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Na de 678 pp van het boek van Jean-Baptiste Lecuit die tevens een
WEB-site over Vergote en de theologie heeft opgezet, vraag je je af wat
er nog meer te vertellen valt1.  Ik  wil  het toch proberen. Al  te vaak
wordt namelijk het werk van Vergote gepresenteerd als iets dat, tijd en
ruimte overstijgend, op zich bestudeerd kan worden. Ik wil  dan ook
aansluiten bij een vroeger, maar nog steeds belangrijk artikel van Bart
Pattyn in  Tijdschrift voor Theologie uit 1991, en dit niet alleen omdat
de auteur lid van onze School voor Psychoanalyse is geweest en dit
huis hier beheert waarin wij mogen samenkomen. Bart Pattyn's artikel
heeft  het  denken  van  Vergote  kritisch  geplaatst  tegenover  de
theologische  ontwikkelingen  van  zijn  tijd,  en  dat  doet  men veel  te
weinig2.  In zijn spoor verder gaande, wil ik dat in drie punten doen:
1. In  welk  theologisch  klimaat  heeft  Vergote  zijn  proefschrift  in  de
theologie geschreven? 2. Wat was de reden dat de K.U.Leuven in de
persoon  van  Joseph  Nuttin  naar  een  godsdienstpsycholoog  zocht?
3. Hoe verhield Antoon Vergote zich tot de theologische ontwikkelingen
van  zijn  tijd?  Omdat  ik  van dit  laatste  voor  een  deel  getuige  was,
komen hier enkele persoonlijke herinneringen aan bod. Het is de dag
om dit te doen.

1. In welk theologisch klimaat is Antoon Vergote opgeleid?

In de Duitse, liberaal-protestantse, theologie waren in de 19de eeuw de
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1J.-B. Lecuit, L'anthropologie théologique à la lumière de la psychanalyse, Parijs: Cerf, 2007. In
het Vlaamse taalgebied is er recent het artikel van Dirk Olemans, `Theologie en psychoanalyse in
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vragen naar de oorsprong van het christendom aan de orde van de dag
geweest. De bijbelwetenschap floreerde daar en die kwam algauw tot
het besef dat er veel vragen te stellen waren bij het historisch karakter
van de verschillende boeken die ooit tot onze Bijbel verenigd werden.
Of er achter de verschillende redactielagen van `onze' vier evangelies
(er zijn er veel meer geweest) wel nog iets van de historische Jezus te
ontwaren was, was zeer de vraag. Eén ding leek echter zeker: Jezus
van Nazareth had géén kerk gesticht. Maar wie dan wel? De leerlingen?
De leerlingen van de leerlingen? Of Paulus, die Jezus niet gekend had
en dat onverbloemd zegt in zijn brief aan de Galaten (Gal. 2)? En wat
te denken van Johannes, die toch duidelijk zijn eigen gang is gegaan,
eigen kerken gesticht lijkt te hebben en over wie wij zo goed als niets
weten buiten het feit dat hij een eigen evangelie geschreven heeft dat
helemaal niet strookt met de andere drie?
Deze  inzichten  druppelden  op  het  eind  van  de  19de  eeuw ook  de
katholieke Kerk binnen. Het was een periode waarin men dacht dat
men opnieuw vrij kon denken. Voor de katholieke bijbelwetenschap was
vooral een Fransman belangrijk, Alfred Loisy (1857-1940). Deze laatste
had een ophefmakend boekje geschreven, L'Évangile et l'Église (1903),
met  daarin  de  beruchte  zin:  `Jésus  attendait  le  Royaume,  et  c'est
l'Église qui est venue' (p. 110-112). Jezus verwachtte volgens hem het
nabije einde der tijden en het Koninkrijk Gods, maar die kwamen er
niet. Het was de Kerk die kwam. Ik signaleer nu al dat Vergote in zijn
proefschrift Loisy verschillende keren vermeldt, niet omwille van deze
zin,  maar  omwille  van  diens  fijn  aanvoelen  van  wat  het  Johannes-
evangelie precies inhoudt.
Aan deze kritische, historische visie op de Schrift wordt door Rome met
een banbliksem halt toegeroepen. In de eerste helft van de twintigste
eeuw heerst er in de Kerk het zogeheten `anti-modernisme'. Met een
encycliek (Pascendi 1909) wordt het katholieke literair-kritische denken
over de Bijbel in de kiem gesmoord en Loisy wordt publiek in de ban
van de kerk gedaan - hij zal zijn bijbelstudie verder voortzetten aan de
École pratique des Hautes Études te Parijs die een staatsinstelling is.
Het zijn overigens niet alleen de bijbelwetenschappers die de woede
van Rome te verwerken krijgen. Ook op gebied van de seksuele moraal
gaat  Rome  op  de  rem  staan.  Toen  de  anglicaanse  Kerk  in  1930
verklaart  dat  het  gebruik  van  anticonceptieven  aanvaardbaar  is,



repliceert het anders nogal trage Vaticaan meteen met een encycliek
om het tegenovergestelde te stellen (Casti Connubii 1930). En toen de
evolutieleer  door  velen aanvaard werd,  kwam er  in  1950 weer  een
encycliek  om  het  tegenovergestelde  te  stellen  (Humanae  generis).
Hierbij werd er overigens nogmaals aan herinnerd dat de Bijbel niet
zomaar aan historisch-kritisch onderzoek onderworpen mocht worden,
en  dat  men  in  de  katholieke  theologie  zich  op  het  traditionele
neothomisme moest baseren.

De theologen vonden het welletjes, vooral die uit Leuven. En het
is  in  deze  context  van  kritiek  op  de  bijbelwetenschap,  van  een
verkrampte  seksuele  moraal  en  van  een  vermoeid  en  schools
geworden neothomisme dat aan de jonge Vergote gevraagd zal worden
zijn rol te spelen.

Toen Vergote theologie in Leuven studeerde, was het denken daar dus
in volle ontwikkeling3. Hij kreeg les van beroemde hoogleraren. Wat de
dogmatiek betreft was er Gérard Philips, die op de Tweede Vaticaans
Concilie een belangrijke rol zou spelen. Er was ook Gustave Thils die
met zijn in vele talen vertaalde Théologie des réalités terrestres (1946
en 1950) ervoor pleitte het goddelijke en het aardse niet radicaal van
elkaar te scheiden. Het christendom verwerkelijkt zich in de wereld en
ook in de geschiedenis; godsdienst is geen domein apart, zij gaat niet
enkel  over  het  transcendente.  Natuurlijk,  voegt  Thils  eraan  toe,
godsdienst valt niet zomaar met het aardse samen, maar men moet
gedetailleerd  over  de  onderscheidingen  kunnen  praten,  zegt  deze
auteur  die  veel  navolging  zal  kennen  (p. 7)4.  in  het  bijzonder  door
Albert Dondeyne met zijn  Geloof en wereld (1961). Verder had Thils
ook  een  boek  geschreven  over  de  spiritualiteit  van  de  diocesane
priester5, die niet het beeld van een kloosterling mocht uitstralen. Een
seculier priester moest vooral de moderne wereld kennen, en daarom

3F. Neirynck, De theologische faculteit, Leuven: Annua Nuntia Lovaniensia XVII (1970).
4« Rien n'est plus âprement discuté que cette intervention de l'Evangile et de l'Eglise dans le 
monde. Il ne suffit pas de redire "Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu", 
pour que nous soyons éclairés sur l'oeuvre que le christianisme peut accomplir dans la cité; [...] Il
faut être plus précis, plus détaillé, même dans le domaine de la doctrine théologique, et quelle 
que soit sa transcendance naturelle. »  p. 7, eerste zinnen van de inleiding.
5G. Thils, Wezen en spiritualiteit van de diocesane geestelijkheid, Brussel-Amsterdam: Desclée 
de Brouwer, 1950; (Orig. Frans: Le clergé diocésain, Brugge: Desclée de Brouwer, 1950).



moest hij filosofisch gevormd zijn en de historische bepaaldheid van
zijn culturele context kennen zodat hij aan de gelovigen kon duidelijk
te maken in welke impliciete ideologie die leefden (p. 283-284).
In deze context doctoreert Vergote in 1950 in de theologie met een
proefschrift  in  de  bijbelwetenschap.  Of  hij  deze  discipline  heeft
gekozen, of als zij hem van hogerhand werd opgelegd, weten wij niet.
Zijn leermeester, Lucien Cerfaux (1883-1968) is een beroemd man6. Hij
neemt de vermaledijde historisch-kritische methode weer op, en dat
doet  hij  door de invloed van het  hellenisme op het  christendom te
onderzoeken. Hij bestudeert vooral Paulus. De evangelies interesseren
hem minder, en hij heeft weinig oog voor de opkomende vraag hoe de
`synoptische'  evangelies,  de  drie  die  zozeer  op  elkaar  lijken,  zijn
ontstaan. Maar op het einde van zijn carrière gaat zijn aandacht naar
dat  vreemde  Johannes-evangelie.  Dit  wordt  toegeschreven  aan  de
`geliefde leerling', die liggend met zijn hoofd in de schoot van Jezus
wordt geportretteerd7. En op Johannes zal Vergote promoveren.

Vaak denkt men dat de titel van Vergote's proefschrift als volgt luidt:
L'exaltation  du  Christ  en  croix  selon  le  quatrième  évangile.  Dat  is
echter de titel van het artikel dat hij, net als iedereen, op basis van zijn
proefschrift moest maken om effectief de titel van doctor te krijgen8.
Men  zou  op  basis  van  deze  titel  kunnen  denken  dat  Vergote  het
lijdensverhaal tot onderwerp van zijn proefschrift heeft gekozen. Dat is
niet  zo.  De  eigenlijke  titel  van  het  in  het  Nederlands  geschreven
proefschrift luidt  Het getuigenis-thema in het vierde evangelie, en in
deze context besteedt hij aandacht aan de zinnen over het getuigenis
van  de  schrijver  dat  men in  Christus,  reeds  tijdens  zijn  leven,  een
manifestatie van het goddelijke zag. Zo was het ook toen hij gekruisigd
werd en één van de soldaten met een speer Christus' zijde doorboorde
waaruit  bloed  en  water  vloeit.  In  de  Johannestekst  volgt  dan  geen
lamentatie zoals in de  Passies van Johann Sebastian Bach, maar een
zin die stelt dat op dit ogenblik het besef van Christus' goddelijkheid

6J. Coppens, ”La carrière et l'oeuvre scientifique de Monseigneur Lucien Cerfaux”, Ephemerides
theologicae Lovanienses 45 (1969), 8-44. A. Descamps, ”Monseigneur Lucien Cerfaux. Ébauche
d'un portrait”, Eph. theol. Lovan. 45 (1969) 45-57.
7Joh. 13:23 en 21:20 - vaak uit preutsheid omfloerst vertaald in veel bijbeluitgaven.
8Eph. theol. Lovan. 28 (1952) nr. 1, 5-23.



ten volle doordrong9. Daarop wijst Vergote. Zijn proefschrift is dus geen
proefschrift  waaruit  je  interesse  voor  christelijke  lijdensmystiek  en
sado-masochisme  zou  kunnen  opmaken.  Het  tegenovergestelde  is
eerder waar: de Jezus die in het Johannes-evangelie wordt voorgesteld
is  een  goddelijk  wezen,  wiens  bovenaardse  afkomst  reeds  op  zijn
aardse leven was afgestraald en zo ook op zijn kruisiging. Hij is geen
`hoofd vol  bloed en wonden'  maar een verheerlijkt  wezen naar wie
men bij de lanssteek vooral naar opkijkt.
Maar er is meer uit dit proefschrift te halen, en dit is zeker in het licht
van Vergote's latere opvattingen interessant.  Ik citeer de allereerste
woorden van het  proefschrift,  die uit  het  voorwoord,  omdat zij  zeer
typerend  zijn  voor  de  geesteshouding  van  de  toenmalige  Leuvense
exegeten  en  overigens  verrassend  kunnen  overkomen  voor  wie
Vergote's latere opvattingen kent:

Sinds geruimen tijd beseft men dat de goddelijke waarheden in
de begrippen van bepaalde kultuurkringen werden geopenbaard.
En  steeds  duidelijker  zag  men  in  dat  verschillende
persoonlijkheden,  levensomstandigheden  en  kultuurinvloeden
zekere  mogelijkheden  van  die  waarheden  tot  bewustwording
brachten,  en  dat  ook  die  relatieve  synthesen  behoren  tot  de
openbaring  zelf.  Zo  spreekt  men  van  een  Paulinische  en  een
Johanneïsche  theologie10.  En  daarmee  bedoelt  men  dat  beide
synthetische inzichten, die tot de revelatie zelf behoren, nochtans
gedeeltelijk  naast  elkaar  staan,  als  relatieve  uitwerkingen  van
bepaalde elementen in het geheel der christelijke werkelijkheid11.

In zijn openingszinnen stelt Vergote dus dat de diepe waarheid van het
christendom niet van bij  de allereerste aanvang eens en voor altijd
vastligt,  en  dat  men  daarom niet  naar  dit  vroegste  moment  moet
proberen terug te gaan alsof daar de onvervalste waarheid ligt. Neen,
het  christendom  ontvouwt  zich,  op  verschillende  wijzen,  en  die

9Joh. 19, 34-35.
10Hier last Vergote volgende voetnoot in: J. Coppens, Les harmonies des deux Testaments, 1949,
pp. 114-117.
11A. Vergote, Het getuigenis-thema in het vierde evangelie, Thesis voorgedragen tot het 
bekomen van de graad van Doctor in Godgeleerdheid, Katholieke Universiteit te Leuven, 
Faculteit van Godgeleerdheid, 1950.



brengen steeds weer een nieuw zicht op het menselijke bestaan in zijn
relatie tot het goddelijke voort,  een nieuwe `synthese', zoals hij  het
zegt, die van andere syntheses kunnen verschillen (Johannes verschilt
zeer veel van Paulus). Met een term die toen nog geen ingang had
gevonden, zou je kunnen zeggen dat het christendom een `process' is.
Dit proces kan natuurlijk allerlei kanten uitgaan, en ik zou willen weten
wat er nu bepaalt in welke richting het gaat. Maar daarop komt er in
het proefschrift geen antwoord.
Er is een tweede belangrijk element dat hij in het methodologisch deel
van zijn proefschrift meteen aan bod brengt: het feit dat woorden en
begrippen  geen  vaste  inhoud  hebben  die  onvervalst  kan  worden
doorgegeven,  maar  dat  zij  in  hun  tijd  en  culturele  context  moeten
worden teruggeplaatst om ze te kunnen begrijpen. Hierbij leunt hij aan
bij de toentertijd in opgang zijnde methode van de `Formgeschichte',
die  in  de  eerste  plaats  door  de  Duitse  liberaal-protestantse
bijbelwetenschappers  werd  voorgestaan  in  hun  `radicaal-kritische
benadering', zoals Vergote die aanduidt12.
Vergote kiest dus voor de `radicaal-kritische richting' van de liberale
protestanten tegen de `meer conservatieve exegese' die de Joodse en
christelijke oorsprong staande houdt van Johannes' grondinzichten en
van diens voornaamste uitdrukkingen (p. 9). Als wij in de drie eerste
evangelies en dan bij Johannes hetzelfde woord of dezelfde uitdrukking
terugvinden  (bv  genade,  maar  dat  voorbeeld  komt  van  mij),  dan
betekenen die volgens de Formgeschichte van de liberale protestanten
niet noodzakelijk hetzelfde. Het zijn verschillende contexten en dat de
`syntheses' die tot deze context behoren, wezenlijk kunnen verschillen,
hebben wij zo net gehoord. Toch stelt Vergote meteen dat wij ons toch
niet  mogen  laten  verleiden om in  hun  `protestantse  geloofsleer'  te
trappen. Wij mogen niet denken dat dit betekent dat er achter deze
begrippen geen inhoud steekt en dat het slechts signalen zijn die naar
een verder liggende onbekende werkelijkheid verwijzen13. De liberaal-

12”De grote les van de Formgeschichte is dat klaar werd aangetoond dat iedere notie of thema 
groeit uit een bepaalde gemeenschappelijke wereld van gedachten, gevoelens en handelingen, en 
dat een begrip wezenlijk gebonden is aan deze "Sitz im Leben". Een gedachte of een begrip 
kunnen dus slechts begrepen worden door het volgen van de genese en vanuit het milieu.” 
(p. 17).
13”Wanneer het geloof immers geen begripsmatigen inhoud heeft, dan worden alle begrippen die
het geloof verwoorden bijna volkomen belangeloos. Zij worden herleid tot zovele menselijke 



protestanten geloven niet, en dat verwijt hij hen. Op het eind van dit
verhaal hierover meer.

2. Waarom  werd  Vergote  voor  de  godsdienstpsychologie
gevraagd?

Na  zijn  proefschrift  in  de  theologie  begon  Vergote  aan  dat  in  de
filosofie, over de wilsvrijheid bij Thomas van Aquino. Ook dat paste in
de kerkelijke tijdsgeest waarin men zich van het bestofte scholastisch
thomisme  wou  bevrijden  door  er  de  échte  Thomas  van  Aquino
tegenover te plaatsen. Het zou de moeite waard zijn zich ook in dat
proefschrift te verdiepen waarin, volgens de samenvatting, wil en rede
tegen elkaar worden afgezet14. Noteren wij dat Paul Ricœur toen net
zijn eigen proefschrift over de protestantse visie over de vrije wil had
gepubliceerd, zijn Philosophie de la volonté (1950), dat deel uitmaakte
van  een  ruimer  project  dat  bewust  de  protestantse  visie  over  de
onvrije of slaafse wil fenomenologisch wou benaderen. Het leidde tot
het  onafgewerkt  project  van  twee  boeken  op  drie  die  gepubliceerd
werden15.  Op  het  einde  van  het  tweede  boek  wordt  het  derde
aangekondigd met de beroemde passage over `le symbole donne à
penser' en over de tweede naïviteit, maar de uitwerking ervan in het
derde boek is  uitgebleven,  omdat het  contact  met Vergote hem de
lacaniaanse symboolopvatting had verduidelijkt16.

suggesties voor een totaal transcendent gegeven. Van groei aan inzicht en geloofsverdieping is 
geen spraak meer. De evolutie van de NT-schen theologie is niet de ontwikkeling van in 
innerlijke rijkdom van de eerste geopenbaarde geloofsinhoud, maar een loutere aanpassing aan 
anderssoortigen spreekwijzen. Bij Bultmann beheerst dit konsekwent protestantisme bewust zijn 
methode.” (p. 16).
14Het wilsrealisme in de philosophie van Thomas van Aquino: studie van Thomas' 
wilsphilosophie in de thema's van het transcendentaal goede, de streving en de liefde, Doct. Phil,
Louvain, Institut supérieur de Philosophie, 228 pp., 1954.
15P. Ricœur, Finitude et culpabilité. Vol. I: L'homme faillible, vol. II: La symbolique du mal, 
Parijs: Aubier, 1960.
16Zie mijn artikel “De triomferende religie en de terroristen van het Kindje Jezus”, 
Communications/Mededelingen, 2006/1 (Bijzonder nummer ter gelegenheid van het 40-jarig 
bestaan van de School), 70-79 (Nederlandse versie) en 80-87 (Franse versie); en meer uitvoerig: 
`The Failure of Second Naivete. Some Landmarks in the French Psychology of Religion', in: 
J.A. Belzen (Ed.), Aspects in Context. Studies in the History of Psychology of Religion, 
Amsterdam/Atlanta: Rodopi, 2000, 235-279 en P. Vandermeersch & H. Westerink, 



Maar, hoe boeiend dat ook mag zijn, wij kunnen hier niet verder op
ingaan. Want door een toeval kwam Vergote na het beëindigen van zijn
proefschrift  in  de  filosofie  in  de  godsdienstpsychologie  terecht.  Het
klassieke verhaal is dat Vergote de fiets was gaan lenen van Joseph
Nuttin  en  dat  die  zou  gezegd  hebben:  `Ik  zoek  een
godsdienstpsycholoog'  -  en  Vergote  zou  toegehapt  hebben17.  Maar
waarom  zocht  Nuttin  een  godsdienstpsycholoog?  Omwille  van  het
debat rond het katholieke schuldgevoel.
Enkele  katholieke  artsen  en psychoanalytici  hadden  elkaar  namelijk
getroffen  op  het  wereldcongres  van  de  Wereldliga  voor
Geesteshygiëne,  die  voor  haar  bijeenkomst  in  Londen  in  1948  het
schuldgevoel als thema had gekozen. Zij beseften dat het hoogtijd was
om het thema in hun eigen kerk aan de orde te stellen en zij planden
de oprichting van een vereniging van katholieke psychotherapeuten18.
Nuttin was bekend omdat hij in 1949 één van de eerste boeken over
psychoanalyse geschreven had in het Nederlands:  Psychoanalyse en
spiritualistische opvatting van de mens19.
In 1953, toen Vergote dus in afwachting van de providentiële fiets zijn
filosofisch proefschrift  nog aan het afwerken was, organiseerden die
katholieke psychotherapeuten in april 1953 in Rome een congres over
`de basishouding van de christelijke psychotherapeut'. De deelnemers
werden door de paus op audiëntie ontvangen en hoorden, blij verrast,
deze verklaren dat `niemand eraan zal twijfelen dat er wel degelijk een
irrationeel en zelfs een ziekelijk schuldgevoel bestaat'20. Dat de paus

Godsdienstpsychologie in cultuurhistorisch perspectief, Amsterdam: Boom, 2007, 230-261.
17A. Vergote, `How and why I became interested in the psychology of religion', in: Jacob 
A. Belzen (red.), Psychology of Religion: Autobiographical Accounts, New York: Springer, 2012,
243-248.
18Hieruit is later de A.I.E.M.P.R. (Association internationale d'études médico-psychologiques et 
religieuses) ontstaan, een vereniging die voor de Latijnse landen nog lang het forum is gebleven 
om over godsdienstpsychologie te congresseren. Joseph Nuttin zal bij dit initiatief betrokken 
worden en hij zal bij een planningsbijeenkomst in juli 1956 aanwezig zijn. Hij werd er samen 
met André Godin uitgenodigd door Agostiono Gemelli, een franciscaan die arts was en de 
oprichter van de katholieke universiteit van het Heilig Hart te Milaan (zie zijn brief van 9 mei 
1956 in `Cronaca sull'incontro di psychiatri, psicologi cattolici e teologi tenuto alla Mendola', 
(extrait du document préparatoire à l'inscription du Congrès de Madrid 10-15 septembre 1957) in
Pré-histoire, Fondation de l'A.I.E.M.P.R. et récits de ses fondementes (privé-druk voor de leden 
van de A.I.E.M.P.R.). Nuttin zal zich echter met de vereniging niet verder inlaten.
19Antwerpen: Standaard Boekhandel, 1949.
20Toespraak van Pius XII tot de deelnemers aan het vijfde Internationaal katholiek congres voor 



daarna toevoegde dat een therapeut natuurlijk niet aan de religieuze
betekenis  van een gezond schuldgevoel  mocht raken,  begreep men
natuurlijk best.
Terloops:  laten wij  niet  vergeten dat  een paar  maand later  Jacques
Lacan zijn beroemd Discours de Rome zal houden en (vruchteloos) zal
proberen een privé-audiëntie van de paus te krijgen.
Het jaar nadien, in 1954 dus, het jaar dat Vergote zijn doctorstitel in de
filosofie behaalt, laat Angelo Hesnard, katholiek psychoanalyticus, een
boek verschijnen met  als  titel:  `Moraal  zonder  zonde'  (Morale  sans
Péché)21.  Het  sloeg  in  als  een  bom.  De  grondstelling  was  dat  het
schuldgevoel mensen zozeer kan verlammen dat zij eerder verkiezen
niets te doen dan het risico te lopen een fout te begaan.
In deze context wordt Vergote dus gevraagd om godsdienstpsychologie
te doceren22.

3. Vergote's eigen gang en zijn eigen theologie

De  bakens  van  het  debat  waarin  Vergote  werd  verwacht  zich  te
mengen, waren dus uitgezet. Maar Vergote stevende de volle zee in,
om zijn eigen gang te gaan of, tenminste: hij verruilde de bakens van
de theologie voor de bakens van het lacanisme. Dat gold niet in het
minst voor het debat over het schuldgevoel waaraan hij waarschijnlijk
zijn leerstoel te danken had. De discussie rond het boek van Hesnard,
Morale  sans  péché (1954)  was  hevig  en  in  het  bijzonder  de

psychotherapie en klinische psychologie, 13 april 1953. Acta apostolicae sedes 45, 1953, 
pp. 278-286.
21Het was een voor het bredere publiek geschreven samenvatting van zijn proefschrift over `het 
ziekelijk universum van de schuld: L'univers morbide de la faute, Parijs: PUF, 1949. Morale 
sans péché, Parijs: s.n., 1954.
22Het verhaal is bekend: hij stelt als voorwaarde dat hij zich in Parijs in de psychoanalyse mag 
bekwamen. Naar het schijnt gaat hij hiervoor in het Belgische huis aan de boulevard Jordan 
logeren – niet in een clericaal milieu dus. Hij komt toe op het moment waarin de eerste splitsing 
in de Franse psychoanalyse plaats vindt: de Société française de Psychanalyse wordt opgericht 
en deze start eind 1953 met haar eigen onderricht. In september 1953 vindt Lacans Discours de 
Rome plaats en op 18 november 1953 geeft hij zijn eerste seminarie waarbij het publiek 
aanwezig mag zijn: Over de technische geschriften van Freud. Het zou interessant zijn om te 
weten wanneer precies Vergote naar Parijs is getrokken en hoever hij op de hoogte was van wat 
zich toen daar afspeelde.



biechtpraktijk werd op de korrel genomen. Dat zal in ons taalgebied
leiden tot het beroemde boek van Louis Monden Vernieuwd geweten in
196523. Vergote zal zich in dit debat niet mengen. `Overigens,' heeft hij
mij  herhaaldelijk  gezegd,  `dat  boek  van  Hesnard  is  toch  zeer
simplistisch!'
Vergote kon vaak met een zulke laatdunkende opmerking problemen
die in de kerkelijke wereld stof deden opwaaien, van zich afweren. Dat
gold bijvoorbeeld ook voor het debat over de religieuze projectie dat in
Nederland woedde. Fokke Sierksma had de gemoederen verhit met zijn
proefschrift Freud, Jung en de religie (1950) en vervolgens met zijn De
religieuze  projectie (1956)24.  Hetzelfde  jaar  werd  Han  Fortmann  te
Nijmegen  bijzonder  hoogleraar  in  `de  psychologie  der  cultuur  met
bijzondere  inachtneming  van de  godsdienstpsychologie'25.  Voor  hem
leek het vanzelfsprekend dat hij eerst en vooral opvattingen zoals die
van Sierksma moest weerleggen. Hij wilde het grondig doen en schreef
de vele delen van Als ziende de Onzienlijke. Een cultuurpsychologische
studie over de religieuze waarneming en de zogenaamde religieuze
projectie (1964-1968). Daarin werden de verschillende stromingen uit
de psychoanalyse besproken met als  focus de religieuze projectie26.
Fortmann's werk zal voor lange tijd de receptie van de psychoanalyse
binnen de  Nederlandse  theologische  kringen bepalen.  Maar  Vergote
had helemaal geen interesse om zich in het debat te mengen. In zijn
Godsdienstpsychologie werd  het  werk van Fortmann met een sneer
terzijde geschoven: `Zeggen wij zonder omwegen: de term “projectie”
is  in  zijn  gevulgariseerde  betekenis  niet  meer  dan  een
pseudowetenschappelijk  begrip,  dat  geen  enkel  werkelijk

23L. Monden, Vernieuwd geweten. Christelijk zondebesef in modern perspectief, Brugge: 
Desclée De Brouwer, 1965.
24F. Sierksma, Freud, Jung en de religie, Assen: Van Gorcum, 1950; De religieuze projectie. Een
antropologische en psychologische studie over de projectie-verschijnselen in de godsdiensten, 
Delft: Gaade, 1956.
25Dat wordt in 1959 omgezet tot een gewoon ordinariaat. Voor de Nijmeegse situatie: R.H.J. ter 
Meulen, Ziel en zaligheid. De receptie van de psychologie en van de psychoanalyse onder de 
katholieken in Nederland 1900-1965, Nijmegen/Baarn: Katholiek Studiecentrum/Ambo, 1988. 
H. Westhof, Geestelijke bevrijders. Nederlandse katholieken en hun beweging voor geestelijke 
volksgezondheid in de twintigste eeuw, Nijmegen: Valkhof pers, 1996.
26H.M.M. Fortmann, Als ziende de Onzienlijke. Een cultuurpsychologische studie over de 
religieuze waarneming en de zogenaamde religieuze projectie, Hilversum: Paul Brand, 3 delen 
waarvan het derde in twee volumes, 1964-1968.



psychologisch  proces  dekt.  Dit  geleerde  woord  verbergt  dikwijls  de
afwezigheid van elk waar denken'27. Het zal heel lang duren alvorens er
op het vlak van godsdienstpsychologie enig contact tussen Nijmegen
en Leuven tot stand zou komen.
Maar het sterkste was dat hij, zonder erop in te gaan, haaks ging staan
op het  grote debat van zijn  tijd,  dit  over de religieuze ervaring.  En
nochtans treffen wij hier één van de grootste theologen van zijn tijd,
Henri de Lubac (1896-1991). Die was – net als ikzelf later – diep onder
de  indruk  geraakt  van  het  werk  van  Origenes,  een  van  de  eerste
christelijke theologen uit het begin van de derde eeuw. Het werd hem
duidelijk dat er in de christelijke theologische traditie veel  meer zat
dan het Thomisme. In 1946 verscheen de Lubac's ophefmakend boek
Surnaturel,  een  historische  studie  waarin  het  natuurlijke  verlangen
naar God centraal werd gesteld28. Dit verlangen zou niet puur cognitief
van aard zijn en in ieders mensenhart zijn ingeschreven. De ideeën van
de Lubac werden door Vlaamse theologen Joannes De Petter en Edward
Schillebeeckx uitgedragen.
Heel  het  werk  van  Vergote  kan  men eigenlijk  samenvatten  als  het
systematisch  omgaan  met  de  problematiek  van  de  religieuze
ervaring29, maar op zijn absoluut eigen wijze, zonder op het om hem
heen spelende debat in te gaan. Zijn argumentatie komt niet uit de
theologie maar uit lacaniaanse hoek. Zeker, hij beaamt het feit dat het
menselijke verlangen oorspronkelijk oneindig is en nooit bereikt waar
het onbewust naar streeft.  Dit spoor van iets onvervulbaars verwijst
volgens hem echter niet naar het goddelijke. Om mens te worden, een
niet-psychotische  mens,  moet  men  volgens  Vergote  dit  grenzeloos
verlangen eerst laten inperken, en dat gebeurt door de wet van de
vader die de symbolische orde introduceert. Wij kennen dit verhaal. En
het is daarna, binnen die symbolische orde, die dan (volgens mij: al te
gemakkelijk) met de orde van de cultuur wordt gelijk gesteld, dat de
mens het religieuze verhaal ontmoet. Intussen is er bij de mens het
besef van het bestaan van de andere ontstaan, en dit besef schept de

27A. Vergote, Psychologie religieuse, Brussel: Dessart, 1966, p. 200; Ned. vert.: 
Godsdienstpsychologie, Tielt: Lannoo, 1967, p. 264.
28H. de Lubac, Surnaturel. Études historiques, Parijs: Aubier-Montaigne, 1946.
29J.-M. Jaspard, ”Pourquoi les hommes sont-ils religieux, si ce n'est par besoin ? Histoire d'une 
déjà longue enquête menée par A. Vergote”, in: D. Hutsebaut & J. Corveleyn, Over de grens. De 
religieuze `behoefte' kritisch onderzocht, Leuven: Leuven University Press, 1987, 1-18.



mogelijkheid om de stap te zetten om in de radicaal andere, die God is,
te geloven.
Dit inzicht vinden wij reeds in zijn eerste boek, Godsdienstpsychologie
(1966), waarin de psychoanalyse nochtans niet op de voorgrond staat.
Vergote begint met de vraag naar de religieuze ervaring maar verwijst
niet naar De Lubac. Hij verwijst wel naar het werk van Karl Girgensohn
(1875-1925), die twintig jaar lang mensen had geïnterviewd nadat hij
hun allerlei, meestal onbekende, religieuze teksten had laten lezen. Die
had eruit geconcludeerd dat de religieuze ervaring in een sterk gevoel
van  verbondenheid  met  een  god  bestaat,  zonder  dat  daar  echter
concrete voorstellingen mee verbonden zijn of dat zij de wil tot daden
aanzet. Girgensohn bevestigde dus wat Schleiermacher had gezegd,
namelijk dat de religieuze ervaring fundamenteel emotioneel van aard
is30.  Vergote,  wiens  eerste  voetnoot  naar  Karl  Barth  verwijst,  gaat
ertegen in. Hoe interessant en indrukwekkend Girgensohns werk ook
is, de auteur heeft ten onrechte de religie als iets statisch opgevat, zo
stelt  hij.  Wanneer  je  de  religie  echter  als  een  dynamisch  proces
beschouwt en als typevoorbeeld de godsdienst van primitieve culturen
neemt, dan zie je dat religie oorspronkelijk bestaat in de overtuiging
afhankelijk te zijn van een persoonlijke god, meestal een vader, maar
soms ook  een  moeder.  Vergote  verwijst  hiervoor  naar  het  toen  vrij
opgemerkt  boek van Paul Schebesta,  Les pygmées du Congo belge,
ces inconnus31. Door het feit dat die god echter blijft zwijgen en steeds
meer  als  de  afwezige  wordt  ervaren,  grijpt  er  een  proces  van
uitzuivering  plaats.  Dit  blijkt  het  duidelijkst  in  de  joods-christelijke
traditie die van het ontmaskeren van de idolen een centraal punt heeft
gemaakt32.
Maar  wat  is  dat  nu,  dit  zich  laten  aanspreken  door  de  religieuze
verhalen  om  via  deze  weg  –  nadat  men  het  oorspronkelijke,  niet-
gereguleerde verlangen in de symbolische orde heeft geplaatst – de
stap te zetten naar het geloof in de onbekende God? Zijn die religieuze
verhalen  van  een  andere  orde  en  brengen  zij  iets  anders  in  het
mensenhart  teweeg dan andere  verhalen?  Vergote  gelooft  van  wel,

30K. Girgensohn, Der seelische Aufbau des religiösen Erlebnis. Eine religionspsychologische 
Untersuchung auf experimenteller Grundlage, Gütersloh: Bertelsmann, 1930.
31Namen: Éditions du soleil levant, 1957.
32Zie: A. Vergote, Psychologie religieuse, p. 201 e.v., Godsdienstpsychologie, p. 265 e.v.



maar  zegt  niet  waarom.  Evenmin  beschrijft  hij  een  aparte
psychologische dynamiek die met deze toetreding tot een symbolische
orde in de tweede graad verbonden zou zijn. Maar Vergote insisteert
erop  dat  het  openbaringselement  dat  met  de  religieuze  verhalen
verbonden  is,  niet  aards  meer  is.  De  door  de  symbolische  orde
genormaliseerde mens is in staat om een openbaring te vatten. Een
beetje vreemd? Ja, in ieder geval, dat vonden de theologen, en dat is
de kern van de kritiek van Edward Schillebeeckx en van Bart Pattyn33.
Vergote weet wel dat hij in een moeilijk parket verzeild is geraakt. Hij
stelt de vraag: moet je alles wat in de Bijbel staat voor waar nemen?
Neen, natuurlijk niet.  Er moet een uitzuivering zijn. En Vergote gaat
eigenlijk vrij ver in het schetsen van wat dit voor hem betekent in zijn
artikel  ”Geloof  en  openbaring”  uit  1967.  Er  zijn  veel  perifere
geloofspunten, dat geeft hij toe, maar: `Dit is althans onze persoonlijke
geloofsovertuiging:  dat  de  leer  van  Paulus,  van  Johannes,  van  het
Credo,  de  volle  omgang  weergeeft  van  Gods  handelen  in  Jezus
Christus'34. Wij vinden hier Paulus en Johannes terug, de twee centrale
pijlers uit de inleiding van zijn proefschrift.
Maar je zou dat wat concreter willen weten, vooral omdat hij dit precies
schrijft  in  de tijd  waar  kritische vragen over  het  geloof  en over  de
oorsprong van het christendom de gewone gelovige bereikten. In de
Carillon-reeks  worden de boeken van de anglicaanse bisschop J.A.T.
Robinson  gretig  vertaald.  Van  zijn  Honest  to  God (1963)  worden
wereldwijd  een  miljoen  exemplaren  verkocht,  en  de  Nederlandse
vertaling  Eerlijk  voor  God (1966)  heeft  een  oplage  van
honderdduizend. Nadien schrijft Robinson nog een helder boekje over
allerlei geloofspunten zoals Adam en Eva, de maagdelijke geboorte, de
engelen, onder de titel Maar dat kan ik niet geloven (Ned. vert. 1967).
Het zou toch voor de hand liggen dat een godsdienstpsycholoog die
primair in de bijbelwetenschap gevormd is de vraag zou stellen wat het
met het geloof van een gelovige doet wanneer die met de resultaten
van die bijbelwetenschap geconfronteerd wordt. En ik bedoel hiermee
niet enkel het feitenmateriaal dat de kritische bijbelwetenschap heeft

33`Door hun huiver tegenover de ervaring slaan zij de bodem onder elke goddelijke openbaring 
weg.' Zie E. Schillebeeckx, Gerechtigheid en liefde, Bloemendaal: Nelissen, 1977, p. 23; 
B. Pattyn, o.c., p. 396.
34In de heruitgave in Het huis is nooit af (Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel, 1974) 
p. 40.



aangedragen, maar vooral welke psychologische motieven geactiveerd
worden wanneer iemand op zoek gaat naar het ware verhaal achter de
geloofsgegevens – zoals men op zoek kan gaan naar het ware verhaal
achter zijn persoonlijke existentie. Psychoanalyse en bijbelwetenschap
liggen in die zin niet zo ver van elkaar af. Wat drijft er de gelovige om
bijbelwetenschap  te  bedrijven  en  wat  brengt  dat  in  zijn  binnenste
teweeg? Dat is een belangrijke vraag, die overigens heel actueel is,
want een aantal academici menen dat het islamitisch integrisme pas
zal overwonnen worden wanneer de islam zich in de geschiedenis van
de Koran en van de islamitische traditie zal verdiepen en deze kennis
de  gewone islamiet  bereikt.  Maar  Vergote  ontwijkt  dit  debat  in  zijn
artikel Geloof en openbaring (1967) dat precies op het hoogtepunt van
die discussie verschijnt. Hij verwijst er impliciet naar, maar ook al zegt
hij dat een uitzuivering van secundaire geloofswaarheden belangrijk is,
hij voegt er direct aan toe: `Het staat de gelovige natuurlijk niet vrij
wat hij  in  het  credo aanneemt of niet’35.  Maar verder specificeren...
neen, dat niet. Het enige dat duidelijk is: de uitzuivering moet ertoe
leiden dat je met je geloof weer terugkomt bij het mysterie van Jezus36.
Het  mysterie...  Is  Vergote  een  mysticus?  Hij  is  in  ieder  geval
geïnteresseerd in mystici, mysticas in het bijzonder. Maar deze mystiek
wordt bij hem veilig toegedekt met een lacaniaanse sluier. Hij is geen
Teresa van Avila die haar mystiek wulps ten toon spreidt. Bernini zou

35P. 39.
36Men vindt wel iets meer in het artikel ”Psychanalyse et interprétation biblique” dat hij schreef 
voor het Dictionnaire de la Bible (Supplément IX (1979) fasc. 48-49 (1973-1975) 252-260, 
herdruk in Explorations de l'espace théologique, Leuven: Peeters, 1990, 95-130. Hij betoogt 
genuanceerd dat de psychoanalyse de exegeet kan helpen om een vollediger beeld van de mens 
te hebben en zo zijn historisch onderzoek te verbreden, en even heeft hij het over het effect dat 
deze studie op de bijbelwetenschapper heeft, maar dat blijft erg beknopt. Dan is er zijn 
belangrijkste artikel over bijbelinterpretatie, dat over de Romeinenbrief van Paulus (het zevende 
hoofdstuk is de centrale bijbeltekst voor zware protestanten: het is pas door de wet dat wij 
beseffen hoe zondig wij zijn), maar het zou een apart artikel vergen om hiertop in te gaan: 
”Apports des données psychanalytiques à l'exégèse. Vie, loi et clivage du Moi dans l'épître aux 
Romains”, in: X. Leon-Dufour (red.), Exégèse et herméneutique, Parijs: Seuil, 1971, 109-147, 
herdruk in Explorations 131-144. Daarbij zou zeker het boek over psychoanalyse en bijbel 
moeten betrokken worden waarin dit artikel van Vergote besproken wordt: H. Raguse, Der Raum
des Textes. Elemente einer transdisziplinären theologischen Hermeneutik, Stuttgart: 
Kohlhammer, 1994. Indien wij hier op deze teksten niet ingaan, dan is het omdat die niet gaan 
over `echt gebeurde feiten' die men al dan niet voor waar kan houden, maar om de religieus-
filosofische reflecties van Paulus over de grenzen van het mens-zijn.



hem niet als model nemen voor een mooi barokbeeld. Vergote zegt
weinig over de door hem gewenste inhoud van een religieuze ervaring.
Dit blijkt vooral in zijn boek over de religieuze dwangneurose en de
hysterie,  Bekentenis en begeerte in de religie (Dette et désir: 1978)
Toen dit boek in dit gremium, dit van de Belgische School, besproken
werd, ik meen door Patsalides, herinner ik mij diens commentaar: “Ik
heb uit  uw boek zeer veel  geleerd,  over  dwangneurose en hysterie
vooral, maar weinig over religie”. En inderdaad. De stelling van Vergote
is dat de dwangneuroticus en de hystericus (het gaat vooral over de
hysterica)  het  object  van  hun  problematiek  op  de  religieuze
voorstellingen verplaatsten, wat hen voor een gedeelte oplucht en in
het beste geval tot een `gelukte' dwangneurose of hysterie kan leiden.
Zo transponeert Teresa van Avila haar seksuele verlangens op Christus
maar zij  wéét  het  en haar  hysterie  belet  haar  niet  te  werken,  met
anderen  te  communiceren,  lief  te  hebben  en  te  genieten,  de  vier
psychologische criteria die bepalen of men een `normaal' mens is of
niet. En inderdaad: de mystieke ervaringen die haar soms overvielen
beletten  haar  niet  in  de  soep  te  blijven  roeren  zodat  die  niet
aanbrandde.  Wellicht  is  het  daarom  dat  men  in  de  Parador,  het
staatshotel, van Avila nog steeds de `Sopa Santa Teresa' opdient (geen
absolute  aanrader).  Teresa  van Avila  is  voor  Vergote  weliswaar  een
hysterica,  maar geen pathologische, en dus een heilige die wij  best
mogen bewonderen. De beschrijving door Vergote van de hysterische
persoonlijkheidsstructuur  is  meesterlijk,  maar  hij  gaat  niet  in  op de
vraag of de religieuze beleving van Teresa in dit proces is veranderd,
noch  op  de  vraag  of  Teresa  aan  religieuze  normaliteitscriteria
beantwoordt.  En  verder  zoekt  men  in  zijn  analyse  tevergeefs  een
poging  om  Teresa  terug  te  plaatsen  in  de  culturele  en  religieuze
context van haar tijd. En zou men aan Vergote die vraag opdringen,
dan  vrees  ik  dat  hij  zou  antwoorden  dat  in  een  andere  tijd  haar
hysterische  symptomen  wel  anders  zouden  zijn,  maar  niet  haar
religieuze beleving.

Dit is volgens mij dan ook de problematische kern van Vergote's eigen
theologie: na een zeer diepgaande en bewonderenswaardige analyse
van  de  wijze  waarop  mensen  identiteit  opbouwen  en  verankerd
geraken in  de  wereld  van symbolen om hen  heen,  stelt  hij  dat  de



religieuze verhalen een aparte plaats in die wereld innemen zodat zij
op een aparte wijze mensen kunnen aanspreken. Maar hoe? Werken zij
vervolgens volgens andere psychologische wetten omdat zij van een
mysterieuze openbaring komen? Werken de evangelieverhalen anders
dan  de  verhalen  over  Sneeuwwitje  zoals  Bruno  Bettelheim  die
geanalyseerd heeft? Het is niet zonder reden dat ik mijn studenten die
liet lezen, en Vergote zou daar ongetwijfeld niet mee akkoord gaan. Hij
was een lacaniaanse mysticus, maar dan één van de eerste Lacan, niet
die van la Chose. Vergote's mystiek was die van een symbolische orde
in de tweede macht. Zij was discreet, maar soms intolerant, zoals het
vaker het geval is bij lacanianen.
Ooit  waren  Vergote  en  ikzelf  samen  op  een  minisymposium  over
psychopathologie en religieuze ervaring, in Rüdesheim (23-24 maart
2005). Jos Corveleyn was er ook. Maar die avond wou Vergote met mij
praten. Jos werd naar bed gestuurd en Vergote had er zelfs een fles
witte, Duitse wijn voor over. Het werden er zelfs twee. Hij moest mij
duidelijk maken waarom hij het eigenlijk grondig oneens met mij was.
Ik was voor hem een liberaal-protestant, geen katholiek dus. Hij had
liberaal-protestanten  gekend.  Zij  waren  vriendelijk,  intelligent,
welwillend en ethisch bewogen, maar zij geloofden niet.
Ik repliceerde op wat ik als een compliment opvatte, dat ik zeker geen
liberaal-protestant was, want daarvoor stond de bijbel bij mij niet hoog
genoeg in het vaandel. Maar ik voelde mij wel een liberaal-katholiek.
`Dat  kan niet',  zei  Vergote,  “want  liberaal-katholicisme,  dat  bestaat
niet”. Maar in alle stilte vroeg ik mij wie de echte protestant was, niet
de  liberaal-protestant,  maar  de  meer  fundamentele  protestant  die
gelooft dat het Woord Gods `senkrecht von Oben' komt, dat het een
woord is dat wij  moeten geloven, juist en precies omdat wij het niet
snappen.  En  dan  herinnerde  ik  mij  dat  de  eerste  voetnoot  in  de
Godsdienstpsychologie van  mijn  leermeester  een  verwijzing  is  naar
Karl  Barth,  de  meest  radicale  van  die  protestantse  verticalisten.  Ik
begon  daarentegen  mijn  colleges  godsdienstpsychologie  steeds  bij
Schleiermacher, bij  Anschauung und Gefühl für das Unendliche, en bij
Origenes, die stelt dat de hel niet bestaat, maar dat wij toch in de hel
moeten geloven, precies om niet in de hel te geraken. Dank zij mijn
leermeester  ben  ik  “anders”  geworden,  zonder  evenwel  in  een
symbolische orde in de tweede macht te verzanden, en ook al was dat



niet zijn bedoeling, ik ben er hem dankbaar voor.
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