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Inleiding
Velen zijn er vandaag van overtuigd dat godsdienst een motor is van geweld en oorlog. Wie
de geschiedenis overschouwt, moet echter vaststellen dat vooral nationalisme en ideologie
tot de grootste slachtpartijen hebben geleid.
Zowat elke godsdienst stelt dat ze voor vrede zorgt. Dat is ook zo: godsdiensten helpen
miljarden mensen barmhartig, meelijdend, solidair, verantwoordelijk te leven en waarden en
normen na te volgen, zij bieden een spiritueel kader om met de moeilijkheden van het leven,
het lijden en de dood om te gaan. Elke dag zetten bewust gelovige mensen zich vanuit hun
geloof in voor het vreedzame samenleven met andersdenkenden en andersgelovigen.
Tegenover het vuur van de haat en het geweld, kunnen godsdiensten en
levensbeschouwingen zowel olie als water zijn. Als godsdiensten of levensbeschouwingen tot
fanatisme leiden, kunnen ze ook een factor van het geweld worden.
Er wordt vandaag veel gesproken en gediscussieerd over de rol van godsdiensten. Maar
kennen we die godsdiensten en levensbeschouwingen wel? Weten we waarover we spreken?
De bedoeling van ‘Bridges for Peace’ is die kennis te vergroten door ontmoeting en bezoek
aan hun gebeds- of ontmoetingsplaatsen. Wetend dat meer kennis leidt tot meer vrede.
Het Comité ‘Together in Peace’, waarin de vertegenwoordigers van alle erkende
levensbeschouwingen in België samenwerken, wil met het project ‘Bridges for Peace’ een
kader aanreiken voor jongeren om over de muren van de eigen levensbeschouwing te kijken
en mensen van een andere overtuiging of godsdienst te leren kennen.
Daarvoor wordt een wandeling georganiseerd waarbij een bezoek wordt gebracht aan huizen
van verschillende levensbeschouwingen en godsdiensten in Brussel. In elk huis worden de
jongeren ontvangen door een vertegenwoordiger van de betrokken levensovertuiging. Zij
zullen hun religie of denkkader aan de jongeren voorstellen en de vragen van de jongeren
beantwoorden.
Jongeren die in een grootstad leven of naar school gaan, kennen de problemen waarmee de
samenleving worstelt en weten welke mogelijkheden en moeilijkheden zij in die context
ervaren. Door hun eigen ervaring te toetsen aan elkaars ervaringen en aan de ervaringen
van de vertegenwoordigers die zij in de verschillende huizen ontmoeten, kan dialoog en
groter begrip tot stand komen. Dit pedagogisch dossier wil daartoe handvaten aanreiken.
In het eerste deel staan we kort stil bij de verschillende initiatieven die door het Comité
‘Together in Peace’ werden genomen sinds de oprichting ervan. Deze initiatieven kunnen
tevens inspiratie bieden voor activiteiten met jongeren in de klas.
In een tweede deel wordt kort voor elke levensbeschouwing die deelneemt aan ‘Bridges for
Peace’, de geschiedenis in België – en meer specifiek in Brussel – geschetst en wordt wat
achtergrondinformatie gegeven bij de verschillende huizen waarlangs de wandeling ‘Bridges
for Peace’ gaat.
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Omdat er over de inhoud van de verschillende levensbeschouwingen veel is gepubliceerd en
er veel materiaal online te vinden is, nemen we dit niet mee op in de bundel. We geven wel
een kader waarin we enkele belangrijke aspecten ervan naast elkaar plaatsen. Bijkomend
zetten we bij elke levensbeschouwing een tijdlijn. De tijdlijnen ambiëren geen volledigheid,
ze geven slechts een indicatie van een aantal belangrijke momenten uit de geschiedenis van
de godsdiensten of overtuigingen, waarbij opnieuw het accent wordt gelegd op de lokale
geschiedenis.
In het derde deel worden enkele didactische suggesties gedaan voor de verwerking van het
project in de klas. Deze opdrachten kunnen als voorbereiding of als verdieping worden
behandeld.

Anne Dewulf en Tanguy Sarens
Voor ‘Together in Peace’
1 september 2017
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1 Comité ‘Together in Peace’: samenleven in
Brussel
Na de aanslagen in Parijs – onder meer op de redactie van het satirische tijdschrift ‘Charlie
Hebdo’ – in januari 2015 ging er een schokgolf door Europa. Het is toen dat het Comité
‘Together in Peace’ het levenslicht zag in België, op initiatief van de Gemeenschap van
Sant’Egidio. Dit comité verzamelt de vertegenwoordigers van alle erkende
levensbeschouwingen in België. Samen willen ze iets doen tegen de golf van haat en terreur
en de polarisatie die Europa bedreigen.

1.1 Nationale Mars ‘Together in Peace - Vrijheid en Respect’
Als reactie op de aanslagen in Parijs besloot
‘Together in Peace’ een Nationale Mars te
organiseren. Vijfduizend mensen trokken op
zondag 15 maart 2015 door de straten van
Brussel. De leiders van de verschillende erkende
godsdiensten en levensbeschouwingen trokken
voorop in de stoet om zo een teken van vrede te
brengen. Met dit signaal wilden de organisatoren
de volgende boodschappen geven: ‘ja aan het
vreedzaam samenleven’, ‘ja aan de vrijheid van
meningsuiting, gedachten, geweten en
godsdienst’ en ‘ja aan het respecteren van elke
persoon, ongeacht diens geloof of
levensbeschouwing’. De deelnemers hielden borden met ‘vrijheid’, ‘vrede’ en ‘respect’
omhoog.
Tijdens de optocht hielden de deelnemers halt aan een vrijzinnig ontmoetingscentrum, een
orthodoxe kathedraal, een synagoge, een
moskee, een katholieke kerk en een
protestantse tempel, plaatsen die symbool
staan voor het levensbeschouwelijke
pluralisme in ons land en in de hoofdstad
Brussel. Aan elk van deze huizen hield de
mars halt voor korte toespraken van de
vertegenwoordigers van de erediensten en
levensbeschouwingen.
De mars werd afgesloten met een
slotceremonie waarop enkele speeches
werden gegeven en vredesduiven werden
losgelaten.
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1.2 ‘Tous Ensemble - Samen Eén’
Op 22 maart 2016 werd Brussel getroffen door twee bloedige aanslagen waarbij 32 burgers
vermoord en 340 mensen gewond raakten.
Als reactie op de aanslagen
publiceerde het Comité ‘Together in
Peace’ op 15 april 2016 een
gemeenschappelijk opiniestuk in ‘La
Libre Belgique’ en ‘Knack’ onder de
titel: ‘Oude breuklijn overwinnen om
België en Europa een nieuwe impuls
te geven’. Dit opiniestuk, waarin het
terrorisme werd veroordeeld en
‘samenleven in respect’ wordt
gepromoot, werd ondertekend door
de leiders van alle erkende levensbeschouwingen.
De Nederlandstalige versie van het artikel kun je nalezen op:
http://www.knack.be/nieuws/belgie/we-moeten-de-oude-breuklijnen-overwinnen-om-belgieen-europa-een-nieuwe-impuls-te-geven/article-opinion-692167.html
De Franstalige versie werd gepubliceerd op: http://www.lalibre.be/debats/opinions/lesconfessions-officiellement-reconnues-s-engagent-pour-surmonter-les-vieux-clivages570fb61e35708ea2d489f631
Het comité nam eveneens deel aan de mars 'Tous ensemble - Samen Eén' die werd
georganiseerd op zondag 17 april 2016. Alle nationale verantwoordelijken van de erkende
erediensten en levensbeschouwingen stapten samen op. Daarmee wilden zij samen hun
solidariteit met de slachtoffers van de aanslagen tonen, hun afkeuring van de terreur kracht
bijzetten en - over alle breuklijnen van de samenleving heen - een krachtig signaal van
eendracht geven.

1.3 ‘Voetbal voor Vrede’
Het interlevensbeschouwelijke toernooi ‘Voetbal voor Vrede’ werd
gehouden in Molenbeek op zondag 20 april 2016, één maand na de
aanslagen in Brussel en drie dagen na de mars ‘Tous Ensemble - Samen
Eén’. Het toernooi kwam er onder impuls van het Comité ‘Together in
Peace’. Tijdens het toernooi namen 120 jongeren tussen 15 en 21 jaar en
van verschillende levensbeschouwingen het tegen elkaar op. Significant was
het feit dat er gevoetbald werd op het Gemeenteplein van Molenbeek, de
gemeente die na de aanslagen internationaal gebrandmerkt werd als een
broeinest van terroristen.
Er werd niet om de eer of het geld gespeeld, wel om de vrede. Elke
ploeg bestond uit maximum zes spelers van minimaal drie verschillende
7

levensbeschouwingen. Er was een bonte mix aan levensovertuigingen aanwezig: van
katholieken tot moslims, van neoprotestanten tot vrijzinnigen en van joden tot sikhs. De
openingswedstrijd werd gespeeld door vertegenwoordigers van de verschillende
levensbeschouwingen, waaronder priester Serge Takamba, rabbijn Aharon Malinsky, imam
Mohamed El Boutaibi en pastor Paul Every. Ook Ilyas Touyba (wereldkampioen ‘panna street
soccer’) en Alexis Scholl (AA Gent) waren van de partij. Het toernooi werd afgesloten met
een grote en kleine finale en voor de winnaars was er iets extra. Speeches werden gehouden
door Brussels staatssecretaris van Gelijke Kansen Bianca Debaets, burgemeester van
Molenbeek Françoise Schepmans en Molenbeeks schepen van Sociale Cohesie en
Interculturele Dialoog Sarah Turine.
Enkele getuigenissen van die dag:
“We zijn hier in de eerste plaats om te sjotten, maar we staan natuurlijk achter de
boodschap van vrede” zegt de vijftienjarige Amara Kanté, één van de voetballende jongeren.
Lena, een katholieke jonge vrouw vertelde ons: “In onze ploeg zijn er twee Syriërs, zij zijn
moslim. Er is ook een jood, ikzelf ben christen en we slagen erin om matchen te winnen en
dat is een manier samen iets op te bouwen. Als iedereen respect heeft voor elkaar kunnen
we zo verder in vrede samenleven.”
Norddin Fares van de Molenbeekse vzw ‘Lutte contre l’exclusion sociale’ zegt: “Het is meer
dan ‘met elkaar samen leven’. Wij gaan verder dan samenleven, we willen samen bouwen.
Het volstaat om tegen elkaar te zeggen: ‘Jij hebt een talent, ik heb een talent, laten we
samen iets moois bouwen’.”
Brussels staatssecretaris van Gelijke Kansen Bianca Debaets drukte het als volgt uit:
“Ik ben enorm opgetogen met het resultaat van ‘Voetbal voor Vrede’. Het is hartverwarmend
om te zien hoe jongeren met verschillende achtergronden en culturen elkaar vandaag vinden
in het voetbalspel. Met dit toernooi willen we het samenleven versterken en zorgen we voor
meer begrip, culturele uitwisseling en dialoog. Brusselse jongeren leggen samen de
bouwenstenen voor de samenleving van morgen.”
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1.4 ‘Bridges for Peace’
Begin 2017 besliste het Comité ‘Together in Peace’ samen met de Brussels staatssecretaris
Bianca Debaets om een nieuw project op te zetten dat zich op de jongeren richt en hen over
levensbeschouwelijke grenzen heen meer met elkaar in contact wil brengen. Dit project,
waarvoor dit pedagogisch dossier werd opgesteld, heet ‘Bridges for Peace’.
Het project is bedoeld voor Brusselse scholieren van de derde graad en zal voor het eerst
plaatsvinden op dinsdag 26 september 2017. Zij zullen de huizen van verschillende
levensbeschouwingen bezoeken: een katholieke kerk, een protestantse kerk en een
evangelisch centrum, een moskee, een Huis van de Mens (vrijzinnigen) en een synagoge.
Tijdens deze bezoeken stellen de vertegenwoordigers van de verschillende huizen hun religie
of levensbeschouwing voor in een sessie van telkens een halfuur. De dag zal worden
afgesloten met interessante getuigenissen. Ook zullen er jongeren van verschillende
levensovertuigingen een vredesappel voorlezen.
Het is een unieke kans om de jongeren in contact te brengen met de veelheid aan
overtuigingen in Brussel. Kennis en ontmoeting zijn immers cruciaal in tijden waar angst en
negativiteit overheersen. Door in dialoog te treden met de andere bevorder je een cultuur
van het ‘samen-leven in respect’.
Informatie over de verschillende levensbeschouwingen en godsdiensten en over de
deelnemende huizen vind je in het volgende hoofdstuk.
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2 De levensovertuigingen en de deelnemende
huizen
Tijdens de wandeling ‘Bridges for Peace’ worden zes huizen bezocht: de Grote Synagoge van
Brussel (Israëlitische eredienst), de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Rijke-Klarenkerk (katholieke
eredienst), de Protestantse Kerk Brussel en Het World Revival Centre (protestantse
erediensten), de Omar Ibn Al-Khattâbmoskee (islam) en het ‘HuisvandeMens’ (nietconfessionele levensbeschouwing). Deze huizen behoren tot een erkende eredienst of
levensbeschouwing.

2.1 Een beetje achtergrond i.v.m. de erkenning van
erediensten en levensbeschouwingen
In totaal zijn zes erediensten en het vrijzinnig humanisme door de Belgische Staat erkend:
•
•
•
•
•
•
•

de Israëlitische eredienst (jodendom): regelgeving die nog dateert van uit de tijd van
de Franse overheersing (1808);
de katholieke eredienst (christendom): regelgeving uit de begindagen van de
Belgische Staat (1831);
de anglicaanse eredienst (christendom): sinds 1835;
de protestants-evangelische eredienst (christendom): sinds 1876, regelgeving
gewijzigd in 2000;
de islamitische eredienst (islam): sinds 1974;
de orthodoxe eredienst (christendom): sinds 1985;
de niet-confessionele levensbeschouwing: sinds 2002.

Als we de lijst van erkende erediensten vergelijken met de wereldgodsdiensten stellen we
enkele dingen vast:
•
•

niet alle wereldgodsdiensten worden opgenomen;
van sommige godsdiensten worden de denominaties afzonderlijk erkend, andere
godsdiensten worden in hun geheel erkend.

Meer informatie over de erkenningen van de levensbeschouwingen, de voorwaarden,
rechten en plichten is te vinden:
op https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/erediensten_en_vrijzinnigheid
(Nederlandstalig) en op https://justice.belgium.be/fr/themes_et_dossiers/cultes_et_laicite
(Franstalig)
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2.1.1 Niet alle wereldreligies zijn opgenomen
Als we wereldwijd kijken stellen we vast dat er, het vrijzinnig humanisme niet meegeteld, in
totaal vijf wereldreligies zijn: hindoeïsme, boeddhisme, jodendom, christendom en islam. In
de lijst erkende erediensten in België vinden we het boeddhisme en het hindoeïsme niet
terug. Dat heeft niets te maken met een waardeoordeel over de godsdiensten, het heeft wel
te maken met de voorwaarden waaraan de godsdiensten moeten voldoen voor de Belgische
overheid. Immers, erkend zijn als eredienst geeft rechten maar ook plichten waaraan moet
worden voldaan.
In België wordt de materie van de levensbeschouwingen geregeld door drie grondwettelijke
fundamentele principes: dat van de gelijkheid en de non-discriminatie, dat van de vrijheid
van eredienst en de vrijheid van meningsuiting, en dat van de onafhankelijkheid van de
erediensten ten opzichte van de Staat.
Ondanks het feit dat er vrijheid van eredienst is, zijn niet alle religies dus erkend. Of nog: er
worden voorwaarden opgelegd waaraan een eredienst moet voldoen voor deze erkend wordt
door de Belgische staat. Deze zijn onder meer: voldoende lang aanwezig op het Belgische
grondgebied, voldoende aanhangers van de levensbeschouwing (enkele tienduizenden), de
erkenning van de levensbeschouwing heeft een maatschappelijk belang voor de bevolking op
het Belgische grondgebied...
De erkenningsprocedure voor het boeddhisme is inmiddels in een gevorderd stadium.

2.1.2 Van sommige godsdiensten worden de denominaties afzonderlijk
erkend, andere godsdiensten worden in hun geheel erkend
Elke godsdienst kent doorheen de geschiedenis evoluties, scheuringen… Zo ontstaan
verschillende strekkingen binnen de godsdiensten.
Voor het christendom werden enkele van deze denominaties afzonderlijk erkend (de
katholieke, de anglicaanse, de orthodoxe en de protestantse-evangelische eredienst). Het
jodendom en de islam werden door de Belgische overheid dan weer in hun geheel erkend;
voor deze levensbeschouwingen zijn er geen afzonderlijke gesprekspartners voor de
verschillende strekkingen. Daardoor moeten bijvoorbeeld soennieten en sjiieten
samenwerken binnen hun erkend orgaan om in hun relatie met de overheden met één stem
te spreken.

11

2.2 Overzichtstabel van de levensovertuigingen die deelnemen aan ‘Bridges for Peace’
In de onderstaande tabel plaatsen we de verschillende wereldgodsdiensten die in België erkend zijn en het eveneens erkende vrijzinnig
humanisme naast elkaar. Niet elk vakje is van toepassing op elke overtuiging. Omdat het vrijzinnig humanisme geen godsdienst is, zijn vele
vakjes in deze kolom leeg gebleven. Bovendien houdt het opstellen van een schema altijd het risico op veralgemening in. De realiteit is met
andere woorden genuanceerder dan het schema. En dit geldt voor elke kolom. Ook bij de rijen kun je kanttekeningen maken; er zouden
verschillende rijen toegevoegd kunnen worden.

Belangrijkste figuren o.m.
in de ontwikkeling van de
levensbeschouwing

Jodendom

Christendom

Abraham en andere
aartsvaders, Mozes en de
profeten, Rashi,
Maimonides …

Abraham en andere
aartsvaders, Mozes en de
profeten, Jezus Christus,
Maria, de apostelen en
de evangelisten en
Paulus, de kerkvaders, …
(De heiligen worden door
de protestanten niet
vereerd.)
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Islam

Ibrahim, de profeten
zoals Musa (Mozes) en
Isa (Jezus), met als
belangrijkste en laatste
profeet Mohammed…
(In het sjiisme zijn ook
twee grote martelaren
zeer belangrijk: Ali en
Hoessein).

Vrijzinnig humanisme

Filosofen en
humanistische denkers.

Godsbeeld

Er is één God (JHWH).
Hij is de onnoembare, de
volkomen Andere. Hij is
de Eeuwige, Hij heeft
begin noch einde.

Er is één God. Hij bestaat
op mysterieuze (dit is:
onverstaanbare) wijze uit
drie goddelijke personen:
de Vader, de Zoon (Jezus
Christus, die dus een
goddelijke en een
menselijke natuur heeft)
en de Heilige Geest. God
is Liefde.

Er is één God (Allah). Hij
is de Enige, zonder
gelijke en zonder
tegenstelling. God wordt
beschreven in
negenennegentig ‘Schone
Namen van Allah’, de
honderdste is de naam
die nog verborgen is.

Openbaring

Openbaring via Mozes en
de profeten, opgetekend
in de Heilige Schrift.

Openbaring via Mozes en
de profeten, via de
evangelisten en de
apostelen, opgetekend in
de Heilige Schrift.

Via de Koran die aan
Mohammed werd
geopenbaard (maar
waarin ook uitdrukkelijk
verwezen wordt naar de
Thora en naar het
evangelie als voorgaande
goddelijke openbaringen)

Heilige schriften

De Tenach (waarvan de
eerste vijf boeken samen
de Thora genoemd
worden) en latere
commentaren in de
Talmoed.

De Bijbel (Oude en
Nieuwe Testament).

De Koran en de hadith
(‘uitspraken van en
overleveringen over de
Profeet’).

Voor atheïsten is er is
geen God; agnosten
daarentegen weten niet
(en zijn van mening dat
ze niet kunnen weten) of
er al dan niet een God is.
Het vrijzinnig humanisme
ziet enkel de mens en de
mensheid als basis van
alle streven.
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Geloofspraktijk,
voornaamste gebeden en
gebedsruimte

Geloofspraktijk:

Geloofspraktijk:

Geloofspraktijk:

613 mitswot (geboden).

eucharistie (of
herinnering aan het offer
van Jezus bij de
protestanten);
sacramenten; werken
van Barmhartigheid, , de
Tien Geboden,
bedevaarten…

De vijf zuilen van de
islam: de
geloofsbelijdenis, het
dagelijkse gebed, de
aalmoezen, de
vastenmaand en de
bedevaart naar Mekka.

Belangrijkste gebeden:
Sjema Israël, Kaddisj.
Gebedsruimte: thuis, in
de synagoge…

Belangrijkste gebed:
Onze Vader.

Overgangsrituelen
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Besnijdenis, Bar mitswa,
huwelijk,
begrafenisrituelen.

Belangrijkste gebed:
openingssoera van de
Koran (Fatiha).

Gebedsruimte: in een
kerk, in een kapel,
thuis…

Gebedsruimte: waar je
bent op het ogenblik van
het gebed, in de
moskee…

Doop, vormsel (of
belijdenis bij de
prostestantenevangelisten), huwelijk of
wijding, begrafenis.

Besnijdenis, huwelijk,
begrafenis.

Lentefeest, huwelijk,
begrafenis.

Belangrijkste feesten

Strekkingen

Jom Kipoer (Grote
Verzoendag), Rosj
Hasjana (joods
nieuwjaar), Pesach
(joods Paasfeest),
Sjavoeot (Wekenfeest),
Soekot (Loofhuttenfeest),
Chanoeka (Feest van de
inwijding van de tempel
en feest van het het
Licht), Poerim
(Lotenfeest – soort
carnaval)

De feesten hangen sterk
af van de betrokken
denominatie.
Gemeenschappelijk voor
alle christelijke
denominaties zijn:

Asjkenazische en
Sefardische Joden.
Binnen beide strekkingen
zijn er (ultra)orthodoxen,
conservatieve en liberale
joden.

Katholieken, orthodoxen,
anglicanen en
protestanten (waartoe
ook de evangelische
strekkingen behoren).

Kerstmis, Pasen,
Pinksteren.

Id al-kabir’ of ‘Id al-adha’
(Offerfeest), Id al-fitr
(Suikerfeest), Mawlid
alnNabi (geboorte van de
profeet Mohammed),
Hidjra (islamitisch
nieuwjaar).

In principe geen, maar er
is een Wereldhumanismedag.

(De sjiieten herdenken
met Asjoera de dood van
imam Hoessein.)

Soennieten, sjiieten,
soefisme…

Atheïsten, agnosten…
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Verspreiding

Jood is men door
geboorte. Of nog, wie
een joodse moeder heeft,
is in principe joods. Het
jodendom is een
godsdienst die niet aan
verkondiging doet. Je
kunt wel jood worden
door bekering.

Christen wordt men door
het doopsel. Het
christendom is een
godsdienst die aan
verkondiging doet. Je
kunt christen worden
door bekering.

Moslim wordt men door
de geloofsbelijdenis. De
islam is een godsdienst
die aan verkondiging
doet. Je kunt moslim
worden door bekering.

Vrijzinnig ben je uit
persoonlijke overtuiging.

Jaartelling

Vanaf de schepping van
de wereld. Volgens de
Joden vond die plaats in
3760 voor de gangbare
tijdsrekening.

Vanaf de dag die lang
werd aangenomen als de
geboortedag van Jezus.
(Geschiedkundigen
nemen aan dat de exacte
datum valt tussen het
jaar 6 en het jaar 4 voor
Christus.) Dit is de
tijdsrekening waarmee
wij in het grootste deel
van de wereld tellen.

Vanaf de ‘hidjra’. ‘Hidjra’
betekent gedwongen
verhuizing en herinnert
aan de verdrijving van
Mohammed uit Mekka en
zijn aankomst in Medina.
De eerst dag van de
moslimtijdrekening valt
op 16 juli 622 van de
christelijke tijdrekening.

Gangbare tijdrekening
(dus de christelijke).
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In het verleden werden
er soms wel pogingen
ondernomen om te
komen tot een andere,
meer neutrale
tijdrekening, zoals ten
tijde van de Franse
Revolutie.

2.3 Beknopte tijdlijn voor de levensovertuigingen die deelnemen aan ‘Bridges for Peace’
2.3.1 Jodendom

ca. 1250 v.C.: Mozes en de uittocht uit Egypte (dit is een hypothetische datering)
1003-970 v.C.: David is koning in Jeruzalem
970 – 931 v.C.: Salomo is koning, hij laat de Grote Tempel in Jeruzalem bouwen
598 en 587 v.C.: de Joden worden gedeporteerd naar Babylonië
538 v.C.: terugkeer uit de ballingschap
…
70: verwoesting van de Tempel
…
1492 & 1497: de Sefardische joden worden respectievelijk uit Spanje en Portugal verdreven
vanaf 1713: de Oostenrijkse overheersing maakt ruimte voor meer tolerantie t.o.v. de joden
1808: oprichting van het Consistorie van de Israëlitische eredienst door Napoleon Bonaparte
1897: Eerste Zionistisch Congres (in het Zwitserse Bazel)
1942: de nazi’s, onder leiding van Adolf Hitler, beslissen de joden uit te roeien: de Shoah
1948: Stichting van de staat Israël
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2.3.2 Christendom
7 v.C. – 0: geboorte van Jezus van Nazareth
circa 30: kruisiging van Jezus van Nazareth
306: einde van de christenvervolgingen in het Westelijk deel van het Romeinse Rijk
311: tolerantie-edict van keizer Galerius, dat een einde maakt aan de christenvervolgingen in het Oostelijk deel van het Romeinse Rijk
313: edict van Milaan: de keizers Licinius en Constantijn de Grote vaardigen de godsdienstvrijheid uit en bekrachtigen aldus formeel het einde
van de christenvervolging
325: het oecumenisch Concilie van Nicea, waarin de geloofsbelijdenis in de menswording van God in Christus en in de Drie-Ene God werd
bekrachtigd
431: het oecumenisch Concilie van Efese, waar de Kerk de leer over menselijke en goddelijke natuur van Christus bekrachtigde
451: het Concilie van Chalcedon, die de geloofsbelijdenis in de Drie-Ene God en in de twee naturen van Christus nog eens bekrachtigde
1054: Oosters Schisma: de christenen van het Oosten scheiden zich af van de christenen van het Westen (Orthodoxe Kerk versus Rooms
Katholieke kerk)
1096–1291: de kruistochten naar het Heilig Land
16de eeuw: ontstaan van het protestantisme (Maarten Luther, Johannes Calvijn…) en afscheiding van de Kerk van Engeland (anglicanisme)
18de eeuw: vele christenen vluchten van Europa naar Amerika – verdere versplintering van verschillende protestantse kerken en denominaties
1891: encycliek Rerum Novarum (Paus Leo XIII)
1948: oprichting van de Wereldraad van Kerken
1962–1965: Tweede Vaticaans Concilie
2013: verkiezing van Paus Franciscus
…
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2.3.3 Islam
ca. 570: geboorte van Mohammed
611: eerste openbaring aan Mohammed in Mekka
622: Hidjra naar Medina
630: Mohammed trekt binnen in Mekka
632: Dood van Mohammed; Aboe Bakr wordt kalief
632–661: tijd van de kaliefen, of ‘opvolgers’
680: het martelaarschap van Hoessein is het begin van het sjiisme
750–1258: Abassidische kalifaat
1096-1291: oorlogen tegen de kruisvaarders
1453: val van Constantinopel
1492: einde van het moslimbewind in Spanje
16de eeuw: de Turken veroveren grote delen van het Midden-Oosten en Europa en verspreiden er de islam
1924: einde van het Ottomaanse Rijk; formele beslissing om een einde te maken aan het kalifaat
1928: oprichting van het Moslimbroederschap
…
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2.3.4 Vrijzinnig humanisme
ca. 469-399 v.C.: Socrates, die beschouwd wordt als de voorloper van het westers humanisme
…
15de–16de eeuw: de Renaissance
17de eeuw: ideeën van filosofen als Baruch Spinoza of René Descartes
18de eeuw: de Verlichting: de betekenis van wetenschap en onderzoek neemt toe
Immanuel Kant (1724-1804): filosoof die oproept tot gebruiken van de eigen kritische ratio
1789: de Franse Revolutie
Ludwig Feuerbach (1804-1872): die stelt dat de godsdienst een schepping van de menselijke geest is
Charles Darwin (1809-1882): de evolutietheorie
…
20ste eeuw:
o.m. het socialisme en communisme van Friedrich Engels en Karl Marx
1952: oprichting van de ‘International Humanist and Ethical Union’
1966: oprichting van de Unie Vrijzinnige Verenigingen, intussen bekend als deMens.nu
…
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2.4 De huizen afzonderlijk belicht
We vermelden de huizen niet in de volgorde waarin ze zullen worden bezocht, noch
chronologisch volgens de bouwperiode. We rangschikken hen volgens de chronologie van
het ontstaan van de godsdiensten en overtuigingen. Voor elk huis wordt eerst een korte
situatieschets gegeven van de evolutie van de godsdienst of levensbeschouwing in België.

2.4.1 Kaart met aanduiding van de verschillende huizen
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2.4.2 Israëlitische eredienst – de Grote Synagoge van Brussel
De joden hebben een lange geschiedenis op het grondgebied van het huidige
België. De eerste joodse aanwezigheid zou dateren uit de tijd van de Romeinse
overheersing. De geschiedenis van de joden in België is er nogal eens één
geweest van vervolging en lijden.
Een eerste duidelijke bron over de aanwezigheid van een joodse gemeenschap is de brief
van Hertog Hendrik III van Brabant uit 1261 waarmee hij beval dat de joden uit het
hertogdom verdreven moesten worden. Ook tijdens de kruistochten hebben de joden veel te
lijden gehad: joden mochten blijven indien ze zich tot het christendom bekeerden. In 1370
werden zes joden in Brussel terechtgesteld op de brandstapel nadat ze veroordeeld werden
wegens diefstal en ontheiliging van hosties.
Een belangrijke migratiegolf van joden naar onze streken dateert uit het einde van de 15de
eeuw en vond haar oorsprong in Spanje en Portugal. In die regio leefden de Sefardische
joden vanaf de vroege middeleeuwen in goede verstandhouding met de islamitische vorsten.
Voor de joden was het een tijd van grote voorspoed. Sommige historici beschrijven het als
‘het Gouden Tijdperk van de joodse cultuur’. Het was de periode van grote joodse geleerden
en filosofen en de bloeitijd van de Kabbala (wat vooral slaat op de mystieke geschriften uit
Spanje, Noord-Afrika en het Midden-Oosten vanaf de middeleeuwen tot de zeventiende
eeuw). Als gevolg van de christelijke heroveringen werden in 1492 de Spaanse joden tot
uitwijking of bekering gedwongen. Hetzelfde gebeurde in 1496-97 op het Portugese
grondgebied.
Na 1713 maakte de Oostenrijkse overheersing in België stilaan een meer open joodse
gemeenschap mogelijk. In deze tijd vond er een grote immigratie van Asjkenazische joden
naar het land plaats. Met het ‘Toleranzedikt’ van keizer Jozef II uit 1782 kregen de joden het
recht om synagogen te bouwen, handel te drijven, ambachten uit te oefenen en grond te
bezitten. Ten slotte kregen ze ook het recht op eigen begraafplaatsen.
De status van de joden verbeterde nog tijdens de Franse en Nederlandse overheersing. Op
27 september 1791 vaardigde de Franse grondwetgevende vergadering een verklaring uit
waarmee de joden volledige emancipatie kregen, waardoor ze voortaan Franse staatsburgers
werden. In 1808 richtte Napoleon Bonaparte het consistoriaal systeem op. Daarmee wilde hij
officiële bruggen slaan tussen het jodendom en de burgerlijke autoriteiten. In 1816 werd in
Brussel een centrale synagoge opgericht waarvan alle joodse gemeenschappen in de
Zuidelijke Nederlanden afhingen. Na Napoleons nederlaag te Waterloo was het consistoriaal
systeem immers overgenomen door de Verenigde Provinciën en na 1830 door het Belgische
koninkrijk. Die vormde daardoor een van de eerste Europese landen waar de joodse
gemeenschap een directe band had met de staat.
Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog waren er zo’n 100.000 joden in het land. Na
de oorlog en de Holocaust bleven er slechts de helft van over. Op dit ogenblik telt België
zeventien erkende joodse gemeenschappen waarvan er zich zeven situeren in Brussel.
Hoewel de Antwerpse joodse gemeenschap meer zichtbaar is in het straatbeeld, telt Brussel
meer joden.
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Tijdens de wandeling wordt de Grote
Synagoge van Brussel bezocht. Deze is
gelegen in de Regentschapsstraat 32 te
Brussel. Aan de bouw van de synagoge
werd begonnen in 1875 en ze werd
ingewijd in 1878. Het Centraal Israëlisch
Consistorie van België heeft in de
administratieve verdiepingen van de
synagoge haar hoofdzetel. Sinds 4 juni
2008 bevindt zich er ook de
administratieve zetel van de Conferentie
van Europese Rabbijnen. Voor deze
laatste werd het de Grote Synagoge van
Europa.

De website van het Centraal Israëlisch Consistorie van België kun je consulteren via:
http://www.jewishcom.be . Op deze site vind je meer informatie over de geschiedenis en
de werking van het Consistorie, de verschillende joodse gemeenschappen, de actualiteit
i.v.m. de joden in België.

Werk voor vrede en dialoog
Het Consistorie had dus in eerste instantie als taak de wereldlijke belangen van de
Israëlitische eredienst bij de burgerlijke overheden te verdedigen en voor de Staat als
wettelijk aanspreekpunt te fungeren inzake de erkenning van de joodse gemeenschappen en
de benoeming van de geestelijke leiders. Maar dat takenpakket is inmiddels sterk uitgebreid,
vooral sinds de Tweede Wereldoorlog. Naast de eredienst kwam voortaan de culturele
dimensie van het jodendom aan bod, terwijl ook het onderwijs en de media een belangrijke
rol gingen spelen.
Het Consistorie is ook een gesprekspartner in de interlevensbeschouwelijke dialoog. Zo is het
Consistorie o.m. een partner van het Overlegorgaan van christenen en joden in België en het
is lid van het organisatorisch comité van ‘Together in Peace’. In dat kader nemen ze deel aan
‘Bridges for Peace’.
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2.4.3 Katholieke eredienst – Onze-Lieve-Vrouw ter Rijke Klarenkerk
Het christendom verspreidde zich reeds vroeg in het gebied wat vandaag België
is. Al medio 4de eeuw is er sprake van een bisschop in Tongeren, de Armeniër
Servatius. Wellicht raakte het christendom in de streek verspreid ten tijde of in elk
geval net na de christenvervolgingen van de vroege vierde eeuw (zie tijdlijn).
Van de 3de-4de eeuw tot vandaag is een lange periode. Hoewel het een gevarieerde
geschiedenis is, belichten we de hele geschiedenis van de Katholieke Kerk in België in deze
bundel niet. Verschillende delen van de geschiedenis van de Katholieke Kerk zijn nauw
verwant aan en verweven met onder meer de geschiedenis van het protestantisme en van
het vrijzinnig humanisme in België. In die delen wordt doorheen de geschiedenis van deze
levensbeschouwingen ook een blik geworpen op de Katholieke Kerk.
De Katholieke Kerk van België maakt deel uit van de wereldwijde Katholieke Kerk onder het
leiderschap van de paus. Voor de Kerk is België één kerkprovincie, het aartsbisdom
Mechelen-Brussel met zeven suffragane (=grenzend aan en verbonden met het aartsbisdom)
bisdommen. Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest behoort tot het aartsbisdom. De
bisdommen zijn op hun beurt opgedeeld in dekenaten en parochies. Wie meer wil weten
over de structuur binnen de Katholieke Kerk, verwijzen we naar het dossier ‘wie is wie in de
katholieke kerk’ op de Thomas-website: https://www.kuleuven.be/thomas/page/wie-is-wiein-de-katholieke-kerk/ .
Binnen de Katholieke Kerk is het Tweede Vaticaans Concilie cruciaal geweest zowel voor de
wijze waarop het katholieke geloof vandaag wordt beleefd als voor de interreligieuze dialoog.
In het bijzonder het document ‘Nostra Aetate’ is belangrijk voor de interreligieuze dialoog. In
de geest van het Tweede Vaticaans Concilie werd door paus Pauls VI in 1964 het
Secretariaat voor niet-christenen opgericht. Op 28 juni 1988 vaardigde paus Johannes Paulus
II de apostolische constitutie ‘Pastor Bonus’ uit waarin de naam van de raad veranderd werd
in de huidige naam ‘Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog’. De raad werd een vast
onderdeel van de Romeinse Curie. Zijn bevoegdheden komen voort uit het document ‘Nostra
Aetate’.
De interreligieuze dialoog lag paus Johannes Paulus II dan ook nauw aan het hart. Zijn
bezoek aan de synagoge in Rome in 1985 was het eerste bezoek van een paus aan een
synagoge in de geschiedenis van de katholieke kerk (na Petrus). Op 26 oktober 1986 bracht
Paus Johannes Paulus II voor het eerst in de geschiedenis alle belangrijke leiders van de
wereldgodsdiensten bij elkaar in Assisi voor het houden van een Wereldgebedsdag voor
vrede. Op 24 januari 2002 organiseerde Johannes Paulus II nogmaals zo’n interreligieuze
gebedsdag. Paus Benedictus XVI deed vervolgens hetzelfde op 27 oktober 2011 bij
gelegenheid van de 25e verjaardag van de eerste Wereldgebedsdag in Assisi.
Na de eerste ontmoeting in 1986 heeft de gemeenschap van Sant’Egidio deze ‘geest van
Assisi’ voortgezet door jaarlijkse ontmoetingen met religieuze leiders en verantwoordelijken
uit de samenleving te organiseren. Deze driedaagse ontmoetingen gaan telkens in een
andere Europese stad door. In 2014 vond deze interreligieuze ontmoeting in België plaats,
meer bepaald in Antwerpen.
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Sinds 13 maart 2013 staat paus Franciscus aan het hoofd van de katholieke kerk. Hij staat
bekend om zijn nederigheid, zijn bekommernis om de armen en zijn inzet voor dialoog als
een manier om bruggen te bouwen tussen mensen van alle achtergronden, overtuigingen en
religies. Ook paus Franciscus stelt via zijn daden voorbeelden van interreligieuze dialoog.
Doorheen de geschiedenis hebben christenen gezocht naar authentieke manieren om hun
geloof te beleven. Zij vonden die als leek, als priester, diaken, kloosterling, missionaris,
monnik, kluizenaar… Na het Tweede Vaticaans Concilie ontstonden nieuwe bewegingen in de
kerk. Het waren bewegingen opgericht door katholieke leken die op een actuele manier hun
geloof wilde beleven. Verschillende van deze nieuwe bewegingen hebben ook in België
actieve groepen.
Stenen getuigen van de wijze waarop katholieken doorheen de tijd hun geloof hebben
beleefd zijn de vele kapellen, kerken – al dan niet van kloosters en abdijen – die we in België
vinden. Achter elke kerk gaat het christelijke geloofsverhaal van mensen schuil.
De Onze-Lieve-Vrouw ter Rijke Klarenkerk, gelegen in de Rijke Klarenstraat in Brussel,
is zo’n getuige. De naam van de kerk verraad haar oorsprong: kerk hoorde bij een klooster
van clarissen.
Deze zusters clarissen hadden
oorspronkelijk hun klooster nabij de
Hallepoort, waar ze zich in 1343
installeerden. In 1578 werd dit klooster
gesloopt om de stadsomwalling te kunnen
uitbreiden en de zusters moesten een
nieuw onderkomen zoeken. Dat vonden ze
in het door de Broeders van het Gemene
Leven verlaten huis van Nazareth. In de
17de eeuw besloten de zusters hun
gebouwen uit te breiden en te vernieuwen,
evenals een nieuwe kerk op te richten. In
1665 nam de bouw een aanvang, naar de
plannen van de architect Lucas Fayd'herbe
(1617-1697). Dertig jaar later werd het
gebouw het slachtoffer van het
bombardement van de stad door de Fransen en moest het herbouwd worden. De orde werd
opgeheven tijdens de Franse bezetting (1796) en de zusters moesten het pand verlaten. De
kerk werd gebruikt als militair magazijn en de overige gebouwen werden in 1805 verkocht
als nationaal goed. Het klooster werd afgebroken en er werden twee nieuwe straten
doorheen de terreinen van het klooster getrokken: de Rijke Klarenstraat en de SintKristoffelstraat. De kerk zelf bleef gespaard en kreeg in 1806 haar religieuze functie terug,
deze keer als parochiekerk. Nadien werd de kerk in verschillende fasen vergroot. Tijdens de
gevechten van september 1830 diende de kerk als hospitaal voor de gewonden. Op 15 juni
1989 werd de Rijkeklarenkerk getroffen door een zware brand, en sindsdien wordt ze,
moeizaam, gerestaureerd. Tegelijkertijd werden er opgravingen uitgevoerd die resten van
het oude klooster blootlegden.
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Vandaag wordt de kerk nog steeds voor de katholieke eredienst gebruikt. Vandaag vieren er
o.m. de Latijns-Amerikaanse katholieke gemeenschap en de gemeenschap van Sant’Egidio er
de eucharistie. De gemeenschap van Sant’Egidio heeft er ook elke maandag en donderdag
een avondgebed.
De website van de gemeenschap van Sant’Egidio kun je consulteren via:
www.santegidio.be en www.santegidio.org .
Meer gegevens over de katholieke kerk in Vlaanderen en Vlaamstalig Brussel vind je via:
www.kerknet.be. Meer gegevens over de katholieke kerk in Franstalig België en Wallonië
vind je via: www.cathobel.be .

Werk voor vrede en dialoog
Nieuwjaarsdag 1 januari werd in 1967 door de katholieke kerk uitgeroepen tot Werelddag
voor Vrede. Elk jaar wijdt de paus jaarlijks een afzonderlijk schrijven aan deze Dag. Naar
aanleiding hiervan organiseert Sant’Egidio jaarlijks op Nieuwjaar een wandeling voor vrede.
Tijdens deze optocht houden de deelnemers bordjes omhoog van alle landen waar (grote)
conflicten heersen en bordjes met vrede geschreven in diverse talen. Op die manier vragen
ze aandacht voor de slachtoffers van oorlogen overal ter wereld. Tegelijk staat deze
wandeling in het teken van dialoog. Tijdens de speeches klinken de stemmen van diverse
geloofsovertuiging en
culturele achtergrond. Zo
getuigde tijdens de
wandeling van 1 januari
2017 de Marokkaanse
jongen Oussama Ziani
over zijn vriendschap met
de jood Walter Benjamin,
slachtoffer van de
aanslagen van 22 maart
2016 in Zaventem.
Ook strijden tegen
armoede is werken voor
vrede. In dat kader
organiseert de gemeenschap
van Sant’Egidio wekelijks, in een zijruimte van de Onze-Lieve-Vrouw ter Rijke Klarenkerk een
maaltijd voor dak- en thuislozen. Het restaurant draagt de naam ‘Kamiano’, naar de naam
die de melaatsen aan pater Damiaan gaven op het eiland Molokai.
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2.4.4 Protestants-Evangelische eredienst
Het protestantisme ontwikkelde zich in België vanaf het prille begin van de
Hervorming in de 16de eeuw. Drie stromingen speelden aanvankelijk een rol: het
Lutheranisme, de Doopsgezinde strekking en het Calvinisme.
Het lutheranisme was de eerste protestantse strekking die in onze streken
vruchtbare bodem vond. Maarten Luther, geboren in een rijk en vroom katholiek gezin, werd
op zijn 22 priester gewijd als lid van de orde van de augustijnermonniken. Hij studeerde
zowel rechten als theologie. Als priester werd hij geconfronteerd met wantoestanden van de
aflaatverkoop. Luther wilde deze mistoestanden aanklagen en ging ervanuit dat de paus de
misbruiken zou veroordelen. Als reactie op de aflaten schreef Luther zijn befaamde 95
stellingen, die hij aan de poort van de slotkerk in het Duitse Wittenberg genageld zou
hebben. Maar de paus reageerde niet zoals Luther had verwacht. Luther trok hierop ook het
primaatschap van de paus in twijfel.
Enkele basisideeën van Luther zijn: het evangelie is de basis van het geloof en als dusdanig
de ware schat van de kerk (daarom vertaalde hij de evangelies in de volkstaal); de onmacht
van de mens tot zelfverlossing (Luther kent geen waarde toe aan het oordeel van de mens
en dus ook niet aan dat van de Kerk), alleen door het geloof kom je in aanmerking voor
verlossing. Luther ontwikkelde ook een blauwdruk van het concept van de scheiding tussen
kerk en staat.
De ideeën van Luther verspreidden zich heel vroeg op ons grondgebied. Enerzijds was er in
1415 in Brussel een augustijnenklooster gesticht waarvan enkele monniken in Wittenberg
gingen studeren aan de universiteit waaraan Luther doceerde. Anderzijds waren de 95
stellingen die Luther publiceerde in 1517 al in 1519 onder gedrukte vorm beschikbaar in
Antwerpen. Antwerpen speelde in die tijd een vooraanstaande rol in de verspreiding van
gedrukte boeken. In 1521 werd Maarten Luther door keizer Karel V in de rijksban geslagen
met Het Edict van Worms. Hij werd vogelvrij verklaard en de verbranding van zijn
geschriften werd bevolen. Hij genoot echter de bescherming van de keurvorst van Saksen,
waardoor het onmogelijk werd om de rijksban effectief na te leven. Luther werd hierdoor
vooralsnog ongemoeid gelaten maar het leidde wel tot felle vervolging van de lutheranen. In
1530 organiseerde Karel V de Rijksdag van Augsburg in de hoop tot ‘één christelijke
waarheid’ te komen en zo de reformatie die door Maarten Luther was begonnen, te stoppen.
Het kwam echter niet tot een verzoening en het Edict van Worms werd vernieuwd.
Op 1 juli 1523 werden de augustijnermonniken Hendrik Voes en Jan van Essen vanwege hun
lutherse overtuigingen op de Grote Markt te Brussel ter dood gebracht op de brandstapel.
Door de onderdrukking verdween het Lutheranisme bijna volledig in de Zuidelijke
Nederlanden.
De tweede beweging die betekenisvol is voor het protestantisme in onze streken is deze van
de wederdopers. De beweging ontstond omstreeks 1525 in Zwitserland als een afsplitsing
van de hervormingsbeweging van Ulrich Zwingli. Eigen aan deze reformatorische beweging
was de stelling dat alleen volwassenen gedoopt mogen worden. Omdat iedereen als kind al
gedoopt was, betekende het voorbehouden van de doop aan volwassenen dat men opnieuw
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gedoopt moest worden. Vandaar hun naam: wederdopers (of: anabaptisten). Vanaf 1527
werden dezen in Zwitserland vervolgd. Velen vluchtten in noordwestelijke richting en
bereikten zo de noordelijke en zuidelijke Nederlanden. Het was opnieuw in Antwerpen dat
doopsgezinde geschriften werden uitgegeven en gedrukt, en verspreid werden in de
zuidelijke en de noordelijke Nederlanden.
Net zoals de lutheranen hadden de wederdopers te lijden van de Inquisitie. Ondanks deze
vervolgingen groeide het belang van de doopsgezinden. Toen in de jaren zestig van de 16e
eeuw ook de calvinisten een groeiende machtsfactor werden (zie verder), profiteerden de
doopsgezinden daar eveneens van.
Met de komst in 1567 van een nieuwe Spaanse landvoogd, de hertog van Alva, begon
opnieuw een periode van felle en systematische onderdrukking. De door Alva ingestelde
Raad van Beroerten maakte vele slachtoffers. Tevens was dit de inleiding tot de
Tachtigjarige Oorlog. Hoewel de Pacificatie van Gent in 1576 alleen getekend werd door
katholieken en calvinisten, had zij ook een positief effect voor de doopsgezinden. Zij konden
vanaf dan in redelijke vrijheid opereren, tot de Spaanse overheersers een groot deel der
Nederlanden heroverden en er het katholicisme opnieuw doordrukten.
In 1585 kwam aldus een einde aan de relatieve vrijheid van de doopsgezinden. Hoewel de
wreedheid van de vroegere onderdrukking niet meer werd geëvenaard, nam de druk wel
steeds verder toe. Het was de bedoeling om een einde aan het anabaptisme te maken. De
leiders van de beweging werden opgepakt en ter dood veroordeeld. Velen vluchtten nu naar
de noordelijke Nederlanden. Omstreeks 1650 waren alle doopsgezinden naar het noorden
uitgeweken en hield het anabaptisme de facto op te bestaan in de zuidelijke Nederlanden.
De derde stroming is het calvinisme. Deze is vandaag nog de meest belangrijke stroming
binnen het klassieke protestantisme in België. Het calvinisme manifesteerde zich vanaf
ongeveer 1540 in de zuidelijke Nederlanden en werd algauw een machtsfactor van
betekenis. Ook de calvinisten hadden, net als de lutheranen en de doopsgezinden, te maken
met de inquisitie en de anti-ketterse ‘plakkaten’ die keizer Karel V en vervolgens zijn zoon
Filips II van Spanje hadden uitgevaardigd. Die plakkaten bevatten strenge
godsdienstverordeningen die erop gericht waren het protestantisme tot in de wortel uit te
roeien. Filips II had Margareta van Parma aangesteld als landvoogdes voor de Nederlanden.
Begin april 1566 overhandigden enkele honderden edelen aan de landvoogdes een
smeekschrift waarin ze vroegen om de Inquisitie af te schaffen en de plakkaten tegen de
ketters op te schorten. De aanbieders van het Smeekschrift waren voordien samengekomen
in het Hof van Culemborg te Brussel. Enkele maanden later brak de Beeldenstorm uit.
Tijdens de Beeldenstorm vernietigden de protestanten – vooral calvinisten – vele beelden en
andere objecten in katholieke kerken, kloosters en kapellen.
Op het Smeekschrift en de Beeldenstorm volgde onderdrukking, in de persoon van Alva, die
in 1567 in de Nederlanden aankwam en de Raad van Beroerten oprichtte. Deze Raad
veroordeelde meer dan 12.500 mensen. Vele calvinisten vluchtten. In 1568 begon de
Tachtigjarige oorlog. In 1573 diende Alva zijn ontslag in en reisde terug naar Spanje. De
spanningen bleven echter en in 1576 werd de Pacificatie van Gent uitgeroepen. In de loop
van de maand augustus 1577, nam een opstandige groep van 18 calvinisten de macht over
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te Brussel. De stad werd een kleine calvinistische republiek. Het voorbeeld van Brussel werd
gevolgd in Gent, Antwerpen, Brugge, Kortrijk, Ieper en Dendermonde. Gedurende de periode
van de calvinistische republiek (1577-1585) werden de kerken van Brussel, en zelfs de SintMichielskathedraal, als cultusplaatsen van de gereformeerden gebruikt en werden de
diensten in het Nederlands gehouden. De Franstalige Brusselaars gebruikten de kapel van
Nassau (die Willem de Zwijger in 1544 geërfd had) en daarna de Maria-Magdalenakerk.
Aangezien het bewind in de calvinistische republieken soms zeer intolerant was ten aanzien
van de katholieken, ontstond er een tegenbeweging van ontevreden katholieke edelen, die
de Spaanse zijde kozen. In 1579 begon Alexander Farnese, de hertog van Parma, aan de
herovering van de Nederlanden. In 1585 was dit proces vrijwel afgerond: de calvinistische
republieken in de Zuidelijke Nederlanden waren verdwenen. Ondanks de onderdrukking
bleven er enkele geïsoleerde protestantse gemeenten bestaan. Een voorbeeld daarvan is
deze in Brussel waar er diensten werden gehouden voor ambassadepersoneel uit Engeland
en de Verenigde Nederlandse Provinciën.
Onder de verlichte monarchie van keizer Jozef II van Oostenrijk werd in 1781 het
Toleranzedikt uitgevaardigd (zie ook jodendom). Hierdoor kregen ook zogeheten
‘akatholieken’ een aantal rechten.
Tussen 1789 en 1800 veranderde het latere België voortdurend van politiek regime met als
gevolg dat ook de rechten i.v.m. vrijheid van godsdienst telkens veranderden: herstel van
tolerantie, vrijheid van eredienst die later terug werd verboden. Pas ten tijde van Napoleon
Bonaparte kwam er echte godsdienstvrijheid via een wet op de protestantse eredienst uit
1802. Deze wet hield ook rekening met de kerken van de Augsburgse Confessie (lutherse
kerken).
Het congres van Wenen in 1814-15 bracht de Zuidelijke en de Noordelijke Nederlanden
onder Willem I samen in een Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. De protestantse
gemeenten gingen over naar de Nederlandse Hervormde Kerk. Doordat de Zuidelijke
Nederlanden met het noorden verenigd waren, leidde dit tot een zekere instroom van
noordelijke protestanten in het zuiden. Overigens toonde koning Willem I grote bemoeienis
met het kerkelijk leven van zowel katholieken als protestanten. Dit zou later één van de
aanleidingen voor de Belgische Opstand zou worden. In 1830 waren er in België 56
protestantse gemeenten.
Sinds het begin van de 19de eeuw was nog een andere calvinistische stroming actief: het
Belgisch Evangelisch Genootschap (‘Société Evangélique Belge’). In 1837 werd, met steun
van de ‘Société biblique britannique et étrangère’, een Belgisch
Bijbelverspreidingsgenootschap opgericht. Het waren vooral buitenlandse evangelisten die
hier aan de oorsprong stonden. In 1849 werd de naam: Belgische christelijke zendingskerk
(‘Église chrétienne missionnaire belge’).
De onafhankelijkheid van België bracht grondwettelijke godsdienstvrijheid met zich mee. In
1839 organiseerden zich zestien Belgische protestantse gemeenten in de Bond der
Protestants-Evangelische Kerken van het Koninkrijk België. Op 18 mei 1839 werd deze bond
door koning Leopold I van België erkend als de enige protestantse kerkelijke autoriteit.
Andere gemeenten sloten zich hierbij later aan.
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In 1957 ging de Bond verder onder de naam: Protestantse Evangelische Kerk van België. Na
de fusie in 1969 met de methodisten kreeg ze de naam: Protestantse Kerk van België.
Behalve de reeds vernoemde protestantse kerken ontstonden er na de onafhankelijkheid van
België nog meer protestantse gemeenten zoals vb. de Hervormde Kerk van België en de
Gereformeerde Kerken in België.
In 1978 werd, na gesprekken met nog andere protestantse kerken de ‘Verenigde
Protestantse Kerk in België’ (VPKB) opgericht. Er werd toen een Geloofsverklaring en een
Verklaring van Eenheid ondertekend door drie kerkgenootschappen. In het Frans heet dit de
Église Protestante Unie de Belgique (EPUB).
Vanaf de tweede helft van de 19de eeuw en vooral in de 20ste eeuw, zijn een groot aantal
nieuwe denominaties en onafhankelijke plaatselijke neo-protestantse kerken ontstaan,
voornamelijk van evangelische en pentecostale strekking. Wegens de grote verschillen op
theologisch en kerkordelijk vlak sloot de grote meerderheid van deze kerken zich niet aan bij
de erkende synode en waren zij dan ook niet vertegenwoordigd bij de overheid. In 1989
werden de Evangelische Alliantie Vlaanderen (EAV) en de Fédération Evangélique
Francophone de Belgique (FECB) opgericht, waarin de evangelische kerkgenootschappen die
buiten de VPKB waren gebleven, samenwerkten. Deze samenwerkingsverbanden zijn losser
dan bij de VPKB het geval is. Voor de Belgische overheid was een erkenning van de EAV als
aparte vleugel binnen de protestantse eredienst niet mogelijk. En daarom richtten de
Evangelische Alliantie Vlaanderen samen met het Verbond van Vlaamse Pinkstergemeenten
(VVP) in 1998 de Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken in België (FS)
op. Na moeilijke onderhandelingen tussen FS en VPKB werd een gemeenschappelijk orgaan
als gesprekspartner met de overheid opgericht: de administratieve raad van de protestantsevangelische eredienst (ARPEE) (in het Frans: ‘Conseil administratif du culte protestantévangélique’ (CAPCE)).
Meer informatie over ARPEE op: http://arpee.be en over CACPE op: http://cacpe.be

2.4.4.1 Protestantse kerk van Brussel
De kerk die tijdens de wandeling ‘Bridges for Peace’ wordt bezocht is de Protestantse kerk
van Brussel aan de Nieuwe Graanmarkt. Deze maakt vandaag deel uit van het VPKB.
In de jaren 1960 had de hervormde gemeente in Brussel plannen om te verhuizen van het
St. Katelijneplein naar de Nieuwe Graanmarkt, om daar –op steenworpafstand van de
bestaande gereformeerde Kerk– een nieuw kerkgebouw op te trekken. De gebedsplaats
werd gebouwd met medewerking van kerken uit tien landen, met steun van de Belgische
staat en van het bouwfonds van de eigen gemeente. Op 6 juni 1970 wordt het in gebruik
genomen. Het gebouw leent zich uitstekend voor grotere bijeenkomsten, zoals de jaarlijkse
synodevergaderingen en oecumenische conferenties. Maandelijks vinden vele groepen een
onderdak in dit kerkgebouw voor hun bijeenkomsten. Dikwijls werken deze organisaties in
breder oecumenisch (dat betekent: interkerkelijk) verband.
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In 1965 vroeg de kerkenraad van de hervormde Gemeente aan de kerkenraad van de
gereformeerde Kerk om te trachten samen te werken, te beginnen met samenbouw. De
uiteindelijke bedoeling zou een samengaan van de beide gemeenten zijn. De gesprekken
gaan meer en meer over de mogelijkheid van samenwerking op verschillende terreinen, zelfs
het houden van gemeenschappelijke diensten. Het zal een zeer langzaam proces worden.
Pas vanaf 1 januari 1995 vormen de gereformeerde en de hervormde Kerk één versterkte
gemeente.
Meer gegevens over de Protestantse Kerk Brussel vind je op hun website:
http://www.protestantsekerkbrussel.be

Werk voor vrede en dialoog:
De Protestantse Kerk Brussel stelt zichzelf op haar website als volgt voor: ‘Een open
gemeenschap die ruimte biedt aan mensen van uiteenlopende protestantse tradities en
opvattingen. We willen in vrijheid gestalte geven aan het geloof in Jezus Christus; daaraan
kan een ieder een eigen invulling geven. Vanuit het geloof richten wij ons tot onze
medemens. Als erfgenamen van de Hervorming en volgens de traditie van de Verenigde
Protestantse Kerk in België, pogen wij in een open en oecumenische geest ‘kerk in de stad’
te zijn.’

2.4.4.2 The World Revival Center
Het World Revival Center behoort tot de evangelische beweging en tot het Antiochiënetwerk. Dit netwerk verenigt voornamelijk migrantenkerken. Het Antiochië-netwerk heeft
geen strenge theologie en bij de aangesloten kerken is er een grote verscheidenheid. De
leiding wordt gevormd door een team van verschillende types die elkaar – als een ‘netwerk
van gaven’ – aanvullen. Ze vertonen een grote openheid en een sterk aanpassingsvermogen
aan de superdiverse realiteit.
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Het gebouw van het World Revival Center is gelegen in de Werkhuizenstraat 21 te
Molenbeek. Van alle deelnemende huizen is dit het enige huis dat niet gevestigd is in
Brussel-Stad. De verantwoordelijke voor dit huis is dr. Bienvenu Kukimunu.
Meer informatie over het World Revival Center is te vinden op hun facebookpagina:
https://www.facebook.com/WRCbxl/

2.4.5 Islamitische eredienst - de Omar Ibn Al-Khattâbmoskee
Van de verschillende godsdiensten in ons land werd tot op heden de islam
het meest recent erkend (1974). Het is tevens de snelst groeiende
godsdienst in België. Islam heeft wel een lange traditie op het Europese
continent, maar niet in onze contreien. De islam verscheen het eerst op het
Iberische schiereiland in de achtste eeuw. Toen veroverden de Moren delen
van Spanje en Portugal. Met de herovering van Spanje en Portugal door christelijke vorsten
kwam er vanaf 1492 een einde aan de moslimoverheersing in dat gebied. Verder verspreide
de islam zich in Europa voornamelijk in Oost- en Centraal Europa.
Vanaf de jaren 1960 groeiden in België moslimgemeenschappen. Dit kwam door de
‘gastarbeiders’ die uit Turkije en de Maghreb naar ons land kwamen. Ze werden aangezocht
om in onze boomende industrie en de steenkoolmijnen te komen werken. In het midden van
de jaren 1970 kwam er een migratiestop, maar via gezinshereniging en huwelijk kwamen
veel moslims naar België om er zich definitief te vestigen. Het perspectief van een mogelijke
terugkeer naar het land van herkomst werd opgegeven. Vandaag komen opnieuw veel
migranten, waaronder moslims, naar onze streken. Maar de motivatie voor de migratie is nu
heel anders: het gaat om asielzoekers, mensen die uit hun thuisland zijn gevlucht wegens
humanitaire, politieke en/of religieuze redenen. Ze komen vaak uit landen waar
burgeroorlogen woeden.
De islamitische eredienst werd in 1974 erkend. Net als de andere erkende erediensten moest
vanaf dan ook de islam over een representatief orgaan beschikken dat gesprekspartner is
met de Belgische overheid. In eerste instantie werd deze rol opgenomen door het
Islamitische en Cultureel Centrum van België dat gevestigd is in het Jubelpark in Brussel. In
1990 werd de ‘Voorlopige Raad der Wijzen’ aangeduid als gesprekspartner met de Staat voor
de organisatie van de islamitische eredienst in België. Na onderhandeling werd deze raad
ontbonden en in 1993 vervangen door een voorlopige ‘Executieve’, die de bevoegdheden van
de ‘Voorlopige Raad der Wijzen’ overnam. Vijf jaar later werd het ‘Executief van de Moslims
van België’ (EMB) in het leven geroepen. De leden van het EMB werden bepaald na een
verkiezing waaraan alle moslims van België konden deelnemen. Het EMB werd erkend per
Koninklijk Besluit van 3 mei 1999. In 2005 werden verkiezingen georganiseerd om de
samenstelling van het EMB te vernieuwen. De procedure van de verkiezingen werd in 2014
vervangen door een systeem van vertegenwoordiging van de moslimgemeenschappen
georganiseerd rond de moskeeën.

32

Meer informatie over de samenstelling en de werking van het EMB is te vinden op:
https://www.embnet.be
Net zoals in het jodendom en het christendom bestaan er verschillende strekkingen in de
islam. De meest gekende zijn de soennieten en de sjiieten. Maar binnen de islam zijn er
onder meer ook de Soefi-beweging en de Ahmadiyya-beweging.
Ondanks het feit dat het aantal praktiserende moslims groot is en de islam (met naar
schatting 700.000 gelovigen in ons land) uitgegroeid is tot de tweede godsdienst van ons
land, blijven zij ten opzichte van de totale bevolking een minderheidsgroep. Sinds de
opkomst van terreurgroep IS en de aanslagen die werden gepleegd in verschillende WestEuropese landen komen moslims steeds meer onder druk te staan en er wordt steeds vaker
van hen verwacht dat zij zich verantwoorden…. Het zwart-witdenken ten opzichte van de
islam groeit. Nochtans zijn de moslims zelf ook slachtoffer van het extremisme en kwamen in
de aanslagen evengoed moslims als niet-moslims om. Wereldwijd bekeken zijn moslims zelfs
de eerste en grootste slachtoffers van het extremisme. Het is duidelijk dat de islamwereld
een sterke interne crisis doormaakt, die ook de moslims en niet-moslims in ons land beroert.
Het gebedshuis dat wordt aangedaan in het kader van ‘Bridges for Peace’ is de Omar Ibn
Al-Khattâbmoskee, gelegen in de Passendalestraat 45 te Brussel. Zij draagt de naam van
één van de meest illustere metgezellen van de Profeet Mohammed en de tweede kalief van
de moslims na de dood van Mohammed. Deze moskee werd gesticht in 1982 en bezat toen
een gebedsruimte met een oppervlakte van 100m².
Ten gevolge van de
aanzienlijke stijging van het
aantal moskeebezoeken heeft
de directie beslist om het huis
ernaast te kopen om zo de
capaciteit van de moskee op
te drijven. Uiteindelijk werd in
2008 de beslissing genomen
om twee gebouwen af te
breken en een plaats te
bouwen die beter uitgerust is
om het gebed uit te oefenen.
De gloednieuwe moskee
Omar Ibn Al-Khattâb werd in
2012 ingewijd.
De moskee beschikt naast twee wasruimtes ook over klaslokalen waar men religieus
onderricht geeft aan kinderen, evenals een keuken waarvan men gebruikt maakt om
evenementen te organiseren, en islamitische feesten voor te bereiden.
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Werk voor vrede en dialoog
Behalve voldoen aan zijn officiële bevoegdheden, houdt het Executief van de moslims in
België zich eveneens actief bezig met de interlevensbeschouwelijke dialoog en nemen zij
regelmatig deel aan initiatieven ter bevordering van vrede en dialoog. Zo is het EMB lid van
het Comité Together in Peace (zie hoger in dit dossier).
L’Exécutif Het EMB nam onder meer deel aan de herdenking van de slachtoffers van de
aanslagen van 22 maart 2016. En op 4 september 2016 ontving de moskee Omar Ibn AlKhattâb Bianca Debaets, Brussels Staatssecretaris voor Gelijke Kansen, in het kader van een
interreligieus samenkomen.

2.4.6 Niet confessionele levensbeschouwing – Het ‘huisvandeMens’
De voornaamste voedingsbodem voor het ontstaan van het vrijzinnig
humanisme is te vinden in de periode van de Verlichting (18de eeuw). De
Verlichting wordt ook de ‘Eeuw van de Rede’ genoemd. De Verlichting stond
voor de bevordering van de wetenschap en de intellectuele uitwisseling.
Religiekritiek is een pijler van de Verlichting. De ontstaansgeschiedenis van het vrijzinnig
humanisme werd dan ook sterk gekenmerkt door een zich afzetten tegen katholieke kerk.
Het proces van secularisering verdringt de religie uit de ethiek en de moraal, de politiek en
de wetenschap. Tijdens de Verlichting neemt de 'wetenschap' gaandeweg de plaats in van
"God" als essentie der dingen. Hoewel de verlichtingsdenkers kritiek uitoefenden op religie,
bleven de meesten geloven als deïst. Zij bleven God zien als de oorzaak en de schepper die
na het tot stand komen van de schepping niet meer ingrijpt. Zo ziet Voltaire, één van de
grote denkers van de Verlichting, God als een horlogemaker die zich na het fabriceren van
een kunstig uurwerk had teruggetrokken.
De Verlichting kent een kritische en een constructieve zijde. De kritische of radicale
verlichters nemen het (geïnstitutionaliseerde) geloof en de onredelijkheid op de korrel. Zij
komen op voor een scheiding tussen kerk en staat gebaseerd op rechtvaardigheid en
democratie. De constructieve of gematigde verlichters zoeken manieren om kennis
(wetenschap) en religie met elkaar te verzoenen.
Het gedachtengoed van de Verlichting ligt aan de basis van de ‘Bill of Rights’ in de Verenigde
Staten van Amerika (1787) en aan de ‘Déclaration des Droits de l’Homme’ in Frankrijk
(1789). Ook de Belgische grondwet, de voor die tijd meest progressieve grondwet van
Europa, vond deels zijn inspiratie in het Verlichte gedachtengoed: de vrijheid van
meningsuiting, het recht op onderwijs en de scheiding tussen kerk en staat werden in de
grondwet opgenomen. De clerus en de adel verloren hun fiscale en juridische privilegies, al
bleven de katholieke structuren in de samenleving wel bestaan.
Hoewel de Belgische grondwet heel progressief was, betekende dat niet dat er geen
spanningen waren. Dit uitte zich onder meer via het onderwijs. Dankzij de grondwet kreeg
het vrijzinnige gedachtengoed de ruimte om scholen in te richten waarbij leerlingen vrij
waren de levensbeschouwing te kiezen en konden lessen zendenleer worden ingericht
(rijksonderwijs). Zowel katholieken als vrijzinnigen wilden een sterk onderwijs volgens de
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eigen levensbeschouwing. De strijd in het onderwijs was een teken van de verzuiling in de
maatschappij. In 1959 werd het pleit beslecht met het schoolpact.
Na het schoolpact zwakten de tegenstellingen af tussen vrijzinnigen en katholieken. Alle
partijen begonnen zich open te stellen voor zowel gelovigen als niet-gelovigen.
Vanuit het voorgaande zou kunnen blijken dat vrijzinnigen zich enkel verenigen op politiek
vlak en voor onderwijs. Dit is echter niet zo. Vanaf de tweede helft van de 19de eeuw
ontstond een gelaïciseerd verenigingsleven waarin het individu en de reden een centrale
plaats innamen. De vrijdenkersbeweging organiseerde zich in Vrijdenkersbonden en
vrijmetselaarsloges werden opgericht. In 1837 werden de loges veroordeeld door de
Belgische bisschoppen waardoor de katholieken zich genoodzaakt zaken de
vrijdenkersbonden en vrijmetselaarsloges te verlaten. De loge kreeg daardoor een meer
uitgesproken antiklerikaal karakter. Vanaf 1885 breidde het aantal vrijdenkersbonden
gevoelig uit. Zij gingen zorgen voor alternatieve ceremonieën voor bijvoorbeeld huwelijken
en begrafenissen. De loges waren oorspronkelijk enkel toegankelijk voor mannen maar
tegenwoordig bestaan er ook gemengde en exclusief vrouwelijke loges. Er moet evenwel een
onderscheid worden gemaakt tussen de maçonieke loges en het ‘georganiseerde vrijzinnig
humanisme’, dat een in België erkende ideologie is en net zoals de erkende erediensten
wordt betoelaagd.
Na de Tweede Wereldoorlog groeide er een sterkere vrijzinnige structuur. De
verzorgingsstaat kwam tot stand. De vrijdenkersbeweging beleefde een diepe crisis. In de
plaats van de vrijdenkersbeweging ontstond een humanistische beweging met als doel: het
bevorderen van een modern humanisme met een eigen ethiek. In 1951 werd in België het
Humanistisch Verbond opgericht. De organisatoren waren veel gematigder dan de
vrijdenkersbonden die apart bleven werken in de Vrijdenkersunie (1951). Het modern
humanisme werd een levensbeschouwing naast de godsdiensten.
In 1966 verenigden verschillende vrijzinnige organisaties zich in de Unie Vrijzinnige
Verenigingen (UVV). De UVV was een feitelijke vereniging die zich bezighield met de
ondersteuning van de cursus moraal, het verkrijgen van ‘lekenconsulenten’ met subsidiëring
door de overheid. In 1971 werd de feitelijke vereniging een vzw toen 9 vrijzinnighumanistische verenigingen de statuten ondertekenden. Vandaag is de Unie voor Vrijzinnige
Verenigingen ook gekend als ‘deMens.nu’. In 1969 werd aan Franstalige zijde een
overkoepelende vereniging opgericht, de Centre d’Action Laïque (CAL). In 1972 groepeerden
de Unie voor Vrijzinnige Verenigingen en de Centre d’Action Laïque zich in de Centrale
Vrijzinnige Raad. Deze uitbouw op organisatorisch vlak was het rechtstreeks gevolg van de
secularisering van de maatschappij. In 1993 worden de niet-confessionele gemeenschappen
in België erkend. Op 21 juni 2002, net op de internationale dag van het humanisme, werd er
een wet afgekondigd die de grondwettelijke erkenning van de niet-confessionele
gemeenschappen concreet en praktisch regelde.
Meer informatie over het vrijzinnig humanisme in België is te vinden op:
http://www.demens.nu/nl/UnieVrijzinnigeVerenigingen/
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Het huis dat deelneemt aan Bridges for Peace is het ‘huisvandeMens’. In elke Vlaamse
provincie zijn er meerdere te vinden. Tijdens de wandeling wordt het huisvandeMens op de
Sainctelettesquare 17, 1000 Brussel bezocht.

Werk voor vrede en dialoog
Op hun site geeft deMens.nu hun uitgangsprincipes. Het derde is: ik help – jij helpt - hij
helpt – wij helpen… elkaar ! Zij duiden dit als volgt: ‘Omdat wij streven naar een warme en
solidaire samenleving waarin elk individu zich ten volle kan ontplooien. Rechtvaardigheid,
gelijkwaardigheid en verdraagzaamheid staan daarbij centraal. We zijn immers vrijzinnig
humanisten. Dit wil zeggen dat we niet alleen vrij denken, maar ook geloven in de mens.
Iedereen is anders, iedereen is gelijkwaardig. Dialoog is het ABC van samenleven. Er bestaan
immers evenveel meningen als mensen. Dat leidt tot discussies, maar dat is ok. Zolang we
maar respect hebben voor elkaar. Wat ons verbindt, is sterker dan wat ons van elkaar
onderscheidt.’
Het ‘huisvandeMens’ Brussel moedigt jongeren aan deel te nemen aan een inlevingsreis naar
Auschwitz in de herfst van 2017 (organisatie door Axcent vzw, een pluralistische organisatie
die zich inzet voor interlevensbeschouwelijke dialoog en kennismaking in Brussel). Verder
organiseert deMens.nu verschillende lezingen en symposia die te maken hebben met
dialoog, verdraagzaamheid, vredesopbouw.
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3 Met leerlingen aan de slag
In dit deel geven we enkele suggesties om met leerlingen aan de slag te gaan. Sommige
opdrachten kunnen als voorbereiding, andere zijn eerder verdiepende of verbredende
opdrachten en worden beter na de wandeling gemaakt. Verschillende opdrachten zijn zowel
voor als na de wandeling zinvol. Indien een opdracht beter voor de wandeling wordt
gemaakt, duiden we dat aan.

3.1 Werken met het magazine Glimp/Lueurs
Dit jaarlijks tweetalig tijdschrift dat op 7 december 2015 het levenslicht zag, kent inmiddels
twee uitgaven. Bianca Debaets, Brussels staatssecretariso.m. voor gelijke kansen, wil met dit
interlevensbeschouwelijke tijdschrift het samenleven in Brussel bevorderen. Over het
tijdschrift zegt de bewindsvrouw het volgende:
‘Samenleven in Brussel leer je niet alleen thuis of op school, maar ook in de kerk, in de
tempel, in de moskee, in de synagoge, op pleinen, in cultuurcentra en jeugdhuizen. Met
Glimp willen we aan alle Brusselaars de kans geven om de verschillende
levensbeschouwingen beter te leren kennen.’
In het eerste nummer geeft het woord aan vertegenwoordigers van verschillende
levensbeschouwingen. Van dit nummer werden 100.000 exemplaren gedrukt die werden
verspreid over heel Brussel, o.a. in bibliotheken, musea, jeugdhuizen, cultuurcentra….
Het tweede nummer verscheen op 7 december 2016. In deze uitgave zijn het de jongeren
die centraal staan. In haar voorwoord noteert de staatssecretaris het als volgt: ‘Door jonge
mensen aan het woord te laten over hun geloof, over hun ideeën en denkbeelden en ze
open in discussie te laten gaan, willen we ze handvaten aanreiken over hoe ze met hun
onderlinge verschillen kunnen omgaan. En hoe ze zo hun en onze stad vorm kunnen geven.’
Per levensbeschouwing getuigen twee jongeren van de wijze waarop zij omgaan met
mensen die een andere overtuiging hebben. De volgende levensbeschouwingen komen aan
bod: vrijzinnigen, katholieken, joden, protestanten, anglicanen, moslims en orthodoxen. Via
de interviews krijgt de lezer een uniek inzicht in de leefwereld en opinies van de Brusselse
jongeren.
Het eerste nummer kun je downloaden via volgende link:
https://issuu.com/shortcutadvertising/docs/glimp_lueurs
Het tweede nummer kun je online consulteren via: http://www.glimp.brussels
Opdrachten bij het tijdschrift:
In het tweede nummer van Glimp/Lueurs staan een aantal uitspraken van de jongeren
waarrond debat mogelijk is. We halen er enkele aan:
•
•
•
•

‘Om symboliek in je leven te brengen, moet je niet gelovig zijn (Julie Umbrain)
‘Je moet durven van mening te veranderen, jezelf in vraag te stellen (Julie Umbrain)
‘Grappen maken moet kunnen, met respect voor de anderen’ (Nathan Azizollahof)
Je hebt openheid van geest nodig niet alleen over religie, maar om samen te leven in
het algemeen (Alicia Wathelet)
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•
•
•
•
•

‘Je kunt niet oordelen over anderen, en over wat anderen geloven en denken’
(Maxime Dehon, Glimp/Lueurs)
‘Je bent geen volledige moslim als je ook niet een volledige burger bent.’ (Shujaet Ali
Maliki)
‘Het probleem is dat zich polariseert rond extreme meningen en we niet altijd de
mening horen van diegenen die mooie waarden zoals de liefde centraal stellen.’
(Nicolas Peckstadt)
‘In België is het beter, want hier zijn er meerde erkende levensbeschouwingen. Het is
dus veel makkelijker om te dialogeren met andere religies.’ (Jack McDonald)
‘Voor mij stopt de vrije meningsuiting van de ene waar die van een ander begint.’
(Sofia Xenidis)

3.2 Vrede en dialoog
Leerlingen schrijven een eigen vredesappel.
Vrede is…
o
o
o

Wat moet er altijd in een appel voor vrede vermeld staan? Wat zijn de
belangrijkste elementen?
Aan wie richt je het vredesappel?
Indien je dit voor de wandeling doet: stuur het in!

Verschillende werkwijzen zijn mogelijk. Ter inspiratie kan voorafgaand vb. de verklaring van
de jongeren naar aanleiding van de mars ‘Together in Peace’ worden gelezen. Een andere
optie: jongeren schrijven spontaan hun eigen tekst. Deze tekst kan vergeleken worden met
reeds vernoemde tekst.
(Zie voor de Nederlandstalige versie: http://togetherinpeace.be/sites/default/files/2015-TIPVerklaring-Jongeren-NL.pdf )
Leerlingen debatteren bij stellingen over vrede:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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Er zijn geen rechtvaardige oorlogen (Augustus van Hippo)
Wie een onschuldig mens doodt, doodt de hele mensheid. (Soera Al Ma’ida 5:32)
Pacifist zijn is hard werken (Käthe Kollwitz)
Oorlog is een vorm van domheid.
Vrede is niet de afwezigheid van oorlog. Het is een deugd, een gemoedstoestand,
een geneigdheid tot welwillendheid, vertrouwen, rechtvaardigheid (Benedictus de
Spinoza)
Wie in vrede wil leven, moet zichzelf vaak geweld aandoen. (C. Buddingh)
Oog om oog en de wereld wordt uiteindelijk blind. (Mahatma Gandhi)
Vrede kan niet bewaard worden door middel van strijdkracht. Het kan alleen bereikt
worden door middel van ons verstand. (Albert Einstein)
Er is nog nooit een goede oorlog of een slechte vrede geweest. (Benjamin Franklin)
De eerste voorwaarde om met anderen in vrede te kunnen leven, is vrede met jezelf
te hebben. (Aristide Babelli)
De moeilijkste oorlog is die met jezelf. (Patriarch Athenagoras)
Als iemand jou een klap op je rechterwang geeft, houd hem dan ook de andere voor.
(Evangelie volgens Mattheus 5, 39)

•

•

De eenentwintigste eeuw heeft nood aan een nieuw soort humanisme: een
humanisme waar gelovige en seculiere humanisten samen aan kunnen werken.
(vredesverklaring jongeren Together in Peace)
Voor vrede is ontmoeting nodig?

Leerlingen kunnen deze reeks stellingen aanvullen met eigen (gevonden) stellingen.
In de bijlagen staan drie gebeden om vrede. Eén gebed is geschreven door een moslim, één
door een christen en één door een jood. Kunnen de leerlingen bij elk gebed de juiste
godsdienst schrijven? Volgende reflectievragen kunnen worden gesteld:
•
•
•
•

Was dit een moeilijke opdracht? Waarom?
Zie je verschillen tussen de gebeden?
Is gebed iets universeel of gebonden aan een godsdienst?
Het gebed om vrede is een uiting van het verlangen naar vrede. Welk alternatief
heeft de vrijzinnige om zijn verlangen naar vrede te uiten?

3.3 De verschillende levensbeschouwingen
Voorafgaand aan de wandeling kunnen leerlingen vragen opstellen over de elementen
waarvan ze graag meer informatie zouden krijgen. Vragen die bij hen leven.
Tijdens de wandeling kunnen leerlingen neerschrijven wat de belangrijkste kenmerken van
elke levensbeschouwing is. Enkele richtingsvragen hierbij:
•
•
•
•
•
•

Wanneer is de levensbeschouwing ontstaan?
Wat is de belangrijkste leerstelling?
Wat ben je te weten gekomen i.v.m. bidden, rituelen, feesten, specifieke delen van
het gebouw, gebruiken…?
Zijn er belangrijke verschillen tussen de levensbeschouwingen?
Zijn er zaken die je bij elke levensbeschouwing terugvindt
Wat heeft je meest getroffen?

Via het bestuderen van websites en andere bronnen kunnen leerlingen voor de
levensbeschouwingen die deelnemen aan het project een antwoord zoeken op volgende
vragen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Is deze levensbeschouwing een monotheïsme, een veelgodendom of een filosofie?
Waar ligt de oorsprong van deze levensbeschouwing?
Wat is de geschiedenis van deze levensbeschouwing?
Wat is de kern bij deze levensbeschouwing?
Welk gods-, mens- en wereldbeeld kenmerkt deze levensbeschouwing vandaag?
Hoe gaat men binnen de levensbeschouwing om met het kwade, lijden en mislukken?
Leven volgens deze levensbeschouwing vraagt dat je…
Wat betekent echte “dienst aan God” volgens jou?

De antwoorden die ze hebben gekregen tijdens de wandeling kunnen worden vergeleken
met de gegevens die ze hebben gevonden tijdens hun onderzoek.
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In deel 2 van dit pedagogisch dossier werd een tabel opgenomen. Als bijlage bij de bundel
voegen we de lege tabel toe. Aan de leerlingen kan gevraagd worden de tabel aan te vullen.
Als alternatief voor deze opracht kan ook aan leerlingen gevraagd worden de
levensbeschouwingen weer te geven onder de vorm van een mindmap.
Na de wandeling kan aan de leerlingen gevraagd worden een eigen getuigenis te schrijven
over het bezoek. Volgende richtvragen kunnen worden gesteld:
•
•
•
•
•

Wat heb je bijgeleerd?
Welke bezoeken zijn je bijgebleven?
Wat hebben de getuigen van het slotmoment verteld?
Wat vond je van het vredesappel?
Zijn er zaken die je nu anders bekijkt door het contact met andere levensvisies?

De drie religies opgenomen in de tabel bij punt 2.2 zijn de drie monotheïstische
godsdiensten. Het zijn de drie godsdiensten waarvoor Abraham de eerste monotheïst is, de
eerste die in één God geloofde. De drie godsdiensten hebben dus een gemeenschappelijke
wortel. Vragen die hierbij kunnen worden gesteld:
•
•
•
•
•

Als vandaag joden, christenen en moslims over God spreken, spreken ze dan over
dezelfde God?
Hoe zien en spreken leerlingen over God? Wie is God voor hen?
Vergelijk de het verhaal over Abraham en het offer van zijn zoon in de Bijbel
(Jodendom en Christendom) met dat in de Koran (Islam).
Heeft het zin om de vraag te stellen: ‘Bestaat God?’
Geloof geeft kleur en ziel aan de samenleving. (Jozef De Kesel)

Leerlingen kunnen over de verschillende levensbeschouwingen een Socratische dialoog
houden. De meeste gesprekken over verschillende levensovertuigingen hebben het karakter
van een debat. Tijdens een debat gaan de conflicterende mening met elkaar een mondelinge
strijd aan. In tegenstelling tot het debat vraagt de Socratische dialoog om de eigen mening
uit te stellen. De nadruk ligt niet op het poneren van een eigen mening, maar op het kritisch
en constructief ondervragen van de ander.
Je kunt hierbij als volgt te werk gaan:
•
•
•
•
•
•
•
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Elke leerling is expert van zijn of haar levensovertuiging. Er worden duo’s gevormd
van leerlingen met een verschillende levensovertuiging (Stel A en B).
De levensovertuiging van de ander is het uitgangspunt.
Leerling A wordt gevraagd de rol van expert over de levensovertuiging van leerling B
op te nemen
Leerling B stelt vragen over zijn/haar levensbeschouwing aan leerling A. Belangrijk
hierbij is dat het met respect voor elkaar gebeurd.
Leerling B schort hierbij zijn/haar eigen oordeel op en staat open voor het antwoord
van de ander: leerling B mag niet laten merken als hij/zij je het niet eens is met de
ander en stelt geen suggestieve vragen.
Dit doe je maximaal 10 minuten en daarna draai je de rollen om.
Nadien bespreek je de antwoorden samen.

Door deze werkwijze ervaren leerlingen:
•
•
•

hoe het is alleen vragen te mogen stellen, je niet te mogen mengen met de inhoud
en de ander in de expertrol te zetten;
hoe je met het stellen van vragen kunt sturen;
hoe je de ander en jezelf kritisch naar eigen opvattingen kunt laten kijken.

Afhankelijk van de onderlinge relatie tussen de leerlingen is het goed om deze werkwijze
eerst aan de hand van een neutraal thema te oefenen.

3.4 Werkvormen waarbij ‘ontmoeten’ centraal staat
Organiseer een speeddate tussen mensen met verschillende levensovertuigingen. Dat kan
zowel tussen klasgenoten als met vrienden en familie die uitgenodigd worden op school.
Verschillende levensovertuigingen hebben voedingsvoorschriften (koosjer, halal, vegetarisch,
veganistisch). Laat leerlingen een maaltijd bereiden waarbij de spijswetten worden
gerespecteerd en duid waar welk voorschrift van komt (of laat leerlingen dit zelf opzoeken).
Je kunt ook iemand uitnodigen die een maaltijd naar de school brengt en alles duidt of die
samen met de leerlingen de maaltijd bereidt.
Laat leerlingen een filmpje of een fotoreportage maken waarin ze de essentie van de
verschillende levensovertuigingen duiden. Laat ook het belang van dialoog aan bod komen.
Dezelfde werkvorm kan gebruikt worden voor een interview van buren. Sla een ‘brug van
vrede’ met de buren van de school.
De Axcent vzw is een Brusselse vzw die focust op interlevensbeschouwelijke dialloog. Zij
hebben op hun website verschillende initiatieven staan voor jongeren. Eén daarvan is een
DVD ‘ik levensbeschouw jou’ waarop jongeren aan het woord zijn over levensbeschouwing
en dialoog. Meer informatie vind je op: http://jeugd.axcent.org/?cat=5 Deze DVD is enkel in
het Nederlands beschikbaar.
Leerlingen kunnen uitgenodigd worden zelf een voetbaltornooi of ander sportevenement te
organiseren waarbij de teams verplicht worden samengesteld uit jongeren met een
verschillende levensovertuiging.
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Bijlage
Blanco tabel
Jodendom

Christendom

Islam

Vrijzinnig
humanisme

Belangrijkste
figuren o.m. in de
ontwikkeling van
de
levensbeschouwing
Godsbeeld
Openbaring
Heilige schriften
Gebed en
geloofspraktijk
Overgangsrituelen
Belangrijkste
feesten
Richtingen
Verspreiding
Jaartelling

Verschillende gebeden om vrede
Gebed van een anonieme moslim
O God, ik kom klagen bij U
om mijn zwakheid en de ijdelheid van mijn wensen.
In de ogen van de mensen beduid ik niets,
O Gij allerbarmhartigste!
God van de geringen!
Gij zijt mijn God.
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Verstoot mij niet.
Laat mij niet ten prooi aan vreemdelingen of vijanden.
Als Gij niet vergramd zijt, ben ik veilig.
Ik zoek een schuilplaats in het licht van uw aanschijn
dat de duisternis verdrijft
en dat de vrede schenkt, nu en hierna.
Gebed uit een vrijzinnig Joods gebedenboek
We bidden voor alle mensen.
Hoewel verdeeld in naties en rassen,
zijn ze allen uw kinderen.
Van U ontvangen ze leven,
en het gebod uw wetten te gehoorzamen,
overeenkomstig hun kennis en bevattingsvermogen.
Doe haat en strijd verdwijnen,
dat blijvende vrede de aarde vervult
en dat de mensheid gezegend wordt
met vruchten van vrede.
Zo moge de geest van broederlijkheid tussen de mensen getuigen
van hun geloof in U als Vader van allen.
Het Vredesgebed van Sint-Franciscus
Dit gebed van een anonieme christen dateert van 1913. Al heel gauw vond men er de
essentie van de spiritualiteit van Franciscus van Assisi in en men begon het gebed naar hem
te noemen.
Heer, maak me tot een werktuig voor uw vrede.
Waar haat is, laat me liefde zaaien.
Waar onrecht is, vergiffenis.
Waar twijfel, geloof.
Waar wanhoop, hoop.
Waar duisternis, licht.
Waar droefheid, vreugde.
O goddelijke Meester,
geef me dat ik eerder verlang te troosten dan getroost te worden;
te verstaan dan te worden verstaan;
te beminnen dan te worden bemind.
Want het is door te geven dat we krijgen,
door het vergeven dat we vergiffenis ontvangen
en door het streven dat we tot eeuwig leven worden geboren
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