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Rooms-katholieke jongeren
• Wie? Gedoopt in de rooms-katholieke kerk
• Uitdagingen: detraditionalisering, secularisatie (christendom en cultuur
groeien verder weg van elkaar), pluralisme (enorme toename van
mogelijkheden, visies op het (goede) leven), globalisering.
• Missie van de katholieke school: plaats van integrale opvoeding van de
menselijke persoon door een duidelijk opvoedkundig project waarvan
Christus het fundament is (Congregation for Catholic Education 1997).
• Uitdaging: een vorming aanbeiden welke jongeren aanzet om een
levenslang en veerkrachtig geloof te ontwikkelen, geïnspireerd door de
rooms-katholieke traditie en met openheid op de wereld (geen
fundamentalisme of intolerantie; wel: post-critical belief of PCB).

Falen van het katholiek opvoedingsproject?
• ‘Catholic education induces high levels of literal belief in children but does
not create a transformation from literal belief into post-critical belief as the
students grow older. Instead, Catholic schools are confronted with a steady
increase of the two unbelieving coping styles, namely relativism and even
external critique. In other words, when students leave the Catholic school
system, most of them have completely rejected literal belief in any form.
They even started hesitating about post-critical belief, and they adopted
the general cultural pattern of relativism, taken over from their social
environment, including a critical, rejecting undertone towards religion’
• (Pollefeyt, D. (2021), Teaching the Unteachable or Why Too Much Good Is Bad. Religious Education in Catholic
Schools Today, in Religions 12 (10) 1-22.

• Niet onderschatten: impact van de veiligheid van een letterlijk geloof
dat wegvalt in een periode dat men de eigen persoonlijkheid moet
uitbouwen + instituut kerk dat quasi alle morele autoriteit heeft
verloren door schandalen.
• Voor de uitbouw van de eigen zingeving zijn jongeren vandaag
grotendeels op zichzelf aangewezen …!?

En wat moet de huisarts hier nu mee?
• PCB-scale: helpt om jongeren (en alle anderen) te situeren.
• Fundamentalistische invalshoeken (gelovig – ongelovig) kunnen impact
hebben op gezondheid in de brede betekenis van het woord (fysisch,
geestelijk, maatschappelijk)
• Fundamentalistische jongeren
• Verlies van zekerheden heeft impact op mentaal welzijn (wanneer het fundamentalistisch
geloof verlaten wordt)
• Puberen betekent zich afzetten tegen ouders; kan ook betekenen fundamentalistische ideeën
aanhangen die helemaal niet deze zijn van de ouders → extra spanningen en onrust bij beide
partijen.

• Fundamentalistische ouders en organisaties waar jongeren deel kunnen van uit
maken
• Ontdekken van seksualiteit en het groeien daarin tegenover strikte regels die absolute
verboden/geboden zijn.
• Omgaan met anders-geaardheid

En wat moet de huisarts hier nu mee?
• Superdiverse samenleving
• In Gent leven rooms-katholieken van over de hele wereld.
• Sommigen herkennen zich beter in meer fundamentalistische protestantse
kerken en sluiten hier bij aan voor hun ‘doordeweekse’ geloofsbeleving; voor
de sacramenten keren ze kortstondig terug naar de rooms-katholieke kerk.
• Impact van prosperity gospel kerken (welvaartsevangelie / succesevangelie /
succeschristendom) duidt een christelijke leer aan die een grote mate van materiële
rijkdom en gezondheid in dit leven belooft aan wie gelooft.

En wat moet de huisarts hier nu mee?
• Superdiverse samenleving
• Allerlei uitheemse ideeën op vlak van gezondheid en manieren van opvoeden komen
mee naar België.
• Niet perse slecht cf. ‘It takes a village to raise a child’.

• Soms diametraal tegenover ‘onze’ wijze van opvoeden
• Heel veel inheemse ‘geneesmiddelen’ zijn uit Afrika gekomen als middelen tegen
corona. Kinderen en jongeren hebben deze middelen ook gekregen van hun ouders.
• Gebruik van geweld in de opvoeding
• Ideeën over maagdelijkheid en wat wel en niet kan in seksuele beleving
• Voor buitenstaanders vaak moeilijk te begrijpen, niet-recht-voor-de-raap spreken en
religieuze terminologie gebruiken voor medische problemen (‘demons’).
• Ouders hebben verwachtingen naar vertrouwenspersonen toe zoals de huisarts die
deze niet kan nakomen. Kan de relatie met de huisarts gespannen maken zonder dat
deze zich daar bewust van is.
• Homosexualiteit etc. is in veel gemeenschappen nog steeds een zeer heikel thema.
Ook de rooms-katholieke kerk in het westen worstelt er nog steeds mee. In praktijk
tegemoetkomend maar doctrine blijft ongewijzigd.

