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GODSDIENSTWETENSCHAP IN HET MIDDELBAAR ONDERWIJS

Ten geleide
In de voortgaande maatschappelijke discussies over het voortgezet onderwijs
in Nederland neemt het vak godsdienst/levensbeschouwing (hierna: G/L) een
bescheiden plaats in. Die plaats komt overeen met de bescheiden rol die het
vak speelt in het onderwijscurriculum van de meeste scholen voor voortgezet
onderwijs: grotendeels als apart vak onzichtbaar in het openbaar onderwijs
omdat het geïntegreerd is in vakken zoals geschiedenis en maatschappijleer,
en van een onheldere status en gewicht in het bijzonder onderwijs. Hierin is
enige verbetering gekomen nu het scholen vrijstaat het vak in het eindexamen
op te nemen, maar het is moeilijk te voorspellen hoeveel scholen van die
mogelijkheid echt gebruik zullen maken en hoe ze het dan zullen gaan
invullen.
Naast het onderwijs wordt, zoals bekend, ook het onderwerp ‘religie’ in
de samenleving druk bediscussieerd. Terecht of ten onrechte wordt religie
aangewezen als een mogelijke bron van desintegratie of juist als een bron van
sociale cohesie. Deze discussie wordt gevoed door twee tegengestelde
processen in de samenleving: de (voortgaande) ontzuiling en ontkerkelijking
van Nederland en de opkomst van nieuwe religieuze identiteiten, zowel in de
vorm van religies van groepen die zich in het naoorlogse Nederland vanuit
andere delen van de wereld gevestigd hebben (voornamelijk moslims en
hindoes) als in de vorm van alternatieve vormen van religie.
Deze maatschappelijke ontwikkelingen hebben geleid tot een
transformatie van de inhoud van het vak G/L op de meeste middelbare
scholen die dit vak onderwijzen. Een kenmerkend onderdeel van die
transformatie is het feit dat de niet-christelijke religies (vooral jodendom,
islam, hindoeïsme en boeddhisme) nu een veel prominentere plaats hebben
gekregen in het curriculum dan voorheen het geval was. Daarmee heeft het
vak G/L zich begeven op het terrein dat bestreken wordt door de
(vergelijkende) godsdienstwetenschap, maar dit heeft niet geleid tot een
intensieve samenwerking tussen godsdienstwetenschappers en de auteurs van
lesmateriaal voor de middelbare scholen. Dit gebrek aan samenwerking werd
wellicht gevoed door een wederzijds gebrek aan belangstelling: de
vergelijkende godsdienstwetenschap heeft zelden of nooit belangstelling
getoond voor het voortgezet onderwijs en de docenten en auteurs van
lesmateriaal hebben weinig van hun gading gevonden bij de vaak sterk
gespecialiseerde beoefenaren van de godsdienstwetenschap aan Nederlandse
universiteiten.
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Het is duidelijk dat dit gebrek aan samenwerking negatief uitpakt aan
beide kanten. De conferentie die het Nederlands Genootschap voor
Godsdienstwetenschap in 2006 organiseerde over de mogelijke rol die de
godsdienstwetenschap kan spelen in de ontwikkeling van het vak G/L in het
voortgezet onderwijs werd dan ook gedeeltelijk ingegeven door een gevoel
van maatschappelijke betrokkenheid en gedeeltelijk door een gevoel van
onbehagen over de concrete uitwerking die het vak op veel scholen heeft
gekregen. Die discussie is geenszins beperkt gebleven tot Nederland, maar
woedt op dit moment in de meeste landen van de Europese Unie. Dit heeft
ertoe geleid dat godsdienstwetenschappelijk geïnteresseerde participanten aan
dit debat uit verschillende Europese landen werden uitgenodigd een bijdrage
te leveren aan de conferentie, om te leren van ervaringen uit landen die verder
of minder ver zijn dan Nederland in het opnieuw overdenken van de rol die
het vak G/L kan, mag of moet spelen in de vorming van de volgende
generaties. Een selectie van de bewerkte bijdragen aan die conferentie treft U
in dit themanummer aan.∗ De conferentie werd mogelijk gemaakt door een
subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, via het
Kenniscentrum Maatschappij en Religie (KCMR). De subsidie maakte het
tevens mogelijk dat Heleen Kommers gedurende enige maanden
ondersteunend onderzoek kon verrichten. Tevens zette zij zich in voor de
organisatie van de conferentie.
Dit themanummer wordt ingeleid door Gerard Wiegers en Heleen Kommers
met een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen tot nu toe en een schets
van de rol die de vergelijkende godsdienstwetenschap zou kunnen of zou
moeten spelen in de ontwikkeling van het vak. Daarbij hekelen zij het
wederzijdse gebrek aan belangstelling en laten ze zien op welke manieren een
verbetering tot stand zou kunnen worden gebracht, door het relevant(er)
maken van de vergelijkende godsdienstwetenschap voor het voortgezet
onderwijs en door het verwerken van recente kennis en methodologische en
theoretische inzichten in het lesmateriaal.
Een concrete suggestie voor de inhoud van een cursus islam in
vergelijkend godsdienstwetenschappelijk perspectief in het kader van
burgerschapsvorming wordt gedaan door Sjoerd van Koningsveld. Hij
benadrukt dat de toenemende pluraliteit aan religieuze identiteiten in
Nederland het noodzakelijk maakt dat alle leerlingen een gefundeerd inzicht
krijgen in de manier waarop in de geschiedenis van Nederland en in de
ontwikkeling van zijn juridische en ethische grondslagen de domeinen van
religie en staat zijn afgebakend. Dit is veel relevanter dan de overdracht van
_____________
∗

Vanwege de omvang van dit themanummer is het bibliografisch gedeelte komen te vervallen (red.).
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kennis over de inhoud van de verschillende religies. Dit oordeel wordt
geïllustreerd met voorbeelden over de manier waarop misvattingen (vooral in
de vorm van generaliseringen) over de islam haast onherroepelijk in het
lesmateriaal kruipen, zolang dit vooral gericht blijft op het verstrekken van
kennis over, bijvoorbeeld, heilige teksten.
Dergelijke misvattingen, wederom in de vorm van generaliseringen,
worden eveneens geïllustreerd door Paul van der Velde met betrekking tot de
bespreking van hindoeïsme en boeddhisme in veelgebruikte lesboeken. Het
gaat hier om buitengewoon complexe en gedifferentieerde beschavingen die
‘vreemder’ overkomen dan de overige onderwezen religies. Dit ‘exotische’
karakter wordt in de meeste lesboeken krachtig ondersteund, waarbij vooral
opvalt dat het oordeel over het hindoeïsme sterk negatief uitvalt, terwijl het
oordeel over het boeddhisme positief is, met name door de overal opduikende
neiging om deze religie te modelleren naar een Westers verwachtingspatroon.
Een van de twee ‘direct betrokkenen’ in dit nummer, de docent G/L, is
Guido Versteegh, die een warm pleidooi houdt voor het vak
‘levensbeschouwing’, waarin hij, op grond van zijn ervaringen en opleiding,
een tussenweg bepleit tussen een zuiver descriptieve en een identiteitsvormende rol voor dit vak.
Christa Dommel ontving haar opleiding aan de Universiteit van Bremen
waar sinds 1977 godsdienstpedagogiek en godsdienstwetenschap in een
afdeling worden bestudeerd en gedoceerd. Dit is een voor Europa unieke
situatie. Dommel beschrijft de Duitse context van de problematiek en bepleit
als oplossing voor het competitiemodel dat in dit land bestaat een
differentiatie van de taken van theologie en godsdienstwetenschap in het
ontwikkelen van een curriculum dat zij, in navolging van de Zuidafrikaanse
godsdienstwetenschapper David Chidester aanduidt als Religion Education.
Zij stelt dat er twee belangrijke redenen zijn dit vak op te nemen in het
onderwijs: religies kunnen een bedreiging vormen voor de sociale cohesie aan
de ene kant maar hebben een bewezen gezondheidbevorderende werking aan
de andere kant. Ten aanzien van de wijze waarop dit moet gebeuren bepleit zij
een samenwerking tussen theologie en godsdienstwetenschap in het
ontwikkelen van een vak levensbeschouwing dat jonge mensen in staat stelt
culturele competenties te ontwikkelen om zo naar vermogen aan het
maatschappelijke leven deel te nemen.
De godsdienstwetenschapper Tim Jensen (Odense), die zelf lange tijd als
docent in het voortgezet onderwijs werkzaam is geweest, beschrijft de
ontwikkelingen in de plaats en aard van het vak in het voortgezet onderwijs in
Denemarken. Vanuit een niet-confessioneel, maar wel sterk op het christendom gericht negentiende-eeuws curriculum ontwikkelde zich een model dat
zich het best laat omschrijven als zeer sterk gedomineerd door het perspectief
van de vergelijkende godsdienstwetenschap. Opvallend is ook de nauwe
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samenwerking tussen de universitaire beoefenaars van de godsdienstwetenschap en het voortgezet onderwijs inzake de ontwikkeling van
lesmateriaal.
De historica en sociologe Mireille Estivalèzes (Parijs, Montreal) beschrijft
de Franse situatie waarin, zoals zij aantoont, het Franse model van de laïcité
een dominante rol speelt. Het Franse publieke voortgezet onderwijs kent geen
aparte plaats voor het vak levensbeschouwing noch voor godsdienstonderwijs
in engere zin. De nadruk in het onderwijs ligt op het terrein van de
godsdienstgeschiedenis d.w.z. een sterk historische invalshoek. Hierin wordt
in het kader van andere schoolvakken aandacht besteed. Wel is sprake van een
maatschappelijk debat over de vraag of dit in de huidige tijd nog steeds de
meest gewenste situatie is. Als een van de ongewenste effecten wordt in dit
debat aangewezen het grote onvermogen bij jonge mensen de religieuze
geschiedenis te begrijpen.
Dat het laatste woord nog niet gesproken is over deze onderwerpen – in
geen van de Europese landen en zeker niet in Nederland – is evident. Als dit
themanummer ertoe bijdraagt dat de Nederlandse godsdienstwetenschappers
in de toekomst zich meer betrokken tonen bij wat er in het voortgezet
onderwijs gebeurt en dat de betrokkenen bij het voortgezet onderwijs minder
aarzelingen zullen vertonen om hun licht bij de vergelijkende godsdienstwetenschap op te steken, is een belangrijke slag gewonnen.
Gerard Wiegers en Ab de Jong
Nijmegen, Leiden, oktober 2007
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