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Een universiteit die zichzelf katholiek
noem t, krijgt al te vaak af te r ekenen m et
levensbeschouwelijke tegenwind: “dog-
matisch , een zijdig, indoctrin erend...”, het
lijst je is bekend. En weet u w at? Veertig
jaar geleden w as d ie kritiek wel-
licht niet eens zo onterecht .
Maar niet in  2002.

Levensbeschouw elijke
Bedachtzaamheid
Vice-rector Marc Vervenne en
zijn  collega’s uit de Faculteit
Godgeleerdheid, decaan
Mathijs Lam be rigts, Lieven
Boeve en D idie r Po lle feyt ,
hoeven niet n aar argum enten en
illustraties te zoeken om  het
hopeloos oubollige van d ie kri-
tiek te onderstrepen . Het sinds
dit jaar ingevoerde vak Religie,
zingeving en levensbeschouwing
(RZL) bevat alles om  hun visie
concreet vorm  te geven .

“Dat vak vervan gt het oude
Vraagstukken uit de Godsd ienst-
wetenschappen, h et levensbe-
schouw elijke plichtvak uit de
licenties. Die n aam  klopte al
lang niet m eer. Meest al vulden
de docenten het helem aal niet in  als een
cursus ‘katholieke godsdienst’, en de t erm
‘vraagst ukken’ w as ook al niet accuraat .
Het was dus hoog tijd om  één en ander
eens bij de tijd te b rengen .”

“W e zijn  vertrokken van de feitelijke
on twikkeling. Het vroegere opleidings-
on derdeel was al lang geëvolueerd n aar
een levensbeschouwelijke reflectie over
pluraliteit. W ie dacht dat het om  een
soort universitaire ‘catechese’ ging, liep
dus al decennia achter. Maar het w as goed
om  dat nu ook eens expliciet te zeggen ,
door een nieuw profiel van h et vak t e
bepalen. H et vak wil een ant woord bie-
den op de van daag vaak gehoorde roep
om  ‘neutraliteit’ of ‘pluralism e’. In  zo’n
discours zou d ie neutraliteit beter zijn
dan wat wij aan bieden, want niet-stand-
puntgebon den . Dat is n atuurlijk een vol-
ledig achterhaalde visie. Vaak vergeet m en
dat neutralit eit im m ers óók een levensbe-
schouwelijke keuze is, één n aast vele
andere. W ij geven er de voorkeur aan om
te vertrekken van pluraliteit, waardoor
m eerdere visies aan bod kunnen kom en,
óók de niet-christelijke perspectieven .
Het probleem  met neutraliteit als basis is
dat je je blootstelt aan levensbeschouwe-
lijke vervlakking. Pluralit eit daarentegen
geeft ruim te aan discussie, confrontatie
van ideeën, verruim ing.”

“RZL wil levensbeschouwelijke
bedachtzaamheid bijbren gen . Dat hopen
we te realiseren door het vak in  te vullen
als een m aatschappijkritisch, religiekri-
tisch en zelfs universiteitskritisch discus-
sieforum . H et is bijgevolg helem aal geen
preconciliair soort van ‘zielt jes winnen’,
waar opponenten ons wel eens van
betichten . Die visie w ordt jam mer genoeg
in de hand gewerkt door de plaats van

levensbeschouwing en godsd ienst in  de
m edia. Al te vaak lees of hoor je d aar
alleen iets over wat extreem  is, ofw el in
conservatieve zin, ofw el in  p rogressieve,
en als je op de één of andere m anier de

stem  van h et christelijk geloof laat horen ,
ook al laat je d ie naast andere stem men
meeklinken , dan w ord je voor Room se
slippendrager versleten . Het probleem  is
echter dat je, als je de Kerk voortdurend
in het hoekje van h et sp ectaculaire
plaatst , aanleiding geeft tot een giganti-
sche vertekenin g. Zo’n beeldvorm ing
m iskent de realiteit en de breedte van d e
levensbeschouwelijke vraag die leeft in  de
sam enleving en bij h et grootste deel van
onze jeugd. Dààrop wil RZL insp elen .”

Faculteit vernieuw t
“De hervorm ing van h et vak ‘godsdienst’
- een verkeerde benam ing, waarvan we
hopen dat d ie zo sn el m ogelijk verdwijnt,
om dat het vak heel w at m éér is dan d at -
kadert in  een restyling van het onderzoek
in de Faculteit Godgeleerdheid, d ie
begonnen is rond pakweg 1995. Vóór d ie
tijd waren we n ogal individueel bezig,
m et wat we gem akshalve een klassiek-
theologische invalshoek zullen noemen .
De laatste jaren is het theologisch onder-
zoek duidelijk sterk interdisciplinair
geworden . Een willekeurig voorbeeld: als
je een exegeet en een Auschwitz-kenner
sam enbren gt , kan dat leiden tot een heel
originele benadering van h et probleem
van de anti-joodse elem enten in  h et
Johannes-evangelie. Er is ook veel m eer
aandacht voor belangrijke niet-Europese
ontwikkelingen in  de theologie, zoals de
bevrijdin gstheologie, of de an dere gods-

diensten en de kwestie van de in terreligi-
euze d ialoog. Niet onbelangrijk is ook d at
het huid ige academ isch personeel stilaan
uitsluiten d best aat uit m ensen d ie hele-
m aal niet te lijden hebben gehad aan een
bepaald soort kerkelijke bevoogdin g. D at
leidt t ot een andere m entaliteit, d ie je
trouwens ook terugvindt bij ons heden-
daags st udentenpubliek. De staf is ook
sterk verjon gd. In  1985 had o nze faculteit
ongeveer veertig ZAP’ers en vijf assisten -
ten . Nu h ebben we vierent wintig

ZAP’ers, en veertig assistenten en w eten-
schappelijk m edew erkers. Dat geeft een
andere dynam iek, en ook een grotere zin
voor com petitiviteit, onder m eer in zake
het verw erven van onderzoeksm idde-
len .”

“De nieuwe invulling van h et vak
RZL weerspiegelt die om mezw aai. D e
interdisciplinaire openheid leidt tot een
veel grotere inbreng van levensbeschou-
welijke vragen d ie geworteld zitten in  de
andere, niet-theologische disciplines, w at
op zijn  beurt t ot een nieuwe, open theo-
logische aan pak leidt. W ij v erlangen niet
liever dan d at d ie faculteitsdoorbrekende
tendens voortgezet en versterkt wordt .
Pas in  h et gesprek m et anderen toont zich
de identiteit, en kom t er ruim te voor e ch -
te levensbeschouw elijke vragen . Als in ge-
nieurs of p sychologen hun vragen op je
afvuren , geeft dat een an dere en vrucht-
bare humus voor wederzijdse levensbe-
schouwelijke verrijking.”

“Het is logisch dat het nieuwe vak
h eel interactief is opgevat en sterk ICT-
ondersteunend is geworden . Er is boven-
dien veel aan dacht voor discussie, zowel
in de les als op de elektronisch e fora. Dat
wordt blijkbaar sterk gewaardeerd, ook al
kost het het personeel van on ze faculteit ,
d ie het vak voor de h ele universiteit ver-
zorgt , heel wat extra w erk.”

“O ndanks d ie nieuwe invulling blijft
m en ons vanuit bepaalde hoek bestoken
m et de bekende kritieken . H et zal w el

onmogelijk zijn  om  d ie kritiek voor eens
en voor goed te weerleggen , m aar dat
hoeft ook niet . Het verlangen naar levens-
beschouwelijke diepgang is iets w at wij
met alle m ensen delen. O ok in  vrijzinnige
m ilieus vind je d aar aand acht voor -
gelukkig m aar. Het is trouwens de tààk
van een universiteit dergelijke m et a-vra-
gen de nodige aandacht te geven en op d ie
wijze trivialisering te voorkom en . Dat
m oet je haast wel doen in  een vak d at
daar expliciet voor bestem d is, want in  d e

‘gewone’ vakken is er vaak weinig of
geen ruim te voor zulke vr agen .”

En nu specifiek
“W at de specifiek Leuvense invul-
ling van zo’n levensbeschouwelijk
vak betreft ... W e vertrekken van een
eigen achtergrond . Dat doen ‘ande-
ren’ natuurlijk ook. Maar w at wel
eigen aan ons p erspectief is, is dat
w e religie ben aderen als een kriti-
sche binnenstaander. Die t wee - een
kritische houding en een ‘katholie-
ke’ achtergrond - kunn en prim a
sam engaan, zolang je je m aar houdt
aan de discussie als m ethode. W at
w e zeker ook willen bijbrengen , is
dat de Kerk geen m onoliet is, m aar
dat er ook binnen de christelijke
geloofsgemeenschap erg veel ruim -
te voor d ialoog en discussie is.
‘Room se waarheden’ m oeten ook
een receptieproces doorm aken ,
onder m eer in  de collegezaal, en d at
kan best op een zéér kritis che

m anier. Zonder receptie is er geen w aar-
heid .”

“W e willen de studenten wapenen
tegen de gratuite kritiek die nog zo vaak
te horen is in  bepaalde vrijzinnige krin -
gen. De m ed iatisering van bepaalde
extreem -katholieke uitingen is even irre-
levant als de ‘papenjacht’ d ie je som s n og
tegenkom t. Een jonge in tellect ueel hoort
dat te kunn en doorzien , en d aar willen
wij de instrum enten voor aanreiken .”

“Dat is n atuurlijk een negatief ver-
trekpunt . W e stellen echter vooral een
heel positieve behoéfte vast bij st uden-
ten , een h onger naar m eer d iepgang in
hun levensbeschouw elijke ont wikkeling.
Dat is m isschien een onverm oed gevolg
van de seculariseringsgolf van de afgelo-
pen decennia. Misschien kan je zeggen
dat er stilaan zo weinig kennis rond
levensbeschouwelijke them a’s is, d at er
opnieuw een soort onbevan gen interesse
voor ontstaat . O nder m eer daarom  probe-
ren we them a’s te kiezen d ie nauw aan -
sluiten bij het leven van de studenten ,
actuele on derw erpen, hete hangijzers.
We weten nat uurlijk ook dat ze daarom
niet allem aal - weer - chris ten zullen wor-
den, m aar dat is ook niet on ze doelstel-
ling. W e willen er in  elk geval toe komen
dat het vak ‘Religie, zingeving en levens-
beschouwing’ ervaren wordt als een
belangrijke compon ent van h et program -
ma, en geen obligaat aanhan gselt je. En te
oordelen naar de reacties d ie we van s tu-
denten en collega’s krijgen, zijn  we aar dig
op weg om  d ie doelstelling te realiseren .”

•  Elektronisch forum RZL: www.kuleuven.
ac.be/ rzl.

N I E U W S
Hervorm ing vak Godsd ienst: religie , zingeving en levensbescho uw ing op nieuw e leest

Zeg nooit meer ‘godsdienst’ tegen RZL
Ludo Meyvis 

“W e willen de studenten wapenen tegen de gratuite kritiek die nog zo
vaak te horen is. De mediatisering van bepaalde extreem-katholieke

uitingen is even irrelevant als de ‘papenjacht’ die je soms tegenkomt.”

Er roer t altijd wel wat in onderwijsland, maar blijkbaar is het nu toch w el héél druk. De
lang verwachte ‘rondetafel’ komt op gang, en er is een duidelijke hoogconjunctuur voor
opiniestukken en in terviews over het verband tussen onderwijs en levensbeschouwing.
Wat dat laatste betreft, staa t onze universiteit natuurlijk middenin de discu ssie. De K,
weet u nog wel...

http://www.kuleuven.ac.be/rzl
http://www.kuleuven.ac.be/rzl
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