
Wat moeten mensen weten als ze zich vandaag ernstig en genuanceerd met levensbeschouwelijke 
thema’s willen inlaten? Dat is de ambitieuze vraag van waaruit dit boek is ontstaan. Ondanks de 
secularisering zijn religie, levensbeschouwing en diversiteit nog steeds onderwerp van debat. Vooral 
de spanningsverhouding met de democratische uitgangspunten en met de wetenschappelijke 
verworvenheden zijn terugkerende thema’s.
Samenleven met overtuigingen biedt een overzicht van de belangrijkste levensbeschouwingen en 
biedt achtergrondinformatie bij het levensbeschouwelijke landschap zoals het zich vandaag toont op 
wereldvlak, in Europa en in België. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de historische 
achtergrond en politiekfïlosofische betekenis van godsdienstvrijheid, tolerantie en 
overheidsneutraliteit, en aan de plaats die levensbeschouwing in een liberale, democratische 
rechtsstaat kan krijgen. Tot slot biedt het boek ook een grondige aanzet tot reflectie over religie, 
levensbeschouwing en wetenschap.
Levensbeschouwelijke diversiteit is brandend actueel, maar de hevigheid waarmee hierover wordt 
gesproken is vaak niet recht evenredig met de kennis van zaken. Dit boek heeft de bedoeling om te 
informeren en bij te dragen aan een elementaire levensbeschouwelijke geletterdheid. Het is een must 
voor iedereen - gelovig, twijfelaar of ongelovig - die geïnformeerd het debat over levensbeschouwing 
en het samenleven in diversiteit wil volgen of eraan wil deelnemen.
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