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1. Vaststelling 

Barmhartigheid: grondwoord vind je etymologisch ook terug in baarmoeder: een orgaan dat 
leven geeft en herbergt. Rahem  Cfr. Rahma (Islam): één van de Godsnamen: de 
barmhartige.  Zorg voor de ander wordt dus etymologisch verbonden met de Godsnaam.  

Het belang van zorg voor de minste wordt geformuleerd in niet mis te verstane 
bewoordingen in de verschillende religies. De radicaliteit ervan richt een appel, het is geen 
vrijblijvende keuze. Het is diegene die om hulp roept die de-centreert: Niet ik, maar de ander! 
Ik word uit mijn centrum gehaald, en ondanks mezelf word ik opgeroepen tot zorg, 
nederigheid, dienstbaarheid.  

2. Monotheïstische religies over de zorg voor de ander. 

Jodendom ziet de zorg in het verbondsdenken. De naaste liefhebben als jezelf, is doen wat 
God van je verlangt (Cfr. De 613 Mitswot / geboden in de Talmud). JHWH is diegene die Zijn 
Volk zei: “ik zal er zijn voor u” (Godsnaam). Door de Grieken werden de Joden “atheoi” 
genoemd, atheïsten, omdat zij het personalisme, de nadruk op de menselijke persoon 
centraal stelden, weg uit de marchandering, de offergedachte (do ut des=ik geef opdat u iets 
zou geven aan mij) van het meergodendom. In de Mitswot wordt onder andere geappeleerd 
op liefde en broederschap, mededogen voor armen, wezen, ongelukkigen, het liefhebben en 
verzorgen van de vreemdeling, en het eerlijk handelen (ook economisch). Levinas (joods 
filosoof 20e E) bouwt verder op het Joodse solidarisme, maar radicaliseert het: het gelaat van 
de ander spreekt: dood mij niet. De Ander spreekt door het gelaat van de ander, de 
hulpbehoevende. Levinas leunt deels aan bij het Christendom, vanuit Joods perspectief.  

Ook in het Christendom zien we die radicalisering (Cfr. Boek over Jezus van Daniel Boyarin: 
a radical Jew): zelfs je vijanden liefhebben (Lucas 6,27-38), je leven geven voor je vrienden 
(Joh 15,13). Jezus wordt geboren tussen herders (categorie van de dieven, rand van de 
maatschappij), gaat met zondaars,  tollenaars, criminelen om, mensen aan de rand van de 
toenmalige maatschappij. Zij zijn het gelaat van God. Paulus: daaraan zal je christenen 
herkennen: zie hoe ze elkaar liefhebben. (zie ook de commentaren terzake in de 
Apologeticum van Tertillianus) Paulus trekt als Jood volop de kaart van de heidenen, en de 
verinnerlijking van de boodschap van caritas / liefde voor de naaste, in navolging van Jezus 
van Nazareth.  

In de parabels van de barmhartige samaritaan, de genezing van de leproos, e.a. wordt die 
radicaliteit doorgetrokken en geïllustreerd. Cfr. Hedendaags: Pater Damiaan Deveuster: 
liefde voor zij die verbannen werden, ont-menst. Hij was melaats met de melaatsen, tegen 
het advies van zijn oversten in. 

In de Islam is 'de Barmhartige' (Ar-Rahman) een van de meest genoemde 99 Schone 
Namen van God. De besmele, o.a. vertaald als In de naam van God, de Erbarmer, de Meest 
Barmhartige is de aanhef van 113 van de 114 soera's van de Koran. Een belangrijke Soera 
terzake is “De Nachtreis” (getiteld: de nachtelijke tocht, de kinderen van Israel) 17,110 
vermeldt: Zeg: "Roept God aan of roept Rahman aan, bij welke naam je Hem ook noemt, Hij 
heeft de schoonste Namen." Enkele aspecten:  Vastberadenheid in het doen van goede 
werken in combinatie met geloof, (17,7-9) beloning in het hiernamaals, met je eigen ziel als 
getuige (17,13-14). Geef aan de verwante, de armen, de reiziger, zonder te verkwisten 
(17,26), raak niet aan wezen (17,34) vervul het verbond. Voor de gelovigen is de Koran een 



geneesmiddel, voor de onrechtvaardigen wordt het verlies vergroot (17,82) doch de meeste 
mensen geloven het niet, zijn ondankbaar.  (verwijzing naar geboorteverhaal van Isa/Jezus: 
17,90-91: En zij zeggen: "Wij zullen in u stellig niet geloven voordat je voor ons een bron 
doet ontspringen aan de aarde. Of tenzij je een tuin hebt met dadelpalmen en wijnranken en 
in het midden daarvan stromen doet vloeien. De Soera Maryam (Maria) vermeldt bij de 
geboorte van Isa (Jezus)  dezelfde genadevolle tekenen: de dadelboom met vele vruchten, 
en een bron van levend water die ontspringt.  

3. Over het muurtje durven kijken buiten de 3 ‘vensters’ op God van de monotheïstische 
godsdiensten: enkele Oosterse filosofische stromingen. 

-Nishimura Shigeki: eind 19e Eeuw: Japans confusianisme: intellectueel onderbouwde ethiek, 
morele traditionele waarden verbonden met hedendaagse politiek, open voor Westerse 
cultuur. 

-Ethisch boeddhisme: fijngevoeligheid, nadruk op de intrinsieke waarde van alles en allen,  
zachtzinnigheid en respect. Vb. bij de Tsunami waren het boeddhisten die samen met 
moslims en christenen de eerste hulp boden aan de ergst getroffenen. Verschillende 
strekkingen: Mahayana en Theravada-boeddhisme: Zorg voor de hulpbehoevende, en zelf 
als hulpbehoevende leven is een weg tot verlichting. (leren met weinig toekomen, 
nederigheid,..) 

4. Blijft enkel het humanisme overeind? 

Het gevaar is reëel om vb. de Christelijke ethiek tot ethiek van de menselijkheid te verengen 
en God erbuiten te plaatsen. Het is in deze tijd bijna een schokkerende bewering die uit de 
tijd lijkt. Wie spreekt begod (lett.: bij God) nog over God? Een illusoire gedachte? 

Wat kan God toelaten betekenen in de zorg? Laten we God mens worden in ons? 
Paradoxaal genoeg gaat God pas “heersen” door dienend en verlossend aanwezig te zijn bij 
de mens, zodat deze bevrijd wordt van kwaad waarin hij gevangen zit. “Wat gij aan de 
minsten van de mijnen hebt gedaan, hebt ge aan mij gedaan”. In de nederigheid, daar 
gebeurt het Rijk Gods waar gerechtigheid wordt gedaan.  

God geeft de mens meermaals kansen, vergeeft. God zelf is dus in de zorg bezig met ethiek. 
De integere zorg (niet voor het oog van de mensen, maar in het verborgene) is hét middel bij 
uitstek voor de Godsontmoeting: het wekt ontzag: het is “umwerfend”, overrompelend 
“overwhelming” in de eenvoud: We worden gevonden in de radicale zorg voor elkaar. Daar 
komt God ons tegemoet. In een tweede naïviteit (Ricoeur) “God met ons” zoals het in wezen 
bedoeld is.  

5. Zorg in en rond de school, vandaag zorgen voor morgen! 
 
Hoe concretiseer je die Christelijke zorg in de school? De instroom van leerlingen met 
leerproblemen, uit kansarmoede, al dan niet met taal- of schoolachterstand heeft in het 
verleden geleid tot heel wat maatregelen. (GON- GOK-beleid,...) De laatste jaren slagen 
scholen er moeizaam in de niet-gekwalificeerde uitstroom terug te dringen, komt ook het 
fenomeen van het schoolshoppen meer en meer voor en zal de evolutie van leerachterstand 
–zeker in de multiculturele grootstad- zich verder versterken. Welk antwoord bieden wij 
daarop? Van een school wordt steeds meer verwacht. Op een eiland staan heeft weinig zin. 
De maatschappij vindt de facto ook op school plaats, als een oefening in samenleven, een 
zinvol leven. Dit vraagt om een opvoedingsproject waarvan de dienstbaarheid en zorg voor 
jongeren vooral in de daden zichtbaar moet zijn. De school kan zo een tweede thuis zijn voor 
jongeren, en soms de enige. 
 
In de benadering van kansarmoede is het zaaks de juiste keuzes te maken. Het kan niet de 
bedoeling zijn bevoogdend te werken en in een blind idealisme te ‘verpamperen’. Concreet 
zijn we in mijn school vanaf dit schooljaar gestart met het opbouwen van een 



materialenbank, zodat we de schoolonkosten en de financiële instapdrempel drastisch 
verlagen, en dit in de toekomst, jaar na jaar nog meer kunnen doen. De aanbevelingen van 
de Koning Boudewijnstichting (trouwens ook vermeld in de APR’s), zijn wat dat betreft erg 
waardevol. 
 
Zorg gaat hand in hand met het responsabiliseren van de jongere/jongvolwassene. De 
boodschap moet duidelijk zijn: Ik ben verantwoordelijk voor mezelf en de ander, hoe 
verschillend die ook is. Het is een verhaal in een positieve pedagogie, met een open einde, 
om samen aan te werken in de dienstbaarheid en de dagdagelijkse zorg voor elkaar. 
 

Wouter Velle,  

Directeur Bovenbouw TNA 

 

6. Op zoek naar een nieuw zorgconcept en een gepast pedagogisch model. 

In plaats van ‘nog meer zorgverbreders’ moeten we het concept “zorg op school” volledig 
hertalen. Het debat rond ‘gelijke kansen’ en ‘extra aandacht voor kansengroepen’ moet 
loskomen van de welzijnsbenadering en moet een passende pedagogische benadering 
krijgen. Zoals de filosoof Ivan Ilich eertijds argumenteerde dat meer dokters en meer 
medicijnen niet noodzakelijk tot een betere gezondheid leiden. 

En wat betekent ‘kansarm’ in onze context ? De ene jongen komt thuis in een eenoudergezin 
zonder gezamenlijke maaltijden, zonder familiale sfeer, zonder feesten – zelfs kerstmis 
bestaat er nauwelijks. De andere jongen kent dat alles wel : gezamenlijke maaltijden, brede 
familiale geborgenheid én regelmatig een groot feest – weze het dan een suikerfeest. Wie is 
kansarm ? 

Zijn we in de val getrapt van ons eigen idealisme? Heeft zorg terug de kleur van 
paternalisme, afhankelijkheid en klasse reflex?  Een sluitende oplossing om ‘zorg op school’ 
doelmatig in te voeren bestaat niet, maar de grote uitval van leerlingen stelt ons probleem 
bijzonder scherp. Het instrument ‘school’ kan nl. niet meer waarmaken wat van haar 
verwacht wordt, het huidig pedagogisch model faalt. Met andere woorden : hoe komen we tot 
een pedagogisch en zorg model dat terug aansluit bij onze christelijke missie.  

Nadenken over ons pedagogisch project is ook nadenken over de maatschappelijk rol van 
het katholiek onderwijs. Binnen de Vlaamse sociale geschiedenis heeft het katholiek 
middenveld een centrale rol gespeeld. Zij realiseerde de oprichting van een aantal 
instellingen, zij nam de leiding in het politieke debat, zij creëerde en beheert de sociale 
zekerheid, zij legde de sociale verhoudingen vast. Maar … de katholieke actie – en in het 
bijzonder het Vrij Onderwijs - werden de laatste decennia apolitiek van aard.  Ze heeft 
zichzelf in een underdogpositie gemanoeuvreerd. 

7. Zorgdragen voor elkaar. 

Een kernachtige samenvatting van mens- en zorgvisie Zo zijn we terug bij ons uitgangspunt. 
Onderwijs die vanuit een christelijke mensvisie cliënten zorg en aandacht biedt, gericht op 
volwaardig leven en dat vanuit de kernwaarden liefde, barmhartigheid, dienstbaarheid en 
verantwoordelijkheid.  

Liefde is een kwestie van doen: jezelf richten op de ander, de ander aanvaarden, tot zijn 
recht laten komen en waar nodig de weg wijzen. Barmhartigheid is bewogen zijn om voor de 
ander in actie te komen. Dat gebeurt in dienstbaarheid, waardoor je de ander belangrijker 
acht dan jezelf. Tenslotte is er de bereidheid verantwoordelijkheid te dragen en waar nodig te 
nemen. Kernwaarden die richting geven aan ons handelen en die onze identiteit, ons 
“gezicht” naar buiten en naar binnen bepalen.  



8. Teleologische en niet-teleologische visie.  

Daar waar onze pedagogische middelen gebruikt worden om tot een reeds vastliggende 
oplossing te komen (teleologische visie), zal de andere interpretatie van zorg er van uitgaan 
van een steeds blijvend verschil en ontbreken van een laatste woord (niet-teleologische 
visie). In deze diverse samenleving moet iedereen de kans krijgen om met waarden in 
contact te komen. Een moeilijke redenering om te stellen dat willen we de waarden van de 
andere als evenwaardig benaderen, we ons bewust moeten zijn van een eigen identiteit.  

Luc Lamote  

Directeur CL&W TNA 

 

9. Het christelijk onderwijsproject. 

Opvoeden is het blikveld zozeer verruimen, dat de vreugde en de zorgen van mensen 
wereldbreed in beeld kunnen komen. 

Het christelijk onderwijsproject wil een eigen bezieling doorgeven, die we putten uit het 
Evangelie. Die bezieling is niet vrijblijvend. Wie kijkt met de ogen van Jezus, kan steeds 
verder zien: verder dan de eigen buurt of groep, verder dan het eigenbelang, verder dan het 
kwaad of het verdriet dat is aangericht, verder zelfs dan het afscheid en de dood. Dat de 
woorden en het voorbeeld van Jezus inspiratie en bezieling mogen brengen 

+ Johan Bonny 

Bisschop van Antwerpen 

 


