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De resultaten van de eerste enquOte zijn in

Willemyns (1980) gepubliceerd. Die van 2004 wijken

er maar weinig van af en die afwijkingen worden

in de onderstaande samenvatting aangestipt:
. Drie woorden binnen het veld doen er hier verder

niet toe, namelijk antiklerikaal, liberaal en libertiin.
. De kern van het woordveld bestaat uit de drie

overige samenstellende onderdelen: humanist,

vrijdenker en vrijzinnige. Twee daarvan, vriidenker

en vrijzinnige, verschillen slechts in nuances.

Humanistwijkl daar enigszins van af, in die zin dat

er soorten humanismen zijn en dat die verschillen

blijken uit de antwoorden van de bevraagde

personen (hoewel die aparte interpretaties niet

uit de cijfers extrapoleerbaar zijn). Ook in 2004

zien de proefpersonen de substantieven vriidenker

en vrijzinnige als synoniemen.
. Volgens de proefpersonen' is zowel de vriidenker

als de vrijzinnige: tolerant, onkerkelijk, ongelovig,

ondogmatisch en antiklerikaal; hij plaatst 'de

mens centraal' en verdedigt het 'Vrij 0nderzoek'

en de 'Rechten van de Mens'. Zo dachten de

proefpersonen van 1979 er over. Die van 2004 zijn

het daar mee eens en hebben er bovendien nog

zowel 'atheist' als 'agnosticus' aan toegevoegd.

De betekenis die vrijzinnig in Vlaanderen heeft

gekregen dankt het ongetwijfeld aan het filosofi-

sche en politieke klimaat in Belgi6, dit wil zeggen,

ze is het gevolg van de sterke polarisering die in de

Belgische samenleving tussen klerikalen en anti-

klerikalen, tussen gelovigen en ongelovigen altijd
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heeft bestaan. Die bijzondere levensbeschouwelijke

en politieke situatie heeft een bijzonder woordge-
bruik noodzakelijk gemaakt. Ook in het Belgische

Frans is een vergelijkbare evolutie opgetreden.

Zowel in Vlaanderen als in Walloni€ werd kennelijk
de noodzaak gevoeld een nieuwe uitdrukking te
vinden voor de hier besproken filosofische over-
tuiging, aangezien de zowel in Nederland als in
Frankrijk gebruikelijke en bestaande terminologie

als ontoereikend werd eruaren. Ook in Zwitserland

overigens, heeft het wood freisinmg door de

plaatselijke politieke situatie, een betekenis
gekregen die in Duitsland niet gangbaar is.

De historisch-semantische ontwikkeling
van de term'vrijzinnig'
Zeker tot de jaren 60 van de 20"'eeuw betekende

vrijzinnig liberaal. Niet altijd, niet uitsluitend en allicht

ook niet overal, maar in een aantal gevallen heel

duidelijk wel. De betekenis 'liberaal' moet men hier

verstaan als 'aanleunend bij de liberale partij'. Het

was vooral een schrijftaalwoord. De eerste auteur

(een tik ouder dan de tweede) herinnert zich nog

zeer goed hoe het destijds gebruikt werd in het zeer

gepolariseerde West-Vlaamse stadje Diksmuide. De

Diksmuidse Vrijzinnige Vrouwenbond Hulp in Nood, waar

een diepgelovige tante van hem voorzitster van was,

werd in de volksmond de 'liberale' vrouwenbond

genoemd, althans door de liberalen zelf'. Hoe de

anderen, de kaloten, ernaar veruezen weet hij niet.

Verder was er ook een liberale fanfare, een libemle
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toneelvereniging De Rederijkerskamer Heden Yet

lilorgen Niet (in de volksmond: De morgenieten), de

liberale boogschuttersvereniging Willem lel/ en zelfs

een liberale vissersvereniging De lzerzonen, die alle-

maal vrijzinnig werden genoemd. De benaming voor

'de andere kant'was simpel: de katholieke fanfare

was eenvoudig weg't nuziek van de kaloten en al de

rest navenant. Hoe die uan 't muziek van de kaloten

zichzelf noemden, weet hij niet, maar vermoede-

lijk, zoals aan zijn kant ook, gewoon 't muziek,

alsof er maar 66n bestond. Dat was eigenlijk ook zo:

van wat aan de andere kant leefde werd er nauwe-

lijks notitie genomen. De wereld was mooi in twee

gedeeld en het contact met de anderen werd zo

minimaal mogelijk gehoudeno. Er waren zelfs twee

bioscopen en op de vraag om een film in de kalote'

cinema le gaan bekijken werd steevast met diepe

verontwaardiging en een radicaal verbod gereageerd.

Het spreekt vanzelf dat bakkers, slagers en zo meet

van de andere kant nooit gefrequenteerd werden.

Tijdens de bitsige verkiezingscampagnes (het resul-

taat was iedere keer dal de kaloten zes, de anderen

vijf raadsleden kregen) werden ondermeer liederen

gezongen die al heel oud moesten zijn, omdat nie-

mand zich eigenlijk nog herinnerde over wie het

ging. Een voorbeeld van dat fraais:

En 0l die steml L)o balt€ Cloet

En et e neuze lil en oet

Die oaule ialote
ltlet ze sc/ta-te tote

De gelijkstelling liberaal-vrijzinnig blijkt al in de 19d'

eeuw voor te komen. De onderstaande citaten van

de Loveling zusjes wijzen daarop en dat dit ook in
Nederland het geval was blijkt o.m. bij Matthijs

Siegenbeek die de vorm 'vrijzinnig' weliswaar op

linguistische gronden afkeurt, maar wel duidelijk

vermeldt dat de betekenis ervan 'liberaal' is.

ln een Verklarend Woordenboek met platen voor Belgid

en Nederland door Jozef Bal, profesor uil 1 899 vinden

we het lemma liberaalmet als betekenissen: 'vrij-

zinnig, vrijgevig, mild, milddadig' voor het adjectief

en het bijwoord, en de betekenis 'aanhanger der

Liberale partij' als substantief (Bal 1899: 405).

Consequenterwijze vindt men onder het lemma ur4-

zinnig de betekenis 'liberaal' (als adjectief) en

wordt verder het substantief Vrijtinnigheid genoemd

(id.: 873). 0nder het lemma vrijdenker staat als

betekenis: 'iemand die zi.in eigen gevoelen, zijn

eigen oordeel volgt in zaken van geloof en gods-

dienst' (id.: 872), een betekenis die onder vrijzinnig

dus helemaal niet wordt genoemd.

ln de loop van de 19d" eeuw moet er, in Vlaanderen,

een zekere betekenisverandering op gang zijn geko-

men waarbij vripinnig, binnen het woordveld lberaaf

vaker en meer en op den duur misschien uitsluitend

gebruikt werd om te verwijzen naar de speciale

opstelling van de liberale partij ten aanzien van het

geloof en de godsdienst. Allicht ging dit samen met

de radicalisering van de liberale partij op religieus

gebied tijdens het laatste derde van de 19d" eeuw
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Een van de vroegste ons bekende citaten waaruit

dit blijkt is van 1868 (overgenomen uit de collec-

tie citaten van het WNI):

Men is er.. in den laatsten tryd op uit om den

striid tegen de scltooluet als den arijzinnigen
strijd bij uitstei ooor te stellen en de liberale par-
tij in naam oan hare eigen beginsekn tot deelne-

mi,ng aan die oppositi.e uit te lohien.

Hier wordt duidelijk gesuggereerd dat niet ieder-

een binnen de liberale partij geneigd is 'den vrij-

zinnigen strijd' te voe-

ren en wordt vriizinnig

dus als de overtuiging

van een deel van het

partijpolitieke libera-

lisme voorgesteld. Ook

Sophie Loveling heeft

het in 1885 over vrij-

zinniqen aan de ene

kant en geloovigen aan

de andere. Die ontwik-
keling gaat langzaam

uerder vrijzinmg wordt

nog lang met liberaal

geassocieerd, maar meet en meet krijgt de con-

notatie onkerkelijk en antiklerikaal de nadruk.

Dat wil echter niet zeggen dat het al de huidige

betekenis vrijdenker had, ook al omdat het woord

vrijdenker toen ook bestond en -frequenter dan
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vandaag- gebruikt werd. Virginie Loveling bijvoor-

beeld schrijft:

Ih hnoopte een zeer naur,tte oriendsc/tap met

meorou?r, Leirens aan. Zry a)as een ui*tehende

orotno, arijdeniste4 en lteeft groote inoloed op

m ij n gees t ui tgeo efen d.

Virginie Loveling noemt mevrouw Leirens niet een

vrijzinnige, maar een vrijdenkster, wat op een vet-

schil in betekenis wijst. Door anderzijds te vermel-

den dat deze vrouw een grote invloed op haar

denken had uitgeoefend laat ze tegelijk verstaan

zelf die denkrichting niet ongenegen te zijn.

Voorbeelden van de andere betekenis blijven ech-

ter legio. Het Brugse maandblad 'tla/noemt zich-

zelf in 191'1 'Maandblad der Vrijzinnige Werkers-

Maatschappij Van Gheluwe's Genootschap' en nog

in 1928 noemt datzelfde blad tich 'Vriizinnig

Strijdblad uitgegeven door het Van Gheluwet

Genootschap-Liberale Volksbond'.

ln het katholieke strijdblad Schoolnieuws uil

Couckelaere (1930-31), trekken de oppositionele

katholieken van leer tegen de door de liberale

meerderheid aangestelde nieuwe hoofdonderwijzer

van de gemeenteschool. De school 'buiten den

invloed van E.H. Pastoo/ wordt de 'liberale school'

genoemd, en ook een school 'waarin de groote

boom der vrijmetselarij en vrijdenkerijzoo machtig

groeit'. Van de nieuwe hoofdonderwijzer wordt
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gezegd dat hij voordien gewerkt heeft 'aan hel vrii'

denkersgestichtvan De Panne', dat hij dienst deed in

een 'ongodsdienstige school', er wordt veruezen

naar zijn 'echle vrijdenkersopinid en hij wordt drie of

vier keer een 'liberale bestuurder' genoemd. Geen

enkele keer wordt hier de term vrijzinnig gebruikt.

Wat vooral ook nog opvalt, is het frequente gebruik

van de term vrijdenket, een tetm die later (in
Vlaanderen) bijna in onbruik zal geraken.

Blijft dus de vraag vanaf wanneer de huidige

semantische gelijkstelling vrijzinnige = vrijdenker er

gekomen is. Toen na de tweede wereldoorlog het

Humanistisch Verbond werd opgericht gebruikte

men, zoals de naam aangeeft, frequent de term

humanistisch, dat toen een soort melioratieve term

was voor het misschien als pejoratief beschouwde

vrijdenker.ln de vroege literatuur van het HV werd

de term vrijzinnig wel en de term vrijdenker niel
zeer frequent gebruikt.
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Licht samengevatte tekst van een artikel dat verschenen is in

F. Moerdijk, A. Van Santen en R. lermpelaars (eds.), l"even met woor-

den. teiden, Brill 2007, 339-354

Waarvan telkens 500/0 zich als'gelovig'en 500/0 zich als'ongelovig'

liet bestempelen.

Die tante was dus het levende voorbeeld van het feit dat de gelijk-

stelling 'vrijzinnig = vrijdenkend' toen en daar nog niet bestond.

Ook de tweede auteur (een tik jonger dan de eerste) kan zich die

tweedeling nog uit zijn West-Vlaamse kindertijd in de jaren 80 herin-

neren, waar kinderen van katholieke buren weigerden met kinderen

van 'slechte mensen' (i.e. vrijzinnigen) te spelen.
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