Inleiding
De tijd is niet blijven stilstaan sinds de publicatie van mijn vorige studieboek
“Godsdienstpedagogiek van de hoop” in 2007. Zowel maatschappelijk als cultureel zijn
religies en levensbeschouwingen sindsdien in steeds grotere mate (en vaak door de media in
uitvergrote mate) de agenda van samenleving, politiek en wetenschap gaan bepalen. Thema’s
als levensbeschouwelijke intolerantie, religieus extremisme en aantasting van de menselijke
waardigheid van kinderen in de kerk kleurden in de laatste jaren het maatschappelijk debat.
Het kan dan ook niet anders of kerken en geloofsgemeenschappen verkeren vandaag in een
diepe geloofwaardigheidscrisis. Het geloof of het vertrouwen van mensen verliezen betekent
zoveel als de eigen bestaansreden verliezen: de core business van kerken en
geloofsgemeenschappen bestaat er immers in het basisvertrouwen of het geloof in de ultieme
zinvolheid van de werkelijkheid bij mensen te wekken en te voeden. Door hun daden (of
minstens door de daden van enkelen) stonden en staan ze zichzelf vaak in de weg.
Het potentieel van tradities erkennen en ontvouwen
Deze crisis voert naar de kern van de zaak. Een fundamentele reflectie over betekenis en rol
van religieuze tradities in een democratische samenleving met het oog op haar humanisering
is dringend gewenst. Growing in shared humanityi is de gezamenlijke opdracht aan alle
gemeenschappen op deze aarde. Kunnen de oude religieuze en levensbeschouwelijke tradities
hierbij een inspirerende rol vervullen en zo ja, hoe dan? Dat is mogelijk, beweerde de Duitse
filosoof Jürgen Habermas reeds in 1988. De grote religies beschikken in een post-seculiere
tijd als de onze namelijk over een “semantisch potentieel” – een universum van beelden,
woorden, metaforen, verhalen en identitificatiefiguren – dat te denken geeft over hoe wij van
deze wereld a better place kunnen maken. Het veronderstelt echter wel dat kerken en
geloofsgemeenschappen hun tradities, hun semantisch potentieel, toegankelijk maken, dit wil
zeggen “maatschappelijk concretiseren en filosofisch inzichtelijk maken”. Daarvoor hebben
zij de toekomstige generaties nodig: tradities wachten steeds opnieuw op hun ontsluiting door
de volgende generatie.ii Traditie is steeds opnieuw ‘te doen’, in samenspraak met de
volwassenen van de toekomst. Dit houdt in dat de volwassenen van vandaag niet zozeer
plichtsbewuste “brengers” dan wel authentieke “dragers” van traditie moeten zijn.iii Om het
met een Afrikaans gezegde uit te drukken: “De aarde (in dit geval: de traditie) is ons in
bruikleen gegeven door onze kinderen.”
De godsdienstpedagogische implicatie van deze weg is duidelijk: kinderen en jongeren
hebben recht op de kennismaking met religieuze en levensbeschouwelijke tradities, met
krachtig semantisch potentieel, dat maatschappelijk herkenbaar en filosofisch verstaanbaar is.
Het betekent bovendien dat kinderen en jongeren vanaf het begin gerechtigd zijn die traditie
mee te ontsluiten en betekenis en vorm te geven. Zij zijn mede-subject van het proces van
traditie-ontvouwing. Hun theologiseren – begrepen als leven en leren about, from, in/through
religieus semantisch potentieel (zie Hoofdstuk 3) – doet ertoe. Hun theologie mag een
theology made in dignity zijn. Er moet op toegezien worden (in de zin van een kwaliteitslabel)
dat kinderen en jongeren in hun menselijke waardigheid en in hun verlangen naar een betere
wereld ook levensbeschouwelijk gerespecteerd werden. In dit boek hoop ik duidelijk te maken
dat in het spanningsveld van aanbod en aanname de volwassene, de leraar, een cruciale,
bemiddelende rol vervult. Zijn authentieke en provocerende – in de zin van uitlokkende –
presentie doet ertoe in het proces van identiteitsvorming van de leerling.

Traditie-ontvouwing in de openbaarheid van de samenleving
Dit proces kan niet langer in een stormvrije zone plaatsvinden – de vraag is overigens of dat
ooit zo geweest is. In elk geval vindt het ‘traditie-ontvouwingsproces’ van kerken en
geloofsgemeenschappen vandaag plaats in de openbaarheid, in de onmiddellijke nabijheid van
andere kerken en geloofsgemeenschappen die voor dezelfde opgave staan. Groepen en
individuen van verschillende achtergronden ontmoeten elkaar op straat, beinvloeden elkaar in
positieve en negatieve zin. Het semantisch potentieel van tradities ligt voor allen open, vaak
onbemiddeld en niet-inzichtelijk. Soms ligt de intieme binnenkant van religieuze tradities te
gooi en te grabbel op straat, op de sociale media en op de niet-zo-sociale media. Kinderen en
jongeren pikken dit vaak weerloos op.
Hier situeert zich het recht van kinderen en jongeren op levensbeschouwelijke vorming. En
hier treedt de rol van de school als openbare vormingsinstelling op de voorgrond. Zij is een
plek par excellence om met kinderen en jongeren het traditie-ontvouwingsproces in de vaak
tegenstrijdige maar tegelijk attractieve presentie van anderen te leren verwoorden en
verantwoorden – maatschappelijk concretiseren en filosofisch inzichtelijk maken, met de
woorden van Jürgen Habermas. Dat dit complexe proces van interne traditie-ontwikkeling
enerzijds en van inter-traditioneel leren anderzijds geen sinecuur is, hoeft geen verder
betoog.iv In dit boek waag ik de stelling te verdedigen dat dit op school realiseerbaar is, op
voorwaarde dat leraren levensbeschouwelijk present zijn en hun leerlingen tot
levensbeschouwelijke presentie uitdagen.
Levensbeschouwelijke vorming in de openbaarheid van de school
Mijn werk aan de Universiteit van Dortmund, met bijzondere aandacht voor
levensbeschouwelijk onderwijs met mensen met en zonder functiebeperkingv, heeft me
bewust gemaakt van de diversiteits-sensibele draagwijdte van élk maatschappelijk en
pedagogisch project, van de bijzondere betekenis van inclusief onderwijs als bindmiddel en
van de leraar als een all inclusive teacher. De reflecties in dit boek gaan principieel uit van de
inclusieve of verbindende gestalte van goed onderwijs. Elk kind, wat ook zijn mogelijkheden
en beperkingen zijn, heeft recht op solide en eerlijke inzichten, aansluitend bij de eigen
levensbeschouwelijke zoektocht, omdat levensvragen in de mind set van elkeen voorkomen.
Vermits de antwoorden op die vragen vandaag in een vaak onbereflecteerde veelheid voor het
rapen liggen, is inclusie-door-communicatie de sleutel: elkeen krijgt de kans om op verhaal te
komen, zijn verhaal inzichtelijk te maken en zo het eigen talent te ontwikkelen met het oog op
het welzijn van allen.
Er werd bewust gekozen voor de term “levensbeschouwelijke vorming” (en niet langer
exclusief voor “religieuze vorming”, zoals in 2007). De wereld is ons dorp geworden en
vermits inclusie-door-communicatie heel breed gaat, moet ook de visie op het vak verbreed
worden. Kinderen met een expliciet religieuze achtergrond, maar ook kinderen die bewust
niet-gelovig of agnostisch (in de zin van het religieuze oordeel opschortend) zijn, hebben
recht op deze vorming voor allen. Levensbeschouwing is een breder koepelbegrip dan religie,
geloof of godsdienst, en biedt meer kansen op inclusie.vi Internationaal krijgt deze benadering
op maatschappelijk, politiek en organisatorisch vlak steeds meer wind in de zeilen. Op
aandringen van de OSCE en onder impuls van de Engelse godsdienstpedagoog Robert
Jackson spreken de internationaal erkende richtlijnen voor het levensbeschouwelijk
onderwijs, met name de Toledo Guiding Principlesvii en de uitwerking ervan in Signpostsviii,

over “leren over religie en niet-religieuze wereldbeschouwingen”. In Vlaanderen krijgt
levensbeschouwelijke vorming zijn beslag in de zogenaamd levensbeschouwelijke vakken
(confessioneel gescheiden en geconcretiseerd in Rooms-Katholieke, Protestantse,
Islamitische, Joodse, Anglicaanse en Orthodoxe Godsdienst, aangevuld met het vak NietConfessionele Zedenleer).ix In Nederland spreekt men over het vak
Godsdienst/Levensbeschouwing, ervan uitgaand dat levensbeschouwing op zich eigenlijk niet
bestaat en altijd weer geconcretiseerd wordt in religieuze en niet-religieuze
“communicatievormen” (Thom Geurts).x In Duitsland wordt het vak Religion dan weer
geoperationaliseerd in de confessionele vakken katholischer, evangelischer und islamischer
Religionsunterricht. In dit boek ga ik uit van het vak zoals het in Vlaanderen en Nederland
confessioneel georganiseerd is en dan meer specifiek vanuit een katholiek-theologische
achtergrond en academische werkomgeving. Ik meen echter dat elke confessie of religie zich
in mijn argumentatie moet kunnen vinden en hoop dat het boek ook zal functioneren in de
lerarenopleidingen van andersgelovige en niet-gelovige strekking. Zowel christenen als
moslimsxi, humanisten als ietsisten, atheisten als agnosten worstelen vandaag immers met
dezelfde hermeneutische processen. We kunnen van elkaar leren. Vakdidactiek biedt omwille
van zijn creativiteit, flexibiliteit en betrokkenheid op concrete individuen altijd een “kans tot
divergent denken en handelen”, aldus de Oostenrijkse godsdienstpedagoog Martin
Rothgangelxii, van welke strekking men ook is. Die kans mag men niet laten liggen omwille
van bijvoorbeeld ideologisch opportunisme.
Het studiegebied heet nog steeds “godsdienstpedagogiek”, begrepen als de pedagogische
reflectie op levensbeschouwelijk leren. Hiermee wordt de keuze uitgedrukt om bij de
traditionele terminologie te blijven en niet te verschuiven in de richting van
“levensbeschouwingspedagogiek”, “religiepedagogiek” (naar analogie met het Duitse
Religionspädagogik) of Religion and Education (nevenstellend als een keuze die in het
Verenigd Koninkrijk steeds meer gemaakt wordt om zich te onderscheiden van het vroegere
Religious Education). Tal van voorstudies voor dit boek werden gepubliceerd voor
conferenties en vaktijdschriften.xiii Twee hoofdstukken uit “Godsdienstpedagogiek van de
hoop” werden in dit boek hernomen en grondig herwerkt, met name Hoofdstuk 2 en 3. Bij de
herwerking ervan hield ik rekening met recensies op de Nederlandse,xiv Engelsexv en Duitsexvi
versies van dit vorig studieboek.
Levensbeschouwelijk vormen in de diepte, breedte en verte
In dit boek wordt de uitnodiging aan de lezer geformuleerd om mee te gaan in de diepte van
het leergebied en aanknoping te zoeken bij de religieuze en niet-religieuze tradities die in ons
collectief geheugen als “semantisch potentieel” aanwezig zijn. De pelgrimsweg in Hoofdstuk
2 verzinnebeeldt deze insteek. De breedte van het leergebied hoeft geen verder betoog:
levensbeschouwelijke vorming vindt vandaag plaats temidden van een veelheid van
overtuigingen en levensvisies op de (al dan niet virtuele) marktplaats van de post-seculiere
samenleving, aldus Hoofdstuk 3 en 4. De verte van het betoog sluit aan bij de hoopdimensie
in dit boek. Net zoals in 2007 is dit een godsdienstpedagogiek van de hoop, uitgaande van de
levenskracht van toekomstige generaties, op zoek naar spirituele veerkracht om nieuwe,
global issues vol goeie moed en met verhoogde creativiteit aan te vatten.
Dit is ook de dynamiek van dit boek: het wordt stelselmatig complexer, gaat dieper op de
zaken in en nodigt uit tot een Auseinandersetzung, een eigen positionering van de lezer.xvii Na
een algemeen eerste hoofdstuk, gaat het tweede hoofdstuk in op de narratieve diepte van het
levensbeschouwelijk taalspel, het derde verbreedt dit taalspel communicatief, het vierde wijst

op de wezenlijk spirituele dimensie van elk narratief-communicatief leerproces. In het vijfde
hoofdstuk confronteer ik het leerproces met de theologie, de eigen verbindingswetenschap
van de godsdienstpedagogiek (eerder dan de religiewetenschappen). In het zesde hoofdstuk
breng ik alle leerlijnen samen in een bijbeldidactisch perspectief en toon ik hoe het bijbels
“semantisch potentieel” concreet kan functioneren op school. Dit is een uitnodiging om de
Heilige Schriften ook in andere tradities narratief-communicatief te leren lezen. In het
zevende en laatste hoofdstuk ga ik in op de rol van de leraar die middels zijn professionaliteit
en spiritualiteit de spin in het levensbeschouwelijke leerweb is. De mystieke traditie in de
persoon van Meister Eckhart biedt me een gelegenheid om ook hier verbindend – in de diepte,
breedte en verte – het ambacht van de godsdienstpedagogiek, culminerend in het leraarschap,
te beschrijven. Ik besluit dit boek met zeven stellingen.
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