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gisteren, vandaag en morgen
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De interactieve studiedag Blijf bij de les over het vak niet-confessionele zedenleer (NCZ) 
werd georganiseerd in het kader van 45 jaar deMens.nu en ging door op 22 oktober 2016 
aan de Stadscampus Universiteit Antwerpen. Deze publicatie bevat een verslag van de 
studiedag en een bundeling van de teksten die naar aanleiding van deze dag zijn geschreven. 
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Verslag

Op 22 oktober verzamelden een 270-tal leerkrachten, 
inspectieleden, lectoren en anderen met een hart voor én 
mening over het vak niet-confessionele zedenleer (NCZ), 
in Antwerpen voor de interactieve studiedag Blijf bij de 
les, NCZ gisteren, vandaag en morgen. De studiedag 
werd georganiseerd door HVV (Humanistische-Vrijzinnige 
Verenigingen) en deMens.nu, de roepnaam van UVV (Unie 
van Vrijzinnige Verenigingen), die in het kader van haar 
45-jarig bestaan het vak NCZ in de kijker plaatste. De 
lezingen en debatten werden in goede banen geleid door 
moderator Jurgen Slembrouck van de Vrijzinnige dienst 
Universiteit Antwerpen.

Rond de vele vragen en ideeën die de studiedag hebben verrijkt, zal het project van de niet-confessionele 
zedenleer  worden verdergezet, met alle betrokkenen: leerkrachten, leerlingen, inspectieleden, vrijzinnig 
humanistische organisaties … Samen zullen zij mee kunnen bouwen aan een eigentijds en sterker vrijzinnig 
humanistisch vak, het vak niet-confessionele zedenleer 2.0.

Mario Van Essche, voorzitter van HVV, haalde in zijn inleiding enkele heikele punten aan en riep de RIBZ op, 
een actieplan uit te werken om het vak niet ten prooi te laten vallen aan illusies en negatieve beeldvormingen. 
Voor Mario Van Essche is de discussie over de rol van de levensbeschouwelijke vakken, die vandaag 
gevoerd wordt, eigenlijk naast de kwestie. De opdeling in onderwijsnetten, met bijkomende scheefgegroeide 
financiering en ongewenste gevolgen voor de werking en het welslagen van het Vlaams onderwijs, zou 
volgens hem de echte inzet van de discussie moeten zijn.

Tijd voor actie
In zijn welkomstwoord benadrukte de voorzitter van 
deMens.nu, Sylvain Peeters, het belang van het vak NCZ 
in een tijd waarin mensenrechten op verschillende plaatsen 
in de wereld onder druk komen te staan. Mensenrechten 
en de waardigheid van de mens, vormen nog steeds de 
sokkel van het vak niet-confessionele zedenleer, een 
actieve basis voor een humanistisch engagement naar de 
anderen en de wereld toe. En met het vrij onderzoek als de 
blijvend emancipatorische kracht van het vak.

NCZ gisteren
Jeffrey Tyssens, hoofddocent hedendaagse geschiedenis 
aan de VUB, zorgde voor een breed historisch perspectief. 
Hij gaf een snelcursus over het ontstaan en de evolutie van 
het vak niet-confessionele zedenleer. In de 19de eeuw was 
een vak ‘moraal zonder god’ nog ondenkbaar en de vrij-
zinnig humanistische gemeenschap heeft moeten vechten 
voor het niet-confessionele karakter. Zedenleer kon in het 
begin allerminst als een ‘neutraal vak’ worden geduid en 
kon voor de niet-gelovige humanist pas zinvol worden in-
gevuld met de erkenning van haar vrijzinnig-humanistisch 
omkadering.



5

bl
ijf

 b
ij 

de
 le

s

NCZ vandaag
De seculiere samenleving staat vandaag voor enkele 
grote beproevingen. Alain Vannieuwenburg, ethicus en 
promovendus aan de universiteit van Leiden, plaatste 
enkele uitdagende kanttekeningen bij de these dat religie 
op de terugweg is. Hij hield een stevig onderbouwd 
pleidooi voor een actief secularisme waarbij het onderwijs 
een belangrijk rol heeft te spelen in het expliciteren van de 
fundamenten van onze liberale democratische rechtsstaat.

Eddy Borms, coördinator van het inspectiecollege, mocht 
het voormiddaggedeelte afsluiten. In zijn betoog deed hij 
omstandig uit de doeken waarom het geven van het vak 
niet-confessionele zedenleer een engagement inhoudt 
en het dus niet zomaar vervangen kan worden door een 
‘neutraal’ vak. Hiervoor werden zowel de rede als de 

beleving bij het publiek aangesproken.

De aanwezige leerkrachten konden zich ‘s middags 
laten inspireren door wat de vrijzinnig humanistische 
gemeenschap hen te bieden heeft aan lesimpulsen 
en gemeenschapsvormende activiteiten. Onder meer 
Fakkeltjes vzw, Samenspel NCZ vzw, Prik NCZ vzw, ‘t 
MegaZijn, de RIBZ, huisvandeMens Antwerpen en HVV 
waren met een infostand aanwezig.

NCZ morgen
Na de middag schetsten Corinne Leys, lector aan de Artesis 
Plantyn Hogeschool Antwerpen, en Marc Van Camp, 
voormalig docent aan de Erasmushogeschool Brussel, de 
uitdagingen waar het vak NCZ voor staat.

Corinne Leys benadrukte de sterke punten van het vak 
en pleitte ervoor om de algemene uitgangspunten en 
doelstellingen van het vak te behouden. Marc Van Camp 
ging dieper in op de knelpunten en gaf in een bevlogen 
betoog aanzetten tot een blauwdruk van het vak NCZ 2.0.

Corinne Leys, Annie Hermans, inspecteur-adviseur 
Buitengewoon Onderwijs, en de twee winnaars van de 
Digimores Debatwedstrijd 2016, Sasha Solau en Annelies 
Van Cappellen, beantwoordden tijdens het panelgesprek 
de vragen van het publiek.

In een daaropvolgend panelgesprek namen Raymond Vervliet, voorzitter van de RIBZ, Sonja Eggerickx, 
ombudsvrouw van de RIBZ en Eddy Borms het woord. Ze gaven toelichting bij de opdracht en diverse taken 
van de RIBZ. Er werd ook duiding gegeven bij het actieplan van de RIBZ waarbij de modernisering van de 
leerplannen één van de grootste aandachtspunten is.

Sylvain Peeters kondigde, als besluit van de studiedag, aan dat de vrijzinnige humanistische gemeenschap 
aan de slag gaat met de vragen en ideeën die op deze dag naar boven zijn gekomen en aan bod werden 
gebracht.

Als slotbeschouwing hield erevoorzitter van het Humanistisch Verbond, Silvain Loccufier, nog een overtuigend 
pleidooi om als leraar niet-confessionele zedenleer, ook als kunstenaar te denken en aan het werk te gaan. 
Kunst en niet-confessionele zedenleer vertonen namelijk enkele sterk overeenkomende kenmerken.

Aansluitend werd deze geslaagde studiedag afgesloten met een glas en een hapje op de collegialiteit en de 
vriendschap.



6

bl
ijf

 b
ij 

de
 le

s

Niet-confessionele zedenleer is een vak met lef

Sylvain Peeters

Leerkrachten staan onder druk en zeker ook de leerkrachten NCZ. Het thema levensbeschouwelijke vakken 
op school is bijzonder actueel en de vakken staan op de helling. Het is dus tijd dat het debat grondig gevoerd 
wordt en dat we samen tot enkele eenduidige standpunten komen.

Het spreekt voor zich dat we vanuit de georganiseerde vrijzinnigheid om diverse redenen het vak NCZ een 
warm hart toedragen en moreel maar ook concreet willen ondersteunen.

Het vak is onze poort naar de jeugd. Het is daarenboven ‘ons’ vak. Anderen hoeven ons niet te komen 
vertellen hoe vrijzinnig humanisme moet worden beleefd, dat doen we zelf. En we hebben daar ook geen 
ander vak voor nodig.

Het vak NCZ heeft een bereik van ongeveer 110.000 leerlingen en stelt een 1.450-tal leraren te werk. 

NCZ is een vak met lef, een vak waar waarden, burgerschap, verbondenheid en dialoog met andere 
levensbeschouwingen en met onszelf beklemtoond worden. In het vak NCZ leer je de maatschappij kritisch 
benaderen, maak je kennis met wereldgodsdiensten, wordt je historisch bewustzijn aangescherpt, leer je 
argumenteren en dit alles vanuit een vrijzinnig-humanistische invalshoek.

Als vrijzinnig-humanistische organisatie steunt deMens.nu en de 
vrijzinnig-humanistische gemeenschap de les niet-confessionele 
zedenleer en zullen we alles doen om het vak te ondersteunen en te 
optimaliseren.

“
NCZ is een geëngageerd levensbeschouwelijk vak met als methode het principe van vrij onderzoek. Het is 
de bedoeling de klas tot een gemeenschap van onderzoek te maken. Begrippen zoals gelijkwaardigheid en 
waardigheid zijn essentieel. Autonomie wordt binnen het kader van de solidariteit geplaatst. Men komt niet 
enkel op voor zijn eigen autonomie, maar ook voor die van de andere.

Belang van waarden en verworven rechten
Leerkrachten levensbeschouwelijke vakken die voor de klas staan, kennen de levensbeschouwing niet 
alleen, maar beleven deze ook. Wie kan immers beter uitleggen waar een levensbeschouwing om draait 
dan iemand die ook die levensbeschouwing aanhangt? Daarom pleiten wij resoluut voor het behoud van de 
levensbeschouwelijke vakken, omdat zij gegeven worden door leerkrachten vanuit hun eigen wereldbeeld 
en met aansluitende waarden.

We leven vandaag in woelige tijden en de universele rechten van de mens, waar wij voor staan, komen 
steeds meer in het gedrang. Verworven rechten, waar we jaren voor gestreden hebben, worden terug in 
vraag gesteld. Denken we maar aan abortus en de vrouwenrechten, recht op privacy, recht op vrije menings-
uiting ... of bv. aan de recente gebeurtenissen in Turkije waar onderwijsmensen en ambtenaren op massale 
wijze worden afgedankt, en dit op basis van wat ...? Ook de persvrijheid komt in het gedrang. Het is allemaal 
niet meer evident en de strijd is nog lang niet gestreden.

Interlevensbeschouwelijke competenties
Daarom is het essentieel te stellen dat levensbeschouwelijke vakken en sterke leerkrachten in het onderwijs 
nodig zijn. Mede door het werken aan interlevensbeschouwelijke competenties kunnen zij van onderuit de 
samenleving mee veranderen. De kinderen van vandaag zijn immers de burgers van morgen.

Wat betreft burgerschap en de oproep tot interlevensbeschouwelijke dialoog is de cursus NCZ niet aan 
zijn proefstuk toe. Leerkrachten NCZ werken al jaren met hun leerlingen om ze te laten opgroeien tot 
kritische, verdraagzame wereldburgers. Voor de interlevensbeschouwelijke dialoog nam een leerkracht 
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NCZ in West-Vlaanderen samen met zijn collega’s katholieke 
en protestantse godsdienst in het GO! het initiatief om voor de 
laatstejaars van het secundair onderwijs een dag over de verschillende 
levensbeschouwingen te organiseren.

Dit idee werd door de inspectie NCZ meegenomen naar de collega’s 
inspectieleden van de verschillende godsdiensten waarbij een stu-
diedag voor alle leerkrachten levensbeschouwelijke vakken georgani-
seerd werd. In het onderwijs werden interlevensbeschouwelijke com-
petenties opgesteld. Alle zendende instanties van de leerkrachten 
levensbeschouwelijke vakken tekenden een engagementsverklaring 
dat ze binnen hun respectievelijke vakken aandacht zullen besteden 
aan die competenties en de dialoog.

Actief pluralisme
De leerkrachten NCZ werken duidelijk vanuit een vrijzinnig-
humanistisch perspectief bij de begeleiding van jongeren in hun 
vak. Dit gebeurt altijd in een geest van actief pluralisme. Een 
levensbeschouwelijk vak kan slechts gegeven worden door iemand 
met dezelfde levensbeschouwing. Zoniet krijgt men een verborgen 
curriculum. Jongeren hebben behoefte aan een geëngageerd vak 
waarbij ze ondersteund worden om hun eigen levensbeschouwing 
verder uit te diepen en aan een kritisch onderzoek te onderwerpen. 
Een vak ‘over’ levensbeschouwingen realiseert dit niet.

Sylvain Peeters is voorzitter van deMens.nu. 

 
Hij pleit voor de versterking van het vak NCZ 
in tijden waarin mensenrechten onder druk 
staan.

WAT?

Velen zijn ervan overtuigd dat actief pluralisme een oplossing kan betekenen voor het beter leren samenleven. 
Gek genoeg wordt door de voorstanders van de afschaffing van onze levensbeschouwelijke vakken net dit 
actief pluralisme gebruikt om hun vertoog kracht bij te zetten. Maar het is andersom: actief pluralisme toont 
net de noodzaak aan van levensbeschouwelijke vakken.

Ware dialoog op basis van gelijkheid
Bij de interlevensbeschouwelijke dialoog binnen het officieel onderwijs wordt iedere levensbeschouwing op 
hetzelfde niveau geplaatst en kan men spreken van een ware dialoog op basis van gelijkheid. Het verhaal 
van de dialoogschool in het vrije katholieke net doet echt de wenkbrauwen fronsen. Iedereen is welkom 
voor de dialoog maar de preferentiële levensbeschouwing blijft de katholieke godsdienst. Men stelt zelfs 
dat de katholieke identiteit op school verder moet worden uitgediept. Ben ik naïef door te denken dat 
naast het prachtige begrip van de dialoog ook andere minder verheven belangen een rol spelen, zoals 
leerlingenaantallen en het aandeel van het katholiek onderwijs op de markt van het onderwijs?

We blijven bij de les
NCZ blijft voor de vrijzinnig-humanistische levensbeschouwing belangrijk en moet verder worden uitgebouwd. 
Een geactualiseerd vak NCZ heeft een emancipatorische kracht om jongeren kritisch te laten nadenken, te 
laten werken rond zingeving op basis van vrijzinnig-humanistische waarden. Elke kennis is tijdelijk. Een 
levensbeschouwing is nooit af. Als mens evolueren we continu.

Als vrijzinnig-humanistische organisatie blijft deMens.nu en de vrijzinnig-humanistische gemeenschap bij de 
les niet-confessionele zedenleer en zullen we alles doen om het vak te ondersteunen en te optimaliseren.

Dit opiniestuk verscheen ook op de (s)preekstoel van Knack.be.

WIE?

http://www.knack.be/nieuws/belgie/niet-confessionele-zedenleer-is-een-vak-met-lef/article-opinion-770475.html
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Naar een betere samenwerking tussen de georganiseerde 
vrijzinnigheid en het vak NCZ

Mario van Essche

De Humanistische-Vrijzinnige Vereniging is een voorstander en verdediger van het levensbeschouwelijk 
onderwijs en van het vak niet-confessionele zedenleer. Meer nog, wij zijn de enige lidorganisatie van de 
georganiseerde vrijzinnigheid, niet gelieerd aan het vak NCZ, die dat standpunt formeel heeft ingenomen. 
Het probleem ligt voor ons niet in de levensbeschouwelijke vakken, maar in de opsplitsing in onderwijsnetten. 

Scheiding kerk en staat?

De opsplitsing tussen onderwijsnetten is anno 2016 niet meer verdedigbaar. Ze kost onnodig veel geld, 
impliceert een massale geldtransfer naar organisaties en vzw’s die tot doel hebben jongeren te indoctrineren 
met een specifieke religie. Het is totaal inefficiënt, belet het investeren in kwaliteit van het onderwijs en in 
leerkrachten en is tenslotte een regelrechte aanfluiting van het begrip scheiding kerk en staat. 

In vergelijking met die voorbijgestreefde opsplitsing van de onderwijsnetten is het statuut van de 
levensbeschouwelijke vakken de moeite van het debat niet eens waard. Ten onrechte fixeert de politieke 
wereld en de publieke opinie zich op die levensbeschouwelijke vakken (en vaak op NCZ in het bijzonder)

Integendeel, het is mijn vaste overtuiging dat we de levensbeschouwelijke vakken nodig zullen hebben om 
katholieken over de streep te trekken om te willen fusioneren in één officieel net. En ooit komt dat er aan, want 
ook zij zullen met het verdwijnen van hun godsdienst niet voldoende maatschappelijk draagvlak overhouden 
om die massale geldverspilling in een eigen onderwijsnet te behouden. Ze hebben nu zelfs al problemen om 
hun aanbod te garanderen, denk maar aan dat college in Melle dat geen Latijn meer zal aanbieden. 

Enkele bedenkingen

Maar we moeten ook realistisch zijn: 

• De overgrote meerderheid van de publieke opinie, volgens een recent onderzoek 70%, wil alleen een 
eenheidsvak los van levensbeschouwingen;

• Nagenoeg alle politieke partijen zijn uitgesproken voorstander van het afschaffen van 
levensbeschouwelijke vakken, met uitzondering van CD&V, hetgeen dus betekent dat we nog steun 
vinden bij een minderheid van 15% van de politieke wereld en dan nog een religieuze minderheid; 

• Plannen om de levensbeschouwelijke vakken te beperken tot één uur per week zullen in de komende 
jaren actief worden uitgebouwd; 

• Binnen het GO! wordt de vrijstelling van de levensbeschouwelijke vakken massaal en actief gepromoot 
en dat is een nieuw gegeven sinds dit jaar; 

En ook wij, vrijzinnigen, twijfelen.

• Het vak NCZ vertegenwoordigt slechts 11% van het levensbeschouwelijk onderwijs, hetgeen significant 
minder is dan het percentage van vrijzinnigen in de maatschappij. M.a.w. we bereiken met het vak NCZ 
onze eigen achterban niet die veel groter is dan 11%; 

• Een grote groep lidorganisaties van deMens.nu (en vooral de jongerenoranisaties) zijn een voorstander 
van een eenheidsvak in plaats van levensbeschouwelijke vakken; 

• Er is weinig tot geen verbondenheid van leerkrachten NCZ met de georganiseerde vrijzinnigheid (laat 
staan dat ze nog ergens lid van zijn), zodanig dat terecht de vraag kan gesteld worden of de ‘NC’ nog wel 
op zijn plaats is in NCZ? 

Er is weinig tot geen verbondenheid van leerkrachten NCZ met de 
georganiseerde vrijzinnigheid.“
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• De historisch goede relatie van de georganiseerde 
vrijzinnigheid met het GO! staat op de helling. En zij die 
denken dat ze dan in de armen moeten vallen van het 
katholieke net, zijn op korte termijn zelfdestructief bezig. 

• Het is mijn vaststelling dat de meeste leerkrachten 
NCZ een neutraal vak boven een uitgesproken niet-
confessioneel vak verkiezen, mogelijkerwijs ook omdat 
ze voor jobzekerheid kiezen en het risico ten aanzien 
van hun carrière willen beperken met de veranderende 
publieke opinie; 

Nog altijd trachten wij de problemen te doen verdwijnen 
door ze te ontkennen of te verzwijgen en deze strategie is 
al lang geleden mislukt. 

Maar ondertussen zitten we in het ultieme rampscenario en 
dat verzwakt ons op extreme wijze en we moeten ons geen 
illusies maken: de vrijzinnig-humanistische gemeenschap, 
onze achterban, verandert massaal van gedacht, zeker de 
jonge generatie.

De frustratie van de slechte verstandhouding tussen 
de actoren van het vak en de ledenorganisaties van de 
georganiseerde vrijzinnigheid (en ik bedoel dat niet ter 
hoogte van de raden van bestuur, maar wel ter hoogte 
van militanten en op het terrein waar onze vrijwilligers de 
leerkrachten zelfs niet eens meer kennen) maakt dat er 
voor de meesten van hen geen aanleiding meer bestaat om 
het standpunt dat HVV duidelijk heeft ingenomen pro NCZ, 
nog langer te aanvaarden. 

Deze studiedag is daarom hoogst urgent. 

Wederzijds vertrouwen herstellen

We moeten het vak niet alleen moderniseren, maar we zullen de goede relatie ook moeten herstellen. De 
georganiseerde vrijzinnigheid vertegenwoordigt een vrijzinnig-humanistische gemeenschap en het is een 
illusie dat men standpunten kan innemen waarvan we meer dan 3/4de van onze achterban niet meer kunnen 
overtuigen. 

Een organisatie die een ideologische gemeenschap vertegenwoordigt zonder democratisch te zijn, zal niet 
lang bestaan. 

We hebben al enkele voorstellen op tafel gelegd om tot een betere samenwerking tussen de georganiseerde 
vrijzinnigheid en het vak NCZ te komen, maar we zijn nog niet tot een zeer vlotte samenwerking gekomen. 

Daarom stel ik publiekelijk en formeel de vraag aan de RIBZ, het orgaan waaraan de georganiseerde 
vrijzinnigheid de begeleiding van het vak NCZ heeft uitbesteed, om n.a.v. deze studiedag op korte termijn 
voorstellen te doen om het wederzijds vertrouwen tussen NCZ en de georganiseerde vrijzinnigheid te 
herstellen. Dan heb ik het niet over een goede verstandhouding tussen de RIBZ en de nationale besturen 
van de vrijzinnigheid. Ik heb het over een concreet actieplan waarmee ik onze leden kan overtuigen dat we 
tegen de publieke opinie moeten blijven ingaan en het vak NCZ moeten blijven verdedigen, zoals we dat 
vandaag bij HVV doen, en tevens maatregelen om de leerkrachten terug te activeren in het kader van de 
georganiseerde vrijzinnigheid. 

Als we daarin slagen, en het is mijn vaste overtuiging dat dit kan, dan zullen we het vak NCZ optimaal kunnen 
verdedigen. Als we daar niet in slagen, dan rest ons niet anders dan de totale mislukking van dat nochtans 
schitterende project niet-confessionele zedenleer vast te stellen. 

Dat, beste vrienden, zou ik ten stelligste betreuren. 

Mario Van Essche is voorzitter van HVV 
(Humanistische-Vrijzinnige Vereniging).
 

Hij doet een oproep om een actieplan rond het 
vak niet-confessionele zedenleer te maken.

WAT?

WIE?
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De lange weg naar een cursus niet-confessionele zedenleer 
in de openbare school

Jeffrey Tyssen, hoofddocent hedendaagse geschiedenis VUB

De eerste grote stappen in de constructie van een nationaal onderwijssysteem in de gewesten die naderhand 
de onafhankelijke staat België zouden vormen, braken dan wel de kerkelijke greep op belangrijke sectoren 
van het onderwijs, maar in inhoudelijke termen veranderde er daarom nog niet zoveel. De problematiek 
was er vooral één van inrichting en veel minder één van richting. De creatie van vooral middelbare scholen 
door de centrale overheid – of door lagere besturen die tot creatie werden aangezet door diezelfde centrale 
staat – veranderde, zo niet de iure dan toch de facto, vrij weinig aan het levensbeschouwelijk klimaat van het 
onderwijs. De staatscolleges die Maria-Theresia inrichtte in 1777 ter vervanging van de opgedoekte instituten 
van de jezuïeten waren dan wel openbare instellingen, maar zij werden niettemin geleid door een priester. En 
er is meer. Zelfs wanneer de overheid nadrukkelijk het levensbeschouwelijke klimaat in de openbare school 
ging reguleren, hoefde dat niet tot conflicten te leiden. De voorschriften die vanuit de Nederlandse wet van 
1806 daaromtrent moesten gelden dienaangaande en welke bijgevolg elke “leerstelligheid” moesten weren 
uit de openbare lagere school lieten het katholieke karakter ervan in het zuiden feitelijk intact. Hoewel deze 
bepalingen dus potentieel een religieus pluralisme konden onderbouwen en bijgevolg voor Rome dan wel 
Mechelen meer dan problematisch waren, leidden zij niet tot conflicten met het wereldlijk gezag. Dat gebeurde 
dan weer wel wanneer de centrale overheid probeerde om, volgens het klassieke schema, restrictief op te 
treden ten aanzien van de mogelijkheid tot inrichting door de kerk(en) of probeerde ook greep te krijgen op de 
opleiding van de geestelijkheid zelve. De strijd rondom de staatsseminaries en het Collegium Philosophicum 
is welbekend.  

De sedert 1831 grondwettelijk voorziene vrijheid van onderwijs bood de diverse levensbeschouwelijke 
entiteiten alle mogelijkheden om een particulier onderwijs uit te bouwen dat aan hun specifieke religieuze 
of filosofische verwachtingen zou kunnen beantwoorden. De katholieke kerk maakte daarvan uiteraard ten 
volle gebruik – samen met de godsdienstvrijheid, was dit beginsel voor haar het belangrijkste wat de nieuwe 
grondwet te bieden had – maar zij was niet de enige inrichter van particulier onderwijs. Zowel de kleine 
joodse als protestantse gemeenschappen namen initiatieven en zelfs in liberale of maçonnieke kringen was 
het helemaal niet ongebruikelijk om privé instellingen op poten te zetten. Brussel was een interessante 
locatie voor dergelijke educatieve initiatieven: het joodse schooltje, het protestants georiënteerde Institut 
Gaggia, de Université Libre de Bruxelles, het waren allemaal voorbeelden van niet-katholieke activiteit 
inzake inrichting van onderwijs en dan nog wel op alle niveaus. Maar wat dan met de openbare scholen 
en hun levensbeschouwelijk klimaat? De grondwet zegde helemaal niets over dat laatste element, maar 
maakte de regulering van het openbaar onderwijs wel afhankelijk van de wetgever, dus ook voor wat betreft 
de levensbeschouwelijke invulling. Het is welbekend dat de wetgever vrij lang is blijven talmen vooraleer 
de nodige organieke wetten te stemmen, niet zozeer wat betreft de universiteiten, maar zeker wel voor 
de lagere en de middelbare scholen, om van het nijverheids- en beroepsonderwijs al helemaal te zwijgen. 
Deze organieke wetten deden inderdaad uitspraak over de levensbeschouwelijke aard van het onderwijs en 
maakten er op middellange termijn ook een hoogst conflictgeladen item van.

Katholieke monopolie
De organieke wet op het lager onderwijs van 1842 voorzag voor de gemeentescholen een verplicht 
programma waarin ook godsdienstonderwijs was voorzien, niet onder de vorm van een juxtapositie van 
lessen georganiseerd door alle erkende godsdiensten, maar wel van een monopolie van de “grootste” 
godsdienst in de lokaliteit, wat uiteraard impliceerde dat de katholieke kerk een quasi monopolie verwierf. 
Bovendien zou de confessionele geest ook het onderwijs van de andere leerstof doordringen. Anders- of 
niet-gelovigen (via de “huisvader” zoals dat toen heette) konden voor hun kinderen schriftelijk vrijstelling 
aanvragen. Daaraan moet worden toegevoegd dat de plaatselijke geestelijkheid vanuit de wet en meer nog 
vanuit het iets later geredigeerde toepassingsreglement een algemeen recht van toezicht kregen, bovenop 
de (diocesane) controle op de godsdienstlessen en de daartoe gebruikte handboeken. Het stelsel van 1842 
werd door de liberalen van toen niet per definitie negatief bekeken. Vaak waren die toen nog zelf praktiserend 
katholiek en verder werd, wat het volksonderwijs betreft, een godsdienstonderwijs dat dociliteit en berusting 
in het aardse lot bijbracht door niet weinigen onder hen beschouwd als een sociaal stabiliserende factor. In 
het censitaire België – waar dus slechts een klein deel van de mannelijke bevolking kiesrecht had – zagen 
de elites het volksonderwijs geenszins als een instrument voor de socialisatie van de massa tot een actief 



11

bl
ijf

 b
ij 

de
 le

s

burgerschap, maar veeleer als het tegendeel. Het hoeft dan ook 
niet te verwonderen dat de onvrede die rond de wet van 1842 zou 
groeien in het liberale kamp zich veeleer kristalliseerde rond haar 
klerikale aspecten – een openbare school die niet exclusief onder 
het openbaar gezag opereerde, maar waarin ook de geestelijkheid 
“à titre d’autorité” kon tussenkomen – dan wel rond die verplichting 
van de godsdienstles, hoezeer dit ook als een aantasting van de 
gewetensvrijheid mocht worden beschouwd. De onafhankelijkheid 
van het openbaar bestuur zou niet voor niets een essentieel 
gegeven zijn in het programma dat de liberale partij bij haar 
stichtingscongres in 1846 zou aannemen. De eigenlijke contestatie 
van de plaats van het godsdienstonderwijs in het (lager) onderwijs 
zou pas later meer nadrukkelijk naar voor komen en zelfs dan 
gebeurde dat niet door alle fracties op dezelfde manier.

Toch zou de organieke wet op het middelbaar onderwijs van 1850, 
zoals ze werd gestemd door een homogeen liberale meerderheid, 
reeds andere principes voorop stellen, principes evenwel die door 
de kerkelijke hiërarchie werden afgewezen. Het systeem van al-
gemeen toezicht door de plaatselijke geestelijkheid was niet lan-
ger voorzien en ook de doordringing van de profane leerstof met 
een confessionele sfeer kon men in de wettekst niet terug vinden. 
Toch stelde de wet dat er in het middelbaar onderwijs van de staat 
“godsdienst” zou worden gegeven en dat de bedienaren van de 
eredienst zouden worden uitgenodigd om die lessen te komen 
geven. Er werd echter geen monopolie meer toegekend aan één 
enkele godsdienst zoals dat in de lagere scholen het geval was. 
Daarmee werd voor het eerst de mogelijkheid geschapen om inza-
ke het aanbod aan levensbeschouwelijk onderwijs in de openbare 
scholen een breder palet aan religies aan bod te laten komen. Dit beginsel van de zogeheten “gemengde” 
school werd door de katholieke kerk niet geaccepteerd. De onderhandelingen over een afzwakking van de 
wet mislukten en het episcopaat zette dan de regering onder druk door de clerus eenvoudigweg te verbieden 
godsdienst te geven in het rijksmiddelbaar onderwijs. De politieke spanningen hielden aan tot 1853, wanneer 
na een regeringswissel weer wel de mogelijkheid tot een compromis groeide. De zogezegd “unionistische” 
regering de Brouckère maakte gebruik van een akkoord dat de bestuursbureaus van het atheneum en de 
rijksmiddelbare school van Antwerpen hadden gesloten met het bisdom om de boycot door de clerus te kun-
nen opheffen. Behalve de maatregelen die de clerus weerom een zekere greep gaven op de school, werd 
vooral rond het godsdienstonderwijs een toegeving gedaan. De wet kon men natuurlijk niet veranderen, 
maar in de toepassing was wel enige rekkelijkheid mogelijk ten einde aan de bisschoppelijke desiderata 
tegemoet te komen. Men zou voortaan immers de niet-katholieke cultusbedienaren niet meer uitnodigen 
om godsdienstles te komen geven en zo kreeg de roomse kerk weerom een feitelijk monopolie. Enkel de 
mogelijkheid tot vrijstelling, naar model van het lager onderwijs, werd daarop afgedongen. Deze zogeheten 
Conventie van Antwerpen werd door de regering bij koninklijk besluit als model naar voor geschoven en een 
vrij groot aantal instellingen zou effectief onder een dergelijk systeem gaan werken. 

Liberale hervormingen
Hoe functioneerden deze stelsels? Het is alleszins duidelijk dat protestanten en joden zich in die constellatie 
moeilijk konden vinden. Het is dan ook niet verbazend dat men in die kringen meermaals teruggreep naar 
de vrijheid van onderwijs en zelf enkele schooltjes bleef onderhouden. De linkervleugel van de liberale partij 
was erg gebeten op de wet van 1842, vooral wat betreft de machtspositie van de clerus, zoals we hebben 
gezien, maar ook het stelsel met de verplichte godsdienstles werd steeds vaker gecontesteerd. Het is geen 
toeval dat deze perspectiefverschuiving nauw samenhing met de affirmatie van een meer linkse, progressief 
liberale vleugel die een sterk verschillend burgerschapsmodel hanteerde. In het expliciet emanciperende 
programma van deze tendens was  het onderwijs de centrale as voor alle andere politieke en sociale 
hervormingen. De-proletarisering, verbreding of zelfs de veralgemening van het (mannen)kiesrecht, de 
intellectuele bevrijding ten aanzien van een als obscurantistisch bekeken katholiciteit: het waren evenzoveel 
aspecten van één en dezelfde onderwijsideologie. Met de oprichting in 1864 van de Ligue de l’Enseignement 
werd het programma van de progressistische fractie duidelijk geformuleerd. De optie voor een kosteloos en 
verplicht lager onderwijs werd onlosmakelijk verbonden met de laïcisering van de openbare lagere school. 
“Le prêtre hors de l’école” werd een essentiële slagzin en daarmee werd niet alleen het godsdienstonderwijs 
en het kerkelijk toezicht geviseerd. Het kwam er evenzeer op aan om het onderwijzend personeel van het 
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openbaar onderwijs helemaal te laïciseren. In dit register waren de doctrinaire liberalen een stuk gematigder 
aangelegd, maar de toenemende moeilijkheden om beide fracties van het liberalisme samen te kunnen 
houden, maakten dat zij voor een stuk moesten opschuiven in de richting van een minimale antiklerikale 
“common ground” – wat nog niet impliceert dat het antiklerikalisme van de doctrinairen en dat van de 
progressisten helemaal identiek waren. De vorming van gezamenlijke kieslijsten met beide fracties werd in 
1878 uiteindelijk enkel mogelijk gemaakt door te focussen op een antiklerikale hervorming van de wet van 
1842. De problematiek van het middelbaar onderwijs was minder nadrukkelijk aan de orde, maar dat neemt 
niet weg dat er ook daar veranderingen optraden. De liberale regeringen die na 1857 de wacht uitmaakten, 
waren er niet op gebrand het conventiesysteem verder aan te moedigen, maar op het terrein bracht dat geen 
spectaculaire veranderingen teweeg. Het aantal instellingen waar geen (katholieke) godsdienst werd gegeven 
bij ontstentenis van een overeenkomst met de clerus zou in de twee decennia na de machtsovername van 
1857 slechts enkele procenten stijgen.

Het laïciseringsprogramma van de liberalen kon, minstens toch wat het lager onderwijs betreft, na 1878 
zijn beslag krijgen. De verkiezingen van dat jaar hadden daartoe immers een voldoende grote meerderheid 
opgeleverd. Uiteraard kunnen we hier niet ingaan op alle aspecten van de wet Van Humbeeck zoals ze 
in 1879 werd gestemd, maar het mag alleszins duidelijk zijn dat de aanpak van het levensbeschouwelijk 
klimaat in de (sterk expanderende) openbare lagere school er een essentieel onderdeel van vormde. 
Het onderwijzend personeel van het gemeentelijk lager onderwijs moest voortaan bestaan uit leken, die 
bovendien ook gediplomeerden moesten zijn van openbare normaalscholen. Het kerkelijk toezicht over de 
gemeenteschool werd zonder meer afgebouwd en ook het godsdienstonderwijs werd voortaan op geheel 
andere fundamenten gestoeld. Het zou immers een facultatief vak worden, dat voor of na de gewone lessen 
werd gegeven en enkel aan die leerlingen waarvan de ouders het wensten. De bedienaren der erediensten 
werden uitgenodigd die lessen te komen geven. Het is bekend hoezeer dit laatste element werd aangegrepen 
door de katholieke oppositie om de gemeentescholen als “scholen zonder God” te brandmerken: die scholen 
moesten door gelovigen worden verlaten ten voordele van de vrij confessionele scholen die in die jaren massaal 
werden opgericht. Nochtans werden hiermee niet de radicalere schema’s toegepast die de progressisten 
voorstonden. Het kosteloos en verplicht lager onderwijs dat deze laatsten voorstonden kwam er immers 
niet en verder was de formule voor het godsdienstonderwijs geen vertaling van het radicale principe waarbij 
de cultusbedienaren helemaal uit de school moesten worden geweerd. Het is overigens bekend dat deze 
invulling van het godsdienstonderwijs niet door Van Humbeeck naar voor was geschoven maar wel door de 
leider van het kabinet, door Frère-Orban zelf dus. Het ging inderdaad om een typisch doctrinaire benadering 
die eerder te vergelijken was met de beginselen die waren ingeschreven in de organieke wet van 1850 dan 
met het programma van de Ligue de l’Enseignement. 
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Daaraan moeten nog enige elementen worden toegevoegd die het beeld moeten nuanceren. Vooreerst wilde 
Van Humbeeck de uren godsdienstles zo plaatsen dat er, los van hun facultatief karakter, zoveel mogelijk 
continuïteit zou bestaan met de situatie in het veld vóór de stemming van de wet. Vervolgens zou voor alle 
kinderen in de officiële lagere school – ongeacht of zij de facultatieve godsdienstles volgden of niet – een 
cursus moraal op het programma komen die, naar Nederlands voorbeeld, een algemeen christelijke teneur 
zou krijgen. Tenslotte kreeg de laïciseringspolitiek ook een beperkte echo in het middelbaar onderwijs. Het 
is alleszins markant te noemen dat de nieuwe organieke wet op het middelbaar onderwijs die de liberale 
meerderheid stemde in 1881 dan wel een uitgesproken expansieprogramma omvatte, maar aan het levens-
beschouwelijk onderricht formeel niets veranderde. Het oude artikel van de wet van 1850 bleef dus gehand-
haafd, maar Van Humbeeck liet wel verstaan dat het zou worden geïnterpreteerd in een zin die meer zou 
aanleunen bij de beleidslijn die ook in het lager onderwijs werd aangehouden. Hoe reageerde de kerkelijke 
hiërarchie op deze constellatie? Alleszins niet met de eenduidige boycot zoals we die ten aanzien van het 
officieel lager onderwijs konden vaststellen. Er werden immers wel degelijk nog priesters aangeduid om in 
enkele officiële middelbare scholen godsdienst te gaan geven, maar hoe dan ook daalde het aantal scholen 
waar de lessen nog werden verzorgd vrij spectaculair.

Het ontstaan van een sterk katholiek net
De koppeling tussen het onderwijsbeleid en het vorm geven aan een nieuwe, bredere invulling van het 
burgerschap zoals de progressisten wilden bleef – gelet op de wel erg minimalistische hervorming van 
het kiesrecht in 1883 – uiterst onvolkomen. De doctrinaire component woog te zwaar op de parlementaire 
fractie en de regering om echt radicale hervormingen toe te laten. De divergenties dienaangaande tussen de 
vleugels van het Belgisch liberalisme zouden niet weinig bijdragen tot hun verkiezingsnederlaag van 1884. 
Wanneer de katholieke partij na de bewuste verkiezingen het roer weer overnam, aarzelde zij vooralsnog 
om in het lager onderwijs de terugkeer naar het stelsel van 1842 te radicaal op te leggen. Stellig, wat de 
inrichtende bevoegdheden van de gemeenten betreft, werd de sluitende plicht tot inrichting opgeheven. Dit 
had tot gevolg dat in relatief veel landelijke gemeenten het openbaar onderwijs eenvoudigweg verdween – en 
er overigens decennialang afwezig zou blijven. Van liberale zijde werd daarop gereageerd met de creatie van 
vrije vrijzinnige scholen maar na enkele jaren bleek hun impact vrij gering (met enkele uitzondering, vooral 
in West-Vlaanderen, waar deze scholen tot in de 20ste eeuw zouden blijven werken). Waar het gemeentelijk 
lager onderwijs bleef bestaan, kwam het min of meer gelaïciseerde klimaat dat door de wet van 1879 was 
gecreëerd nu onder druk te staan. De uitsluiting van de geestelijken werd weer ongedaan gemaakt. De 
katholieke regering legde de (roomse) godsdienstles vooralsnog niet op aan alle gemeentescholen als 
verplicht onderdeel van het programma: zij liet het aan de gemeenten zelf over om ze al of niet verplicht te 
maken. Katholieke gemeentebesturen (dat was de grote meerderheid) kregen daardoor de mogelijkheid om 
het oude stelsel weer in te voeren, daar waar de stedelijke liberale bolwerken hun gelaïciseerde scholen 
konden handhaven. 

Met de wet Schollaert van 1895 werd de terugkeer naar het stelsel 1842 formeel opgelegd aan alle gemeenten, 
dus ook aan de liberale bolwerken. Liberalen en socialisten zouden dit aspect van de wet scherp aanvallen, 
meer dan alle andere, ook wanneer die op termijn veel verder strekkende gevolgen zouden hebben – zoals 
bijvoorbeeld de stipulaties inzake de subsidiëring door de staat van de zogeheten “aanneembare” katholieke 
lagere scholen. Men hoede zich echter voor onvoorzichtige interpretaties van deze beleidsdaad. Vooreerst 
zorgden de toepassingsbesluiten voor onvermoede openingen aangaande het feitelijke levensbeschouwelijke 
klimaat in de lagere gemeenteschool. Stellig, het was het inrichtingshoofd niet langer toegestaan om de 
huisvader bij de inschrijving te herinneren aan zijn recht om zijn kinderen vrij te stellen van godsdienstonderwijs, 
maar daar stond wel tegenover dat de aanwezigheid van slechts één vrijgesteld kind in een klas meteen ook 
inhield dat het educatief klimaat er neutraal zou moeten zijn. En daar bleef het niet bij. De collectieve acties 
die in steden als Brussel en Antwerpen werden opgezet om de kinderen van de stedelijke lagere scholen 

Kan men zeggen dat de katholieke wereld – zuil, partij, kerkelijke 
instanties – de openbare school en het levensbeschouwelijk klimaat 
dat er moest heersen als het ware links lieten liggen ten voordele van 
een exclusieve belangenbehartiging van het eigen vrije net, wiens 
confessionele karakter en zuilgerichte objectieven ongestoord vorm 
konden worden gegeven? Ten dele zat die tendens er zeker in.

“
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collectief te laten vrijstellen – acties die, paradoxaal genoeg, als het ware tegemoet werden gekomen door 
de weigering van de lokale clerus om überhaupt in de bewuste scholen godsdienstles te komen geven – 
zorgden ervoor dat in die bewuste steden eilanden van lekenonderwijs konden worden gevrijwaard, spijts 
de nieuwe stipulaties van de wet. Het is op zijn minst opmerkelijk te noemen dat de katholieke regering in 
dit register min of meer hebben laten betijen. Het belang daarvan was niet gering, want de steden in kwestie 
(Antwerpen bijvoorbeeld) zouden die niet-organisatie van godsdienstlessen immers volhouden tot aan de 
schoolpactwet van 1959. 

Kan men zeggen dat de katholieke wereld – zuil, partij, kerkelijke instanties – de openbare school en 
het levensbeschouwelijk klimaat dat er moest heersen als het ware links lieten liggen ten voordele van 
een exclusieve belangenbehartiging van het eigen vrije net, wiens confessionele karakter en zuilgerichte 
objectieven ongestoord vorm konden worden gegeven? Ten dele zat die tendens er zeker in. Niet alleen bleef 
dubbelzinnige toepassing van het systeem van 1895 quasi onveranderd in voege. Enkel het aan de directies 
opgelegde stilzwijgen aangaande de optie tot vrijstelling werd in 1921 opgeheven door de socialistische 
minister Destrée. Intussen doken er allerhande aanwijzingen op dat de prioriteiten stilaan elders werden 
gelegd. Ook hier is het essentieel om de nieuwe uitkomsten van het aanhoudende conflict omtrent de definitie 
van het burgerschap naar waarde te schatten wat betreft hun correlatie met de schoolpolitieke objectieven 
van de politieke elites. Met de creatie van een massa-electoraat door de kiesrechthervorming van 1893 en de 
optie voor een veralgemeend gebruik van het beginsel van de gesubsidieerde vrijheid als fundament voor de 
uitbouw van een zuil om het eigen segment van dat electoraat mee te omkaderen en te disciplineren, was het 
de katholieken vooral zaak om de eigen scholen te ondersteunen tegenover de openbare concurrent en dat 
dan zoveel mogelijk op ’s lands kosten want enkel lokale subsidies en particuliere financiering konden daartoe 
niet meer volstaan. Waar het de socialisatie van de gelovige kiezer betrof, was het risico op controleverlies in 
het particulier onderwijs immers onnoemlijk veel kleiner dan in een openbaar onderwijs waarop de politieke 
tegenstanders greep hadden of die konden krijgen. De introductie van de leerplicht in 1914 – samen met een 
gevoelige verhoging van de subsidies nota bene – zou die logica enkel maar verhogen.

Dat impliceert nog niet dat men de tegenstanders nu helemaal vrij spel zou laten in de openbare school, wel 
integendeel. Het is duidelijk dat de katholieke partij de expansie van het openbaar onderwijs allesbehalve 
aanmoedigde. Verder werd op het principiële niveau zo weinig mogelijk toegegeven wanneer het ging om 
de exclusieve status die het godsdienstonderwijs in het openbaar lager onderwijs had verworven. Dat mocht 
blijken wanneer na de eerste wereldoorlog stemmen opgingen om daar een reële keuzemogelijkheid te 
introduceren, namelijk onder de vorm van een les niet-confessionele moraal voor die leerlingen die van het 
katholiek godsdienstonderricht waren vrijgesteld. In het kader van de onderhandelingen over de verhoging 
van de toelagen aan het katholiek lager onderwijs werd de introductie van “een” cursus moraal op het niveau 
van het lager onderwijs – de precieze vorm werd niet echt aangegeven – door de linkerzijde naar voor 
geschoven als een mogelijke compensatie. De optie ten voordele van een leergang als alternatief voor de 
godsdienstles stuitte evenwel op een formele en onverzettelijke afwijzing door het episcopaat voor wie elk 
onderscheid tussen moraal en geloof –,het katholieke, wel te verstaan – volkomen uit den boze was. In 1921 
kwam er uiteindelijk niet meer uit de bus dan een algemeen, inhoudelijk bovendien weinig zeggend vak voor 
alle leerlingen, ongeacht of zij van de godsdienstles waren vrijgesteld of niet. En zelfs die hoogst bescheiden 
innovatie werd door de kerkelijke instantie met nauwelijks verholen vijandigheid bekeken.

Op weg naar verandering
Wat betreft het officieel middelbaar onderwijs, lagen de zaken iets complexer. Indien het aantal openbare 
scholen waar nog godsdienstlessen werden gegeven vooral na 1881 sterk was gedaald, dan bracht de 
ommekeer van 1884 niet meteen een verandering in dit register. Pas in 1888 werd dit dossier weer naar 
boven gehaald onder impuls van Charles Woeste. Die wilde de minister aanzetten om de bestuursbureaus 
van de scholen weer te doen overgaan tot de uitnodigingen van de cultusbedienaren om godsdienstlessen te 
komen geven, ongeacht of dit nu onder vorm van een conventie stijl 1853 gebeurde of niet. De resultaten van 
de operatie waren in eerste instantie erg uiteenlopend, afhankelijk van de ingesteldheid van de betrokken 
bestuursbureaus dan wel van de bisschop of de plaatselijke geestelijkheid, maar na enige tijd kreeg de 
wederinvoering van de godsdienstles geleidelijk een wat vastere vorm, niet toevallig weer vooral in het 
midden van de jaren 1890. Het is overigens opmerkelijk dat de aloude reserves tegen de “gemengde” school 
nu plaats hadden gemaakt voor een stilzwijgend aanvaarden van een zekere graad van feitelijke pluralisme, 
zoals dat reeds door de wet van 1850 was voorzien. De organisatie van lessen joodse godsdienst – voor 
het eerste in 1889 in Arlon; nadien was het wachten tot 1911 voor een tweede aanstelling in Antwerpen – 
gaf aan dat er toch een zekere verschuiving was vast te stellen, weze het dan vooral in de marge. Het is 
opmerkenswaard dat er voor de protestanten de facto nog geen dergelijke leergang kwam. 

In het openbaar middelbaar onderwijs zou men hoe dan ook op een iets grotere levensbeschouwelijke 
openheid moeten blijven wachten tot na de Eerste Wereldoorlog. De organieke wetgeving bood daar toen 
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de mogelijkheid om een stuk verder te gaan dan in het lager onderwijs. Niet zolang na de introductie van 
de algemene cursus moraal in de lagere school, werd ook op middelbaar niveau een cursus moraal in het 
programma ingeschreven, maar ditmaal wel degelijk in termen van een alternatief voor die leerlingen die van 
het godsdienstonderwijs waren vrijgesteld. Een volwaardige keuze tussen gelijkwaardige vakken was het 
vormelijk gesproken nog niet, maar feitelijk was dat wel de richting die werd ingeslagen. Het reglement voor 
athenea en rijksmiddelbare scholen dat de liberale minister Nolf in 1924 uitvaardigde, verruimde dus het intern 
pluralisme en bood meteen ook het kader voor een bescheiden opening naar de protestanten toe. Op termijn 
zou evenwel vooral de introductie van die onafhankelijke cursus moraal een essentieel gegeven blijken. Met 
de aanstelling van specifieke leerkrachten en met de vastlegging van een programma, kwam – traag en ook 
weer min of meer in de marge – een alternatieve levensbeschouwelijke cultuur tot stand in de openbare 
school. In 1948 kwam er dan uiteindelijk een wet die een meer volwaardige keuze tussen godsdienst en 
niet-confessionele zedenleer aanbracht (daarvoor waren dan weer andere toegevingen gedaan aan de vrije 
school, maar dat is hier niet het onderwerp). Daarmee was evenwel de problematiek van het intern pluralisme 
in het openbaar lager onderwijs nog niet van de baan. De aanhechting van voorbereidende afdelingen bij 

het – sterk in expansie zijnde – rijksmiddelbaar onderwijs bood ternauwernood een oplossing want men 
hanteerde daarvoor dezelfde wettelijke stipulaties als voor de gemeentelijke lagere scholen. Wanneer in 
1954 de socialistisch-liberale regering Van Acker aantrad, had men misschien een grondige aanpak kunnen 
verwachten, maar daarvan kwam niets in huis. De omstreden wet Collard van 1955 – door de tegenstanders 
afgedaan als een diabolisch instrument tot de-christianisering … – hield de regelgeving inzake het verplicht 
godsdienstonderricht met vrijstellingsmogelijkheid immers integraal in stand en wel voor het geheel van het 
openbaar lager onderwijs. Pas op het einde van de legislatuur waren er plannen om daaraan wat te doen, 
maar uiteindelijk is Collard hier niet meer toe gekomen.

Het schoolpact
Ondanks het in de eerste jaren na Wereldoorlog II sterk opgeld doende vertoog rond het “pluralisme” van 
de samenleving en de rechten die een burger daaraan moest kunnen ontlenen uit hoofde van het respect 
voor zijn overtuiging en voor zijn eventueel daaraan verbonden educatieve keuzes, zou het dus duren 
tot het schoolpact van 1958 vooraleer het intern pluralisme in het levensbeschouwelijk educatief aanbod 
van het openbaar onderwijs werd veralgemeend. Zowel voor het rijksonderwijs als voor de scholen van 
gemeenten en provinciën werd het voortaan regel dat de leerlingen, voor alle onderwijsniveaus en types 
na de kleuterklas, de keuze zouden krijgen tussen godsdienstlessen van de erkende erediensten en een 
cursus niet-confessionele zedenleer. Voor het lager onderwijs was dat ontegensprekelijk een belangrijke 
doorbraak, waarvan vooral – maar niet exclusief: men herinnere zich de constellatie in de stedelijke scholen 
van bv. Antwerpen – de niet-katholieken zouden kunnen genieten. Een veralgemeende neutraliteit van het 
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openbaar onderwijs werd daarmee evenwel nog niet bereikt. 
Indien de rijksscholen inderdaad neutraal moesten zijn 
(bovenop de in het pact vervatte twee derden regel 
voor de diploma’s van de leerkrachten, zou de precieze 
inhoudelijke betekenis ervan worden vervat in de – niet 
geheel onomstreden – neutraliteitsverklaring van 1963), dan 
was zulks niet het geval voor het gemeentelijk en provinciaal 
onderwijs, spijts de verplicht aan te bieden opties godsdienst 
/ moraal. Overigens moet hier worden opgemerkt dat de 
organisatorische onderbouw van de levensbeschouwelijke 
vakken niet helemaal dezelfde was. Daar waar de erkende 
erediensten zelf instonden voor uitbouw en toezicht van de 
lessen en ook hun leerkrachten mochten voordragen, was 
dit voor de niet-confessionele zedenleer niet het geval. De 
leerkrachten in kwestie werden door de minister aangesteld 
zonder enige tussenkomst van de levensbeschouwelijke 
stroming(en) die zich in deze cursus konden terugvinden. 
Hooguit was er de regel die in het schoolpact was voorzien 
en die stelde dat de betrekkingen bij voorkeur moesten 
worden toegekend aan leerkrachten met een diploma van 
een niet-confessionele instelling, liefst ook aan leerkrachten 
die zelf niet-confessionele zedenleer hadden gevolgd.

Medio jaren ’80 is dit stelsel onder groeiende druk komen 
te staan – in Vlaanderen veel meer dan in de Franse 
gemeenschap. Die verandering moet allicht worden bekeken 
in haar samenhang met een complex in elkaar vervlochten 
reeks maatschappelijke en institutionele ontwikkelingen. De 
volgende factoren lijken ons hier van belang: de toenemende 
secularisering van de samenleving, de tendensen tot 
ontzuiling, de erkenning van andere erediensten zoals de islam (in 1974) en van de niet-confessionele 
gemeenschap (in 1993), de diversificatie van en ook binnen de levensbeschouwelijke groepen, het stilaan in 
vraag stellen van de interne en/of de representatieve structuren van de erkende erediensten, tot op zekere ook 
de impact van de staatshervorming. We kunnen hier niet ingaan op alle consequenties van deze ontwikkelingen 
en beperken ons tot de cursus NCZ. Een belangrijke vaststelling welke dienaangaande moet worden gedaan 
is de herschikking waarbij de niet-confessionele zedenleer in zijn organisatorische onderbouw dichter is gaan 
aanleunen bij de lessen van de erkende erediensten. Daar waar het voor de niet-confessionele zedenleer, in 
tegenstelling tot de erediensten, de minister zelf was die leerkrachten aanstelden, toezicht organiseerde en 
dies meer, is de georganiseerde vrijzinnigheid – in Vlaanderen, nota bene – ook de positie van “hoofd van 
eredienst” gaan opeisen, een ambitie die overigens naadloos aansloot bij de eis tot grondwettelijke erkenning 
als levensbeschouwelijke gemeenschap, evenwaardig met de erkende erediensten. 

In 1993, kort na de grondwettelijke erkenning,  werd de Raad voor Inspectie en Begeleiding niet-confessionele 
Zedenleer (RIBZ) opgericht die tot op zekere hoogte de positie als “hoofd van eredienst” op zich nam (er bleven 
enkele verschillen bestaan). Tijdens de eerste werkingsjaren van de RIBZ was het er één van de prioriteiten 
om de raad zo samen te stellen dat deze zo representatief mogelijk zou zijn, onder meer door niet alleen de 
vrijzinnige organisaties maar ook de ouders een vinger in de pap te geven. Deze representativiteitskwestie was 
zonder meer cruciaal te noemen. Dat bleek enige tijd later, wanneer de problematiek van de representativiteit 
van het hoofd van eredienst voor het geheel van de levensbeschouwelijke stroming die hij ambieerde van 
levensbeschouwelijke vakken te bedienen in het openbaar onderwijs. Het was niet bij de vrijzinnigen dat de 
problematiek zich stelde, maar wel bij de protestanten. Dit val evenwel buiten ons thema.

Vrijstellingen
Het is niet onbelangrijk is ook even stil te staan bij hoe de cursus NCZ zich de laatste decennia plaatst binnen 
het keuzegegeven dat aan het einde van de jaren 1950 door het schoolpact werd vooropgesteld. De cursus 
niet-confessionele zedenleer werd, ondanks de vrijzinnige subcultuur die er zich omheen ontwikkelde in de 
jaren na zijn veralgemening, het karakter van een “restcursus” toegemeten, waar al diegenen terecht konden 
die geen plaats vonden in de godsdienstlessen van de erkende erediensten, dus niet alleen de uitgesproken 
vrijzinnige leerlingen. Indien leerplannen of klaspraktijk te nadrukkelijk een vrijzinnig humanistische optiek 
zouden vertolken, dan stelde dat minstens potentieel een probleem voor ouders en leerlingen met een 
andere (niet erkende) of een vagere levensbeschouwelijke identiteit. Deze kwestie voor de het startpunt 
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voor de uitbouw van een belangrijke jurisprudentie door de Raad van State, die de beleidsmakers meteen 
dwong om de organisatie van de levensbeschouwelijke vakken in het openbaar onderwijs globaal bij te 
stellen en dus zeker niet alleen wat betreft de cursus niet-confessionele zedenleer. De bal ging aan het 
rollen in 1985 met het intussen klassiek geworden arrest Sluijs. De fundamentele vraag die zich hier stelde 
was of de schoolpactregeling een recht op dan wel een plicht tot keuze inhield wat betreft de set aan 
levensbeschouwelijke vakken die door de openbare school werd aangeboden, hetgeen zich dus al of niet 
zou kunnen vertalen in een recht op vrijstelling. De ruimte ontbreekt ons hier om de juridische argumenten 
van de Raad van State gedetailleerd te ontleden, maar er moet wel op gewezen worden dat supranationale 
rechtsnormen – het Europees verdrag voor de rechten van de mens, meer in het bijzonder – een essentieel 
motief vormden voor een arrest dat verder aan duidelijkheid niets te wensen overliet. Sluijs, die vrijstelling 
verzocht omdat de inhoud van de lessen niet-confessionele zedenleer hem niet beviel, kreeg zijn zin en kon 
dus de vrijstelling afdwingen die de minister hem had geweigerd. 

Indien sommigen toen even vreesden dat de (Vlaamse) christen-democratische minister na deze uitspraak 
de cursus niet-confessionele zedenleer zou viseren, dan bleek die vrees niet helemaal gegrond, omdat 
zo’n recht op vrijstelling evengoed de andere levensbeschouwelijke vakken zou kunnen treffen: in een 
maatschappelijk bestel waar secularisering en groeiende levensbeschouwelijke onverschilligheid steeds 
meer opgeld deden, zouden de lessen katholieke godsdienst al even goed in het vizier kunnen komen. CVP-
Minister Coens reageerde op de gestelde problematiek door de vrijstellingsmogelijkheid tijdelijk te voorzien 
via rondzendbrief en in afwachting van een herstelde plicht tot keuze trachtte hij – onder meer door een 
herschikking van de gehanteerde terminologie in het programma – het restkarakter van de cursus niet-
confessionele zedenleer weerom in te stellen. Intussen zou het constitutioneel kader van deze problematiek 
overigens eranderen. Met de grondwetsherziening van 1988 en herziening van het toenmalige artikel 17, 
thans 24, werd voor de openbare school voorzien dat er keuze moest zijn tussen godsdienstlessen van de 
erkende erediensten en niet-confessionele zedenleer en voorzag verder ook een algemeen geformuleerd 
recht op morele en godsdienstige opvoeding tot het eind van de leerplicht. De grote vragen bleven daarmee 
evenwel open. Het ging daarbij trouwens niet enkel om de problematiek recht/plicht, maar evenzeer om de 
beperking tot de erkende erediensten. 

Hoezeer dit opnieuw voor moeilijkheden zou zorgen, bleek al snel nadien. De socialistische staatssecretaris 
Van Den Bossche stelde op basis van de aanpassingen die in de Coens-periode waren ingezet de plicht weer 
in, maar stuitte in 1990 opnieuw op de Raad van State. Met het arrest Vermeersch vernietigde de Raad van 
State opnieuw de weigering van vrijstelling. Ditmaal was het echter niet langer de cursus niet-confessionele 
zedenleer die in het vizier kwam, maar wel het hele systeem. Het ging immers om de aanvraag tot vrijstelling 
door ouders die als Jehovah’s getuigen niet behoorden tot een erkende eredienst en bijgevolg geen plaats 
vonden in het constitutioneel voorziene keuzepakket. Indien in het arrest Vermeersch nog sprake leek te 
zijn van een omstandige motivatie van de vrijstellingsaanvraag – in casu door een expliciete affirmatie van 
een levensbeschouwelijk toebehoren: een uiterst betwistbare vereiste gelet op de meest essentiële regels 
ter bescherming van het privé leven en de gewetensvrijheid – dan maakte de Raad van State middels het 
slechts kort daarop gevelde arrest Davison (1991) ook een eind aan alle onduidelijkheid over die omstandige 
motiveringsplicht. In 1997 werd het recht op vrijstelling overigens nadrukkelijk opgenomen in het decreet 
basisonderwijs. Alle verdere ministeriële pogingen om de soepele vrijstelling weerom te gaan beperken 
zijn uiteindelijk op niets uitgelopen, integendeel zelfs. Met een omzendbrief (2002) en een besluit van de 
Vlaamse regering (2004) werd deze constellatie bevestigd en kwam men in Vlaanderen dus definitief terecht 
bij van wat Adriaan Overbeeke einde jaren 1990 al omschreef als “vrijstelling-op-verzoek”. Daarmee wordt 
natuurlijk nog aan het grondwettelijk voorziene aanbod niet geraakt, maar het stelt wel een aantal evidenties 
van weleer in vraag. De recente debatten omtrent de vervanging van de bestaande levensbeschouwelijke 
vakken door een cursus over levensbeschouwingen voor alle leerlingen samen gaan daarin nog een stap 
verder. Dit is evenwel een problematiek die een aparte studie verdient.

Een belangrijke vaststelling is de herschikking waarbij de niet-
confessionele zedenleer in zijn organisatorische onderbouw dichter 
is gaan aanleunen bij de lessen van de erkende erediensten. “
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Over de seculiere staat, de vrije levensbeschouwelijke markt 
en onderwijs: waarom een  assertiever secularisme nodig is

Alain Vannieuwenburg

De plaats van religie in de publieke sfeer, de verhouding tussen religie en de constitutionele liberale 
democratie, het geweldspotentieel van religies, de relatie tussen rede en religie … wij worden regelmatig 
geconfronteerd met religie gelieerde vragen. Zoals Leezenberg¹ stelt: de verhouding tussen redelijk 
denken en religieus leven en beleven, houdt de gemoederen bezig. Deze hernieuwde zichtbaarheid is een 
interessante ontwikkeling². De hoorzittingen in de Kamer³ ⁴ en het colloquium⁵ begin 2016 in de Senaat, 
over het specifieke van onze samenleving, de fundamentele grondwaarden ervan en het al dan niet opteren 
voor een grondwettelijke preambule en het versterken van een grondwetscultuur, zijn tekenend hiervoor. Het 
gesprek hieromtrent aangaan is niet evident. Beschuldigden sommigen Dewael⁶ niet van fundamentalisme?

Ik wil u enkele bedenkingen aanreiken die u hopelijk stof geven tot verder reflecteren. De eerste heeft betrekking 
op het “seculiere” karakter van onze samenleving. Mijn visie is dat wij ons in West-Europa momenteel in 
een comfortabele eilandpositie bevinden. Het secularisatieproces is echter geen onomkeerbare beweging, 
laat staat dat er zoiets zou bestaan als een universalisering van het seculiere. De uitdagingen zijn velerlei. 
Larry Siedentop⁷ stelt het explicieter: “Europe is in the midst of an undeclared “civil war” - a struggle that 
has been boiling away since the 18th century. It is a “war” between religious believers and secularists”.

Het tweede aandachtspunt heeft betrekking op het dispuut tussen voor- en tegenstanders van accommo-
datie, tussen inclusionisten en exclusionisten, en de plaats van de liberale democratie in dit alles⁸. De voor-
standers van een politiek en moreel secularisme wordt verweten te lijden aan “difference blindness”. De 
“difference sensitive” – aanpak wordt door de voorstanders van het pluralistisch model naar voor geschoven 
als pragmatisch en politiek te verkiezen boven het laïcistisch model. Het volstaat ter illustratie hiervan te 
verwijzen naar de voostellen van de Commission Stasi.⁹ Velen, waaronder Cliteur, worstelen met dit cultuur-
relativisme en communautarisme¹⁰.

De derde overweging vertrekt van de insteek dat een sterke grondwetscultuur niet dépassé is. Het 
gevaar bestaat dat de overheid, door het verder officialiseren van particulariteiten, nog meer dan nu 
het geval is, geconfronteerd zal worden met de groei van communauteiten¹¹ (volgens sommigen te 
zien als een nieuw postnationaal burgerschap), die, gesterkt door de erkenning van de diversiteit in de 
wet en het beroep doen op mensenrechten, religiante uitzonderingen zullen eisen. De “grondwettelijke 
identiteit” verwerpt groepsidentiteiten, corporaties, specifieke voorkeuren, privileges … Welke rol is 
weggelegd voor het onderwijs? Ik pleit voor aandacht voor grondwetspatriottisme in het onderwijs.

Aandachtspunt 
Religie en moderniteit werden gezien als elkaars opponenten. De invloed van religie op de 
samenleving zou, aldus de seculariseringsthese, verminderen. Religie zou worden teruggedrongen 
naar de private sfeer, zelfs geheel verdwijnen. Zowel op empirisch als theoretisch vlak is kritiek op 
de seculariseringsthese mogelijk. Hebben de sociale wetenschappen de veerkracht en de sterkte van 
het “hemels baldakijn” onderschat?

Het seculariseringsproces werd aangevat in de periode tussen de zestiende en de achttiende eeuw. De 
godsdienstoorlogen, het naasten van kerkelijke goederen, het afschaffen van kloosterorden, de hervormingen 
onder Maria Theresia en Jozef II, het verdwijnen van het Ancien Régime, de grondige hervormingen 
tijdens de Franse revolutie met het “Décret  sur la constitution civile du clergé”, het “Décret sur la liberté 
des cultes” en de “séparation des Eglises et de l’Etat”¹² in Frankrijk in 1905, zijn enkele van de bekendste 
momenten. Bij ons kan worden verwezen naar het afbakenen van de invloedssferen via de consensus 
van schoolpact en cultuurpact, de versnelde ontkerkelijking sinds de zestiger jaren van de 20ste eeuw. 

Voormelde positivistische visie, niet wars van enig pedagogisch optimisme, waarbij de wetenschappelijke kennis 
de religieuze en metafysische oordelen zou verdringen heeft gedurende geruime tijd het denken over de rol en 
de plaats van religie in de samenleving gekenmerkt. Belangrijkste protagonisten van de seculariseringsthese 
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waren Durkheim en Weber. Marx (de opiumtheorie), Feuerbach 
(de projectietheorie) en Freud (de neurosetheorie) illustreren 
wellicht het best hoezeer religie in de vuurlinie kwam te liggen. 

Meer en meer wordt gevraagd afstand te nemen van de klassieke 
sociologische “dogma’s” wanneer men het “religieuze” onderzoekt. 
Concepten zoals neosecularisering (Chaves), desecularisatie 
(Berger) of postsecularisatie (Habermas) vinden ingang¹³. 

Casanova¹⁴ ¹⁵ onderscheidt drie vormen¹⁶ van secularisering. De 
eerste vorm is de ontkerkelijking. De tweede vorm, refererend 
naar Weber, is te zien als het proces van maatschappelijke 
differentiatie waarbij politiek, staat en economie verzelfstandigen. 
De derde vorm ziet secularisering dan weer als een 
individualisering, een privatisering van het religieus beleven. Ik 
zal deze drie vormen onder de loep leggen bij het beoordelen 
van de seculariseringsthesis. Religie wordt benaderd vanuit 
zijn drie dimensies: overtuiging, beleving en praktijk, met, om 
pragmatische redenen, bijzondere aandacht voor de praktijk. 

Literatuuronderzoek laat toe te bevestigen dat er op Europees 
vlak een secularisering aan verschillende snelheden te 
onderkennen is. Europa is als “eenheid” immers moeilijk te 
vatten wanneer het er op aan komt de secularisatiegraad van de 
lidstaten te bepalen. Boulard¹⁷ wees er enkele decennia geleden 
al op dat men er in Europa grote geografische verschillen 
bestaan op het vlak van participatie en maatschappelijke 
invloed van het christendom. Hij benadrukte dat die verschillen 
zelfs groter waren dan de sociale of politieke tegenstellingen.

Roland Campiche¹⁸, wiens werk zich onder andere op Zwitserland toespitst, acht het noodzakelijk om 
de klassieke concepten (“secularisering”, “privatisering” van het religieuze, “uittreding”) te vervangen 
door concepten die beter in staat zijn om de mutatie van het religieuze te vatten. Hij refereert hierbij naar 
“desinstitutionalisering” dit is een verlies aan greep van de klassieke religieuze instellingen op de samenleving 
en het individu (gevolg van de kritische houding en het verwerpen van de “prêt à croire”), de “terugkeer 
van het religieuze” (het religieuze trekt nog steeds aan, er ontstaan nieuwe religieuze bewegingen) of de 
“individualisatie” van het geloof en de religieuze praktijk (met als gevolg een waziger worden van de sociale 
rol van religie) en de “pluralisatie” van de religie (o.a. gevolg van de immigratiestromen). 

Wat België betreft, geven onderzoeken aan dat er sinds decennia sprake is van een desaffiliatie en 
een daling van de kerkpraktijk. Vooral de generaties geboren na 1968 geven een hoog percentage 
onkerkelijken aan. Koen Abts spreekt in dit verband van  een generatie gekenmerkt door “afwezige 
kerkelijke socialisatie”. Uit onderzoek blijkt echter ook dat, terwijl de kerkpraktijk zelf sterk daalt, de 
deelname aan het (in de marge van de kerk opererende) verenigingsleven niet achteruit gaat en 
zelfs stijgende is. De kerk heeft als instelling trouwens nog steeds een grote invloed op deze onkerkse 
gelovigen. De onderzoekers stellen ook een “spillover–effect” vast, d.w.z. participatie in een netwerk 
verhoogt de kans op participatie in andere netwerken. De priesters, de professionele krachten, verdwijnen 
maar worden afgelost door een actieve groep (al dan niet bezoldigde) “leken”. Overgangsrituelen blijven 
goed stand houden. Wel zijn er geografische verschillen wat deelname aan misvieringen, doopsels, 
communievieringen, huwelijken en begrafenissen betreft. De resultaten van een onderzoek uit 2009 in 
opdracht van de Bisschoppenconferentie naar de kerkpraktijk in België zijn wat dat betreft verhelderend.¹⁹   

Het aantal sektarische groepen neemt ook toe. Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse evangelische kerken 
kloppen aan de poort van de organen die de protestantse eredienst vertegenwoordigen. De groeiende Poolse 
aanwezigheid heeft een impact op de deelname aan de katholieke eredienst en op het aantal leerlingen 
katholieke godsdienst. Het Boeddhisme zoekt definitieve erkenning.²⁰ Ook op het vlak van de religieuze 
praktijken zorgen migraties voor diversiteit. Dit heeft een invloed op aanwezige denominaties. Niet erkende 
religies²¹ manifesteren zich en laken de erkenningspolitiek. Hardleerse, conservatieve groepen duiken op 
naast nieuwe religieuze bewegingen, esoterische groeperingen, parodiereligies en omzeilingsreligies²². 

Campiche²³ benadrukt dat religie als institutie aanwezig blijft: er is een deelname aan de vieringen, er is 
het behoren tot een religieuze gemeenschap, er is het geloof in een hoger iets, het “ietsisme”. Ook is vast 
te stellen dat religie een “publieke dienst” is geworden. Daarnaast is er de “universele” dimensie van het 
geloven. Een universele dimensie waarbij het syncretisme (New Age, Wereldraad der Kerken…) opvalt. 

Alain Vannieuwenburg is ethicus en 
promovendus aan de universiteit van Leiden.

Het actief secularisme is het beste 
recept voor een samenleving waarbij 
levensbeschouwingen vreedzaam naast en 
met elkaar kunnen samenleven.

WAT?

WIE?



20

bl
ijf

 b
ij 

de
 le

s

Het zou fout zijn te concluderen dat er sprake is van 
een onverschilligheid ten opzichte van het religieuze. 
Het lijkt er op dat in plaats dat godsdienst “iets doet” 
met de mensen, het veeleer zo is dat de mensen “iets 
doen” met religie. De nieuwe religieuze bewegingen 
stellen het bestaan van grenzen tussen de seculiere 
en de religieuze werkelijkheid in vraag. Religies lijken 
onderworpen aan een soort hybridisatie. Er is een 
desinstitutionalisering, een individualisering en een 
pluralisering van het “geloven”. Karel Dobbelaere²⁴  
wees er op dat men kon vaststellen dat er sprake is 
van “ongeloof en religie à la carte”, (hij sprak over 
een “pick and choose religion”) en dit vooral bij de 
jongere generaties. Als oorzaak hiervoor verwees hij 
o.a. naar het ontstaan van een religieuze markt²⁵  met 
naast de oude sekten, nieuwe religieuze bewegingen 
die zich hebben weten aan te passen aan de 
geseculariseerde wereld. Spiritualiteit beconcurreert 
godsdienst. Er is “un marché religieux”.²⁶  

Er is geen sprake van een verminderde politieke 
en sociale invloed van religies. De zogeheten 
seculariseringstendens binnen de kerk  –  ik verwijs 
naar de socioloog Hellemans²⁷ – moet zelfs eerder 
als een moderniseringstendens worden gezien. De 
christendemocratie als politieke stroming in al zijn 
geledingen, oefent nog steeds een grote invloed 
op de moderne politieke en sociale organisatie. 
De overheid is daarenboven niet langer de enige 
toezichthouder. De overheid als regulator staat naast 

het  religieus correcte (religie te zien als de kristallisatie van gedeelde waarden) waarbij een evenwicht wordt 
gezocht tussen de religie als geloof en praktijk en het ethos van de open pluralistische samenleving. De 
publieke ruimte wordt op een aangepaste manier ingevuld.

In Europa zijn er weinig lidstaten die er zich op kunnen beroepen een volledige scheiding tussen religie en 
staat te hebben. Yves Bizeul²⁸ ziet op het Europese continent twee seculariseringstendenzen. Enerzijds 
is er de harde seculariseringstendens (Frankrijk), terwijl in de Anglo-Saksische landen er eerder een 
zachte seculariseringstendens te zien is. De toenemende religieuze en culturele diversiteit heeft het aantal 
buitenwereldse referenties echter enkel maar vermeerderd.

De erosie verliep niet overal op dezelfde wijze en aan dezelfde snelheid. De verstrengeling is in veel landen 
overduidelijk. Er zijn de landen met een staatsgodsdienst, er is Groot-Brittannië waar het  staatshoofd 
zelf hoofd van de kerk is, er zijn die landen waar de overheidssector op het vlak van het onderwijs, de 
verzorgingssector maar ook in de media, aan kerkelijk gelieerde middens een sterke concurrent hebben. Wie 
herinnert er zich niet de moeizame totstandkoming van het Verdrag van Lissabon²⁹. Europese instellingen 
onderhouden op grond van artikel 17 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese een “open, 
transparante en regelmatige” dialoog met kerken en niet-confessionele organisaties. Religieuze autoriteiten 
hebben een bevoorrechte toegang. Deze pre–legislatieve startpositie moet zorgen baren. 

Er worden, zo blijkt uit de Eurobarometers³⁰ ³¹ ³² ³³, belangrijke verschillen naar overtuiging, beleving en 
praktijk vastgesteld tussen de diverse lidstaten van de Europese Unie. In bepaalde landen van voornamelijk 
protestantse signatuur (Nederland³⁴, Denemarken en Zweden) is een afscheid nemen van het traditionele 
geloof in een godheid vast te stellen. Dit is zeker zo in landen met een seculiere traditie. Hierbij wordt 
verwezen naar België en Nederland. Deze ontwikkelingen staan dan weer haaks op dat wat men aantreffen 
kan in landen zoals Griekenland, Cyprus, Portugal of Ierland. De onderzoekers benadrukten dat in deze 
landen er een “ affirmation of traditional religious beliefs” is en verklaren dit door te verwijzen naar de historisch 
gegroeide situaties. Er is ook een herleving van het religieuze in die landen die gedurende meerdere decennia 
onderworpen waren aan het communistisch regime: Polen, Kroatië en Slowakije. Andere vaststelling is dat 
er in bepaalde (protestantse) landen zoals Zweden, Estland of Denemarken er een stijgend geloof in een 
“levenskracht”, een  “new kind of religion”, is te zien. Zwitserland scoort vrij hoog op het vlak van persoonlijke 
religiositeit. Katholieke landen zijn religieuzer te heten dan de protestantse landen. Geloof en ongeloof zijn 
niet langer gescheiden domeinen, veel mensen zijn “zoekende”. 
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Gert Pickel, auteur van de in 2013 gepubliceerde “ReligionMonitor”³⁵ van de Duitse BertelsmannStiftung, 
hierbij onder meer refererende naar Casanova, betoogt dan ook dat wanneer men het over secularisme 
heeft, men te zeer op Europa focust: “Where religion is concerned, Germany and Europe are on a path that 
is not representative of other parts of the world.” 

Twee derde van de wereldbevolking is religieus, zo blijkt uit een uitgebreide studie uit 2015 van WIN/
Gallup³⁶, waarvoor 63.898 mensen in 65 landen werden ondervraagd. Dit onderzoek bevestigde ook de 
eilandpositie van West - Europa. België zou een van de minst religieuze landen zijn: 30% is niet-religieus 
en 18% atheïst. De situatie is in Nederland nog uitgesprokener. Het minst religieuze land van Europa is 
Zweden. De onderzoekers merken evenwel ook op dat migratiestromen en zeker de  aanwezigheid van een 
groeiende moslimgemeenschap, in West-Europa, maar ook in de rest van de wereld, voor een shift zal zorgen. 

Een rapport van het Pew Research Center³⁷, verschenen begin 2015, draagt, niet zonder reden, de 
veelbetekenende subtitel: “Why Muslims Are Rising Fastest and the Unaffiliated Are Shrinking as a Share of 
the World’s Population.” Alle grote religieuze stromingen – met uitzondering van het Boeddhisme – zullen de 
komende decennia groeien, terwijl het aantal mensen dat niet religieus is, afneemt. Door het Pew Research 
center³⁸ werd in 2015 ook het onderzoeksrapport “America’s Changing Religious landscape” vrijgegeven. 
Amerika is, met zijn “wall between church and state” een interessante casus. In tegenstelling tot Europa waar, 
in een beperkt aantal landen, het aantal “secularisten” generatie na generatie sterker aanwezig is, is in de 
Verenigde Staten  momenteel geen sprake van een  “generational turnover”. De “wall between church and state” 
heeft niet bijgedragen tot een opvallende ontkerkelijking, maar wel tot een grotere dynamiek en diversificatie. 

Samengevat
West-Europa neemt wat secularisering en seculariteit een eilandpositie in. Religies verdwijnen niet, bieden 
weerstand tegen het privatiseren en eisen een dominantere plek in het publieke domein. Religie heeft in 
vele landen nog steeds een dominante publieke rol. Zowel op empirisch vlak als op theoretisch vlak dient 
genuanceerder gedacht over de seculariseringsthese.

Religie transformeert zich. Multipele, permanent wijzigende, post-moderniteiten conditioneren een toename 
van seculiere invloed binnen Europa en in de wereld. De secularisatie op institutioneel niveau loopt dus niet 
steeds parallel met een secularisatie op individueel vlak.

Het publieke en het private domein transformeerden. De publieke sfeer is bovendien overtransparant 
geworden. Casanova³⁹ ziet drie soorten: de staat, de politieke samenleving en de burgerlijke samenleving. 
Bepaalde religies respecteren de scheiding tussen kerk en staat, maar eisen het recht op om tussen te 
komen in de openbaarheid van de burgerlijke samenleving. Mede door de globalisering verhoogden religies 
hun aanwezigheid en alomtegenwoordigheid. 

En misschien moet ook nagedacht worden over dat wat religie genoemd kan worden. Om van de Donck en 
Plum⁴⁰ te citeren: wat is de bestuurlijke betekenis van het feit dat religie steeds minder en minder duidelijk en 
gezaghebbend kan worden gesitueerd?”

Aandachtspunt
De terugkeer van het religieuze, onder welke vorm dan ooit, nodigt de liberale democratie uit na 
te denken over de plaats en doorwerking van zingevingssystemen. Arresten van nationale en 
internationale gerechtshoven confronteren ons met de moeilijkheden om seculiere waarden, die door 
alle of dan toch door veel mensen gedeeld kunnen worden, hoog te houden. 

Zingevingssystemen, vrij van absolute waarheidsaanspraken en machtsstreven, verkeren naast proselitische 
systemen die vaak de eerdere afspraken tussen het private en het publieke domein verwerpen. Uit vrees 
van intolerantie beschuldigd te worden laten we getijen. Redelijke aanpassing op de werkvloer, religieuze 
symbolen in verkiezingslokalen of recentelijk nog, het ingaan op de vraag om geen vrouwelijke pro deo 
advocate te krijgen⁴¹, zijn slechts enkele voorbeelden.

De lekenstaat relativeerde identiteiten, standpunten en overtuigingen op correcte wijze. Er is immers geen 
constructie mogelijk waarin allerhande revindicaties op dezelfde wijze gelding kunnen krijgen. Schoo⁴²   
onderlijnde dit heel duidelijk toen hij stelde dat de beginselen van de moderne rechtsstaat een inclusief 
burgerschap en natiebesef mogelijk maakten, waarin religieuze of lokale loyaliteiten geen allesoverheersende 
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rol meer speelden. De diversiteit aan overtuigingen zorgt voor een diversiteit aan gevoeligheden. Discussies 
zijn vaak politiek, maatschappelijk en emotioneel sterk geladen. Denken we maar aan de discussie over 
inclusieve en exclusieve neutraliteit. Het komt dan ook de rechter toe om religie te positioneren in een zich 
permanent wijzigende context waarin grondrechten meer en meer tussenkomen⁴³. En soms heeft deze het 
er moeilijk mee. Ik verwijs naar de zaak “Lautsi versus Italië”⁴⁴.

In een in 2005 gepubliceerd werk⁴⁵, waarin Habermas de relatie tussen naturalisme en religie onderzoekt, merkt 
hij op dat onze tijd gekenmerkt wordt door twee conflictgenerende ontwikkelingen die de civiele samenleving 
uitdagen⁴⁶. Enerzijds is er wat hij de naturalistische strekking heet. Zij is het kind van de Verlichting. Voor 
de aanhangers ervan is de gehele werkelijkheid en dus ook het individu onderzoeksobject. Habermas 
merkt echter ook op dat er een heropleving van het religieuze te merken is. Deze herbetovering is, dixit 
Habermas, een reactie tegen dit naturalisme. Religie is voor velen een houvast. Instrumentele rationaliteit, 
instrumentalisering van de wetenschap en vervreemding, als collaterale schade van de modernisering 
worden bekritiseerd. Er is het aanvoelen dat de seculiere rede iets mist. N.a.v. een debat van de Siemens 
Stiftung stelde hij dat dat secularisten de religie serieus moet nemen⁴⁷. De heropleving van de religie en het 
religieuze fundamentalisme zijn voor Habermas gevolg van een te snelle modernisering en een gebrek aan 
compensaties. Er bestaan, dixit Habermas, in onze (post)moderne samenleving diverse wereldbeelden en 
levenbeschouwingen die elk op hun manier omgaan met de werkelijkheid. Er moet worden gezocht naar de 
consensus. Dit is de verlichte democratische consensus: de overheid moet de aanspraken van het seculiere 
naturalisme en van de religie eenzelfde gewicht geven. 

Habermas pleit dus voor een zich herpositionerende overheid die zich op gelijke afstand van het seculiere en 
van het religieuze beweegt. Vermeden moet worden dat het seculiere de religie wegdrumt. Zowel de seculiere 
rede als het religieuze moeten cognitieve aanpassingen doorvoeren. Het primaat van de seculiere rede 
moet, in deze ideale democratische samenleving plaats maken voor een post-seculier tijdperk, een “post–
seculiere samenleving”. De erfgenamen van het verlichtingsdenken moeten dus hun aanspraken minderen. 
Religie heeft, volgens Habermas, de maatschappelijke ontwikkelingen en dito uitdagingen waarmede 
het wordt geconfronteerd goed weten te verwerken⁴⁸. Deze zijn volgens hem drieërlei. Eerst diende het 
religieuze bewustzijn de cognitieve dissonant met andere religies te overwinnen. Vervolgens moest religie 
leren omgaan met de wetenschappelijke kennisaanspraken. Ten slotte moest religie zich ook aanpassen aan 
de democratische rechtstaat die legitieme beslissingen neemt op basis van profane argumenten en niet op 
basis van religieuze argumenten. 

Habermas lijkt mij hier toch te optimistisch. Niet alle religieuze systemen kunnen deze toets doorstaan.  
Habermas poneert ook dat de legitimiteit van politieke beslissingen rechtstreeks afhangt van de semantisch- 
terminologische toegankelijkheid ervan voor alle deelnemers aan het debat.  In fine is hij van oordeel dat 
religies via dit semantisch potentieel een invloed moeten kunnen hebben op het democratische debat. 
Politieke beslissingen moeten stoelen op een gemeenschappelijke grond die redelijke religieuze en seculiere 
burgers met elkaar delen.⁴⁹  
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Habermas maakt regelmatig gebruik van de Rawlsiaanse analyse van de pluralistische samenleving.  
Ondanks het feit dat er vele specifieke wereldbeelden zijn die elk een visie op het goede leven hebben moet 
het in alle redelijkheid mogelijk zijn om een overlappende consensus te vinden. Dit is voor Ralws de politieke 
conceptie van rechtvaardigheid.⁵⁰ 

De visie van Habermas maakt deel uit van de discussie tussen de voor- en tegenstanders  van het inclusionisme 
en het exclusionisme. De inclusionisten stellen dat politiek legitieme besluitvorming het resultaat moet zijn 
van een redelijke en inclusieve deliberatie tussen alle burgers. De inclusionisen aanvaarden het gebruik van 
religieuze argumenten in de publieke sfeer. 

Voor de exclusionisten, waaronder Rawls, is het noodzakelijk dat niet–religieuze argumenten worden 
aangevoerd om het politieke debat te voeden. Voor de exclusionisten is dit geen beperking van de vrijheid, 
dit is eerder een garant voor de neutraliteit van de publieke sfeer ten gunste van alle burgers. 

Hoe beide visies evalueren⁵¹? De inclusionisten aanvaarden het bestaan van twee politieke 
rechtvaardigheidsgronden. Enerzijds is er de legitieme politieke macht voortspruitend uit de concretisering 
van het meerderheidsprincipe en anderzijds is er de doorwerking van fundamentele rechten die bescherming 
moeten bieden tegen de dictatuur van de meerderheid. Het meerderheidsprincipe mag dus ingeperkt worden. 
De exclusionisten miskennen niet zozeer de waarde van religie voor bepaalde individuen, zij vragen dat, 
wanneer men deelneemt aan het publieke debat deze religieuze argumenten zo geformuleerd worden, zodat 
zij getoetst zouden kunnen worden en, indien waardevol, meegenomen kunnen worden in het debat, zodat 
een gezamenlijk perspectief ontstaat. Het recht, via de rechten van de mens, dient echter niet om de politiek 
te beheersen. Het recht bewaakt de uiterste grenzen van de politiek, zoals die ooit door de burgers zijn 
gesteld.⁵² 

Habermas, te situeren tussen exclusionisten en inclusionisten, is van oordeel dat, religieuze argumenten 
an sich, dan wel geen voldoende basis zijn om waarden en normen aan een gehele samenleving op te 
leggen. Wel aanvaardt hij de doorwerking van religieuze inzichten wanneer de gelovigen ons duidelijk maken 
kan dat religieuze elementen voor alle burgers een positieve bijdrage kunnen hebben op de democratische 
besluitvorming.⁵³ Habermas gebruikt een proceduralistische techniek: in de loop aan het debat moet de 
consensus gestalte krijgen en hier zijn allerlei wereldbeelden aanwezig. 

Rawls is minder proceduralistisch ingesteld. Er zijn bepaalde fundamentele principes die niet prijsgegeven 
kunnen worden. Free riders kunnen nooit worden aanvaard.⁵⁴ Te vermijden is dat personen enkel uit zijn op de 
voordelen van rechtvaardige instituties zonder hun aandeel te willen leveren bij de handhaving ervan. Rawls 
is van oordeel dat er geen ruimte is voor een rechtstreekse semantische inbreng van religies. Religieuze 
argumenten zouden als het ware hertaald moeten worden in evenwaardige niet-religieuze stellingnames die 
behoren tot de politieke conceptie van rechtvaardigheid die de burger centraal stelt. Religieuze argumenten 
mogen nooit een impact hebben op de uitkomst van het democratische debat.⁵⁵

Dat dit een hachelijke oefening is bewijst de discussie omtrent “redelijke accommodatie”. Voorstanders van 
deze stelling betogen dat een seculiere samenleving waar redelijke accommodatie op een verstandige manier 
wordt toegepast vrijer en dus liberaler is dan een samenleving waarin elke vorm van redelijke accommodatie 
uitgesloten is. Habermas is voorstander van de aanvaarding van religieuze identiteitsargumenten en van 
de erkenning van religieuze noden. Rawls is behoedzamer. De Nederlandse filosoof Floris van den Berg 
waarschuwt voor het hellend vlak⁵⁶. De vragen om redelijke accommodatie worden immers niet langer 
vertaald in redelijke termen, dit zijn termen, die de toets der kritiek weerstaan en omwille van hun rationaliteit, 
aanvaardbaar geheten kunnen worden. Meer en meer wordt het argument respect, emotie, gevoeligheid 
gebruikt. Zoals vaak leiden dergelijke standpunten tot een dillutie. 

Samengevat
In een democratische maatschappij moeten de burgers zich verbonden voelen met een reeks 
gemeenschappelijke ethisch-politieke beginselen die gewoonlijk in een grondwet zijn omschreven en in een 

Er is geen sprake van een verminderde politieke en sociale 
invloed van religies. (...) De christendemocratie als politieke 
stroming in al zijn geledingen, oefent nog steeds een grote 
invloed op de moderne politieke en sociale organisatie. 

“
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wettelijk raamwerk verankerd liggen. Het naast elkaar bestaan van tegenstrijdige legitimiteitsprincipes is 
ontoelaatbaar, dit is immers onverenigbaar met de uitoefening van het democratische staatsburgerschap dat 
gelijkheid voor alle burgers postuleert. 

Wanneer burgers ophouden te streven naar co-existentie  –  onder de hoede van een neutrale overheid  
–  stopt de seculiere samenleving. Habermas gaat voorbij aan het feit dat de seculiere samenleving de 
mogelijkheidsvoorwaarde van godsdienstvrijheid is.⁵⁷ Onredelijke doctrines kunnen niet toegelaten worden. 
Het politieke liberalisme ontleent net haar kracht aan de onthechting van absolute, morele en religieuze 
waarheidsaanspraken. Puur redelijke en rationele overwegingen kunnen een rechtvaardige samenleving tot 
stand brengen. Elke asymmetrische beperking die opgelegd wordt aan de rechten van agnosten en atheïsten 
is onaanvaardbaar.⁵⁸ 

Het gevaar bestaat dat argumenten, die in strijd zijn met de kernwaarden van de democratie, van de vrijheid 
en de gelijkheid en die een beroep doen op de autoriteit van god, aan de gehele samenleving worden 
opgedrongen en dus het constitutionele proces dat het cement van de samenleving vormt in gevaar brengt.  
Er is een schurende relatie tussen religie en recht⁵⁹. Samen met  Gilles Kepel⁶⁰ moet worden vastgesteld 
dat er momenteel een tweede sluipende evangelisatie van Europa gaande is waarbij niet enkel het seculiere 
karakter van de westerse samenleving ter discussie wordt gesteld, maar waarbij de moderniteit zonder meer 
voor herbetovering vatbaar wordt geacht⁶¹.  

Zoals men nu al kan vaststellen is deze diversiteit aan overtuigingen aan het verworden tot een diversiteit 
aan gevoeligheden met respect als Trojaans paard⁶² ⁶³.

Aandachtspunt
Het diepgaande pluralistische karakter van de wereld en de hieruit voortvloeiende waardenconflicten 
zijn een feit. Dit moet de secularisten ertoe aanzetten om permanent aan hun waarden te herinneren 
en deze assertiever te verdedigen. Onderwijs is cruciaal in deze plurale en complexe samenleving. 

Wat zich in de school en binnen onderwijsmiddens afspeelt is een barometer voor de samenleving waar 
dit onderwijs deel van uitmaakt. Enkele jaren geleden verscheen het ophefmakend boek “Les territoires 
perdus de la République”⁶⁵ ⁶⁶. In dit boek werd gewag gemaakt van de teloorgang van de idealen van de 
Franse Republiek. Onderwijs was niet langer emancipatorisch. Het gezag van leerkrachten werd in vraag 
gesteld en leerlingen weigerden bepaalde wetenschappelijke verworvenheden te aanvaarden. Darwinisme 
is fout. Praten over de Shoah is moeilijk. Antisemitisme en antifeminisme zijn een feit. Er was een duidelijke 
link tussen intolerantie en religie. Het ideaal van Jean Zay uit 1936, die stelde dat de school de plaats 
is waar de vetes tussen mensen geen toegang toe dienden te hebben, ligt ver achter ons. Kort nadien 
werd het zogeheten rapport « Obin » prijsgegeven. De samenlevingsproblemen en de druk op de idealen 
van de lekenstaat werden er glashelder in beschreven. Dit rapport werd een jaar lang stilgehouden. Zoals 
Finkielkraut onderstreept: « Une grande quantité d’intelligence peut être investie dans l’ignorance lorsque le 
besoin d’illusion est profond. »

Het debat over maatschappelijk prangende aangelegenheden uit de weg gaan door alles te reduceren tot 
een debat waarvan de toon niet aanvaardbaar is, gaat voorbij aan de eigenlijke uitdaging: hoe te vermijden 
dat het ideaal van de harmonische liberale democratie omslaat in een nachtmerrie. Onderwijs speelt hier een 
cruciale rol.

Hebben wij ons, zoals Tinneke Beekman het stelt, sinds de post-modernistische periode, niet al te relativerend 
opgesteld tegenover de eigen seculiere traditie met alle gevolgen van dien. Het prijsgeven van die traditie, 
de latente oikofobie⁶⁷, het zich relativerend opstellen tegenover het belang van wetenschappelijk onderzoek 
op basis van feiten en vooral het verlaten van de idee van het bestaan van een burgerschap, los van 
godsdienstige overtuiging, is niet zonder gevolgen gebleken. 

Eind 2015 – begin 2016 was, niet zonder reden, “onderwijs” dan ook het jaarthema van de Humanistisch-
Vrijzinnige Vereniging. Voordrachten en debatten leverden interessante voorstellen op. Het belang van 
inzichtelijk denken, openheid en verdraagzaamheid, het belang van de wetenschappelijke methode en van 
de wetenschappelijke kennis werden er, samen met burgerschapseducatie en de nood om op een kritische 
manier om te gaan met andere politiek-filosofische modellen en religieuze voorschriften met aandacht voor 
secularisme, onderstreept.

Er is meer dan ooit nood is aan burgerschapsvorming met het oog op het expliciteren van de grondrechten en het 
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bestrijden van religieus proselitisme. Een levensbeschouwelijke 
keuze vergt kennis van alle levensbeschouwingen. Deze keuze 
moet het resultaat zijn van een gefundeerde, kritische reflectie. 
Leerlingen moeten dus worden bevrijd van opgelegde apriorismen. 

Interessant is de houding van Stouthuyse⁶⁸ ⁶⁹ die voorstander 
is van wat hij substantieel secularisme⁷⁰ heet. Dit veronderstelt 
volgens hem drie dingen: een seculiere staat, een vrije 
levensbeschouwelijke markt en een onderwijs dat mensen 
voorbereidt op levens in een levensbeschouwelijk plurale 
samenleving. 

Het komt het onderwijs toe maximaal toegankelijk te zijn 
en aandacht te besteden aan ons algemeen constitutioneel 
patroon, te zien als de grondrechten, het legaliteitsbeginsel, het 
constitutionele karakter ervan, de verschansing van het recht 
en de rechterlijke controle. Dit zijn essentiële democratische 
grondwaarden, een moreel Esperanto. Deze kennis moet 
echter samen gaan met actief burgerschap. Onderwijs dient 
de internalisatie van de liberale politieke waarden te faciliteren. 
Eén curriculum - wetenschappelijk onderbouwd - door iedereen 
te volgen met aandacht voor burgerschapsvorming en onze 
fundamentele waarden zoals vervat in de grondwet en de 
verdragen is noodzakelijk.

In dit secularistische model wordt geleerd alles, zonder beperking, 
aan een kritisch onderzoek te onderwerpen. Onzin krijgt geen kans. 
Gedaan met het credo quia absurdum. Wat niet weerlegbaar is, is 

onwetenschappelijk. En dit is onder meer, tot nader order, het geval voor religieuze theorieën. Het onderwijs, 
onder impuls van de overheid, neemt actief de zorg voor de ontplooiing en de autonomie van de burgers op. 

Graag verwijs ik naar Clifford. Cliteur⁷¹ leerde mij deze kennen. Clifford is de auteur van “The Ethics of 
Belief” uit 1877. In dit werk is de centrale gedachte dat “It is wrong always, everywhere, and for anyone, to 
believe anything upon insufficient evidence.⁷²” Een tweede stelling van hem is dat wij het waardevolle uit ons 
collectieve bezit moeten hooghouden, verder moeten ontwikkelen en onderwerpen aan kritiek. Dit is zelfs 
onze morele plicht. Het is, ik citeer,  een “awful privilege” een “awful responsibility”⁷³. We moeten werken aan 
een wereld waarin ons nageslacht zou willen leven. Wat hij onaanvaardbaar acht is dan ook “to believe on 
insufficient evidence, or to nourish belief by suppressing doubt and avoiding investigation.⁷⁴” 

Leerlingen moeten er dus toe gebracht worden een samenvallende consensus⁷⁵ te formuleren over die seculiere 
politieke waarden die vreedzaam en rechtvaardig samenleven vooropstellen. Er is een gemeenschappelijk 
belang in het in stand houden van rechtvaardige instituties. Maar daarvoor moeten ze leren de sociale orde 
niet vanuit een religieus getint standpunt te benaderen. Ik verwijs naar de sluier der onwetendheid van Rawls⁷⁶. 
Zelf heb ik een zwak voor een gedachtenexperiment van de Nederlandse filosoof Floris van den Berg⁷⁷, 
zie het maar als een variant op de sluier der onwetendheid. Hij heet zijn gedachtenexperiment “universeel 
subjectivisme”. Stel je een machine met knoppen voor. Je mag aan de knoppen draaien. Elke knop regelt 
een deelaspect van je leven, van onze samenleving: onderwijs, welvaart, rechten, plichten, kansen…  Je 
draait alle knoppen zodat je je in een ideale positie weet te nestelen. Stel je echter voor dat je opnieuw in die 
wereld wordt gegooid maar in een totaal andere positie. Je zit in een rolstoel, je verblijft in een rusthuis, je 
bent een meisje in Afghanistan, je ben een kindslaaf, je bent het schaap dat men onverdoofd slachten zal … 
Je perfecte wereld blijkt toch nog voor verbetering vatbaar. 

Laat ons tijd vrijmaken voor “Burgerschapsvorming”, te zien als een vakoverschrijdende discipline waarin de 
fundamenten van onze liberale democratische rechtstaat worden geëxpliciteerd. 

De zaken evolueren trouwens snel. In Nederland noemt het adviesvoorstel van het Platform Onderwijs 2032 
religie bijvoorbeeld niet langer als vakgebied, maar onderstreept het integendeel het belang van onderwijs 
óver en vorming in waarden, burgerschap en levensovertuiging. In het Groot Hertogdom Luxemburg werd 
aanvang 2015 een akkoord gesloten tussen de Luxemburgse overheid en de katholieke kerk over de invoering 
van een “cours commun d’éducation aux valeurs”. Deze nieuwe cursus heet “Vie et société “. In een officiële 
mededeling wordt gesteld dat  deze “remplacera l’instruction religieuse et la formation morale et sociale à 
partir de la rentrée scolaire 2016-2017 à l’enseignement secondaire et à partir de la rentrée 2017-2018 à 
l’enseignement fondamental.⁷⁸ ⁷⁹” 
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Samengevat
Ik probeerde u te overtuigen van het belang van een assertief secularisme. De voorstanders van het 
secularisme moeten inderdaad assertiever zijn en de liberale democratie moet zich meer manifesteren. Het 
statuut van religie, secularisme en representatieve democratie staan ter discussie.

De grenzen van het publieke en het private domein verschuiven. Personalisering, internationalisering, 
virtualisering en de groei van de digitale netwerken hebben de klassieke grens tussen religie en overheid 
laten vervagen. De reikwijdte van de privésfeer, de publieke rol van de religie en de reikwijdte van het publiek 
domein wijzigen.

De seculiere samenleving is kwetsbaar. Een seculiere samenleving is echter hoeder van mensenrechten, 
onderwijs, wetenschap en emancipatie. Legaliteit en legitimiteit sturen het rechtssysteem. Aan de 
seculiere samenleving om zich – in ieders belang – duidelijk te positioneren. Het politiek liberalisme mag 
niet geslachtofferd worden. Terugkeer naar pre-seculiere tijden moet worden vermeden. Arsitide Briand⁸⁰  
formuleerde het duidelijker: “Si vous voulez que la raison libre ait un abri, construisez le lui, mais n’essayez 
pas de la faire coucher dans le lit de l’Eglise. Il n’a pas été fait pour elle”. 

Het onderwijs moet zoals de Franse filosoof en wiskundige Condorcet⁸¹  het stelde “rendre la raison 
populaire”. Het onderwijs moet via zijn eindtermen aandacht hebben voor die kennissen en vaardigheden 
van de leerlingen die voorbereiden op weloverwogen keuzes. 

Iemand moet leren dat we de knoppen van de machine van Floris van den Berg op een betere manier 
moeten instellen. We moeten aantonen dat redelijke beperkingen door een rationele vrije wil tot stand kunnen 
komen. We moeten aantonen dat elkeen baat heeft bij het hebben van een publieke seculiere identiteit die 
voorrang heeft op particulariteiten.
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Het engagement van de niet-confessionele zedenleer

Eddy Borms

Het heeft lang geduurd vooraleer de NCZ een feit werd. Tot woede van het Vaticaan schrijft de Belgische 
grondwet van 1830 de vrijheid van godsdienst in en dus ligt de weg naar erkenning van andere godsdiensten 
open.⁸² In de 19de eeuw worden zowel de protestantse als joodse godsdienst erkend. De hegemonie van de 
katholieke godsdienst vertoont barsten. Maar voor anderen en dus zeker ongelovigen wordt alleen gedacht 
aan een vak dat de gemeenschappelijke ideeën van alle godsdiensten mag brengen. Men spreekt van een 
confessionele neutraliteit.⁸³ Leerlingen zullen op een neutrale wijze iets leren over godsdiensten. Er is geen 
plaats voor iets anders dan godsdienst. Alleen godsdiensten worden gezien als de bewakers van de zeden 
en de moraal. De opvatting blijft dat zonder godsdienst de maatschappij geen fundament heeft. In dit vak 
mag het beste uit de godsdiensten worden verzameld, meestal de overeenkomsten. 

De vertraagde opkomst van de NCZ
In 1924 doen vrijdenkers en seculieren opnieuw een poging. Wat er komt, is zedenleer. Het is een vak bur-
gerlijke moraal en gaat over de geldende normen. Leerlingen leren hoe ze zich moeten gedragen en wat ze 
moeten doen om fatsoenlijk te zijn. Hoewel het niets te maken heeft met een moraal van ongelovigen, eerder 
met wat algemeen geldt, botst dit op verzet. Er is te weinig oog voor het sacrale. Het is te seculier. Daarom 
komt deze zedenleer er alleen in het algemeen secundair onderwijs. Voor jongere kinderen of kinderen die 
in het technisch of beroepsonderwijs zitten, blijft het te gevaarlijk, te weinig opvoeding in godsdienst. De ziel 
van het kind en het volk is de inzet en er mag niet worden gedwaald.

Het is pas in 1958 dat het Schoolpact er komt. Na weer een hevige schoolstrijd is de NCZ een feit. Om deze 
voor hen bittere pil te slikken, krijgen de katholieke tegenstanders heel wat financiële tegemoetkomingen 
voor hun eigen net. Als we terugdenken aan de confessionele neutraliteit dan is het contrast meteen te zien. 
In het pact wordt het onderscheid gemaakt tussen een zedenleer die vanuit een confessie vertrekt en een die 
dat niet doet. De woordkeuze is moeilijk en wellicht niet toevallig. Eenvoudig gezegd zou het worden, een ze-
denleer die op een godsdienst berust en een die ongodsdienstig is. Dat is de correcte vertaling naar gewoon 
Nederlands, maar te openhartig, te confronterend mocht het volk dit horen. Hoe dan ook het niet-confessio-
nele karakter blijft voor de tegenstanders een doorn in het oog en operatie minimaliseren kan beginnen.  De 
tegenstanders blijven NCZ zien als een restvak. Een vak waar iedereen die zich niet vindt in de aangeboden 
godsdiensten terecht kan. Een gechargeerde interpretatie van neutraal, waarmee een eigen levensbeschou-
welijke keuze wordt genegeerd. De visie is dat NCZ een negatieve keuze is, een vak dat zegt wat het niet is, 
maar niet wat het wel is. Dit heeft nooit geklopt en is ook al in de tekst van de Schoolpactresolutie van 1963 
te lezen: de leraren NCZ mogen ‘op voorzichtige wijze getuigenis afleggen van hun levensbeschouwing’. De 
leraren godsdienst moeten dit op een zelfde voorzichtige wijze doen. Er is dus geen verschil in engagement. 
Het verschil is er tussen de leraren levensbeschouwelijke en algemene vakken. De laatsten mogen omwille 
van de neutraliteit, in het officieel onderwijs wel te verstaan, geen uitspraken doen over hun levensbeschou-
wing. ‘Getuigenis afleggen’ is een sterke uitdrukking. De ‘voorzichtigheid’ zou nog voor twijfel kunnen zorgen, 
maar heeft te maken met wat ‘proselitisme’ heet, ‘bekeringsijver’. Het komt er op neer dat de keuze vrij is 
en moet worden gerespecteerd. Leerlingen mogen niet worden geronseld noch gedwongen en er mag geen 
beledigende taal worden gebruikt. 

De verdedigers van de NCZ 
Los van de wetgeving is ook maatschappelijk duidelijk wie vragende partij is voor een vak NCZ. In 1946 
wordt het Humanistisch Verbond Nederland opgericht. De princiepsverklaring luidt: 

“De ervaringen der laatste jaren hebben ons, voor zover nog nodig was, wel geleerd hoezeer de crisis in onze dagen er ook een is 
van geestelijk karakter. De noodzaak van bezinning op onze geestelijke grondslagen wordt alom gevoeld en erkend. Helaas neemt 
het ongodsdienstig humanisme ons inziens niet de plaats in waarop het historisch en principieel aanspraak moet maken.” ⁸⁴

De princiepsverklaring is duidelijk: het ongodsdienstig humanisme wil een antwoord geven als 
levensbeschouwing. Bij ons wordt in 1951 het Humanistisch Verbond opgericht. De NCZ bestaat dan nog niet. 
Er zijn vele contacten tussen beide landen, de inspiratie werkt bevruchtend. De princiepsverklaring van het 
Belgische Verbond, vooral sterk aanwezig in Vlaamse steden, spreekt van vrij onderzoek om de waarheid te 



28

bl
ijf

 b
ij 

de
 le

s

achterhalen. Zeven jaar later is er de NCZ. De bisschoppen die meer 
dan een eeuw zo’n ongodsdienstig vak hebben tegengehouden, 
stellen dat vrij onderzoek: ‘het bovennatuurlijke verwerpt en niet 
neutraal is’.⁸⁵ Toch is dit de kern van NCZ. 

Het Humanistisch Verbond is trouwens de meest fervente verdediger 
van de NCZ. 

Het is van bij het begin ook sterk verbonden met dit vak. Richard 
Van Cauwelaert is de eerste inspecteur NCZ. Het is op zijn vraag 
dat het Humanistisch Verbond de Oudervereniging voor de Moraal 
opricht.⁸⁶ Ook de Werkgemeenschap Leraren Ethiek wordt vanuit 
dezelfde hoek opgericht. Ze publiceren het tijdschrift De Moralist. 
Dit tijdschrift en de radio-uitzendingen van het Vrije Woord is voor 
Richard Van Cauwelaert lesmateriaal voor de leraren NCZ. De radio-
uitzendingen zijn geëngageerd en krijgen zelfs problemen met de 
censuur. Als Robert Dille in 1951 op de radio spreekt over modern 
humanisme wordt volgende zin geschrapt: “Het kenschetsend 
verschil met het religieuze denken is dat het hieromtrent elke 
openbaring ontkent, vermits deze geen redelijke grond tot waarheid 
kan opleveren.”⁸⁷ Als we de lijfspreuk van NCZ hiernaast zetten, het 
citaat van Poincaré waarmee hij het vrij onderzoek omschrijft, dan 
is het engagement weer duidelijk: 

“Het denken mag zich nooit onderwerpen, noch aan een dogma, 
noch aan een  partij, noch aan een hartstocht, noch aan een 
belang, noch aan een vooroordeel, noch aan om het even wat, 
maar uitsluitend aan de feiten zelf, want zich onderwerpen betekent 
het einde van alle denken.”

Eddie Borms is inspecteur-adviseur NCZ en 
coördinator van het inspectiecollege.

Hij geeft duiding bij de aspecten die van niet-
confessionele zedenleer een geëngageerd 
vak maken.

WAT?

WIE?

Springen we naar 1993 wanneer de vrijzinnigheid  – weer een lange strijd  –  in de grondwet wordt erkend, 
dan is dit woordelijk de erkenning van de niet-confessionele gemeenschap. In een Memorie van toelichting 
stelt de wetgever dat het over een bijzondere levensbeschouwing gaat, waarvan de niet-confessionele 
zedenleer een eerste uiting is.⁸⁸  Duidelijker kon de wetgever niet zijn.

Maar geëngageerd in wat?
Laat me enkele kernbegrippen nemen en aangeven waarom deze een specifieke keuze zijn als levensbe-
schouwing. 

 Niet-confessioneel 

Vaak is er onvrede bij vrijzinnigen over de naam NCZ. Hij is negatief. De naam zegt wat we niet zijn, maar 
niet wat we wel zijn. En toch verdient het begrip enige verdediging. Historisch is er dus een vak geweest 
dat ging over alle godsdiensten en dit in de geest van confessionele neutraliteit. ‘Niet-confessioneel’ staat 
hiermee in contrast, het is zelf geen confessie, geen godsdienst. Het heeft geen overkoepelende neutraliteit. 
Tegenover haar staan immers de confessionele levensbeschouwingen. Als leraren NCZ uitleggen aan hun 
leerlingen dan zeggen ze: ‘we vertrekken niet vanuit een geloof of godsdienst’.

Zedenleer is lastiger. Men denkt aan de studie van de zeden. En hoe moeten we dat zien? Een antropologie, 
sociologie of cultuurgeschiedenis van zeden en gebruiken? Is het alleen beschrijvend, weergeven wat er 
is? Een opsomming van gebruiken? Was de zedenleer bedoeld om ongelovigen goede manieren te leren, 
beleefdheid, etiquette? De Schoolpactwet spreekt echter evengoed van de godsdiensten en de daarop 
gebaseerde zedenleer. Zedenleer heeft dus een fundament waarop deze is gestoeld. In het geval van NCZ 
op de menselijke rede en ervaring los van openbaring. Evenwel kiest de Oudervereniging voor de Moraal 
voor een ander woord. 

De Werkgemeenschap Leraren Ethiek doet dat ook. Moraal en ethiek wijzen op een meer bewuste houding, 
dan zeden. Bedoeling lijkt te zijn om beter aan te geven dat er zelfstandig wordt gereflecteerd over de 
dingen. Als we de teksten van de Schoolpactwetgeving nemen dan zit dat er zoals gezegd ook in, maar zoals 
met niet-confessioneel verdoken, niet klaar en duidelijk in gewoon Nederlands.

Uiteindelijk gebruiken we meer de term vrijzinnig humanisme. Het geeft meteen aan dat we over een 
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levensbeschouwing spreken en dit met een eigen positieve inhoud. We geven op  vrijzinnige en humanistische 
manier betekenis en zin aan ons leven. Bij de oprichting van het Humanistisch Verbond was dit het 
ongodsdienstig humanisme. In Nederland zal men vrijzinnig niet gebruiken omdat dit verwijst  naar een groep 
protestanten. De Nederlanders spreken over de existentiële of levensbeschouwelijk humanistische vorming. 
Wat Rob Buitenweg omschrijft als een aanvaarding van de menselijke situatie, eindig, sterfelijk, kwetsbaar. 
⁸⁹ Om het met Nietzsche te zeggen: een mens kan geen buikspreker van god zijn, daarmee maakt hij zijn 
woorden absoluut. Of met Sartre: god heeft zijn koffers genomen, we moeten het zelf doen en redding van 
bovenaf zit er niet in. Maar niettemin zijn we in staat om na te denken over goed en kwaad, zin te geven aan 
het leven, een levensbeschouwing uit te bouwen.

 Humanisme

We moeten een open deur intrappen: niet elke ongelovige is een humanist. En terzelfdertijd moeten we 
aanvaarden dat ook een gelovige humanist kan zijn. Met het eerste kunnen we vlug gaan. Een ongelovige 
kan racist, seksist zijn. Als hij dat is dan gaat hij in tegen de humanistische waarden van gelijkheid en 
solidariteit. Het tweede zit al in de geschiedenis van wat we humanisme noemen. Humanisme verwijst naar 
de periode tussen de 14de en de 16de eeuw in Europa, die we ook Renaissance noemen. Er is dan meer 
aandacht voor de klassieke oudheid. De mens komt naar voren als de maat van alle dingen. Met filosofie 
wordt de menselijke rede belangrijk. Dat zorgt voor spanning binnen theologische denkkaders, maar het is 
verkeerd om dit gelijk te stellen met ongeloof. Spanning is er al als de Bijbel uit het Latijn en uit het Grieks 
wordt vertaald en Erasmus bv. moet vaststellen dat de teksten verschillen. Wat toch merkwaardig is als het 
gaat om het woord van god. Maar bekende humanisten zoals Erasmus blijven christenen. Humanisme wordt 
begrepen als respect voor de waardigheid van elke mens. Uiteindelijk komen we uit bij de universele rechten 
van de mens. Ook gelovigen aanvaarden universele rechten. Het is dwaas te denken dat elke gelovige 
fundamentalist is en de anderen wil dwingen tot bekering. Als we de interlevensbeschouwelijke dialoog tussen 
de levensbeschouwelijke vakken nemen, onderschreven door alle vertegenwoordigers van die vakken, dan 
is de basis verdraagzaamheid, de erkenning dat er verschillen bestaan en dialoog en samenleven mogelijk 
is.⁹⁰  Basis die we humanistisch kunnen noemen.

Maar humanisme heeft ook een bijzondere betekenis. De klemtoon op menselijke rede wordt scherper en 
de goddelijke openbaring van waarheden afgewezen. Als we humanisme googelen dan komen we meteen 
uit op deze bijzondere betekenis. De kritiek is dat we daarmee de mens te veel zouden ophemelen. Een 
pretentieus mannetje wordt het dat op de plaats van god gaat zitten. Een ‘mens’ die grenzeloos en willekeurig 
beslist, alles naar zijn hand zet en het recht denkt te hebben om alles te gebruiken. Zo wordt deze ‘mens’ 
de schuldige voor al wat verkeerd loopt. Maar dat is wel een karikatuur. Als het gaat over oorlogen dan zijn 
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die niet terug te brengen tot ongeloof, mensen die god zijn vergeten. Als het gaat over natuur dan kunnen 
we beter nadenken over een economisch-technische rede die losstaat van geloof of ongeloof. De vrijzinnige 
aanvaarding dat er enkel menselijke waarheden zijn, moet  eerder aanzetten tot voorzichtigheid. Omdat 
mensen feilbaar, beperkt en eindig zijn. Omdat mensen kwetsbaar en afhankelijk zijn van elkaar en hun 
omgeving. Kritiek op het antropocentrisme wordt al vlug binnen vrijzinnige kringen gedeeld. Jaap Kruithof is 
hierin een belangrijke figuur.

In het huidig leerplan NCZ is dit nadrukkelijk opgenomen in de procesdoelen. We weten dat de mens niet leeft 
buiten een omgeving, een context.⁹¹ Daarom is betrokkenheid belangrijk, hebben we verantwoordelijkheid 
voor huidige en toekomstige generaties en weten we dat de mens niet als enige zin heeft, maar dat ook veel 
van wat buiten de mens ligt, zoals de natuur en leven dat niet menselijk is, zin heeft.

 Autonomie

Verlichting staat haaks op paternalisme. Dat is een van de sleutelbegrippen die de peetvader van de 
Verlichting, Immanuel Kant, gebruikt. Paternalisme is, dat we onder voogdij staan. Er wordt voor ons gedacht, 
omdat we het niet goed zouden kunnen. Zij die de voogdij denken te moeten uitoefenen, vrezen dat we 
verkeerde dingen zullen denken en doen en zijn daarom bang voor zelfstandigheid. Of de voogdijhouders 
goed denken? Dat is dan een subversieve vraag. De oefening die Kant van ons vraagt, is dat we zelf zouden 
durven te denken.⁹² Maar, en dat wordt al eens vergeten, leer ook om te gaan met de autonomie van anderen. 
Dat is om te beginnen de les die de voogdijhouders moeten leren. Het is dus een misvatting om autonomie 
uit te schrijven als een individualistisch manifest. Vrij handelen zou dan niet meer zijn dan ‘ik doe wat ik wil 
en niemand houdt mij tegen’. Autonomie sluit relaties met anderen en onze omgeving niet uit. Hoe zou het 
dit kunnen? Het individu op een eiland is een utopisch idee dat niet kan bestaan. Mensen leven niet zonder 
andere mensen en niet buiten een omgeving.

Het is ook een misvatting NCZ te zien als het vak van de eigen mening. Een les beperkt zich niet tot wat 
leerlingen reeds aan meningen hebben. Willen we ons enigszins bewust worden van wat denken dan vereist 
dit een verantwoording, om te beginnen voor onszelf, voor wat we denken. Waarom zeg ik dit? Waarop 
steunt het? Daarmee is het essentiële gegeven van wat er in de klas NCZ gebeurt. De leraar daagt de 
eigen meningen uit. Hoe kom je erbij? Is dat betrouwbaar? Zijn we voldoende geïnformeerd? De leraar 
opent andere perspectieven om de eigen mening te confronteren. Hij doet nadenken over alternatieven. 
En er is de uitwisseling in de klas met medeleerlingen, naast het zelf spreken, het aanhoren van anderen. 
Wel respecteert de leraar de autonomie van de leerlingen. Moraliseren helpt niet, enkel wat leerlingen zelf 
verwerken en inzien maakt een kans. Gezagsargumenten zijn uit den boze.

Moraliseren helpt niet, enkel wat leerlingen zelf verwerken en inzien 
maakt een kans. Gezagsargumenten zijn uit den boze.“

 Vrij onderzoek

Autonomie heeft dus een belangrijk gevolg. Dwang werkt niet, los nog van principiële bezwaren. Alleen 
wat we zelf inzien en verwerken leidt tot een zinvol resultaat. De leerlingen zijn niet te programmeren. De 
uitkomsten zullen verschillen. Van belang voor leerlingen, en dit van kleins af, is de ervaring dat ze ernstig 
worden genomen. Dat ze ervaren dat ook volwassenen hun eigen uitgangspunten onderzoeken. Zo moet de 
leraar zich kunnen laten verrassen door wat een leerling zegt. Het samen zoeken moet oprecht zijn.

Als we spreken van vrij onderzoek dan zijn we geneigd om dit te beperken tot wetenschap. Voor sommigen 
wordt dit dat we enkel wetenschappelijke waarheden mogen verkondigen. Wetenschap zou ons dan in alles 
leiden. Discussie wordt dan overbodig, want kennis komt in de plaats. Maar wetenschap is een instrument. 
De vraag wat we ermee doen, is een vraag naar waarden. Hoe en voor wie gebruiken we geneeskunde? 
Waarom opteren we voor ruimtevaart? Wat doen we voor de wapenindustrie?

Het belang van wetenschap wil ik uiteraard niet onderschatten, maar niet alle vragen zijn eenduidig 
wetenschappelijk te beantwoorden.⁹³  We moeten dan wel kiezen tussen verschillende mogelijkheden en dit 
volgens de waarden waaraan we belang hechten. Vrij onderzoek is ook belangrijk als de manier om een weg 
te zoeken in het leven, een levensbeschouwelijk zoeken. We onderzoeken vrij de waarden en proberen die 
te verhelderen. Het bijzondere van onze levensbeschouwing is juist dat we zoekende zijn. Dit niet voor de 
vorm om zo snel mogelijk bij zekerheden uit te komen. De klas NCZ moet zich omvormen tot een authentieke 
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gemeenschap van onderzoek. Morele waarden liggen niet op de Olympus van de goden voor ons klaar. Om 
ons te oriënteren volstaat het niet een eeuwenoude boek open te slaan en te zoeken naar de oplossing. 
Lezend interpreteren we zelf en stellen we opnieuw vragen. Vrij onderzoek in deze zin sluit verbeelding niet 
uit. We hebben ze nodig om aan perspectiefwisseling te doen, ons in de plaats van een ander te zetten. Het 
is ook het instrument om aan alternatieven te denken, oplossingen te verzinnen, een beeld te krijgen van 
consequenties. Kennis is belangrijk maar moet worden geplaatst. Wat als ik weet dat er ongelijkheid bestaat? 
Mijn weten heeft daarmee nog geen plaats gekregen. Laat me dit onverschillig en waarom? Wil ik hiermee 
iets doen en wat? 

Besluit
Op deze wijze omgaan met waarden en voor waarden kiezen, is wat het vrijzinnig humanisme als 
levensbeschouwing onderscheidt. Een waarheid die boven de mensen uitgaat, is er niet. Geschreven 
boeken vallen niet uit de lucht. Twijfel is niet alleen mogelijk, maar is een vast onderdeel. Onderzoek van 
ons leven en van de waarden die we kiezen is de manier om de lessen op te bouwen. Vrij onderzoek is 
steeds het uitgangspunt geweest.  Vandaar de noodzaak om leerlingen vrij en zelfstandig te laten denken. 
Het is op die wijze dat we de mogelijkheden creëren om te komen tot een niet-confessionele zingeving: 
een zinvol leven leiden terwijl we eindig zijn, ons kunnen vergissen en niet willen terugvallen op dogma’s of 
gezagsargumenten.

Het is daarmee duidelijk dat we niet voor iedereen spreken. Anderen zoeken zekerheid in tradities, in dogma’s 
waarin vastligt wat is en wat moet zijn. Anderen willen een uitweg uit het eindige en vinden die in het geloof, 
in een leven na dit leven. De waaier van andere ideeën is voor ons geen probleem. Ook dan geldt autonomie 
en het weten dat dwang niet werkt. Als we voor een identiteit in dialoog zijn, dan is het niet met de intentie 
om de anderen te overtuigen. Maar primair om te luisteren, te begrijpen en ervaren dat we in verschil kunnen 
leven. Dat is de autonomie van de anderen, maar ook de onze om een bijzondere positie in te nemen. Het 
recht een eigen levensbeschouwing te beleven die niet met dwang wordt weggedrukt en hoopt op wederzijds 
respect. Als we een bijzondere levensbeschouwing hebben dan is dit niet de overkoepelende neutraliteit die 
alles en niets verkondigt. Het is geen vak dat over alles kan praten en zelf niets is. Het is daarom dat NCZ 
een engagement van de leraar vraagt. Het is ook een keuze en een levenshouding die ze uitdragen. Dat is 
de authenticiteit die van hen kan worden gevraagd.

Als we de NCZ opgeven dan gaan we niet vooruit, maar terug. Gelet op de macht van het getal, wellicht terug 
naar de confessionele neutraliteit. Er wordt over alles gepraat, ‘neutraal’ natuurlijk, maar er zal weinig of niet 
gepraat worden over een ongodsdienstige levensbeschouwing. Ze zal in ieder geval niet mogen worden 
uitgedragen, zelfs niet op een voorzichtige wijze zal een leraar getuigenis kunnen afleggen van zijn niet-
confessioneel engagement. Deze rolmodellen zullen voor de leerlingen wegvallen. En zo ook de openheid 
een identiteit te hebben in een verdraagzame democratie.
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De Raad voor Inspectie en Begeleiding niet-confessionele 
Zedenleer (RIBZ)

Raymond Vervliet

Zoals uit de uiteenzetting van Jeffrey Tyssens duidelijk blijkt, hebben de vrijzinnigen in Vlaanderen een lange 
strijd gevoerd om officiële erkenning en gelijkberechtiging te kunnen verkrijgen. Het is maar eerst met de 
schoolpactwet van 20 mei 1959 dat het vak niet-confessionele zedenleer (NCZ)  als een dan nog vrij ‘neutraal’ 
keuzevak in het officieel onderwijs, zowel in het lager en secundair algemeen onderwijs als in het technisch 
en beroepsonderwijs, werd opgenomen. Met de schoolpactwetresolutie van 1963 werd wel al toegegeven 
dat “de leraar NCZ op bedachtzame wijze getuigenis moet kunnen afleggen van zijn persoonlijke  morele 
overtuigingen en de grondslagen ervan”. Men beschouwde het vak toen al niet meer als een ‘restvak’, maar 
wel degelijk als een levensbeschouwelijk vak zonder de onderliggende levensbeschouwing te expliciteren. 
Dat blijkt trouwens verder uit de omschrijving van de commissie: “Een cursus in sociologische, psychologische 
en historische wortelende leidraad der menselijke handelingen” die “geen beroep doet op verklaringen van 
godsdienstige aard”, maar ook “geen verdediging is van een wijsgerige leer”. Maar de aanduiding van het 
vak als niet-confessioneel met als basismethode het vrij onderzoek wees er toch op dat dit ook toen al wel 
degelijk een levensbeschouwelijk vak was.

Ontstaan
In die beginfase bestonden er uiteraard nog geen specifiek professionele pedagogische opleidingen tot leraar 
NCZ. Er diende een beroep te worden gedaan op vrijwilligers, op leraars met een pedagogische opleiding en 
die bij voorkeur zelf reeds de lessen zedenleer in het secundair onderwijs hadden gevolgd. Het is de eerste 
inspecteur Richard Van Cauwelaert die er zal voor zorgen dat specifieke opleidingen worden opgericht aan 
de normaalscholen en een opleiding moraalwetenschap aan de Universiteit Gent, die later ook zal worden 
opgericht aan de Vrije Universiteit Brussel.

Het vak NCZ zal echter maar eerst officieel een volwaardige levensbeschouwelijke status verwerven met het 
decreet van 1 december 1993 betreffende de inspectie en de begeleiding  van de levensbeschouwelijke vakken 
(LBV). Net zoals dat voor de godsdienstige LBV geldt, wordt de georganiseerde vrijzinnige gemeenschap 
verplicht een structuur op te richten voor het beheer van de cursus NCZ. Hiermee komt het vak NCZ op voet 
van gelijkwaardigheid te staan met de andere LBV en wordt tevens erkend dat het vrijzinnig humanisme de 
onderliggende wijsgerige levensbeschouwing  van het vak is.

De georganiseerde vrijzinnig humanistische gemeenschap kreeg aldus de verantwoordelijkheid voor de 
organisatie en beheer van de cursus NCZ. De Unie van Vrijzinnige Verenigingen (UVV) richtte daarvoor op 
12 januari 1994 de Raad voor Inspectie en Begeleiding van leraars niet-confessionele Zedenleer (RIBZ) 
op. De eerste voorzitter werd eresenator en minister Karel Poma - die reeds vroeger als voorzitter van de 
Oudervereniging voor de Moraal had geijverd voor een autonoom beheersorgaan.

Door de grondwettelijke bepaling (artikel 21) van niet-inmenging van de staat in levensbeschouwelijke 
aangelegenheden is de RIBZ een erkende autonome vereniging voor het beheer van de cursus NCZ. De 
RIBZ is dus in eerste instantie een administratief en juridisch orgaan.

Bevoegdheden
Tot de bevoegdheden van de RIBZ behoren: het opstellen van leerplannen, het opstellen van de criteria 
waaraan de lesgevers moeten voldoen, de organisatie van zowel de opleiding als de bijscholing van 
lesgevers, de controle op het peil van de studies en op de beroepsbekwaamheid en de pedagogische 
vaardigheden van de lesgevers. Voor deze laatste taak kan de RIBZ een beroep doen op een korps van 
zeven inspecteurs-adviseurs voorgedragen en werkend onder leiding van de raad. Zowel voor de leraars 
als voor de inspecteurs-adviseurs werden deontologische richtlijnen opgesteld. In geval van geschillen en 
klachten kan een beroep worden gedaan op de ombudsdienst. Bij rechtszaken wordt de raad bijgestaan door 
een in onderwijswetgeving gespecialiseerde advocaat.

Buiten de leden van het inspectiekorps en twee bezoldigde medewerkers, bestaat het bestuur louter uit 
vrijwilligers. Het zijn telkens verkozen afgevaardigden van de diverse verenigingen die ressorteren onder 
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de koepel van UVV en afgevaardigden van de leraars, van de 
lectoren hoger onderwijs, van de inspectie en van de vakbonden 
VSOA en ACOD. Er zijn aldus momenteel 23 stemgerechtigde en 7 
adviserende leden. Alle beleidsbeslissingen worden uitsluitend door 
deze Raad van Bestuur genomen. Een dagelijks bestuur bereidt de 
vergaderingen voor. 

Ondersteuning
De Raad van Bestuur heeft evenwel ook een stimulerende 
en promotionele functie. Zo heeft de RIBZ een eigen website 
ontwikkeld die zich zowel richt naar de leraars NCZ als naar een 
breed publiek (www.ribz.be en www.nczedenleer.be). Vooral 
stimuleert en ondersteunt de RIBZ de voortdurende ontwikkeling 
van didactisch materiaal als o.m. tijdschriften voor de leerlingen 
(Samenspel en Fakkeltjes voor het lager onderwijs en Prik voor de 
eerste graad van het secundair onderwijs), Digimores, een platform 
voor en door leraars NCZ, en recentelijk werd het initiatief genomen 
tot de oprichting van ’t Megazijn, een uitleendienst voor educatief 
materiaal, reeds aanwezig in Brussel en Antwerpen. Tevens wordt 
er geregeld een educatieve DVD aangemaakt waarvan de meest 
recente is: Had de eerste mens een naam? (een inleiding op wat 
wetenschap en mythen vertellen over het ontstaan van het leven, 
samengesteld door Gustaaf C. Cornelis en Isabelle Janssens).
Als promotionele kennismaking met NCZ voor een ruim publiek heeft de RIBZ in samenwerking met de 
vrijzinnige TV-omroep Lichtpunt  in 2013 de DVD Vrijzinnig humanisme in de klas aangemaakt en uitgezonden 
tot in 2015. Vanaf 2016 werden echter alle levensbeschouwelijke uitzendingen, zowel op radio als op TV 
afgeschaft. Ondanks beloften door de VRT zijn er tot op heden nog geen alternatieven uitgewerkt. Moedwil 
of incompetentie? Daar de godsdienstige erediensten nog wel worden uitgezonden op zondagochtend, wordt 
het vrijzinnig humanisme hier opnieuw gediscrimineerd.

In de mate van de mogelijkheden tracht de RIBZ in samenwerking met UVV-deMens.nu en VUBPress ook 
een ruim publiek voor te lichten via boekpublicaties. Zo verscheen reeds in 2010 het boek ‘De toekomst 
van de levensbeschouwelijke vakken’. De eerste stappen naar de gelijkberechtiging: 50 jaar schoolpact 
(onder redactie van Luc Devuyst en Christophe Van Waerebeke). Een nieuw boek over de doelstellingen en 
organisatie van de cursus NCZ zal in 2017 verschijnen.

Raymond Vervliet is voorzitter van de RIBZ.

Hij geeft duiding bij de werking van de RIBZ 
en de actiepunten waar de raad vandaag op 
inzet.

WAT?

WIE?

Met louter kennisoverdracht via een ‘neutraal’ vak over 
levensbeschouwingen bereikt men de doelstelling van een open 
dialoog niet. “

Actieplan
Dit jaar wordt er in de RIBZ gewerkt aan de modernisering en actualisering van de leerplannen. Door 
burgerschapsvorming op te nemen in de eindtermen van de vakken Nederlands, geschiedenis en de LBV zal 
dit reeds bestaande onderdeel van het leerplan nog worden versterkt. De wijsgerige basis van het vak NCZ, 
het vrijzinnig humanisme, zal als eigen levensbeschouwing en in zijn georganiseerde vorm ruimer aan bod 
komen. En tenslotte dienen de leerlingen ook vertrouwd te worden gemaakt met de verschillende religieuze 
levensbeschouwingen. Dat laatste is noodzakelijk als voorbereiding op de interlevensbeschouwelijke dialoog 
en samenwerking.

In het Gemeenschapsonderwijs en in het officieel gesubsidieerd onderwijs, hebben immers de 
vertegenwoordigers van de LBV, die reeds een lange traditie van constructieve samenwerking hebben, 
het initiatief genomen tot de opstelling  van interlevensbeschouwelijke competenties (zie: http:/ilbc-op-
school.weebly.com). Die werden in 2013 in een gezamenlijke engagementsverklaring bekrachtigd en mede 
ondertekend door de vorige minister van onderwijs en de toenmalige voorzitter van het parlement. Op 10 
maart 2016 werd de definitieve engagementsverklaring op het kabinet van de huidige minister van onderwijs 
ondertekend door alle voorzitters van de LBV en door de bestuurders van de verschillende onderwijsnetten. 
Dit engagement houdt in dat er in elk leerjaar per schooljaar tenminste zes lesuren zullen worden besteed 

http://www.ribz.be
http://www.nczedenleer.be
http:/ilbc-op-school.weebly.com
http:/ilbc-op-school.weebly.com
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aan de interlevensbeschouwelijke dialoog en samenwerking.

In de huidige multiculturele samenleving is het immers juist noodzakelijk dat men vanuit de eigen 
levensbeschouwing  met respect en in harmonie leert samenleven met mensen die er een andere 
levensbeschouwing op na houden. Uit onafhankelijk van elkaar uitgevoerd onderzoek (van prof. Jaak 
Billiet, KULeuven en Mark Elchardus, VUB) is trouwens gebleken dat hoe beter een leerling een eigen 
levensbeschouwing kent en beheerst, hoe verdraagzamer en opener hij/zij staat ten opzichte van andere 
levensbeschouwingen. Met louter kennisoverdracht  via een ‘neutraal’ vak over levensbeschouwingen 
(= learning ABOUT religion and philosophy of life) bereikt men de doelstelling van een open dialoog niet. 
Neutraliteit op levensbeschouwelijk vlak is trouwens een illusie en is een ontkenning van de dagdagelijkse 
realiteit in een multiculturele samenleving. Het is daarentegen juist de specificiteit van het vak NCZ dat het met 
actieve lesvormen de leerlingen zelfstandig en kritisch leert denken en dat attitudes worden gevormd op het 
gebied van vrijheid van denken, meningsuiting en onderzoek, verdraagzaamheid, solidariteit en burgerlijke 
verantwoordelijkheid in een democratische samenleving (= learning INTO philosophy of life). 

Kortom, de lessen NCZ zijn voortdurende oefeningen in het leren samenleven in diversiteit.
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Een vak met een toekomst

Corinne Leys

Er werd ons (Corinne Leys en Marc Van Camp, nvdr.) gevraagd om in het kader van deze studiedag 
georganiseerd ter gelegenheid van 45 jaar deMens.nu iets meer te vertellen over het doel en de inhoud van 
het vak niet-confessionele zedenleer, of er een toekomst voor dat vak is, en ook: welke zijn de knelpunten, 
zijn er opportuniteiten … 

Verjaardagen laten mij vaak denken aan hoe het vroeger was, en ook bij deze opdracht werd ik al zoekend 
naar het doel van de cursus een beetje terug in de tijd gegooid, want als ik kijk naar de Resolutie van de 
Schoolpactcommissie van  8 mei 1963 (en dat is meer dan 53 jaar geleden) dan lees ik onder andere:

 “De cursus in de NCZ is een in sociologische, psychologische en historische verantwoording wortelende 
leidraad der morele menselijke handelingen.  Hij doet geen beroep op verklaringen van godsdienstige aard…”  

En deze omschrijving geldt eigenlijk nog tot op de dag van vandaag.

Van god los
We doen nog steeds geen beroep op buiten- of bovennatuurlijke autoriteiten, en we zijn er nog steeds   –  en 
ik durf bijna zeggen meer dan ooit   –  mee bezig om de mens en wereld te benaderen vanuit een historisch 
en contextueel bewustzijn. We proberen de zo broodnodige sociale vaardigheden bij onze leerlingen te 
ontwikkelen, brengen hen in contact met andere visies en andere levensbeschouwingen,  we maken hen 
bewust van wie ze zelf zijn, en van wat ze zelf belangrijk vinden en we leren hen argumenteren. We proberen 
ieder van hen echt een rijke morele opvoeding mee te geven en helpen hen te leren werken aan het realiseren 
van een beetje geluk, zowel dat van henzelf als dat van de ander. En we proberen nog zo veel meer.

Anders dan in 1963 is dat we dit nu doen vanuit een duidelijk vrijzinnig humanistisch perspectief. Dit betekent 
onder andere dat we hen steeds bewuster en meer doelgericht leren om  onderzoekend en kritisch te zijn. 
We leren hen enkel te steunen op het wetenschappelijk denken, en zich heel goed te realiseren dat elke 
kennis ook maar een tijdelijk gegeven is. We proberen hen in de mate van het mogelijke zelfbepalend te 
laten worden en steeds emancipatorisch en autonoom te laten denken en handelen. Ook de tolerantie, het 
rechtvaardige en het solidaire zijn steeds in onze lessen aanwezig. 

Ik heb op de site van de RIBZ gelezen dat kiezen voor niet-confessionele zedenleer gelijk staat aan kiezen 
voor een pluraliteit van opvattingen en voorstellingen en dat zowel op cognitief als emotioneel vlak, en dat is 
in de praktijk ook zo. We werken hard aan het ontwikkelen van het zelfstandige denken en de persoonlijke 
creativiteit. We proberen onze leerlingen hun eigen waarden te laten vormen om zo tot een eigen levenshouding 
te komen en op een persoonlijke manier in het leven te staan.

Met welke inhoud we dat doen? Ik zou bijna durven stellen: met elke inhoud. We vertrekken steeds vanuit de 
leefwereld van ons doelpubliek, en we proberen steeds om het voor hen zo boeiend en interessant mogelijk 
te maken. De actualiteit wordt echt niet geschuwd, maar ik zou wel durven stellen dat onze inhouden eerder 
een middel zijn om onze doelen te realiseren.

We doen dat vanuit het continue perspectief van de vijf procesdoelen, twaalf jaren lang … en dat is een 
concept waar ik persoonlijk nog steeds achter sta.

Zowel voor het basisonderwijs als voor het secundair onderwijs gelden voor alle vakken de decretaal 
vastgelegde eindtermen. Dat wil zeggen: doelen die beschouwd worden als een maatschappelijk minimum 
voor alle leerlingen en over alle netten. Dit moet dus door iedereen en overal gerealiseerd worden binnen een 
bepaalde tijdspanne en  dat is bij een levensbeschouwelijk vak nooit mogelijk.

Work in process
Een levensbeschouwing is nooit volledig gerealiseerd, is nooit af, en steeds in evolutie. In de cursus niet-
confessionele zedenleer is het dan ook de bedoeling een proces van morele en levensbeschouwelijke 
ontwikkeling op gang te brengen en ook aan de gang te houden, en dit stopt nooit. “The work is always 
in process.” Het is een voortdurend streven naar, een continu ontwikkelen van, een groeien naar meer 
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autonomie, meer verdraagzaamheid, meer kritisch inzicht, enz. 
Met andere woorden: procesdoelen zijn dynamische doelen die 
in volle ontwikkeling zijn en blijven.

Of die wegens praktische redenen ingedeeld worden in vijf grote 
onder-indelingen, of ééntje meer of ééntje minder, is volgens mij 
van secundair belang. Zo lang als de algemene uitgangspunten 
en doelstellingen van het vak maar behouden blijven.

Zijn er ook knelpunten: zeer zeker, en ik denk dat die er altijd 
zullen zijn. Keuzes maken en een curriculum opstellen betekent 
meestal knelpunten ontdekken. Ik denk, als voorbeeld, dat we 
het als leerkracht allemaal moeilijk hebben om bijvoorbeeld 
de kloof tussen denken en weten enerzijds, en handelen 
anderzijds, kleiner te maken.  We weten vaak heel goed wat er 
kan en niet kan, maar we moeten maar even om ons heen kijken 
(of naar onszelf kijken) om te beseffen dat weten en doen niet 
steeds in elkaars verlengde liggen. Wanneer en waarom doen 
wij iets, gaan wij over tot handelen? Cognitie volstaat op dat 
punt meestal niet; we moeten vaak emotioneel aangesproken 
worden voor we in beweging komen.

Daarom is het erg belangrijk dat we in de lessen zedenleer ook 
het affectieve aan bod laten komen, en dat is in een klassikale 
context niet altijd even makkelijk. We moeten onze leerlingen 
meer leren voelen en hopelijk ontstaat er zo een nauwe 
wisselwerking tussen hun cognitie en hun affectie als richtsnoer 
voor hun handelen. Onze lessen beperken zich soms nog te 
veel tot het vertellen of weten hoe het moet, we betrekken onze 
leerlingen vaak niet genoeg in het doen, in het handelen. 

Ook moeten we volgens mij steeds zorgen voor voldoende diepgang en inhoud van onze lessen. Steeds op 
hun leeftijd en op hun niveau moeten de leerlingen weten waarop ze steunen als ze een standpunt innemen, 
en deze achtergrondinfo moeten ze met de leerkracht samen ontdekken.

Discussies met lef
Op de vraag of het vak nog toekomst heeft, moet ik positief antwoorden. Ik denk zelfs: meer dan ooit!

Na  de discussies die in 2011 met heel veel lef  zijn gevoerd, werd het een beetje stiller rond het al  dan niet 
afschaffen van het levensbeschouwelijk onderwijs op school, tot er eind 2015 nieuwe debatten losbraken. 
Na de extremistische terreurdaden in Parijs en Brussel rees opnieuw de vraag naar de betekenis van 
levensbeschouwing in de samenleving en naar de rol van de levensbeschouwelijke vakken in het onderwijs. 

Ik wil het in de korte tijdspanne van dit vertoog niet hebben over mogelijke grondwetswijzigingen, het feit dat 
in België het principe van scheiding tussen kerk en staat totaal inconsequent toegepast wordt, noch over het 
nut of onnut van de verzuiling. Ik ga het hier ook niet hebben over de discrepantie die er heerst tussen alle 
pleidooien die gehouden worden voor de afschaffing van de levensbeschouwelijke vakken in het onderwijs 
dat de overheid inricht  terwijl ik zelden iets lees over de enorme financiering van ons zeer uitgebreide privé-
onderwijsnet dat wij eufemistisch “vrij” noemen.

Ten slotte wil ik in dit debat ook pleiten voor een onderscheid tussen de organisatorische en inhoudelijke 
problematiek.

Wanneer we de facto naar onze huidige samenleving kijken, dan zien we toch vaak een vrij grote diversiteit 
waar niet iedereen altijd probleemloos in kan functioneren. Velen zijn er momenteel van overtuigd dat actief 
pluralisme een oplossing kan betekenen voor het beter leren samenleven. Gek genoeg wordt door de 
voorstanders van de afschaffing van onze levensbeschouwelijke vakken net dit actief pluralisme gebruikt om 
hun vertoog kracht bij te zetten. Ik ben van oordeel dat wanneer men het actief pluralisme gunstig gestemd 
is, men net de noodzakelijkheid van de levensbeschouwelijke vakken aantoont.

Graag wil ik in deze context Ludo Abicht citeren wanneer hij zegt dat “de kennis en het bezit van de eigen 
culturele of levensbeschouwelijke identiteit op zich alles behalve exclusivistisch of elitair zijn, maar wel 
de basis vormen van waaruit men andere tradities met respect kan benaderen”. Wanneer dit soort actief 
pluralisme of interlevensbeschouwelijke dialoog in geen geval een oppervlakteverschijnsel is, maar het 

Corinne Leys is lector aan de Artesis 
Hogeschool Antwerpen en praktijkassistent 
aan de UGent.

Of NCZ een toekomst heeft? Meer dan ooit!
WAT?

WIE?
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resultaat van een zoektocht naar de rijkdom, de verdiensten en de tekortkomingen van de eigen en 
de andere levensbeschouwingen, dan vraag ik me af hoe men kan beseffen wat de impact van een 
levensbeschouwing op het al dan niet functioneren kan zijn, hoe men zich kan verdiepen in de eigen 
levensbeschouwing en/of die van een ander wanneer  geen mens nog een levensbeschouwelijk onderricht 
kan volgen? Willen we misschien alleen oncontroleerbare levensbeschouwelijke weekendscholen? Of is 
het de taak van de ouders? Gaan we in een tijd waar iedereen zich duidelijk bewust is van het feit dat 
de school zorgverbredend moet optreden, - en dat is een noodzaak vandaag de dag,  ouders zo iets 
fundamenteels als levensbeschouwing in hun korf plaatsen en dat tegen hun wil en dank? Hoe kan 
een school, om het met de woorden van kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen te zeggen, een 
ruimte zijn die kan confronteren als we niets met niets confronteren?

Over een inclusief vak waar alle leerlingen samen les krijgen over levensbeschouwingen ben ik helemaal 
niet te spreken. We zien dit bijvoorbeeld al in scholen waar dit vaak vanuit financieel oogpunt gebeurt  en 
waar we nog moeilijk van enige levensbeschouwelijk geletterdheid kunnen spreken. Een levensbeschouwing 
kan volgens mij maar gegeven worden door iemand van diezelfde levensbeschouwing, anders werkt men 
met een veel te groot verborgen curriculum. Over het argument dat men op deze manier “neutraliteit” zou 
realiseren wil ik het helemaal niet hebben omdat ik, gezien al het voorgaande, neutraliteit in deze context 
een zinledig begrip vind. Wel vind ik het belangrijk dat men leerlingen middelen zou aanreiken om hen beter 
te leren nadenken en om daarna met elkaar in dialoog te treden, - maar daarvoor moet men eerst weten 
waarover na te denken of waarover in dialoog te treden. 

Kortom: in onze huidige samenleving kunnen levensbeschouwelijke vakken in het algemeen en NCZ in het 
bijzonder een meerwaarde betekenen.

Een levensbeschouwing kan volgens mij maar gegeven worden door 
iemand van diezelfde levensbeschouwing, anders werkt men met 
een veel te groot verborgen curriculum. “
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Naar een vak niet-confessionele zedenleer 2.0

Marc Van Camp, docent Erasmushogeschool Brussel

Om onmiddellijk met de vraag van de dag in huis te vallen: moet het vak niet-confessionele zedenleer 
in het onderwijs blijven bestaan? Antwoord: uiteraard! Meer nog: indien het niet bestond moest men 
het stante pede uitvinden! Zijn daar argumenten voor aan te voeren? Absoluut. Is er echter nog een 
toekomst voor het vak? Zeker en vast. Maar dan moeten er wel verbeteringen aangebracht worden.  
Graag zet ik hier in een bondig bestek enkele ideeën, bedenkingen en opmerkingen op een rijtje om de 
discussie rond het vak NCZ wat extra piment te geven. Ik doe het  in de vorm van enkele stellingen en 
suggesties.

Moest het vak NCZ niet bestaan, we moesten het onmiddellijk uitvinden, zowel qua 
doelstellingen als qua inhoud en methodiek.
In onze moderne geglobaliseerde wereld, met een alsmaar veelvuldiger en intensiever contact tussen de 
mensen van deze planeet, tussen verschillende culturen, religies en levensbeschouwingen, tussen mensen 
met andere gewoontes, tradities, normen en waarden, is binnen elk onderwijs een vak “zedenleer”, een 
voorbeeld van een onderwijsvak dat noodzakelijk is om aan het samenleven van al die menselijke diversiteit 
vorm te geven. 

Een vak “zedenleer” dus, dat handelt over “een verzameling ideeën over wat goed en slecht gedrag is”, 
of over een “leer van de gezamenlijke plichten der zedelijke wezens”. Kortom: het gaat over een vak dat 
zich concentreert op hoe wij als mensen in het leven staan/willen staan, hoe we ons gedragen, hoe we met 
anderen samenleven en willen samenleven, wat we van de anderen verwachten,hoe we samen kunnen 
bepalen welke rechten iedereen heeft, en welke plichten daarbij horen om iedereen een kans te geven op 
een waardig en zinvol leven.

Wil zo’n vak, binnen het onderwijs, en op zijn minst binnen een door de overheid gesubsidieerd onderwijs, die 
rol in haar breedst mogelijke betekenis vervullen, dan moet het een niet-confessionele zedenleer zijn. Een 
cursus zedenleer die niet vertrekt van één confessie, één geloofsbelijdenis, één godsdienst of één religie, 
een cursus die niet terugvalt op één visie, één uitgangspunt. Wel een cursus die alle leerlingen de kans biedt 
om een eigen normen- en waardenpatroon uit te bouwen, steunend op brede informatie, dialoog, overleg, 
discussie, onderzoek en kritiek. Wel, net de cursus NCZ, de niet-confessionele zedenleer, beantwoordt aan 
de eisen die men aan een dergelijk ethisch onderwijsvak mag stellen.

Het gaat tenslotte om de opvoeding van jongeren tussen 6 en 18 jaar -niet om volwassenen- om hen via 
het onderwijs en op een emanciperende wijze maximaal te helpen een zinvolle plaats in de maatschappij 
uit te stippelen. Het gaat er niet om hen klaar te stomen om in te passen in één welbepaalde visie, religie of 
levensbeschouwing. Het gaat erom hen de middelen aan te reiken om daar zelf een invulling aan te geven. 
Het onderwijs is een leerschool, geen afleveringsinstelling.

Hoe past het vak NCZ in die visie? Wel, het huidige vak NCZ zit uiteraard ingebed in de vrijzinnig-humanistische 
levensbeschouwing, maar dat is zeker geen beperking. Het kan niet de bedoeling zijn van de cursus NCZ 
om van alle leerlingen vrijzinnig-humanisten te maken. Het is wel de bedoeling om de leerlingen te helpen 
om vrijzinnig en autonoom met hun leven, hun keuzes, hun waarden en normen om te gaan. Het is net de 
potentiële sterkte van de cursus NCZ dat ze iedereen de kans biedt op een eigen, autonome manier invulling 
te geven aan zijn of haar leven, zowel als gelovige, andersgelovige of niet-gelovige. 

Maar niet alleen de particuliere autonomie staat centraal in deze cursus, ook de daarbij aansluitende rechten 
en plichten van een samenleving zitten in het vak ingebakken. Het is net in het humanistisch karakter, het 

Het is mijn mening dat we zolang mogelijk de kracht en de schoonheid 
van de cursus NCZ moeten koesteren en het belang ervan blijven 
verdedigen om haar geschiedenis en haar verlichte, maatschappelijke 
betrokkenheid alle eer aan te doen. 

“
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verlenen van alle rechten en plichten aan alle mensen, het steunen 
op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, dat de 
cursus NCZ perfect aansluit bij de uitdagingen van onze moderne 
geglobaliseerde wereld.

Willen we van jongeren “wereldburgers” maken, die de principes 
van vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid koesteren, hen de kansen 
bieden om op hun manier mee te werken aan een leefbare wereld, 
en dit in dialoog met andere jongeren, dan beantwoordt het vak 
NCZ daar zowel qua doelstellingen, als qua aanpak en inhoud  
perfect aan. De cursus is een kind met veel capaciteiten en veel 
mogelijkheden. 

Het feit dat de cursus baadt in het water van de vrijzinnig-
humanistische gemeenschap en er zijn methodiek van vrij onderzoek 
en autonomie en maatschappelijke betrokkenheid aan ontleent, doet 
hier geen afbreuk aan. Integendeel. De methodiek geeft iedereen - 
gelovige, ongelovige, andersgelovige - de kans op het maken van 
persoonlijke keuzes, het kweken van een kritische ingesteldheid 
en het aandacht opbrengen voor de nodige zelfreflectie; welke 
levensbeschouwelijke visie ze ook ontwikkelen. Het steunen op 
de principes van de Universele  Verklaring van de Rechten van de 
Mens waarborgt dat niemand ui de boot valt. De humanistische 
basishouding zorgt er met haar eisenpakket van  gelijkwaardigheid 
en gelijkberechtiging voor dat iedereen, elk humaan wezen, zinvol 
deel kan uitmaken van de samenleving.

De cursus NCZ is met andere woorden een antwoord op de vraag van de maatschappij naar actief 
wereldburgerschap, naar meer verantwoordelijkheid en participatie, naar kritische ingesteldheid, naar meer 
openheid, dialoog en diversiteit. Dit antwoord mag niet als een kind met het badwater weggegooid worden. 

Samengevat: de cursus NCZ, moet in welke vorm ook, onder welke naam ook, in welke gedaante ook, 
zowel qua inhoud en methodiek, als qua doelstellingen, blijven bestaan. In elk door de staat gesubsidieerd 
onderwijs zou deze cursus een verplicht vak moeten zijn, een NCZ 2.0!

De cursus NCZ heeft alleen nog een toekomst in een nieuwe moderne versie 2.0.
De vraag luidt: heeft deze cursus NCZ echter nog wel een toekomst? Of hebben we hierboven een beeld 
geschetst van een nieuw op te starten ‘eenheidsvak’ ter vervanging van de huidige levensbeschouwelijke 
vakken? Het ligt ingewikkeld.

Momenteel circuleren er verschillende meningen rond de toekomst van de levensbeschouwelijke vakken. 
Sommigen willen alle levensbeschouwelijke vakken uit het gesubsidieerd onderwijs, al dan niet tegelijk met de 
afschaffing van het gesubsidieerd katholiek onderwijs; anderen willen deze vakken vervangen door een nieuw 
eenheidsvak à la LEF of Burgerschap of iets dergelijks; nog anderen pleiten ervoor de levensbeschouwelijke 
vakken facultatief te maken terwijl ondertussen weer anderen zweren bij de huidige situatie.

Hoe dan ook: het is duidelijk dat de toekomst van NCZ, samen met die van de andere bestaande 
levensbeschouwelijke vakken, op tafel ligt en in vraag gesteld wordt. 

Minder duidelijk is: waar moet het dan naartoe?  Zelfs binnen de vrijzinnig-humanistische gemeenschap 
heerst er daarover geen eensgezindheid. Zelfs niet op de werkvloer van het vak NCZ.

Er bestaan grosso modo twee visies op het vak NCZ:

• Een particuliere, officieel-juridische visie: dat is de visie over de cursus NCZ als het levensbeschouwelijk 
vak dat hoort bij de gesubsidieerde vrijzinnig-humanistische gemeenschap, naast de andere erkende 
levensbeschouwingen, en dat ook intens verweven moet zijn met die vrijzinnig-humanistische 
gemeenschap.

• Een algemene, open visie: de visie die de cursus NCZ in de eerste plaats ziet als een open cursus voor 
iedereen met weliswaar een duidelijk vrijzinnig-humanistische methodiek, maar vooral als een cursus die 
de vrijzinnig-humanistische gemeenschap overstijgt.

Marc Van Camp was docent aan de 
Erasmushogeschool Brussel.

Hij geeft enkele concrete aanzetten voor een 
vak NCZ 2.0.

WAT?

WIE?
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Zowel leerlingen als leerkrachten en ouders  bevinden zich, qua voorkeur voor een van beide, ergens op 
een continuüm van a) naar b). Veel leerkrachten en ouders verlangen naar een nauwere aansluiting bij de 
georganiseerde gemeenschap, anderen zien liever meer afstand. Sommigen zien het vak liever verdwijnen, 
anderen blijven het tot de laatste snik verdedigen.

Welke richting het ook uit gaat, het is mijn mening dat we zolang mogelijk de kracht en de schoonheid van 
de cursus NCZ moeten koesteren en het belang ervan blijven verdedigen om haar geschiedenis en haar 
verlichte, maatschappelijke betrokkenheid alle eer aan te doen. 

Meer nog: we moeten de cursus exploderen, verdiepen, promoten, opwaarderen, stimuleren en met al haar 
rijkdom in de etalage zetten. En dit met een nieuwe ‘sprong voorwaarts’, op een nieuw élan, waarbij allen 
en iedereen, de leerlingen en  leerkrachten NCZ, de docenten, de ouders en de inspectie, intens betrokken 
worden. Het vak NCZ moet zijn slagkracht hervinden, opnieuw spraakmakend zijn, op de balustrades 
gaan staan. Het vak moet in zijn daadkracht tonen wat het waard is. Het is de waardevolle actiekracht, de 
dagdagelijkse performantie en het enthousiasme van alle betrokken die de toekomst van het vak zullen 
bepalen.

Klinkt mooi, maar een NCZ 2.0 opstarten doe je niet in een handomdraai. Maar je moet er niet mee wachten, 
de tijd dringt. Daarom toch al enkele suggesties. 

De toekomst van de cursus NCZ draait om geëngageerde leerkrachten, een krachtige 
opleiding en een inspirerende omkadering.
Hier vertrek ik van de bestaande cursus NCZ zoals die nu wordt aangeboden in het gemeenschapsonderwijs. 
Ten eerste: de cursus NCZ -ook in een vernieuwde 2.0 versie- staat en valt met de kwaliteit ervan, zowel voor 
de leerlingen, als voor de leerkrachten, de omkadering en de buitenwereld.  Kwaliteit vraagt geëngageerde 
leerkrachten die voor hun vorming kunnen rekenen op inspirerende, strijdlustige docenten die op hun beurt 
kunnen steunen op een grote betrokkenheid, hulp, ondersteuning en aanmoediging van een intensieve en 
kwalitatieve permanente omkadering van inspecteurs en adviseurs.

De kwaliteit van de huidige cursus NCZ is in die zin vatbaar voor verbetering. Een verbetering, een 2.0, 
die er alleen maar kan komen mits actieve inbreng en participatie van alle betrokkenen. Daarom geef ik in 
vogelvlucht slechts enkele eerste aanzetten die volgens mij het bestuderen waard zijn.

1° De leerplannen verbeteren en uitwerken

• Duidelijker, concreter en meer toepasbaar maken; gebruiksvriendelijke update met meer begrijpelijke 
terminologie;

• Meer pragmatische overeenstemming tussen aanpak lager onderwijs en secundair onderwijs; zeker in 
functie van de procesdoelen die meer zichtbaar moeten doorlopen;

• Het leerplan Secundair Onderwijs concreter uitwerken in functie van de procesdoelen;

• Het leerplan hoger onderwijs verder verfijnen i.f.v. basiscompetenties met indicatoren met praktische 
uitwerkingen;

• Actiegerichte aanpak op alle niveaus; de procesdoelen in concrete acties vertalen;

•  …

 
2° Een moderne communicatie uitbouwen

• Digitale platformen voor zowel leerlingen, leerkrachten als docenten en inspectie;

• Digimores: verder ontwikkelen en kwalitatief versterken (met meer medewerkers);
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• Moderne media integreren voor meer exposure van het vak;

• Activiteiten, initiatieven NCZ veel meer mediatiseren;

• Dynamisch, swingend karakter;

• Reageren met initiatieven van klas/school op de actualiteit;

• …

3° Intensievere samenwerking tussen inspectie, leerkrachten en docenten

• De begeleiding en advisering van en door de inspectie moet overhand nemen op de administratieve 
kant;

• Begeleiding, navorming en bijscholing van leerkrachten moeten permanent en regelmatiger zijn;

• Inspectie meer inschakelen in de opleiding van toekomstige leerkrachten; nauwere samenwerking met 
docenten;

• Inspectie ook betrekken bij stages toekomstige leerkrachten;

• Hechtere samenwerking tussen inspectie en docenten rond o.a. de evaluatie van studenten NCZ;

• Uitbouw van een docentenplatform;

• Gezamenlijke zorg van docenten en inspectie voor opvolging en bijscholing van de leerkrachten NCZ;

• Aanbieden van meer ‘good practice’ voorbeelden uit binnen- en buitenland;

•  …
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4° Doorzichtig evaluatiesysteem uitwerken 

• Een duidelijk evaluatiesysteem moet uitgewerkt worden i.f.v. de procesdoelen in lager en secundair 
onderwijs;

• Voor de studenten hoger onderwijs i.f.v. de basiscompetenties NCZ;

• Elk evaluatiesysteem moet modern, inspirerend en stimulerend zijn;

• …

5° Extra steun van de vrijzinnig-humanistische gemeenschap

• De werking van RIBZ moet meer inspirerend, aansturend, ondersteunend zijn, bovenop haar formele 
opdracht;

• Samenwerking met vrijzinnig-humanistische organisaties vitaliseren via o.a. gezamenlijke acties…;

• Meer inspirerende initiatieven nemen ter ondersteuning van het vak en de leerkrachten NCZ;

• De leerlingen en leerkrachten helpen in hun buurt-/wijkwerking die meer betrokken moeten worden in 
de cursus NCZ;

• Ondersteunen van vormingsactiviteiten van de leerkrachten bv. via buitenlandse studiereizen;

•  …

6° Onderzoek vak NCZ en wensen betrokkenen

• Maak een brede SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats)-analyse van vak NCZ; 

• Voer onderzoek naar kwaliteitsperceptie en wensen cursus NCZ bij leerlingen, leerkrachten, docenten, 
inspectie, RIBZ;

• Ook bij andere betrokken partijen;

• Evaluatie en uitwerken alternatieven moet gebeuren in intensieve samenwerking met de basis;

•  …

Besluit
Wil het vak NCZ, belangrijk en noodzakelijk als het is, een toekomst hebben, dan kan alleen een geïnspireerde, 
moderne visie NCZ 2.0, inzake het leerplan, de leerkrachten, de opleiding en de inspectie/begeleiding, en 
gedragen door alle betrokkenen, via een uitgesproken geëngageerde lespraktijk de kracht van een vrijzinnig 
humanisme bewijzen. Dit kind mag niet met het badwater weggegooid worden, maar moet gekoesterd 
worden. Dit is niet alleen belangrijk voor de toekomst van het vrijzinnig humanisme op zich, maar ook voor 
de maatschappij als geheel. Een maatschappij die rekent op breeddenkende, kritisch gevormde, mondige en 
geëngageerde jongeren die ons kunnen verzekeren van een waardige en leefbare toekomst voor iedereen.
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Blijf bij de kunst!

Silvain Loccufier

Na 45 jaar ervaring met de les niet-confessionele zedenleer is het belangrijk om te evalueren. Die evaluatie 
biedt ook de kans nieuwe ideëen naar voren te brengen. Een idee dat blijft sluimeren is kunst en kunstenaars 
te betrekken bij de les. Kunstenaars zijn bij uitstek vrije en denkende mensen die in hun werk de synthese 
brengen van wat in de maatschappij gedacht en ondervonden wordt. Deze in de les brengen kan dus een 
nieuwe insteek zijn! Om dit te argumenteren is het nodig de analyse te maken van wat de betekenis kan 
zijn van het in de les brengen van kunst. Bob Dylan wist het reeds lang. Als kunstenaar, nu erkend door het 
ontvangen van de Nobelprijs voor literatuur, drukte hij dit als volgt uit;

“There must be some way out of here, said the joker to the thief. There’s too much confusion, I can’t get no 
relief.”

(Uit All Along the Watchtower, Bob Dylan)

‘The watchtower’ kan begrepen worden als de visie van de mens op de maatschappij. ‘The way out’ is het 
zoeken naar zijn eigen weg in een multiculturele maatschappij.

Dit is eveneens het doel van de niet-confessionele zedenleer.

De recepten
Laat ons in de eerste plaats naar de opdracht kijken: de interacties tussen levensvisies en maatschappijvisies 
in een multiculturele samenstelling van de maatschappij situeren om daaruit een eigen levensvisie – in casu 
een humanistische levensvisie – te distilleren die levensbepalend kan zijn. 

Hoe kan dit worden gerealiseerd? Er zijn enkele basismaterialen voor deze constructie.

Om te beginnen is er de Verlichtingsfilosofie, vanuit een Westers standpunt welteverstaan. Daarnaast zijn er 
ook nog visies uit andere maatschappijen.

De Westerse visie heeft zijn concrete neerslag in de De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. 
Dit wordt vertaald naar doelstellingen en acties binnen het kader van de Verenigde Naties. We moeten er 
ons bewust van zijn dat men bijvoorbeeld vanuit het Oosterse en Arabische perspectief andere principes 
hanteert.

In de Westerse visie is er respect voor elke levensbeschouwing en verschillende samenlevingsvormen (op 
vlak van geaardheid, het huwelijk, …), en is dit alles bovendien ingebed in de rechtsstaat. In sommige 
Oosterse en Arabisch maatschappijen bekijkt men dit anders, zijn er beperkingen door de andere juridische 
systemen die daar gehanteerd worden, en vaak aansluitend zijn met de plaatselijke godsdienst(en).

Het resultaat is dat er in de multiculturele samenleving onvermijdelijk botsingen zijn en er wordt nagedacht 
over het concept ‘tolerantie’. In NCZ is er een ‘distillatie’ op basis van moraalfilosofische argumenten. 
Bijvoorbeeld: hoe ver reikt tolerantie? Moeten we ook tolerant zijn voor racisme?

We moeten vooral ook op zoek gaan naar de verscheidenheid in levensbeschouwingen Al deze gegevens 
zijn goed ‘gedocumenteerd’ in de literatuur: filosofie, moraalfilosofie, antropologie, psychologie, de rechtsleer, 
sociologie, politicologie …

Belang van de kunst
De grote vraag voor mij is de volgende: in de NCZ is reeds zeer veel aanwezig, wat kan men toevoegen?

De kunst. 

Waarom de kunst? Een ‘mysterieuze’ kunstfilosoof definieert de draagwijdte van de kunst:

“Kunst helpt je om complex te denken. Het is ook een oefening in anders kijken en omgaan met verscheidenheid. 
Vandaar dat kunst een uitstekende leerschool is om te functioneren in een multiculturele samenleving.”
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De betekenis van de kunst binnen NCZ bestrijkt verschillende 
aspecten. Kunst helpt in het complexe Verlichtingsdenken: het 
zoeken naar waarden in onze samenleving(en). 

Kunst is daarnaast een oefening in het anders denken. In NCZ kijkt 
men ook naar zij die andere waarden hanteren, uit bijvoorbeeld 
Oosterse en Arabische denksystemen.

Ook leert kunst omgaan met verscheidenheid, omgaan met andere 
(politieke) kleuren, etniciteiten en levensbeschouwingen.

Kunst heeft gelijkaardige doelstellingen als NCZ en is met 
andere woorden de ideale leerschool om te functioneren in een 
multiculturele samenleving.

How to do it?
De opdracht bestaat erin om in de kunst op zoek te gaan naar 
de genoemde elementen. Daarbij kunnen alle kunsten die 
de draagwijdte bevatten van de diepe emoties van de mens in 
de samenleving aan bod komen. Er zijn letterlijk duizenden 
voorbeelden, te vinden in de beeldende kunsten, de literaire kunsten 
(tot en met Bob Dylan), de dans, fotografie en film (fenomenale 
realiteitsbeelden), architecteur, theater (Shakespeare), Vlaamse 
literatuur (denk maar aan het humanisme van Paul Van Aken).

Uw inzicht terzake: wat kunnen wij aanvangen met kunst om de waarden, aangebracht door de Verlichting, 
te illustreren opdat de vrijzinnige humanist van morgen kan instaan als geen ander voor een samenleving 
die menswaardig is.

Wij zijn de ‘watchtowers’ van Bob Dylan en blijven bij de les door ze te dynamiseren met kunst.

Een concreet voorstel: laat ons een reeks seminaries organiseren waar dit alles kan toegepast worden op 
basis van duizend voorbeelden.

Vergeet ook vooral niet een kunstenaar in de les te brengen: zij zijn immers de ‘buitenwacht’ van de NCZ als 
vrije denkers over de mens en de maatschappij.

Silvain Loccufier is en ererector van de Vrije 
Universiteit Brussel en ere-voorzitter van het 
Humanistisch Verbond.

Hij pleit voor het belang van de kunst binnen 
de lessen niet-confessionele zedenleer.

WAT?

WIE?

Kunst heeft gelijkaardige doelstellingen als NCZ en is met 
andere woorden de ideale leerschool om te functioneren 
in een multiculturele samenleving. “
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