
7

herman westerink

Inleiding

Binnen de godsdienstpsychologie neemt het werk van
Patrick Vandermeersch een bijzondere plaats in. Hoe we
zijn oeuvre ook zouden willen karakteriseren, een ding is
zeker: het valt zeker niet onder de categorie ‘mainstream’.
Wie het godsdienstpsychologische onderzoek een beetje
volgt, weet dat de aandacht steevast uitgaat naar de functie
of de werking van religie in het leven van het individu.
Doorgaans neemt dit psychologische onderzoek de vorm
aan van allerlei kwantitatieve en kwalitatieve empirische
studies die een specifieke functie of werking proberen te
meten. Maar in het oeuvre van Vandermeersch komen we
dit soort empirisch onderzoek niet tegen. En dat is op zich
al een opmerkelijk feit. Als men aan het eind van deze
publicatie is gekomen en men leest Vandermeersch’ eigen
terugblik op zijn gang door de wetenschap, dan wordt al
snel een belangrijke reden voor het ontbreken van ‘main-
stream’ empirisch onderzoek duidelijk. Hij studeerde theo-
logie en filosofie in Leuven, deed de priesteropleiding in
Brugge, schreef een proefschrift op het gebied van de
psychoanalyse, werd zelf ook psychoanalyticus, en kreeg een
aanstelling als docent moraaltheologie. Voor een gods-
dienstpsycholoog is dit een atypisch begin van een carrière,
die na Leuven vooral in Groningen werd voortgezet. Daar
was hij van 1992 tot 2008 hoogleraar godsdienstpsychologie. 

Patrick Vandermeersch zou waarschijnlijk de eerste zijn
om de vraag naar de ‘bijzondere plaats’ van iemand binnen



8

een wetenschappelijke discipline langs de weg – of beter:
de kronkelpaden – van de geschiedenis te gaan exploreren.
Wordt die ‘bijzondere plaats’ niet vooral bepaald door de
merkwaardige geschiedenis van de godsdienstpsycholo-
gie? We zijn geneigd te vergeten dat die godsdienstpsy-
chologie vanaf het eind van de 19de eeuw is ontstaan van-
uit een merkwaardig samenraapsel van onderzoeksvelden
en -interesses met zeer verschillende methoden, theorie-
vorming en doelstellingen. Er waren filosofen, theologen,
neurologen, psychiaters, pedagogen, psychoanalytici en
godsdienstwetenschappers die zich, vaak in de marges van
faculteiten en instituten voor psychologie of theologie,
met godsdienstpsychologie bezighielden. Dat is nog altijd
zichtbaar. De brede consensus over de idee dat de gods-
dienstpsychologie de functie van religie in het leven van
het individu bestudeert, kan niet verhullen dat er vaak the-
ologische of religieus-gemotiveerde agenda’s schuil gaan
achter het empirische onderzoek. En de nadruk op de
bestudering van de functie van religie kan niet verdoezelen
dat er onvermijdelijk impliciete normatieve posities wor-
den ingenomen wanneer het gaat om de vraag ‘Wat is reli-
gie eigenlijk?’ Want hoewel die vraag onschuldig lijkt,
gaan daarachter niet zelden veel problematischere vragen
schuil, zoals ‘Wat is gezonde religie?’ of ‘Wat zou religie
moeten zijn om optimaal te kunnen bijdragen aan het wel-
zijn van het individu?’ Precies in deze context neemt het
werk van Patrick Vandermeersch een bijzondere en
belangrijke plaats in: telkens weer bevraagt hij de vaak
impliciete normativiteit van godsdienstpsychologisch
onderzoek. 

Vanuit een historisch perspectief gezien is het dus niet
zo merkwaardig dat een godsdienstpsycholoog zijn wor-
tels in de theologie en filosofie heeft. In Leuven was dat
zeker een optie, al was het maar omdat de leermeester van



Vandermeersch, Antoon Vergote, als gepromoveerd theo-
loog en filosoof Leuven tot een belangrijk centrum van de
godsdienstpsychologie zou maken. Opmerkelijk is dan
veeleer dat nu juist Patrick Vandermeersch zich ontpopt
als een meester van de kritische en prikkelende vragen
daar waar psychologie raakt aan een ethische en/of morele
problematiek. 

Niet het goeddeels ontbreken van empirisch psycholo-
gisch onderzoek in zijn werk, en ook niet het feit dat in
zijn teksten de godsdienstpsychologie altijd weer in ver-
binding gebracht wordt met de theologie, filosofie en
ethiek bepaalt Vandermeersch’ bijzondere plaats in de
godsdienstpsychologie. Nee, hij is vooral geen ‘main-
stream’ godsdienstpsycholoog, omdat hij – zo zou ik het
hier willen formuleren – de waarde van het denken over
religie in termen van haar functionaliteit ter discussie stelt,
en zodoende op het spoor probeert te komen van de meer
fundamentele psychologische dynamiek die wij ‘geloven’
noemen. Waarom is die functionaliteit of functionele
benadering van de religie een probleem? Vandermeersch
laat in zijn teksten telkens weer zien dat een functioneel
perspectief op religie eigenlijk altijd gepaard gaat met een
normatieve tendens. In zijn vroege teksten over religie en
psychiatrie zien we deze intuïtie ontstaan. In het artikel
‘De religie en het ontstaan van de psychiatrie’ laat hij –
aansluitend bij het invloedrijke denken van Michel Fou-
cault – niet alleen zien dat het christendom bij uitstek een
religie is die tal van disciplinerende praktijken en technie-
ken heeft ontwikkeld om vat te krijgen op het innerlijk van
het individu, maar ook dat de moderne psychiatrie die dis-
ciplinerende greep op het innerlijk voortzet in wat zij
noemt de ‘morele behandeling’. Daarmee staat de thema-
tiek van de disciplinering en normativiteit op de kaart.
Vandermeersch’ visie op de moderne tijd en de secularise-

9



10

ring hangt hier nauw mee samen. Hij beschrijft dit als het
ontstaan van ‘parallelle vertogen’ waarin men probeert
greep te krijgen op het innerlijke leven van het individu,
met als doel de blijvende onderwerping aan een vorm van
gezag of aan een systeem van overtuigingen en gedragin-
gen. Dat kunnen de kerk en het kerkelijk gezag zijn, maar
dat kan ook de autoriteit van de psychiater of therapeut
zijn, die niet zelden teruggrijpt op de religie als een middel
om te komen tot aanpassing aan maatschappelijk gewenst
gedrag. In beide gevallen wordt religie gereduceerd tot een
instrument voor sociale cohesie. 

Deze problematiek komt heel mooi en subtiel tot uit-
drukking in het artikel ‘Psychotherapeutische en religieuze
rituelen’. Vandermeersch betoogt hier dat een therapeu-
tisch ritueel en een religieus ritueel op het eerste gezicht
nauwelijks van elkaar te onderscheiden zijn. Dat wil zeg-
gen, er zijn overeenkomsten wanneer rituelen worden
gezien als instrumenten om emoties op te wekken, om die
vervolgens in een bepaalde richting te kunnen buigen.
Maar de vraag is, of het religieuze ritueel wel die functie
heeft. Gaat het in het ritueel eigenlijk niet om iets anders?
Het ritueel dient om iemand op een belangrijk keerpunt in
het leven te situeren in de cultuur waartoe iemand
behoort, maar – als het goed is – zonder dat van dat ritueel
een dwingende kracht uitgaat. Anders gezegd, een ritueel
is niet een efficiënt instrument om toegang te krijgen tot
het innerlijk van een persoon, maar markeert en situeert
wel een belangrijk moment. Het ritueel heeft geen
onmiddellijk meetbaar ‘nut’, maar ondersteunt het indivi-
du in zijn of haar pogingen het lot in eigen handen te
nemen. Die opvatting over het ritueel in de geestelijke ver-
zorging is dus kritisch ten opzichte van alle – psychothera-
peutische en religieuze – rituelen die een onmiddellijk
effect op het individu nastreven. Vandermeersch zegt hier-
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over het volgende: “Het lijkt mij in ieder geval essentieel
dat men de levensbeschouwing niet reduceert tot iets nut-
tigs, maar dat zij verbonden blijft met het zoeken naar
waarheid.”1 Die waarheid moet hier met kleine letters
geschreven worden. Het zoeken naar een passende eigen
religieuze positie en houding is namelijk niet hetzelfde als
het innemen van een fanatiek verdedigd standpunt dat als
de ‘Waarheid’ wordt gezien. Zodra dat gebeurt wordt reli-
gie tot ideologie, en wordt ‘geloven’ opgevat als ‘instem-
men met een bepaalde overtuiging’.

Wie de teksten in deze bundel en ook Vandermeersch’
terugblik leest, ziet telkens als rode draad een kritische,
sceptische houding, zowel in de richting van theologie als-
ook in de richting van psychologie (psychiatrie). En in
beide richtingen geldt die kritiek zowel theorie als prak-
tijk. Het is wel verrassend om te bemerken waar deze kri-
tische, deze sceptische houding haar oorsprong heeft. Dat
is niet in de psychologie (met haar doorgaans religie-kriti-
sche houding). Dat is wel in de filosofie, de psychoanalyse
en de theologie. In zijn artikel ‘Scepticisme als vorm van
geloof ’ wordt uitgebreid gerefereerd aan Michel de Mon-
taigne, de zestiende-eeuwse Franse politicus en filosoof
die, tegen het decor van de godsdienstoorlogen en het op
de spits gedreven geloofsfanatisme in zijn tijd, zoekt naar
een eigen positie. Dat blijkt een gematigde en vrije positie
te zijn die wel redelijk is, maar, anders dan later de filoso-
fen van de Verlichting, een redelijkheid die niet tegenover
geloof wordt geplaatst. Montaigne is een vrije geest,
iemand die zichzelf niet vastpint op harde meningen of
zekerheden, maar die juist het opschorten van het eigen
oordeel en het koesteren van de onzekerheden en het niet-
weten tot een open en ook bewogen ‘religieuze’ houding
maakt. Te midden van de ‘conservatieve’ en ‘fundamenta-
listische’ krachten van zijn tijd staat Montaigne voor de
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mens die zijn lot in eigen handen neemt. Deze scepticus
vermijdt fanatisme aan de ene kant en onverschilligheid
aan de andere kant en weet zo geloof en het aangename
met elkaar te verenigen. De scepticus laat zijn geloof niet
functionaliseren, manipuleren of dienstbaar maken aan
het algemeen belang. Nee, hij maakt van de onzekerheid
en de twijfel een levenskunst, en precies daarin komt gods-
vertrouwen tot uitdrukking. Montaigne zelf schrijft
ergens in zijn Essays dat zijn gedachten nooit boven alle
twijfel en discussie verheven zijn, maar wel stof om over na
te denken bieden, want die gedachten zijn “niet wat ik
geloof op gezag van God, maar hoe ik zelf over de dingen
denk, zoals een kind zijn probeersels laat zien, om ervan te
leren, niet om te beleren; als een leek, niet als een kerkle-
raar, maar wel diep religieus”.2 Eigen gedachten als pro-
beersels om van te leren – dat tekent scepticisme als vorm
van geloof.

Mogen we zeggen dat Vandermeersch zich met Mon-
taigne identificeert in een artikel dat hijzelf zijn meest per-
soonlijke tekst heeft genoemd? Hij zal er ‘droogjes’ om
glimlachen (zoals een scepticus dat kan), vermoed ik, en
eraan toevoegen dat het natuurlijk afhangt van de vraag
‘wat je onder identificatie verstaat’. Vat je het als remming
en hindernis op, zoals Jung dacht, of is juist identificatie de
manier om te komen tot een eigen positie, zoals Freud
maar ook Lacan en Winnicott meenden? Dat brengt ons
bij de psychoanalyse en met name het werk van Freud, dat
een belangrijke plaats heeft in Vandermeersch’ werk. Die
psychoanalyse lijkt in de eerste plaats belangrijk omdat ze
de mogelijkheid biedt de motieven (behoeften, wensen,
verlangens) bloot te leggen waarop allerlei geloofsvoor-
stellingen geënt kunnen worden. Maar hierin schuilt ook
een gevaar, want langs deze weg kan diezelfde psychoana-
lyse ook weer gefunctionaliseerd worden. Ze wordt dan
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een instrument om op subtiele en suggestieve manier het
individu toch weer met gezagsfiguren in verbinding te
brengen en in dogmatische systemen te laten inbedden.
Langs die weg kon bijvoorbeeld Vergote insisteren op de
onvermijdelijke onderwerping aan het gezag van de vader
en op de noodzakelijke intrede in de symbolische orde van
de religie. En op die manier kon in het spoor van Winni-
cott hechting worden opgevat als hechting aan bepaalde
religieuze inhouden. Zo wordt de psychoanalyse onver-
mijdelijk ook weer een normerende theorie en praktijk.
Vandermeersch wijst er daarom op dat het in de psycho-
analyse gaat om iets anders. Ze geeft de mogelijkheid
inzicht te verkrijgen in “de diepste lagen van onze subjecti-
viteit”, dat wil zeggen in de lagen waar het ‘ik’ gestalte
krijgt en een eigen positie zal innemen ten opzichte van
het eigen lichaam, de seksualiteit, andere personen en de
werkelijkheid. De psychoanalyse, kortom, is bij uitstek een
theorie en methode die belangrijk is om zicht te krijgen op
de meest fundamentele psychische dynamieken, en daar-
mee ook op de dynamiek die we ‘geloven’ noemen. Dat
lijkt de kern te zijn van het artikel ‘Psychologische lagen in
het geloven’.

Al deze thema’s en lijnen komen ook terug in Vander-
meersch’ afscheidscollege ‘Onder theologen’. De eerste zin
van de tekst heeft haast het karakter van een motto of
credo: “Zich vrij en relativerend in een religieuze context
kunnen bewegen is een waar godsgeschenk”. Precies deze
positie lijkt de inzet te zijn van een betoog waarin afstand
wordt genomen van de ‘overdreven religie’, dat wil zeggen
de conservatieve en fundamentalistische vormen die
beeldbepalend zijn geworden in een wereld waarin de reli-
gie niet langer een vanzelfsprekend kader biedt. Maar hoe,
waar en wanneer komt die vrije en relativerende – scepti-
sche – positie in beeld? Dat is lastig, vooral ook wanneer
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zelfs de meest vrije en relativerende theologen – de Gro-
ningse! – de religie in hun onderzoek doorgaans benade-
ren door in te zoomen op de geloofsinhouden. Wat wordt
er geloofd? Waarin wordt geloofd? Welke voorstellingen
worden omarmd, en welke niet meer? Welke rituelen wor-
den nog uitgevoerd, en welke verdwijnen? Maar dreigt
niet het gevaar middels deze vragen conservatieve en fun-
damentalistische posities te legitimeren? Daar wordt
immers altijd gehamerd op de juiste geloofsinhouden!
Vandaar het pleidooi voor een theologie (is godsdienstwe-
tenschap) die verder kijkt dan de inhouden, namelijk naar
meer fundamentele psychologische dynamieken en het
daarin gewortelde gedrag.

De teksten die in deze bundel zijn samengebracht
bestrijken een lange periode – van Vandermeersch’ onder-
zoek naar religie en psychiatrie eind jaren ’70 en begin
jaren ’80 tot aan zijn afscheidscollege in 2008. Dat wil niet
zeggen dat de teksten een dwarsdoorsnede van zijn oeuvre
zijn. Zo heeft hij bijvoorbeeld nogal wat gepubliceerd op
het gebied van psychoanalyse en bijbelexegese, maar in
deze bundel komt dat thema niet terug. In deze bundel
zijn teksten samengebracht die zich thematisch goed met
elkaar laten verbinden, een belangrijke rode draad in Van-
dermeersch’ werk laten zien, en bovenal interessant en
prikkelend zijn voor een hedendaags lezerspubliek.

Wie de teksten van Patrick Vandermeersch leest, zal
snel ervaren dat hij geen auteur is die de lezer stevig bij de
arm neemt om samen van een heldere vraagstelling naar
een al even helder antwoord te marcheren. Nee, zijn scep-
ticisme spiegelt zich in de schrijfstijl – vragen, wikken en
wegen, aftasten, zoeken naar nieuwe invalshoeken en
andere perspectieven. Dat maakt het misschien niet altijd
gemakkelijk om zijn betoog te volgen – althans, wanneer
we eigenlijk van een betoog niets anders verwachten dan
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dat het met gezag vraagt om volgzaamheid. Maar precies
die verwachting is er een die kritisch bevraagd moet wor-
den. Zoals in de psychoanalyse bieden Vandermeersch’
teksten de gelegenheid tot een eigen kritische reflectie en
positiebepaling. Ik denk dat daarin ook voor een belang-
rijk deel de blijvende actualiteit van zijn teksten ligt. Want
juist in een tijd waarin de religie enkel nog lijkt te kunnen
voortbestaan in conservatieve of fundamentalistische
posities, wordt de vraag naar vormen van gematigde religie
acuut en van eminent belang. Maar hoe moeten we die
gematigde religie denken? Wat moeten we ons daarbij
voorstellen? We kunnen niet zomaar teruggrijpen op voor-
bije vormen en inhouden. Niet alleen omdat ze voorbij
zijn, maar ook omdat een gematigde – vrije, relativerende
– religie niet zomaar haar vertrekpunt kan nemen in
gedeelde vormen en inhouden. Zou ze dat doen, dan ris-
keerde ze onmiddellijk ideologisch te worden en van haar
‘aanhangers’ instemming te vereisen. En zo blijven de tek-
sten van Vandermeersch actueel en altijd weer prikkelend
– zoekend naar mogelijkheden om te ‘geloven’ zonder die
geloofsdaad onmiddellijk te willen vertalen in termen van
een geloof dat instemming eist. 

Toch moeten we nog wel een kanttekening plaatsen bij
die actualiteit van Vandermeersch’ visie op ‘scepticisme als
vorm van geloof ’. Want, zo zouden lezers kunnen denken,
wat moeten we dan met die referenties naar een katholieke
(of protestantse) traditie die nauwelijks nog bestaat? En –
fundamenteler nog – kunnen we in onze tijd nog wel spre-
ken over religie, geloven en geloof zonder alweer te verwij-
zen naar een achterhaald verleden? Want wie spreekt er
nog in deze termen anno 2016? Het is inderdaad onmis-
kenbaar dat we in de afgelopen decennia een spectaculaire
verandering hebben kunnen zien wanneer het gaat om de
begrippen die gebruikt worden. Begin jaren ’80 kon een
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godsdienstpsycholoog nog moeiteloos uit de voeten met
de titelwoorden van een bekend boek van Antoon Vergote
uit die tijd – ‘Religie, geloof en ongeloof ’. Vijfendertig jaar
later spreken we over spiritualiteit, zingeving, bestaans-
oriëntatie of levensvragen. De terugkeer van de religie
toont zich in een spectaculaire transformatie van het voca-
bulaire. Wat is dan nog de actualiteit, betekenis of waarde
van teksten over begrippen die niet meer en vogue zijn?
Het is echter die vraag die ons weer terugbrengt bij het
werk van Vandermeersch. Want met die transformatie in
begrippen, die onlosmakelijk verbonden is met transfor-
maties in sociale en institutionele sferen, wordt opnieuw
de vraag relevant welke psychologische dynamieken en
lagen schuilgaan achter de nieuwe begrippen en de nieuwe
inhouden. En niet minder relevant is ook hier de vraag op
welke wijze opnieuw normerende elementen worden
ingebracht in het vertoog over zingeving of spiritualiteit.
Anders gezegd, we moeten de religie van het verleden en
van onze eigen geschiedenis blijven bestuderen om zicht te
krijgen op de elementen ervan die nu in de zingevingspro-
blematiek of de aandacht voor spiritualiteit op een nieuwe
en misschien wel opdringeriger wijze terugkeren. Er zijn
genoeg redenen om een sceptische houding aan te nemen
– al was het maar om, net als Montaigne, religie niet altijd
te zien als een ernstige zaak die telkens weer het plezier
bederft en als het ware vraagt om koele distantie, maar die
religie juist ook te benaderen met sympathie en betrok-
kenheid.

noten

1. De citaten in deze inleiding zijn terug te vinden in de in de bundel
samengebrachte artikelen.

2. Michel de Montaigne, De essays, Amsterdam 2012, i.56 (396).


