoeken
eerst de evangelisatiepost van de Gereformeerde Gemeenten en acht christelijke welzijnsorganisaties in de binnenstad. Vervolgens praten ze een uur met
voorbijgangers over het christelijk geloof. Van Ojen: „Vorig jaar zei een meisje: Meneer, nu gaat het komen, hè. De
leerlingen zien er best tegen op.” Hij
herinnert zich een mooie ervaring: „Een
groep leerlingen heeft een uur lang op
de trappen van het Paleis op de Dam gepraat met drie Italianen. In het Engels.
Aan het eind van het gesprek kwam de
vraag om een Bijbel.”
Teleurstellingen waren er ook. Snoek:
„Sommige leerlingen hebben zeven,
acht keer geprobeerd een gesprek te krijgen, maar iedereen liep door.” Van Ojen
schiet in de lach: „Een leerling vroeg aan
een voorbijganger: „Leest u wel eens in
de Bijbel?” De man antwoordde: „Hoe-

● Vwo-6-leerlingen van het Van Lodensteincollege in Amersfoort zijn onder leiding van drs. B. van Ojen bezig met apologetiek in de klas. Over enkele weken
gaan ze naar Amsterdam voor het echte
werk: praten met voorbijgangers over het
christelijk geloof.
Foto Jaco Klamer
zo? Zie ik er zo ongelukkig uit?” Dat
soort reacties krijg je ook.” Snoek:
„Toch viel ons op dat de leerlingen best
veel substantiële gesprekken voerden.”

Tien Geboden
De leerlingen moeten er rekening mee
houden dat ze worden afgescheept met
verwijten zoals: Christenen zijn hopeloos verdeeld. Of: Ze doen zelf dingen
die niet mogen. Snoek: „We zeggen tegen de leerlingen: Ga niet proberen
recht te praten wat krom is. Geef fouten
van christenen eerlijk toe en probeer
vervolgens een gesprek over de kern van
de bijbelse boodschap te voeren.” Van
Ojen: „Dat geldt ook voor klassieke tegenwerpingen. Bijvoorbeeld: Alle religies menen de waarheid te brengen. En:
Als God liefde is, waarom is er dan zo
veel lijden? In zulke gesprekken moeten
leerlingen alles uit de kast halen om
overeind te blijven.”
Apologetiek in een vwo-6-groep is

leuk en nuttig, maar wat te doen met
vmbo-leerlingen? Hebben zij straks in
de bouw, op de fabriek of in de winkel
het niet veel moeilijker? Snoek: „We
moeten onszelf verwijten dat we lange
tijd te weinig aandacht voor de vorming
en toerusting van deze leerlingen hadden. Terwijl ze jonger op de werkvloer
belanden dan vwo’ers.” Van Ojen: „Inmiddels is er een methode ethiek voor
het vmbo, geschreven door collega
Snoek, waarin praktijksituaties nadrukkelijk de aandacht krijgen aan de hand
van de Tien Geboden.”
Bij alle apologetische gesprekken moeten de leerlingen goed het doel in de gaten houden. Van Ojen: „God is het
waard dat we een goed woord van Hem
spreken. Dat is het uitgangspunt.”
Snoek: „We moeten niet met onszelf te
koop lopen, maar proberen open en
eerlijk te zijn.” En de vele mensen dan,
die het christelijk geloof best vinden zolang ze maar vrijgelaten worden? Van
Ojen: „Wij kunnen niet maken dat
iemand anders gaat denken. Ware tolerantie is wachten tot God werkt.” Snoek:
„We hoeven niet te bewijzen dat de Bijbel waar is. We moeten getuigen, natuurlijk met het doel te overtuigen. Getuigen, daar verbindt God Zijn belofte
aan.”

De overheid heeft recentelijk de plicht opgelegd dat iedereen een identiteitsbewijs bij zich draagt. Ik kan wel beweren dat ik Piet Slootweg
heet, maar als ik dat niet kan bewijzen door het tonen van het vereiste
document, mag ik dokken. Ook organisaties die beweren een specifieke
identiteit te hebben, moeten dat laten zien, want hier slikt de overheid
evenmin meer alles voor zoete koek.
Kortom, identiteit ligt onder vuur. Ook het onderwijs ontkomt er
niet aan. Identiteit op papier is mooi, maar wat betekent dat concreet?
Rechtvaardigt die identiteit een bijzondere status? Dat zal in de praktijk moeten blijken. Waarin is het bijzonder onderwijs bijzonder? Deze
vragen gelden niet alleen het basis- en voortgezet onderwijs, maar ook
de bijzondere instellingen voor wetenschappelijk onderwijs in Nederland, de VU te Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen. Hoe
geven zij hun identiteit gestalte?
Afgaande op recente berichtgeving neemt de VU dit zeer ruim: deze
alma mater (goede moeder, erenaam in het hoger onderwijs) blijkt een
zo wijde rok te hebben, dat de opleidingen van zowel imams als hersteld hervormde predikanten eronder passen. Hoe ligt dat in Nijmegen? Daar kan ik tegenwoordig als insider over meepraten, omdat ik na
dertig jaar Utrecht sinds enkele maanden in het Universitair Medisch
Centrum St. Radboud werk.
Wat is nu de betekenis van de bijzondere identiteit voor de taken
–patiëntenzorg, wetenschappelijk onderwijs en onderzoek– van het
UMC St. Radboud? Daar wordt verantwoording van afgelegd in een
recent door de raad van bestuur uitgegeven publicatie, waarin het achtereenvolgens gaat over de identiteit, de relatie van deze identiteit met
de academische taken en ten slotte de vertaling daarvan in concreet beleid.
Voorop gaat de overtuiging dat ieder mens moet worden gezien als
een schepsel van God, geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis. Vanuit
deze visie gaat het erom leven en werken af te stemmen op de weg die
het Evangelie wijst: ga niet voorbij aan een mens in nood.
De bijzondere identiteit van het UMC St. Radboud krijgt langs deze
weg een gezicht. Onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg zijn gericht
op verbetering van de zorg voor zieke en afhankelijke mensen. Gaven
van verstand en gevoel zijn ontvangen om de wereld leefbaarder te maken. De binnen onderzoekslijnen gemaakte keuzes zijn hiermee gemotiveerd: gezondheidszorg in ontwikkelingslanden, zorg voor ouderen
en voor mensen met chronische aandoeningen. Onderzoek naar het
voorkómen van aangeboren afwijkingen past eveneens in dit kader:
een terughoudend beleid met betrekking tot abortus vanwege aangeboren afwijkingen verplicht des te meer tot onderzoek gericht op preventie van dergelijke afwijkingen.
Ook in het onderwijs staat de hulpvragende medemens centraal.
Leerdoelen hebben betrekking op de zieke. Kennis van ziekten, hun
oorzaken en hun behandeling zijn daarmee niet onbelangrijk, maar
wel aan dat primaire doel ondergeschikt. Dat in de patiëntenzorg de
zieke mens centraal staat, ligt voor de hand. Naast het uitoefenen van
een beroep zal er ook sprake kunnen zijn van het ervaren van een roeping, „en dat in verbondenheid met Hem die het ons zo goed heeft
voorgedaan.”
Bij het lezen van dit boekje trof mij dat er eigenlijk maar weinig
woorden worden gewijd aan de identiteit in engere zin, maar veel meer
aan de vormgeving van die identiteit in de dagelijkse praktijk. Het geeft
geen opsomming van leefregels. Evenmin kom je een nauwkeurige formulering van grondslagen tegen met een verwijzing naar de geschriften
waarin deze worden verwoord. Wat dat betreft is er een hemelsbreed
verschil met de identiteitsverklaringen van de reformatorische scholengemeenschappen, waarin die aspecten veelal op de voorgrond staan.
Prof. dr. P. J. Slootweg, hoogleraar klinische pathologie in het Universitair
Medisch Centrum (UMC) St. Radboud in Nijmegen

Media-educatie (I)

Christelijke hbo-v-opleidingen creëren specialisatie voor ontwikkelingswerk

Op stage in de derde wereld
De christelijke hbo-opleidingen verpleegkunde verleggen hun grenzen.
Het aantal buitenlandstages wordt uitgebreid en studenten kunnen zich specialiseren in de verpleging in ontwikkelingslanden. „Je hebt het gevoel dat
je er nuttiger bezig bent. Terug in Nederland dacht ik bij sommige patiënten: Stel je toch niet zo aan.”
L. Vogelaar
”Zuster Martha”, noemt iedereen haar.
Martha Middellijn, werkzaam in het
Diaconessenhuis in Paramaribo, was de
afgelopen week in Nederland om afspraken te maken over de stages en onderzoeksprojecten die hbo-v-studenten in
de Surinaamse hoofdstad gaan uitvoeren. Zuster Martha zal hen begeleiden.
„Een busje pikt hen op op het vliegveld,
we regelen woonruimte, kortom, we begeleiden hen tijdens hun hele verblijf. De
vier studenten die komende maand voor
twaalf weken naar Paramaribo komen,
geef ik nu in Zwolle alvast een introductieles.” De Surinaamse verpleegkundige
heeft vanaf 1 maart een deeltijdbaan als
praktijkbegeleider bij de hbo-v-opleidingen van de Gereformeerde Hogeschool in Zwolle en de Christelijke Hogeschool Ede.

Specialisatie
De hbo-v in Zwolle startte in 1981 en
telt nu 210 studenten, die in Ede dateert
uit 1983 en telt er 375. De beide opleidingen werken nauw samen en hebben
sinds een halfjaar hetzelfde curriculum.
Beide boden ze studenten al de mogelijkheid om in het buitenland stage te lopen. Die internationalisering wordt door
de overheid ook gestimuleerd, zeggen G.
Westrik, opleidingsdirecteur in Zwolle,
H. Sikking, opleidingsmanager in Ede,

en R. van Leeuwen, docent in Ede. Naast
stages in Engeland, Duitsland en België
zijn er studenten uit Zwolle naar Suriname en India geweest en Edenaren naar
Afrika.
„Vanuit de studenten kwam er steeds
meer vraag naar een specialisatie, gericht
op de verpleging in ontwikkelingslanden. Voor hen is het natuurlijk heel goed
als ze alvast wat stage-ervaring in zo’n
land opdoen. Tot nu toe kunnen derdejaars een aantal weken op stage in het
buitenland. In de toekomst mogen studenten die voor deze specialisatie kiezen,
hun hele vierde jaar in een ontwikkelingsland doorbrengen.
Als christelijke hogescholen zien we het
als onze verantwoordelijkheid om de
nood van de derde wereld onder de aandacht van onze studenten te brengen.
Bijkomend voordeel van het toenemende aantal buitenlandstages is dat we
daarmee het tekort aan stageplaatsen in
Nederland gedeeltelijk opvangen. De

● Mark van de Streek tijdens zijn stage in
India. „In ontwikkelingslanden wordt het
lijden meer geaccepteerd.”
Foto collectie Mark van de Streek

studenten doen een mooie ervaring op
én leveren een bescheiden bijdrage aan
de gezondheidszorg in landen waar dat
hard nodig is.”
„Beide aspecten spelen een rol”, beaamt Berdien Coster, die in Malawi stage liep. „Je wilt er wat voor de mensen
betekenen, maar het is voor jezelf natuurlijk ook gewoon een leuke ervaring.”
„Tijdens een stage van een aantal weken draag je nog weinig bij, zo realistisch
moet je zijn”, zegt Mirjam Hamer. „Je
hebt wel het gevoel dat je veel nuttiger
bezig bent. Als je in Nederland voorlichting over borstvoeding geeft, gebeurt dat
om het nog net wat beter en makkelijker
te maken. Als je het in Zambia doet, is
het een zaak van leven en dood. Ik heb
m’n hart er wel een beetje aan verloren.”

Mark van de Streek had in India het gevoel „echt bezig te zijn met het beter maken van mensen. In Nederland hoef je
minder zelf na te denken. En er zijn hier
zo veel regeltjes. In ontwikkelingslanden
wordt het lijden meer geaccepteerd. Je
gaat pas naar de dokter als het echt nodig is, en vaak gaan de mensen veel te
laat.”
Christien Bakker kwam na haar Suriname-stage weer in een Nederlands ziekenhuis terecht. „Daar dacht ik in het
begin bij sommige patiënten: Stel je toch
niet zo aan. In Nederland zijn patiënten
soms heel veeleisend.”
De buitenlandstage was een cultuurschok, zegt Jan Teekens. „De eerste weken loop je alleen maar te acclimatiseren. Je laat alle luxe en gemak achter en
moet daar werken met wat je hebt.”
Handschoenen en spuiten worden gewassen en hergebruikt, patiënten liggen
soms op de grond en vaak is er een tekort aan medicijnen. „Dat vormt je denken”, zegt Christien. „In Suriname zaten
er grote gaten in het beddengoed. Toen
ik daarna in een Nederlands ziekenhuis
scheurlinnen zocht, zeiden de verpleegsters: Pak maar een laken van de stapel.
Dat heb ik geweigerd. Heb je geen kapot
laken? vroeg ik.”
„Een van onze stagiaires had het er heel
moeilijk mee hoe in India met leven en
dood wordt omgegaan”, zegt Westrik.
„Er overleden in korte tijd veel mensen
en de lichamen werden direct verbrand.”

Motivatie
Naast Suriname zijn alleen landen als
stageplaats in beeld waar het medisch
personeel het Engels machtig is. De patiënten spreken er vaak uitsluitend een
inheemse taal. „Het was echt heel vervelend dat je totaal niet met hen kon pra-

ten”, zegt Berdien. „Maar met handen
en voeten kom je een heel eind.”
De studenten die naar het buitenland
willen, moeten hun motivatie daarvoor
uiteenzetten in een sollicitatiebrief. Studenten die in Europa stage lopen, krijgen 150 euro van hun hogeschool. Voor
een stage buiten Europa is dat 375 euro.
Daarnaast dragen de studiefinanciering
voor uitwonenden, het bedrag dat studenten ontvangen omdat ze hun OVjaarkaart enige tijd niet gebruiken en
sponsorgelden bij aan de bekostiging
van het verblijf in het buitenland.
Voor de hogescholen is de stagebegeleiding soms lastig. „Zolang er een
e-mailverbinding is, gaat het. Maar de
universiteit in Ethiopië waarmee we samenwerken, heeft bijvoorbeeld maar
één internetaansluiting.”
De studenten zijn ook betrokken bij de
ontwikkeling van nieuwe initiatieven. In
Zimbabwe schreven CHE-studenten
voorlichtingsbrochures over aids en in
Ethiopië kwaliteitscriteria voor de zorg.
Zuster Martha overlegde vorige week in
Zwolle met studenten die een bijdrage
gaan leveren aan het opzetten van een
dagverblijf voor dementerende bejaarden. „In Suriname is er geen enkele opvang voor demente bejaarden. Wij hebben ook geen verpleeghuizen. Daardoor
zitten dementerende mensen in een gewoon bejaardentehuis of ze liggen ten
onrechte in een ziekenhuis.”
De Surinaamse verpleegkundige hoopt
Nederlandse stagiairs voor een langdurig
verblijf in haar land te kunnen interesseren. „Wij hebben last van een braindrain: er worden genoeg Surinamers in
de medische sector opgeleid, maar velen
vertrekken naar het Caraïbisch gebied,
waar ze beter betaald worden. Daardoor
kampen we zelf met een groot personeelstekort.”

Een werkgroep van Hogeschool Driestar educatief en leerkrachten uit
het basisonderwijs ontwikkelen de komende twee jaar een methode media-educatie voor de groepen 5 tot en met 8. Inmiddels heeft een groot
aantal scholen, samen goed voor 22.000 leerlingen, steun hiervoor toegezegd. Scholen die pas in een later stadium aanhaken, hebben hogere
aanschafkosten. Het project wordt gefinancierd door de deelnemende
scholen, de hogeschool en Noaber Foundation, die maatschappelijk nuttige projecten steunt. Maandag draagt de scholenorganisatie VGS de verantwoordelijkheid over aan de stuurgroep die verantwoordelijk is voor
de uitvoering van het project. Voor de Goudse hogeschool is het een vervolg op de plaats die mediaopvoeding in het pabo-curriculum heeft gekregen, zegt projectleider C. J. B. Ritmeester. Het is de eerste keer dat de
scholenfederaties een gezamenlijk product ontwikkelen en daarvoor samenwerken met Driestar educatief en andere scholen.

Media-educatie (II)
De reformatorische en protestants-christelijke scholen die het product
zullen afnemen, gaan verschillend met media-educatie om. „Vanuit ons
gedachtegoed ontwerpen we een methode die is opgebouwd uit modules, waaruit scholen hun eigen keuzes kunnen maken. Het is nodig dat
de scholen zich hierop grondig bezinnen”, zegt Ritmeester. „Daarom
vervaardigen we niet alleen lesmateriaal, maar ook een visiedocument.”
De projectgroep onderzocht de mediaopvoeding in het buitenland.
„Landen als Engeland en Australië zijn veel verder dan wij. In de lessen
willen we kinderen bewust maken van de effecten van media-uitingen
en hun een houding aanleren waardoor ze die uitingen niet kritiekloos
consumeren.” Voor de leerkrachten wordt een nascholingstraject ontwikkeld.

Scheepvaart dichterbij
Leerlingen in groep 8 van de basisschool varen aan de hand van het dagboek van een 17e-eeuwse leerling-matroos door de eeuwen heen. Dat is
de kern van het magazine Sail!. Scholen kunnen zich daarmee voorbereiden op het jaarlijkse Sail-evenement, dat dit jaar van 17 tot 22 augustus plaatsheeft. Het magazine is uitgebracht door de provincie NoordHolland in samenwerking met AmPorts, SAIL Amsterdam en Het
Vaderlandsch Fonds. Naast het blad is voor het eerst ook een Gave Haven-lespakket ontwikkeld. Via de lessen leren de jongeren verleden, heden en toekomst van de scheepvaart kennen en krijgen ze wellicht belangstelling voor een toekomst in de maritieme sector. Meer dan 220
groepen uit het Noordzeekanaalgebied, met in totaal 5000 leerlingen,
hebben zich opgegeven voor dit project. De scholen worden bezocht
door mensen die over de havens komen vertellen. De leerlingen bezoeken de havens ook zelf.

Postdocs
Postdoctorale onderzoekers (postdocs) waarderen de Universiteit
Utrecht als beste universiteit voor postdoctoraal onderzoek in Nederland. Dit blijkt uit een enquête van het wetenschappelijk tijdschrift The
Scientist in de Verenigde Staten en Europa. De postdocs waarderen
‘Utrecht’ om de beschikbare middelen voor onderzoek, de goede begeleiding, de mogelijkheden tot netwerken, loopbaanontwikkeling en het
gunstige perspectief na de onderzoeksperiode. De universiteit staat in
Nederland op de eerste en in Europa op de zesde plaats.º

