
Psychologische lagen in het geloven
Opgraafwerk van een analyticus

Wanneer David Wulff aan het einde van zijn overzicht van
de godsdienstpsychologie de stand van zaken opmaakt,
wijst hij op twee centrale probleemvelden die in de discus-
sie tot op heden terugkeren.1 Allereerst is er de discussie
over de vraag of de psychologie niet per se het transcen-
dente herleidt tot het menselijke, iets waarvoor in het bij-
zonder voorstanders van een dialectische theologie erg
huiverig zijn. Op deze vraag zullen wij hier niet ingaan;
Harry Kuitert heeft er met zijn verwijzing naar het nood-
zakelijke antropologische vloertje het nodige over
gezegd.2 Als tweede wijst Wulff op het merkwaardige feit
dat mensen kunnen afstappen van een aanvankelijk erg
overtuigd en letterlijk geloof, zonder hun geloof helemaal
vaarwel te zeggen. Zij worden niet ongelovig, maar gaan
over naar wat je een ‘symbolisch’ geloof zou kunnen noe-
men. Vooral van dit verschijnsel vindt Wulff dat het drin-
gend onderzocht moet worden, want het is steeds meer
verspreid en wij weten niet hoe het psychologisch werkt.
Tot besluit suggereert hij dat men wellicht opnieuw Paul
Ricœurs concept van de tweede naïviteit zou kunnen
opnemen om op basis hiervan nieuw psychologisch onder-
zoek op te zetten.

Bij deze laatste suggestie moet meteen een vraagteken
worden geplaatst. Toen Ricœurs boek over de ‘symboliek
van het kwaad’ verscheen, met aan het einde de beroemde
passage over ‘het symbool geeft te denken’,3 wees mijn
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leermeester Benjamin Willaert er graag op dat het met de
tweede naïviteit was als met de duivels in Marcus 12,43-45:
je verjaagt er één van en zij komen met zijn achten terug,
en de situatie is veel erger dan voorheen. Doch niet alleen
de kritische reflex leidt bij het horen van ‘tweede naïviteit’
tot theologische waakzaamheid. Ook het respect voor de
auteur zelf vraagt erom hem niet zomaar aan dit woorden-
paar vast te ketenen. Ricœur heeft namelijk het project dat
hij onder dit begrip aankondigde, kort daarop laten varen.
Aanvankelijk dacht hij door een analyse van de werking
van symbolen een innerlijke dynamiek van het geloven op
het spoor te kunnen komen. Na zijn contacten met Jacques
Lacan besefte hij echter dat hij werkte met een ondeugde-
lijke symboolopvatting. Het aangekondigde boek over de
tweede naïviteit is dan ook nooit verschenen.4

Dit neemt echter niet weg dat de overgang van een rea-
listisch of letterlijk geloof naar een meer relativerend,
sceptisch of ‘vaag’ geloof, hoe men dat ook preciezer moet
omschrijven en waarderen, een ruim verspreid fenomeen
is. Het bijbelonderzoek heeft van veel verhaald feitenma-
teriaal de veronderstelling onderuit gehaald dat het ‘echt
gebeurd’ zou zijn. Mozes zelf als schrijver van de eerste vijf
boeken van het Oude Testament, de schepping van de
wereld in zeven dagen, de stichting van een kerk door
Jezus van Nazareth, de fysieke opstanding van zijn lichaam
uit een graf in Jeruzalem: wij weten tegenwoordig – zoals
Origenes in de derde eeuw reeds wist – dat deze dingen
symbolisch begrepen moeten worden, en wij verliezen er
ons geloof niet door. Wie nog steeds naar de Ark van
Noach zoekt in de buurt van de Ararat of naar de resten
van de dankzij trompetten ineengestorte wallen van Jeri-
cho, is een fundamentalist. Maar ook buiten de kerkelijke
context vind je vormen van geloof die zich helemaal niet
bekommeren om de zogenaamde werkelijkheidstoets.
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Met de term ‘bricolage’ wijzen sociologen er reeds geruime
tijd op dat jongeren met allerlei stukjes religie en theorieën
voor zichzelf een eigen wereldbeeld samenstellen, en in de
New Age floreert het meest disparate onder de dekmantel
van de enige term waarin de meesten zich toch nog her-
kennen: energie.5 Er is dus wel degelijk – om het met mijn
collega Dirk Hutsebaut te zeggen – postkritisch en para-
kritisch geloof, en zelfs ‘ietsisme’.

Hoe valt dit fenomeen psychologisch te verhelderen?
Met deze vraag voor ogen zal ik eerst in herinnering bren-
gen wat onder geloven verstaan kan worden en meer
bepaald wat de theologische traditie erover heeft gezegd.
Nadien ga ik de evolutie na die zich sinds de Tweede
Wereldoorlog heeft voorgedaan in de twee grote psycho-
analytische scholen en in hun denken over religie. Ik
onderzoek welke problemen in verband met dit geloven
opgepakt werden, en welke zijn blijven liggen. Tot besluit
doe ik op mijn beurt wat suggesties voor verder onderzoek.

geloof en geloven

Onder alles wat je onder het kopje ‘religie’ kunt aantreffen,
neemt het geloof vaak een belangrijke plaats in. Dit is in
het bijzonder in Nederland het geval, zozeer zelfs dat men
religie vaak zonder meer met ‘geloof ’ gelijkstelt.6 Daaren-
boven denkt men bij geloof meteen aan een leer of min-
stens aan een aantal formuleringen – ‘proposities’, zoals
dat heet – waaraan adhesie wordt betuigd.7 Met deze
vooronderstellingen rijmt de opvatting dat de overgang
naar een minder letterlijk, kritisch, universalistisch of
postkritisch geloof gebeurt in een tweede fase. Doorgaans
plaatst men in deze tweede fase het symboliseren, als het
proces waardoor men uit het letterlijke geloof overstapt
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naar een andere, wellicht betere, vorm van geloof.
Nu zijn dat stuk voor stuk vooronderstellingen die toch

wel discutabel zijn. Geloven speelt niet in elke religie een
rol, laat staan een prominente rol. Heel wat religies
bestaan hoofdzakelijk in het onderhouden van een aantal
rituelen; ‘geloofs’-overdracht betekent dan gewoon dat
men aan zijn kinderen leert hoe deze rituelen uitgevoerd
moeten worden. Vaak weet men overigens niet meer wat
het verhaal was dat met deze rituelen verbonden was. Een
joodse collega vertelde mij dat het ‘puur gewoonte’ leek
wanneer moeder op vrijdagavond een nieuw, wit kleed op
tafel legde. Het belang van dergelijke rituelen wordt overi-
gens vaak miskend door wie uit een andere religieuze tra-
ditie komt. Zo konden Nederlandse bewakers er alleen
maar onbegrip voor opbrengen dat een groot aantal isla-
mitische gedetineerden plotseling tijdens het weekend
wilde gaan douchen: waarom konden die toch niet wach-
ten tot maandag? Ramadan, ja, goed, maar viel die
gehechtheid aan rituelen wel serieus te nemen als je aan
niets anders zag dat de betrokkenen echt ‘geloofden’?

Maar ook bij religies waar het geloof wél een rol speelt,
kan het woord nog verwijzen naar heel verschillende
psychologische fenomenen. Zelfs binnen het christen-
dom, en binnen het katholicisme, zijn er opvallende ver-
schillen. Reeds lang voelde ik dat latent aan wanneer ik
vanuit het zogenaamde katholieke Vlaanderen op reis ging
naar Frankrijk en daar kerken bezocht. Waarmee ik in
aanraking kwam was weliswaar hetzelfde katholicisme als
thuis, officieel althans, en in zekere zin kon ik het herken-
nen, maar toch was het anders. Men geloofde er anders.
Eerst dacht ik dat ik mij verkeek op wat slechts een andere
inkleuring was van de oppervlaktelaag en dat de verklaring
te vinden was in een verschillende kerkgeschiedenis, met
name die van de 19de eeuw. Ik had er zelfs een spelletje
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voor bedacht dat ik op studiereizen met studenten speelde.
In een willekeurige Franse kerk aanbeland, liet ik hen zoe-
ken naar de Pastoor van Ars, de ‘kleine’ Theresia van
Lisieux en Jeanne d’Arc. Ik lichtte hun aanwezigheid ver-
volgens toe met een verhaal dat inmiddels tot standaard-
praatje was geworden. Ik vertelde over de Restauratie in
Frankrijk, de revolutie van 1830 en de daarmee samen-
gaande verschijning van Maria aan Catherine Labouré in
de Rue du Bac. Verder sprak ik over de politieke betekenis
van de dogmaverklaring van de Onbevlekte Ontvangenis
als reactie op het Communistisch Manifest, de manipula-
tie van de arme Bernadette Soubirous, die naar Nevers
werd afgevoerd toen Lourdes een succes werd, de paus die
met Vaticanum I ‘onfeilbaar’ werd toen hij zijn politieke
macht verloor, het oorlogsgebeuren en de revoluties in
Rome en Frankrijk in 1870, het kussen door de paus van de
Franse vlag bij de heiligverklaring van Jeanne d’Arc – de
vlag van dat volk dat hem zo schandelijk had verraden
door de verdediging van Rome op te geven. Had de ver-
houding tussen Kerk en Staat in Frankrijk niet een heel
aparte geschiedenis?8 Zo’n verhaal kan in eerste instantie
voldoende lijken om de verschillen in religieuze beleving
tussen Frankrijk en Vlaanderen uit te leggen.

Zo’n kerkhistorisch verhaal is nuttig om je eigen iden-
titeit duidelijker te situeren in de concrete geschiedenis
waaruit je stamt. Het blijft echter bij het opsommen van
gebeurtenissen en het slaagt er meestal niet in om de
eigen, psychologische wijze in het omgaan met religie te
beschrijven. Dat geldt in het bijzonder voor wat in het
christendom toch een belangrijke plaats is gaan innemen,
het geloven. Hoe dit geloven psychologisch in elkaar
steekt, wordt er niet duidelijk door. Dat leerde ik toen ik
de Leuvense universiteit omruilde voor de Groningse, en
hiermee niet alleen van een confessionele naar een rijks-
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universiteit overstapte, maar ook terechtkwam in een
gevarieerd protestants milieu. Na een eerste periode waar-
in ik aan deze vrijdenkende faculteit weinig verschil merk-
te – wij deelden oecumenisch hetzelfde ongeloof, placht ik
te zeggen – werd mij toch duidelijk dat men in Groningen
niet zozeer andere dingen geloofde of niet langer geloofde,
maar dat men er anders geloofde, en dat het proces van
relativering van wat men wellicht ooit voor waar hield, er
andere lijnen volgde. En toch was er soms, op een merk-
waardige wijze, wederzijdse herkenning.

De sterkste ervaring op dit punt was het bezoek dat ik
enkele malen per jaar breng aan een Spaans dorpje waar
mensen zichzelf nog geselen. Wanneer ik dat vermeld,
wekt het doorgaans bij de toehoorder de meest wilde voor-
stellingen, ook bij de studenten die beslissen om daarheen
mee te gaan op studiereis. Wanneer zij er eenmaal zijn en
persoonlijk kennis hebben gemaakt met de sympathieke
wijnboeren uit de organiserende ‘Cofradía de la Vera
Cruz’, ervaren zij dat zij door de flagellantenprocessie
helemaal niet meer geschokt zijn. Integendeel. ‘Ergens’
voelen zij aan dat die mensen op hun wijze écht geloven.
Dat échte geloof dat zij herkennen, bestaat niet in de over-
eenkomst van bepaalde voorstellingen over een werkelijk-
heid, die zowel in hun eigen geest als in die van de Spaan-
se geselbroeders aanwezig zouden zijn. Geloven betekent
hier iets anders, maar dat dit andere ‘echt’ is kan men
‘ergens’ meevoelen. Valt dit besef nog verder psychologisch
te ontrafelen?

Als psychoanalyticus ben je dan geneigd om, net als
voor de psyche van een individu, ook voor de mentaliteits-
geschiedenis in het verleden te duiken. De plaats in de
geschiedenis waar je dan moet zoeken als het gaat over
katholieken en protestanten, ligt voor de hand: het onder-
scheid tussen geloofsinhoud en geloofsdaad en de discus-



sie over de rechtvaardiging. Ook al klinkt dit theologen
vertrouwd in de oren (geldt dat nog steeds?), laten wij het
ons weer voor de geest halen.

geloofsinhoud en geloofsdaad 

(fides  quae ⁄f ides  qua )

De term fides quae, de afkorting voor fides quae creditur, het
geloof dat geloofd wordt, verwijst naar het object van het
geloven. Om het platvloerser te zeggen: het gaat om de
zaken waarin men gelooft, om de geloofsinhoud, om voor-
stellingen over: geloof je in de hel?, in de Drievuldigheid?,
geloof je dat Maria in Lourdes of in Medjugorje versche-
nen is?, geloof je in reïncarnatie? Op het eerste gezicht lijkt
het dus te gaan om formuleringen die een stand van zaken
uitdrukken die men voor waar houdt, en met dit ‘voor waar
houden’ bedoelt men dat men overtuigd is dat het echt
bestaat of waar gebeurd is, ook al heeft men er geen bewij-
zen voor en kan men het niet waarnemen. Deze fides quae
lijkt, oppervlakkig bekeken, op dezelfde lijn te plaatsen als
uitspraken over echte kennis verworven via wetenschap-
pelijk onderzoek en zij kan er dan ook mee in conflict
komen. Vandaar de confrontatie tussen geloof en weten-
schap. Schijnbaar gaat het immers om proposities die van
dezelfde orde zijn als ‘water kookt op honderd graden Cel-
sius’, met dit ene verschil dat men er geen bewijs voor
heeft.

De fides qua creditur, het ‘geloof waardoor er geloofd
wordt’, is iets anders: het is de complexe psychische acti-
viteit die verbonden is met het aanvaarden van de geloofs-
formules: de geloofsdaad. Er kunnen allerlei gevoelens bij
het geloven meespelen. In iets of iemand geloven betekent
zich toevertrouwen, en dat kan gepaard gaan met overga-
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lijk verwachten dat het rooms-katholicisme tot somber-
heid zou leiden en het protestantisme tot ongebreidelde
levensvreugde, wat niet het beeld is dat wij er tegenwoor-
dig van hebben. Een psychologische analyse van de kron-
kelwegen die deze ideeën volgden, meer bepaald via het
geloof in de predestinatie, zou een boeiend complement
vormen op Max Webers opvattingen over de protestantse
ethiek en de geest van het kapitalisme.10 Maar dat kan
helaas niet. Waar het ons hier om te doen is, is in alle
scherpte de algemene vraag te stellen naar de verhouding
tussen de geloofsinhoud en de geloofsdaad. Staan zij los
van elkaar of is er een bepaalde wisselwerking tussen
beide? In het gegeven voorbeeld dienen de geloofsvoor-
stellingen (bijvoorbeeld het bestaan van de hel) om tot de
liefde voor God te komen. Maar misschien kun je met
andere voorstellingen, een ander fides quae, ook tot de lief-
de voor God komen. Wat natuurlijk niet betekent dat je
met welke voorstelling dan ook daartoe komt.

In het gegeven voorbeeld staat de geloofsinhoud (de
hel) in functie van de geloofsdaad (het zich toevertrouwen
aan God). Maar soms lijkt het ook omgekeerd te werken,
en dit is tegenwoordig zeker het geval. Het vertrouwen in
een leidersfiguur of een goeroe doet voor waar aannemen
wat deze betoogt, over de ervaring van energiestromen bij-
voorbeeld. Hierbij zou van de weeromstuit de vraag kun-
nen rijzen of het geloof in die energiestromen niet de
onuitgesproken wens vertolkt om door de leider
gewaardeerd en bemind te worden. In de interactie tussen
geloofsdaad en geloofsinhoud lijken vaak minder zichtba-
re motieven te spelen. Het klassieke debat rond de verhou-
dingen tussen fides quae en fides qua vraagt om verder
psychologisch onderzoek. De vraag is of de huidige gods-
dienstpsychologie die zich in het spoor van de psychoana-
lyse beweegt, hierop is ingegaan.
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de steeds groeiende aandacht voor he t

pre-oedipale

Kenmerkend voor de psychoanalyse is dat zij nagaat hoe
het onbewuste het bewuste leven doorkruist en op welke
wijze het verbonden is met vroege ervaringen en ontwik-
kelingsfasen uit de kindertijd. In deze ontwikkeling heeft
Sigmund Freud een bijzonder gewicht toegekend aan het
zogenaamde oedipuscomplex. Voor de zoon, waartoe
Freud zich vaak beperkt, betekent dit dat hij zich gaat
identificeren met zijn vader: hij neemt hem tot voorbeeld.
Na een poos merkt de zoon echter dat zijn vader hem in de
weg staat, in het bijzonder wat zijn liefde voor zijn moeder
betreft, en deze rivaliteit wordt nog groter wanneer zijn
seksualiteit ontluikt. Er komen dan erg brute wensen op
om de vader uit de weg te ruimen, maar omdat de liefde
voor de vader naar wie hij opkeek eveneens blijft bestaan,
ontstaat er een zwaar schuldgevoel, dat in het latere leven
vanuit het onbewuste erg terneerdrukkend kan werken.11

In Freuds eigen interpretatie van de religie speelt dit
oedipuscomplex een overheersende rol. Freud wijst erop
hoe moeilijk mensen afstand kunnen doen van een vader-
beeld waarnaar zij kunnen opkijken. Gedreven door
nostalgie naar hun kindertijd scheppen zij dan ook een
God van wie zij voor eeuwig de kinderen kunnen blijven.12

Religies bieden geborgenheid, maar reiken daarnaast ook
figuren aan naar wie men kan opkijken: Mozes en Paulus
bijvoorbeeld, die voor Freud zelf zo belangrijk zijn
geweest.13 Om het technisch te zeggen: bepaalde religieu-
ze voorstellingen geven steun aan het ‘ik-ideaal’. Maar dit
ik-ideaal kent ook een merkwaardige keerzijde, die Freud
steeds meer is gaan verbazen. Via zijn identificaties kan
het opgroeiende kind in het eigen innerlijk ook verboden
en angsten binnenbrengen. Het oedipuscomplex met zijn
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agressieve kant en het schuldcomplex dat eruit voortvloeit,
laten zich gelden. Ouderfiguren, en meer bepaald de
vaderfiguur, blijken dan namelijk niet alleen maar figuren
te zijn naar wie men rustig mag opkijken ter ondersteu-
ning van het eigen ik-ideaal. Zonder dat de ouders het
bedoelen, straalt hun figuur ook de boodschap uit: aan mij
mag je niet gelijk worden, laat staan mij overtreffen.
Ouders staan overigens vaak machteloos tegenover het
verbod dat onbewust vastzit aan het ik-ideaal van hun kin-
deren. Zij hebben bijvoorbeeld alles gedaan om hun kin-
deren te laten studeren omdat zij dat zelf niet konden,
maar zij zien hun zoon of dochter plots angstig worden en
mislukken als het verhoopte resultaat bijna is bereikt. In de
loop van de ontwikkeling van zijn denken werd Freud zich
er steeds meer van bewust dat het ik-ideaal een janusge-
zicht heeft, en verving het door de term ‘Über-Ich’ (opper-
ik), die in de zichzelf verheffende functie doet denken aan
Nietzsches ‘Über-Mensch’, maar tegelijk ook een terneer-
drukkende en zelf-saboterende zijde heeft. Het opper-ik is
tegelijk oproep en verbod.14

Het hoeft geen betoog dat seksualiteit, als prerogatief
van de ouders, bij uitstek geëigend is om verbodsbepalin-
gen in het eigen ik binnen te brengen. Seksualiteit wordt
dus vaak verdrongen. Dat betekent echter niet dat seksuele
wensen en voorstellingen zonder meer wegvallen. Langs
een zijweg komen ze terug en zoeken een surrogaatbevre-
diging. Dit gebeurt vaak in een religieuze context. Daar
zijn de sterkste taboes te vinden, maar daar welt ook een
bron van voorstellingen waaraan de erotische nood zich
stiekem kan laven. Om een voor de hand liggend voor-
beeld te nemen: ook al is seksualiteit schuldbeladen en
heeft men er moeite mee de eucharistie te ontvangen van
een priester die ’s nachts gevreeën zou hebben – de oor-
sprong van de celibaatsverplichting15 – toch kan men zich
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rustig voorstellen dat Maria met lichaam en ziel ten hemel
werd opgenomen en daar troont als was zij Christus’ bruid.
Op nauwelijks verhulde wijze laat de religie dus soms toe
dat men gestalte geeft aan de oedipale wens om zijn vader
uit de weg te ruimen en zelf met zijn moeder te huwen –
een wens die wellicht reeds schuil ging achter de voorstel-
ling van de maagdelijke geboorte, want daar verwekt een
goddelijke persoon als het ware zichzelf.

De focus op het oedipuscomplex richtte de aandacht op
de wijze waarop de religie aan de éne kant de seksualiteit
bekritiseert door verbodsbepalingen uit te vaardigden, en
dan weer een fantasiewereld toelaat waarin deze seksua-
liteit terug kan komen. Dat tweede aspect had een aanlei-
ding kunnen zijn om meer in het algemeen de status van
het fantaseren en de psychologie van het geloven te onder-
zoeken, maar dit is in feite weinig gebeurd.16 De vele
psychoanalytische duidingen van de religie die in Freuds
spoor zijn ontstaan, beperkten zich vaak tot het ontmaske-
ren van de verdrongen seksualiteit, wat dan weer uitliep op
de beschuldiging dat kerken repressieve instanties zijn.
Voor het overige ging men er in psychoanalytische kringen
nogal vanzelfsprekend van uit dat religie thuishoort bij de
illusies. Freud zelf had weliswaar relatief vroeg in zijn
oeuvre toegegeven dat het begrip ‘projectie’ geen echte
verklaring bood, maar dit leidde er niet toe dat men zich
aan de hand van betere categorieën verdiepte in het feno-
meen van het geloven.17

Het zal duidelijk zijn dat de psychoanalyse daarmee
niet direct de gunst van de kerken won, tenzij in kringen
waar men van haar hulp verwachtte om de eigen seksuele
problematiek te verhelderen, zoals het katholicisme van de
jaren vijftig.18 Een wending binnen de psychoanalytische
theorievorming bracht daar stilaan verandering in. Na de
Tweede Wereldoorlog verschoof de aandacht van de oedi-
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pale naar de pre-oedipale problematiek. Men legde min-
der de nadruk op de wil om zich met de vader te identifice-
ren, de seksuele rivaliteit en het schuldgevoel, en meer op
de ontwikkelingsstadia daarvoor. De heel prille kindertijd
kwam in beeld en maakte het op een onverwachte wijze
mogelijk de psychologische functie van de religie in een
beter daglicht te plaatsen.

Twee zaken liggen aan de grondslag van deze verschui-
ving van oedipaal naar pre-oedipaal. Allereerst kwamen er
vanaf de Tweede Wereldoorlog steeds meer kinderen in
analytische therapie. Daarbij bleek het belang van de aller-
eerste ontwikkeling van het prille ik. De functie van veilig-
heid bieden of ‘mothering’ werd onderkend naar aanlei-
ding van de stagnerende ontwikkeling van heel wat kinde-
ren die door werkende vrouwen in grote dagverblijven
werden geplaatst. Hoe goed de hygiënische omstandighe-
den er ook waren, zij werden er te weinig bemoederd en dit
liet sporen na in hun latere ontwikkeling. Ten tweede
poogde men de psychoanalyse uit te breiden buiten het
veld van de klassieke neurosen en met name ook schizofre-
ne of ‘borderline’ stoornissen te behandelen. Ook hierbij
kwam het accent te liggen op de allereerste interactie tus-
sen moeder en kind en werd het belang duidelijk van heel
vroege ervaringen van geborgenheid. ‘Basic trust’ was
nodig om aan het prille ik stevigheid te geven. Dat alles
leek overigens op het eerste gezicht in perfecte continuïteit
met het werk van Freud zelf. Deze had zijn theorievor-
ming vooral op basis van zijn therapeutische ervaring met
volwassenen en neurotici ontwikkeld, en bij hen stond een
conflict tussen een reeds ontwikkeld ik en het driftleven
centraal. Door de aandacht voor stoornissen die hun wor-
tels veel vroeger in de kindertijd hadden, werd duidelijk
welk een delicate ontwikkeling dit ik moest ondergaan en
welke stoornissen daarin reeds konden optreden. Mocht
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men niet veronderstellen dat diezelfde fragiliteit tot uiting
kwam wanneer het ik in een later stadium niet in staat
bleek aan typisch neurotische conflicten het hoofd te bie-
den?

Deze nadruk op het pre-oedipale leek ook een kans te
bieden op een positievere benadering van religie, en heel
wat godsdienstpsychologen grepen die aan. Zeggen dat
het bij religie gaat om verbeelding en wellicht illusie, hoef-
de op zich noch geen afwijzing te betekenen van de schat
aan religieuze beelden die vertrouwen wekt en geborgen-
heid biedt. Waarom zouden bijbelverhalen in dit opzicht
niet even gezond kunnen werken als de sprookjes, waarvan
B. Bettelheim de positieve functie had onderstreept?19

Men wees dus op het belang van basisvertrouwen in de
vroegste kinderjaren en van een religieus leefklimaat dat
harmonie en liefde uitstraalt. Ook rituelen, voorheen in de
eerste plaats benaderd via hun negatieve uitwassen in de
dwangneurose, kregen een positieve waardering. Het was
goed dat kinderen naar bed werden gebracht met een vast
patroon van vertrouwde gebaren en interacties. Het gaf
hun een gevoel van veiligheid wanneer bepaalde zaken uit
het dagelijkse leven op een vaste, ‘rituele’ manier plaats-
vonden. Wij moesten af van het simplistische alternatief
tussen objectieve, wetenschappelijk toetsbare realiteit en
subjectieve fantasiewereld. Het begrip ‘transitionele sfeer’
of overgangssfeer werd in de kringen van godsdienstpsy-
chologen met vreugde begroet. Via dit begrip kon de fan-
tasiewereld opnieuw positief gewaardeerd worden, wat
ruimte schiep om aan het geloven een nuttige functie toe
te kennen binnen de psychologische ontwikkeling. Er
kwam een psychologische ruimte waarin geloven paste.
Maar kwam er ook een psychologisch analyse-instrument
om na te gaan hoe geloven precies functioneerde en hoe
men een onderscheid kon maken tussen gezond versus
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ongezond geloof? Misschien leren wij hierover meer wan-
neer wij de verschillende psychoanalytische richtingen
onder de loep nemen die het belang van het pre-oedipale
verder hebben uitgewerkt.

de ont wikkeling van he t ik :  

melanie klein en jacques lacan

Twee namen zijn in het bijzonder verbonden met de aan-
dacht voor het prille ik: Melanie Klein en Jacques Lacan.
Bij beiden gaat het om de vraag hoe het proces verloopt
waarin het kind erin slaagt zich niet langer te ervaren als
een deel van het moederlichaam, maar als iets dat op zich
staat, als een ‘ik’. Klein heeft de aanzet gegeven door erop
te wijzen dat eerst het besef moet ontstaan van een
‘binnen’ en een ‘buiten’. Hierop verdergaande heeft Lacan
het belang benadrukt van de vader als symbolische figuur.

Volgens Klein vindt de allereerste constructie van het
besef van een ‘binnen’ en een ‘buiten’ bij de baby plaats op
basis van de gevoelens van lust en onlust. Onlust wordt
ervaren als verstoring van het gelukzalige samenvallen met
zichzelf, en als gevolg daarvan wordt onlust drager van de
voorstelling van een zeker ‘buiten’, een externe realiteit die
storend in de oorspronkelijke harmonie van de fusionele
eenheid met de moeder binnendringt. In deze beleving
vallen enerzijds niet-ik en boos, anderzijds wel-ik en goed,
samen: een primitief oordeel dat onderhuids de verdere
ontwikkeling van het morele leven kan blijven tekenen. De
normale ontwikkeling bestaat er echter in dat het kind
geleidelijk erkent dat deze botte splitsing of ‘splitting’ tus-
sen goed en kwaad niet opgaat. Door zoiets als een depres-
sieve fase heen komt het tot de erkenning dat er ook
kwaad in het eigen ik kan huizen. Het leert zich met ande-



96

ren identificeren, leert hun motieven mee te voelen en
accepteert dat goed en kwaad relatieve, vaak onderling
vermengde realiteiten zijn. Het opgepepte imago van het
eigen ik dat zichzelf identificeerde met het alleen-maar-
goede, krijgt er een klap door, en daarom kan deze erken-
ning gepaard gaan met depressieve gevoelens. Maar dat is
de wijze waarop ‘innerlijkheid’ ontstaat. Met deze ontwik-
keling gaat ook een cultivering samen van aanvankelijk
blinde agressie. Deze gaat zich op gedifferentieerde en
beter gecontroleerde wijze richten tegen concrete zaken,
zowel binnen als buiten het eigen ik, en wil die veranderen
in plaats van vernietigen. De kiemen worden gelegd voor
een bedachtzame ethiek.

Persoonlijk denk ik dat het begrip ‘splitting’ een eerste
waardevolle mogelijkheid biedt om types van geloven te
onderscheiden. Heeft men er eenmaal oog voor, dan valt
het niet moeilijk vormen van geloven te onderkennen
waarbij de drijvende kracht bestaat in het met man en
macht uit elkaar willen houden van goed en kwaad. Een
recent voorbeeld hiervan zijn wellicht de zogenaamde
‘witte marsen’ in België, die na de affaire Dutroux de ang-
sten voor alom aanwezige pedofilie, kindermoord ‘en
andere vieze zaken’ moesten bezweren door te stellen dat
het kwade radicaal valt uit te bannen en dat het goede kan
triomferen – als dit laatste maar op zichzelf staat. Wat het
bijbelonderzoek betreft, heeft Hartmut Raguse scherp
aangetoond hoe de Johannes-Openbaring bij de lezer dit
primitieve splittingmechanisme wil activeren, en hem of
haar – voor zover dat onderscheid in dat bijbelboek nog
een rol speelt – wil verlokken om zonder schuldgevoel te
genieten van het gezicht dat alle verdoemden vernietigd
worden.20 Het is waarschijnlijk hetzelfde splittingmecha-
nisme dat mensen ertoe beweegt een exorcisme te vragen,
en het is duidelijk wat een gevaarlijk mechanisme iemand
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aanzwengelt als die onnadenkend op dergelijke vragen
ingaat. Want splitting is een erg agressieve en onbarmhar-
tige manier om een primitieve vorm van orde te scheppen.
Het drijft mensen ertoe hun eigen opvattingen over de
scheiding tussen goed en kwaad op de meest hardvochtige
wijze in praktijk te brengen; wie bezeten is van dit mecha-
nisme, is wars van ieder aanvoelen van wat anderen
beweegt.

De vraag in hoever het mogelijk is het splittingmecha-
nisme te overwinnen en hogere vormen van psychisch
functioneren open te laten bloeien, is dus van hoogst prak-
tisch belang. Klein zelf geloofde op dit punt in een soort
dialectisch proces dat ertoe zou leiden dat er meer diffe-
rentiatie komt binnen de relatie tussen moeder en kind.
Door een ‘projectieve identificatie’ wordt eerst al het slech-
te op een ander geworpen, daarna wordt dit weer terugge-
nomen en gaat men op een rijpere, meer volwassen wijze
erkennen dat er ook heel wat kwaad schuilt in het eigen ik.
In de latere beweging van Kleins volgelingen zal Wilfred
Bion nieuwe ideeën uitwerken over dit groeiproces met
behulp van zijn begrip ‘container’. Volgens Bion is er voor
het overstijgen van de splitting contact nodig met iemand
die het aankan doelwit te zijn van primitieve en ongediffe-
rentieerde emoties, in het bijzonder van agressie, en deze
rustig kan incasseren. Kan die persoon vervolgens benoe-
men wat er aan de basis ligt van de splitting, dan wordt het
primitieve, ‘rauwe’ materiaal als het ware verteerd. Dat
gebeurt niet door louter aanwezigheid of empathie, of
door op bewonderenswaardige wijze stand te houden
onder het gewicht van de projectieve identificaties, maar
door het woord. De moeder zegt bijvoorbeeld ‘Ja, ja, je
hebt honger, hé, maar ze komt wel, die fles’. Eenzelfde
positie kan later de therapeut aannemen, wanneer deze
niet op de loop gaat voor de massieve agressie maar rustig
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woorden zoekt om aan de patiënt duidelijk te maken wat
er aan de hand is. Wellicht is het ook wat een theoloog
hoort te doen in confrontatie met vormen van geloven die
berusten op splitting. Je moet weten dat het niet helpt om
iets puur cognitiefs aan te reiken, om goede informatie
over de geloofsvoorstellingen te geven of om de betrokke-
ne te wijzen op contradicties in wat die gelooft. Beter is
het rustig een container-functie op zich te nemen.

Met het opvoeren van Bion – die in het bestek van dit
artikel slechts zijdelings vermeld kan worden – heb ik ech-
ter de chronologie geweld aangedaan. Ik ben voorbijge-
gaan aan Jacques Lacan die aanvankelijk in nauw contact
met Melanie Klein eigen inzichten ontwikkelde over de
wijze waarop er een scheiding ontstaat tussen moeder en
kind.21 Het model volgens hetwelk het ik zich door een
innerlijke dialectiek uit zichzelf ontwikkelt, zonder toe-
doen van anderen, schiet volgens hem tekort. Verder vindt
hij dat men beter moet kunnen aangeven hoe het pre-
oedipale aansluit bij het oedipuscomplex. Zijn reconstruc-
tie van het proces van ik-wording is als volgt. De periodie-
ke afwezigheid van de moeder doet het kind beseffen dat
het niet echt deel van haar uitmaakt. De moeder vindt er
blijkbaar geen volledige bevrediging in om in fusie-een-
heid met het kind te leven. Er moet dus ergens iets anders
zijn waarin de moeder meer geïnteresseerd is. Met dit
besef wordt een derde ingevoerd, de vaderfiguur. Tegelijk
begint de seksuele differentie een rol te spelen, want al
gauw heeft het kind door dat deze vader beschikt over een
orgaan dat bij de moeder ontbreekt. Zou het misschien
daarom zijn dat die vaderfiguur aantrekkelijker is dan dat-
gene waar de moeder toch alles om zou moeten geven,
namelijk het kind zelf?

Als gevolg van dit vermoeden gaat het kind volgens
Lacan het mannelijke lid idealiseren tot de fallus, het sym-
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bool van wat nog belangrijker is dan het kind zelf. Dit
geldt volgens Lacan voor beide seksen. Kinderen komen
immers altijd voort uit een moeder en zij worden er op
gelijke wijze mee geconfronteerd dat deze blijkbaar ook
nog van een ander houdt. Daarom wil ieder kind eigenlijk
de fallus worden voor zijn moeder. Voor zover wij het kun-
nen reconstrueren, speelt alles zich op dit niveau nog heel
dicht bij het lichaam af en heeft de cultuur er weinig mee
te maken. Die zal echter snel haar intrede doen en de fasci-
natie voor het fallische afleiden naar symbolen ervan. Van-
daar dat alle voorstellingen van ‘iemand zijn’ een fallische
lading kunnen krijgen en dat dit de cultuurgebonden
invulling van de seksuele differentie bepaalt.22

Tot hier toe heeft Lacan niets anders gedaan dan Klein
aangevuld en in haar denken een plaats ingeruimd voor de
seksualiteit. Dit zou inzichtelijker moeten maken waarom
de seksuele differentie de spil wordt waar omheen zich
later het oedipuscomplex kan ontwikkelen. Maar vervol-
gens maakt Lacan een extra wending, die aan zijn denken
een heel eigen karakter zal geven. De symbolisering van
het fallische gebeurt volgens hem niet eenvoudigweg
doordat het fallische beeld plaats maakt voor een minder
direct herkenbaar beeld. Symboliseren is niet zomaar het
vervangen van de fallus door scepters, revolvers en brand-
weerspuiten. Volgens Lacan wordt de wens om als het
ware samen te vallen met de fallus waarvan de moeder
houdt, ingeruild voor het verlangen erkend te worden als
apart individu met een eigen naam en een rol te spelen
binnen de culturele interacties van mensen onderling. In
het eigen lacaniaans jargon gesteld, betekent dit: de toetre-
ding tot de symbolische orde.

Nu wordt de uitdrukking ‘symbolische orde’ vaak erg
losjes gebruikt, met alle verwarring van dien. Twee zaken
worden vaak door elkaar gehaald: enerzijds het feit dat
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iedere vorm van spreken vooronderstelt dat je je overgeeft
aan een taalstructuur en anderzijds het feit dat een cultuur
geen som is van losse gebruiken maar een samenhangend,
gestructureerd geheel vormt. Als gevolg van deze verwar-
ring is een goedkoop moraliserend spreken in omloop
gekomen waarin het ‘respecteren van de symbolische orde’
begrepen wordt als de morele verplichting om een
bestaande maatschappelijke orde of een systeem van
geloofsuitspraken in hun integraliteit over te nemen. Zo
wordt Lacans denken niet alleen misbruikt om onder de
dekmantel van psychoanalyse te gaan preken, maar gaat
men ook voorbij aan wat zijn bijdrage zou kunnen zijn aan
de problematiek die ons hier interesseert, die van het gelo-
ven.

in  he t spoor van lacan:  antoon vergote

Op zichzelf genomen, openen de gedachten die Lacan in
de jaren vijftig ontwikkelde over de taal, nieuwe perspec-
tieven op de relatie tussen de geloofsdaad en de geloofsin-
houd. Spreken betekent voor het opgroeiende kind dat het
woorden belangrijk gaat vinden en bevrediging ontdekt in
het hanteren ervan. De taal komt tussen moederobject en
eigen lichaam te staan. Welnu – en hier vinden wij inder-
daad iets dat het hanteren van woorden grondig doet ver-
schillen van het spelen met plaatsvervangende voorstellin-
gen als scepters en revolvers – voor het hanteren van woor-
den is het nodig eerst de hele taalstructuur in de geest te
halen. Woorden hebben alleen betekenis omdat zij verwij-
zen naar andere woorden, en deze naar weer andere. De
klank van het woord ‘genade’ is bijvoorbeeld niet recht-
streeks verbonden met één aparte voorstelling. Wie via dit
woord wil komen tot een visualisering, komt inderdaad
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wel uit bij voorstellingen die lichamelijke ervaringen
oproepen – een bron of een zonnestraal bijvoorbeeld –
maar blijft duidelijk beseffen dat dit ‘slechts metaforen’
zijn. Lacan stelt dus dat het proces van symboliseren,
waardoor kinderen niet langer blijven vastkleven aan de
voorstelling de geliefde fallus te zijn van de moeder,
gebeurt door een sprong waarbij men de taalstructuur als
denkkader plaatst binnen het eigen ik. Het resultaat is dus
dat kinderen van woorden gaan houden, woorden die niet
verwijzen naar één welbepaalde voorstelling in de geest,
maar naar andere woorden, en die weer naar andere. Dit
gebeurt bijvoorbeeld in de ontelbare pogingen tot definitie
van ‘liefde is...’, zonder dat er één unieke voorstelling van
dé liefde met het woord te verbinden valt. Zo gaat het ook
in de religieuze taal.

Door zich te gaan hechten aan de taal, bewerken men-
sen dus in feite een breuk met de eerste, direct-lichame-
lijke ervaring en de primaire hechting, zowel aan het moe-
der-object als aan de voorstelling van de geïdealiseerde fal-
lus. Beginnen te spreken betekent bevrediging leren
vinden – ‘de libidinale energie stoppen’ – in het uitdrukken
van zichzelf, via een vrij vloeiend netwerk van naar elkaar
verwijzende woorden. Daaronder ligt natuurlijk wel iets
van primair-lichamelijke aard – het lichaam is uiteraard
niet weg! – maar het woord verwijst niet rechtstreeks naar
één welbepaalde lichamelijke ervaring. De argumenten
waarop Lacan zich bij deze theorievorming beroept, kun-
nen wij hier slechts noemen: het zijn de theorieën uit de
linguïstiek, vooral die van Roman Jakobson, en een analyse
van het taalgebruik van schizofrenen, die er niet in slagen
de woorden te gebruiken in hun naar elkaar verwijzend
verband, maar ze hanteren als afzonderlijke dingen. Voor
ons betoog hier is belangrijk dat er met het spreken een
breuk ontstaat met de eerste, directe, lichamelijke ervaring
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van het er-zijn. Er komt afstand, dat is inderdaad essenti-
eel, maar deze afstand vat Lacan op een heel andere wijze
op dan de analytici die over symboliseren en het creëren
van afstand spreken in het spoor van Melanie Klein.

Lacans opvattingen over de taal werden heel snel door
theologen opgepakt om de eigen aard van het religieuze
spreken te verhelderen. Belangrijk was Antoon Vergotes
werk over de interpretatie van de religieuze taal, merk-
waardig genoeg een werk dat niet in het Nederlands werd
vertaald.23 Daarin reflecteert hij op het vacuüm waarin de
katholieke theologie terecht is gekomen na de constate-
ring dat het verkeerd is geweest het geloof te willen grond-
vesten op de metafysica. Dat werkt niet meer. Zich wen-
den tot Paul Tillich of Rudolf Bultmann, zoals eind jaren
zestig tot begin jaren zeventig veel gebeurde, leek hem
evenmin een uitkomst te bieden, want bij deze auteurs
wordt de mens de maat van het religieuze.24 Het lijkt Ver-
gote veel adequater aan te sluiten bij ‘de tweede Heidegger,
de taalwetenschap, de psychoanalyse, de structuralistische
analyse van teksten, culturen en religies’.25 Daarmee zou
namelijk de mens in het vizier komen zoals deze is: niet
een in zichzelf berustende subjectiviteit, maar een wezen
dat ontstaat als het effect van cultuur en taal. Binnen dit
geheel aan invloeden waaruit het menselijke ‘ik’ ontstaat,
neemt het tot hem gerichte, goddelijke woord een bijzon-
dere, en voor de gelovige een uitmuntende plaats in.

De kerngedachte van de artikelen in Vergotes boek is
dus dat het goddelijke woord, evenmin als ieder ander
woord, is terug te brengen tot een aan dit woord vooraf-
gaande ervaring of voorstelling, die er zich rechtstreeks in
uitgedrukt zou hebben. Lacans schema over de relatie tus-
sen taal, onbewuste en lichamelijkheid wordt op het theo-
logische spreken toegepast. Vergote zelf beseft dat hij op
dit punt de zaken al te gemakkelijk met elkaar verbindt,
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maar verwijst voor een nadere bespreking van dit moge-
lijke gevaar naar later.26 Er is hem overigens vaak verweten
dat hij met een beroep op Lacan eigenlijk een barthiaanse
theologie van het Woord binnensmokkelt.27 Anderzijds
signaleert Vergote dat hij met de thema’s van lijden en ver-
lossing in het christendom geen raad weet,28 iets dat hij in
een later boek uitvoerig aan de orde stelt.29 Een voor dit
artikel prangende vraag blijft trouwens liggen: hoe valt
psychodynamisch het moment van reflectie te begrijpen
dat toch vaak volgt op het beluisteren van Gods woord? Er
zijn toch mensen die theologie bedrijven! Zo pleitte Ver-
gote er zelf voor het verlossende lijden uit de geloofsvoor-
stellingen te schrappen. Vandaar de vraag: zijn er psycho-
logische criteria voor een gezonde dan wel een ongezonde
theologiebeoefening?

Eigenlijk zou je het antwoord op deze vraag verwach-
ten in het meest bekende boek van Vergote, Bekentenis en
begeerte in de religie.30 Hierin schetst hij hoe de twee meest
voorkomende neurotische persoonlijkheidsstructuren, de
dwangneurotische en de hysterische, de religieuze bele-
ving kunnen tekenen. Het boek maakt indruk door zijn
haarscherpe tekening van beide problematieken, waarbij
onderstreept moet worden dat ‘neurotisch’, in Vergotes
psychoanalytische school, niet betekent: niet-normaal.
Normaliteit en abnormaliteit liggen aan de uiteinden van
een continuüm. Het is een kwestie van gradatie. Ook de
‘normale’ neurotische mens kan heel wat leren van dege-
nen die in hun persoonlijkheidsstructuur zijn doorgescho-
ten tot in het abnormale. Daarom kunnen wij volgens Ver-
gote bijvoorbeeld heel wat leren van Teresa van Avila, een
duidelijke hysterica. Wanneer iemand in zijn religieuze
leven zware neurotische trekken vertoont, komt de
authenticiteit van het religieuze karakter daarmee niet op
de helling te staan. Het theoretische model achter Vergo-
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religie aan de mens een aantal verhalen en voorstellingen
aanreikt, die door de betrokkene ‘libidineus bezet worden’,
zoals dat technisch heet.

Nu zou je een analyse verwachten van wat een gezonde
en ongezonde, dan wel echte of onechte wijze is om reli-
gieuze voorstellingen te bezetten. Dit des te meer omdat
het Vergotes stokpaardje is erop te wijzen dat Teresa van
Avila een heel intelligente vrouw was. Hoezeer zij ook in
haar hysterische persoonlijkheidsstructuur was doorge-
schoten, zij besefte heel goed wat er in haar omging. Hoe
komt dat besef tot stand en wat brengt het teweeg? Mis-
schien kunnen wij namelijk ook van Teresa leren hoe je
afstand neemt van je eigen geloof en erover kunt reflecte-
ren.31 Helaas gaat Vergote niet uitvoerig in op de vraag wat
een gezonde en ongezonde omgang met religieuze voor-
stellingen van elkaar onderscheidt. Wanneer hij dan toch
criteria aanreikt, zoekt hij deze niet binnen de dynamiek
van het geloven zelf. Zij hebben te maken met de wijze
waarop de betrokkenen hun dagelijks leven leiden: kunnen
zij werken, communiceren via de taal, liefhebben en genie-
ten?32 Je hunkert naar meer, want hier ligt de kern van de
problematiek van het geloven en van de mogelijke interac-
tie tussen fides quae en fides qua. In het licht van de theolo-
gische traditie zou je vragen verwachten als: hoe speelt
liefde hier binnen de geloofsdaad een rol? Kun je binnen
deze liefde verdere onderscheidingen aanbrengen? Welke
specifieke vormen van erotiek hebben hier hun aandeel in?
Hoe zit het met schuld? Je verwacht dus een ontrafeling
van de motieven die in hun onderlinge verwevenheid uit-
drukking vinden in de geloofsdaad. Ook zou je een analyse
verwachten van het reflexieve, theologische moment, dat
wil zeggen een analyse van de wijze waarop al deze motie-
ven – en dus niet enkel het cognitieve – een dynamiek stu-
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wen naar verheldering. Wat drijft een mens bij het geloven
naar zelfverstaan? En hoe drukt die drang zich uit, zowel
voor zichzelf als voor anderen? Wij staan in ieder geval ver
van de simplismen die de geloofsvoorstellingen als waar of
vals, als echt bestaand of illusoir rangeren.

Hoewel Vergote het grootste gedeelte van deze vragen
onopgelost laat, vind je toch deels een antwoord bij een
casus waar men meestal glimlachend aan voorbijgaat, zon-
der het theoretische belang ervan te onderkennen. Het
gaat om de ‘erotisch ingestelde mystieken’, in het bijzonder
Agnes Blanbekin.33 Deze vrome kloosterzuster was zo
geobsedeerd door de incarnatie en meer bepaald het
lichaam van Jezus, dat zij zich gekweld afvroeg wat er met
de voorhuid van het besneden Jezuskind gebeurd was.
Enig soelaas kreeg zij wel bij het idee dat bij de verrijzenis
ook zijn voorhuid tot nieuw leven was gewekt, maar hele-
maal gerust was zij toch niet. Toen kreeg zij een openba-
ring. Zij voelde op haar tong een zacht velletje, dat zij na
enige aarzeling schroomvol inslikte, waarna zich opnieuw
een zacht velletje op haar tong aandiende. De voorhuid
des Heren!

Daar waar veel lezers het hoofd zouden schudden met
een grijns van ‘dat gaat te ver’, siert het Vergote dat hij toe-
geeft bij deze casus geaarzeld te hebben. Is dat nu ware of
valse mystiek? Het feit dat de mystieke erotiek zich bij
Teresa van de voorstelling van penetratie bedient en bij
Blanbekin van die van de fellatio kan toch geen differenti-
ërend criterium zijn! Wat hem tot het besluit van patholo-
gie doet overhellen is dat er bij Blanbekin te weinig subli-
matie te vinden is. ‘Het erogene lichaam zwelgt in de lust
die erin uitgestort wordt en die voedsel geeft aan alle
afzonderlijke libidinale driften’.34 Het besluit valt dan in
weinig woorden. ‘Een verzieking van het religieuze gevoel
dus? Daarover is er geen twijfel.’ Waarom precies? vraagt
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de lezer zich af. Wat zijn de criteria? Maar in één ruk gaat
Vergote door: ‘Maar of dat nu ook een psychische verzie-
king inhoudt? Wij komen tot de slotsom dat het hier om
een perversie gaat; in het geval van neurose zouden we het
negatief ervan te zien hebben gekregen’.35

Het slot is wat abrupt en om dit alles in een coherent
theoretisch systeem bij elkaar te brengen, valt er nog een
hele weg af te leggen. Vergote beseft zeer goed dat het
begrip ‘sublimatie’ verder onderzocht moet worden, maar
in het enkele jaren later geschreven boek hierover, vinden
wij heel weinig over de toepassing van dit begrip op de
religie.36 Dit neemt niet weg dat Vergotes werk baanbre-
kend is geweest in de mate waarin hij met gedegen kennis
van theologie en kerkgeschiedenis ons een eerste zicht
heeft gegeven op de heel verschillende motieven die de
geloofsdaad in zijn omgang met geloofsinhoud kan bevat-
ten.

in  de ban van de overgangssfeer

Wanneer wij ons nu keren naar de Angelsaksische psycho-
analytische traditie en naar wat uit die hoek de gods-
dienstpsychologie heeft beïnvloed, stoten wij op de
begrippen ‘transitioneel object’ en ‘transitionele sfeer’ die
in 1971 werden ingevoerd door Donald Winnicott.37 Deze
analyticus is niet afkomstig uit de school van Klein maar
uit de ‘ego-psychologie’, die met de psychoanalytische the-
rapie een sterk ego tot stand wilde brengen. Hij heeft zich
eveneens gebogen over het proces waarbij het kind komt
tot de erkenning dat er buiten het eigen ik een losstaande,
objectieve werkelijkheid bestaat. Hij wees hierbij op een
volgens hem belangrijk overgangsstadium, waarin het
onderscheid tussen binnen en buiten stilaan contouren
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begint te krijgen: de ‘transitionele sfeer’ of overgangssfeer.
Daarin hebben fantasie en spel een belangrijk aandeel. De
overgang naar de erkenning van iets dat buiten het eigen ik
staat, mag namelijk het vertrouwen in dit ik niet ondermij-
nen. Dit betekent niet alleen dat de angst die vastzit aan
het verlies van de eerste symbiose, binnen aanvaardbare
proporties moet blijven, maar ook dat de agressie die het
kind bij dit verlies voelt opkomen, in zijn fantasie niet mag
leiden tot de vernietiging van het object, en daarmee van
de basiservaring van veiligheid.

De hechting aan een overgangsobject, waarvan de ted-
dybeer het meest bekende voorbeeld is, helpt het kind in
deze overgangsfase. Het overgangsobject symboliseert het
eerste object van hechting, de moeder zoals zij in eerste
instantie ervaren wordt, en vervangt haar als het ware
wanneer zij afwezig is. Het vrij plastische beeld van het
aan zijn vingers sabbelende kind dat een half vergaan ted-
dybeertje overal meesleept, is de typische illustratie van
deze theorie. Teddybeertjes mogen niet te schoon zijn,
moeten een goed herkenbare geur hebben en ook tegen
een stootje kunnen om de agressie van het kind te kunnen
verdragen. Dit laatste is namelijk even belangrijk als de
plaatsvervangende functie van het overgangsobject: het
mag geen angstige schuldervaring teweeg brengen wan-
neer het mishandeld wordt en het kind er met een afgerukt
oor, één oog en een bijna afgescheurde poot overal mee
ronddribbelt.

De in Nederland geboren godsdienstpsycholoog Paul
Pruyser heeft Winnicotts opvatting over de overgangssfeer
verder uitgewerkt, en het boek van Nel Jongsma-Tieleman
geeft een goed beeld van de manier waarop dit perspectief
tal van fenomenen uit de religieuze sfeer op nieuwe wijze
belicht.38 Evenals in het denken van Lacan, is het begrip
van het symbool hier van centrale betekenis. Dankzij het
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symboliseringsvermogen komt het kind los van zijn eerste
hechting. Ook in dit geval schept het symbool dus afstand,
zij het dat het hier zonder meer wordt opgevat als de
rechtstreekse vervanging van een ander object. De vraag
naar de onderlinge samenhang van symbolen in een sym-
bolische orde ontbreekt hier. De notie dat juist de kruisre-
ferenties die symbolen met elkaar onderhouden de beteke-
nis geven, komt niet ter sprake.

Niettemin is een aantal stellingen geponeerd die gods-
dienstpsychologen begroetten, en dat moet zijn redenen
hebben. Blijkbaar herkenden zij iets in de these dat de
overgangssfeer belangrijk is in de ontwikkeling van het
opgroeiende kind, en dat religie in deze sfeer thuishoort.
Het herinnert aan Friedrich Schleiermacher, die de religie
situeerde in een psychische laag die dieper ligt dan die van
denken en handelen, van dogmatiek en ethiek. Ook het
beeld van de beer zou je kunnen herinneren aan Schleier-
machers Über die Religion uit 1799, meer bepaald aan de
passage waarin hij spreekt over de sterrenhemel. In de
sterren beelden gaan onderscheiden, zoals de Grote en de
Kleine Beer, en zodoende contouren scheppen in het
mysterie van de kosmos, is mooi en legitiem. Wie echter
denkt dat deze beelden een reële samenhang uitdrukken
tussen een aantal sterren, gaat een dwaalweg op. Hetzelfde
geldt volgens Schleiermacher voor diegene die, uitgaande
van de verschillende godennamen waarmee wij het myste-
rie van het leven uitdrukken, wil komen tot een genealogie
van goden en een sluitend systeem van religieuze uitspra-
ken.39 Is het niet dezelfde bezorgdheid dat de religie in het
doordachte en gesystematiseerde verstrikt geraakt, die wij
terugvinden bij hen die haar in de overgangssfeer willen
houden?

De theorie over de overgangssfeer komt overigens nog
dichter bij Schleiermacher wanneer wij verder op deze



109

godsdienstpsychologische theorievorming ingaan. Zoals
volgens Schleiermacher het religieuze in een diepere
psychologische laag ligt dan wat zich nadien tot ethiek of
metafysica kan particulariseren, stelt deze psychologische
school dat men de overgangssfeer niet als een voorbijgaan-
de fase mag beschouwen. Zij blijft in ons aanwezig, ook na
het tot stand komen van de hogere psychische systemen
die wat buiten ons ligt als iets ‘anders’ kunnen erkennen.
Winnicott schrijft expliciet dat de overgangssfeer blijft
bestaan als een toevluchtsoord voor het individu, dat
steeds opnieuw verwikkeld raakt in het gevecht om exter-
ne en interne realiteit uiteen te houden en toch met elkaar
in verband te brengen.40 Wel voegt hij er meteen aan toe
dat hij met zijn gedachten over de overgangssfeer welis-
waar het ‘wezen van de illusie’ wil bestuderen en her-
waarderen, de plaats waar religie en kunst gedijen, maar
dat deze illusie tevens de poort van de waanzin kan zijn, in
het bijzonder wanneer men van andere mensen gaat eisen
dat zij deze illusie delen.41 Blijkbaar is er een balans nodig
tussen de overgangssfeer en de hogere psychische syste-
men. Misschien moet je zelfs verder gaan en stellen dat de
overgangssfeer door de hogere systemen geïntegreerd en
gereguleerd moet worden. Winnicott signaleert hier een
kwestie die vraagt om verdere verheldering. Inderdaad is
het de vraag of de aard van de overgangssfeer niet veran-
dert wanneer de hogere psychologische structuren tot
stand komen. Kan men deze sfeer overigens naderhand
nog rechtstreeks activeren zonder deze hogere structuren
aan te spreken?

Deze bedenking houdt meteen een kritische vraag in
aan het adres van Pruyser, die een nog grotere autonomie
aan de overgangssfeer lijkt te geven dan Winnicott. Deze
sfeer lijkt voor hem de wezenlijke te zijn. Dat komt duide-
lijk tot uiting in het schema waarin hij verschillende men-
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selijke functies in drie ontwikkelingsstadia naast elkaar
plaatst: de autistische wereld, de illusionaire wereld (d.i. de
overgangssfeer) en de realistische wereld:42

autistische wereld illusionaire wereld realistische wereld

ongeschoolde fantasie geschoolde fantasie zintuigelijke perceptie

almachtsdenken avontuurlijk denken realiteitstoetsing

uiterste grilligheid gestructureerde harde, niet te ontken-
verbeelding nen feiten

vrije associatie verbanden door ingevingen logische verbanden

onzegbare beelden verwoordbare beelden fysiek aanwijsbare 
referenties

hallucinatoire entiteiten gefantaseerde entiteiten feitelijke entiteiten
of gebeurtenissen of gebeurtenissen of gebeurtenissen

persoonlijke behoeften culturele behoeften feitelijke behoeften

symptomen symbolen tekens, indicaties

droom spel werk

steriliteit creativiteit vindingrijkheid

innerlijk object (imago) transcendentobject met extern object
het overgangsobject van 
het kind als voorloper
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In het begin van de opsomming lijkt er een progressieve
evolutie van het eerste naar het derde stadium geschetst te
worden. Bijna lijkt Auguste Comte aan het woord, met zijn
overgang van het religieuze naar het wetenschappelijke sta-
dium. In ieder geval is de tabel gericht op een psycholo-
gisch functioneren waarbij het technische denken en de
beheersing van de wereld centraal staan. Zintuiglijke per-
ceptie lijkt op het eerste gezicht toch beter dan fantasie,
ook al is deze geschoold, en realiteitstoetsing en het leggen
van logische verbanden vindt men doorgaans belangrijke
vaardigheden. Maar naarmate de tabel vordert, lijkt het
accent te verschuiven. De middenkolom wordt belangrij-
ker, of in ieder geval leuker en aantrekkelijker. Culturele
behoeften, symbolen, spel en creativiteit geven aan het
leven uiteindelijk meer kleur, zo niet meer zin, dan feite-
lijke behoeften, droge indicaties en werk! En dan, plotse-
ling, als laatste in de rij, vind je het transcendente object in
het midden tussen het innerlijke en het externe object, en
er wordt onderstreept dat dit transcendente object het
overgangsobject van het kind als voorloper heeft. Uiteinde-
lijk lijkt de middenkolom dus de echte waarden van het
leven uit te drukken. Hoe valt dit precies te begrijpen, en
hoe volgt deze uitspraak uit de opbouw van de gehele tabel?

Aan Pruyser zelf kunnen wij het niet meer vragen, want
deze overleed enkele jaren na het schrijven van deze tekst.
Het valt echter te vermoeden dat hij intuïtief eenzelfde
probleem heeft aangevoeld als Winnicott reeds signaleer-
de. Aan de ene kant wil hij de overgangssfeer niet opvatten
als een voorbijgaande fase, waarbij het onvolwassen is
daarin te blijven steken; dat zou de waarde van kunst en
religie naar beneden halen. Aan de andere kant lijkt hij te
beseffen dat onvolwassenheid en zelfs pathologie op de
loer liggen wanneer de religieuze verbeeldingswereld ver-
wordt tot een gesloten wereldje.



ve, vertrouwen, onderwerping, inzet, vrees, liefde, bewon-
dering. Er bestaan dus verschillende types van ‘geloven in’,
en over wat nu het type is dat het beste overeenkomt met
religieus geloof, valt volop te debatteren, en dat is ook
gebeurd. En aan de horizon verscheen de cruciale vraag:
wat is er eerst? De geloofsinhoud of de geloofsdaad? Die-
nen de verschillende voorstellingen uit de geloofsinhoud
om de geloofsdaad tot stand te brengen? Of is de geloofs-
daad eerst en komt de inhoud slechts in tweede instantie?

In de westerse traditie is de meest bekende controverse
die tussen reformatie en contrareformatie. Het ging daarin
om de vraag in welke mate angst mocht meespelen in de
geloofsdaad. Is het goed dat men gaat geloven omdat men
bang is, voor het oordeel of voor de hel bijvoorbeeld, of
moet de reden van het echte religieuze geloof hierin liggen
dat men geraakt wordt door Gods onvoorwaardelijke lief-
de voor de mens? Zoals bekend, reageerde Martin Luther
tegen de voorstelling van een straffende God die men
moest vrezen en voor wie men iedere zonde moest goed-
maken via biecht en voldoening, wat had geleid tot het
economisch erg rendabele systeem van de aflaten. Vandaar
dat Luther erop hamerde dat geloof essentieel bestond in
fiducia, een grondig vertrouwen in God, die de zonde van
de éne Adam door het offer van de éne Christus eens en
voor altijd had kwijtgescholden. Het concilie van Trente
bleef echter volhouden dat vrees toch een nuttige beweeg-
reden was om tot geloof te komen, ook al nam het een deel
van Luthers kritiek over door het bewust niet over de hel
te hebben en nadrukkelijk te stellen dat een zogenoemd
volmaakt berouw ook zonder de biecht voldoende was om
de band met God te herstellen.9

Het zou boeiend zijn de geschiedenis van deze theolo-
gische ideeën verder te volgen en meer bepaald de merk-
waardige wendingen die deze ondergingen. Je zou name-
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Wellicht moeten wij de tabel van Pruyser minder beschou-
wen als een uitleg dan als een poging om greep te krijgen
op het aparte karakter van de overgangssfeer zonder die
van de rest van de psychische ontwikkeling te isoleren. De
religie zou namelijk beladen kunnen worden met het beeld
van een Center Parcs, waar volwassenen weliswaar even uit
de stress van de vierentwintiguurseconomie kunnen
regresseren, maar waar het ergerlijk wordt wanneer de kin-
deren er de overhand krijgen. Dit is waarschijnlijk het
onopgeloste probleem dat zowel Winnicott als Pruyser
hebben aangevoeld, en dat om een meer uitgewerkte theo-
rievorming vraagt.

enkele kritische noten

Zolang je in Freuds spoor bleef, was de inbreng van de
psychoanalyse in de godsdienstpsychologie duidelijk: je
focuste op de ethiek en door het feit zelf dat je de onder-
liggende motieven van gehoorzaamheid en protest onder
woorden bracht, kwam er meer vrijheid in de relatie tussen
individu en gezagsfiguren. Freud onderkende in de religie
enkel haar ethische dimensie en wanneer andere dimen-
sies, zoals de fascinatie voor beelden en mystieke ervarin-
gen, zich aan hem opdrongen, ging hij ervoor op de loop.43

Hij bleef op het niveau van het oedipale en, wat onze vraag
betreft, bij de geloofsinhoud, dit laatste beperkt tot de
morele leer.

Het voordeel van theorieën zoals die van Vergote, Win-
nicott en Pruyser, is dat zij de aandacht hebben gevestigd
op de geloofsdaad en psychologische motieven hebben
aangegeven waarop deze zich kan enten. Daarbij zijn zij
ook ‘vriendelijker’ voor de gelovigen. De vraag is wel of zij
de specificiteit van het religieuze geloof en de redenen



waarom dit twijfel en controverse kan opwekken, niet
onder tafel geveegd hebben. Geven zij nog instrumenten
om de dynamiek die in het geloven vervat kan zijn, kritisch
te analyseren?

Vergote differentieert heel nauwkeurig verschillende
motieven, hoofdzakelijk van neurotische aard, die aan het
werk kunnen zijn wanneer een mens zich richt tot een
bestaand religieus discours. Hij houdt het echter bij het
religieuze discours zoals dit zich aandient. Hij stelt
nadrukkelijk dat het van buitenaf op de mens toekomt. Je
vraagt je af of eenzelfde analyse niet te maken zou vallen
wanneer je het gebruik van andere discoursen, bijvoor-
beeld het filosofische of het politieke, zou bestuderen.
Waarschijnlijk zou hij ‘ja’ zeggen, maar uit ervaring weet ik
dat hij weigert losse of vage vormen van religiositeit als
echte religiositeit te beschouwen. Alhoewel dit helemaal
niet uit zijn theorie volgt, herinner ik mij een heftig debat
met Axel Liégeois die het feit naar voren bracht dat heel
wat katholieken het niet meer zo nauw nemen met kerke-
lijke voorschriften en ook heel wat punten uit de geloofs-
leer terzijde schuiven, en zich toch nog katholiek noemen
en voelen. ‘Neen’, antwoordde hij kordaat, ‘dat zijn geen
katholieken’. Je hebt dus de indruk dat zijn op Lacan
gestoelde psychoanalyse hem weliswaar instrumenten
aanreikt om heel nauwkeurig motieven te ontleden die
spelen bij het zich bedienen van een religieus systeem,
maar niet om de evolutie te bestuderen die binnen het
geloofssysteem door de geloofsdaad wordt ingevoerd.
Lacans theorie van de symbolische orde verleidt hem tot
een autoritaire uitspraak over wat wel en wat niet echte
religie is.

Met deze strakke focus op de erkende religie maakt hij
van zijn psychoanalytische benadering niet alleen een nor-
merend verhaal – wat overigens niet ongewoon is in de
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Franse, lacaniaanse school – maar hij verwijdert daarbij uit
het blikveld de meer vage, losse en alternatieve vormen van
geloven die tegenwoordig juist in het oog springen en
waarmee wij dit artikel zijn begonnen. Het is namelijk de
vraag of deze geloofsdaden door dezelfde motieven
bepaald worden als deze die zich op een welomlijnde
geloofsinhoud richten. Wat in Vergotes optiek eveneens
ontbreekt is een analysemodel om te verklaren hoe en
waarom religieuze twijfel kan opkomen. Want twijfelen
aan je geloof is niet ongewoon, zeker wanneer het geloven
welomschreven geloofsvoorstellingen en leefregels tot
voorwerp neemt. Mystici vertellen soms over een duistere
nacht van de ziel waar zij doorheen moeten. Ook deze
dynamiek vraagt om verdere psychologische opheldering.

Via een heel andere weg komen wij bij analoge kritische
vragen in verband met Winnicott en Pruyser. Opvallend
in deze theorieën die het pre-oedipale centraal stellen, is
dat de religie een positieve rol toebedeeld krijgt via een
verwijzing naar de oorsprong en met gebruikmaking van
de psychologie van de hechting. Op zichzelf is hier een
belangrijk element terug te vinden van wat in de theologi-
sche discussie over het geloven centraal stond: dat geloven
essentieel een daad is en dat daarin het onvoorwaardelijk
vertrouwen in God de kern is. Deze godsdienstpsycholo-
gie heeft dus een belangrijk punt opgepakt uit wat, expli-
ciet en vaak impliciet, werd doorgegeven in de religieuze
mentaliteitsgeschiedenis. Maar wat is nu typisch religieus?
Dat is niet op te maken uit hun theorie. Verbeelding en
kunst vallen in de overgangsruimte niet minder te waarde-
ren dan religie. En al wat in deze overgangsruimte vervat
is, moeten wij koesteren, als die ruimte maar niet alles-
overheersend wordt en in pathologie uitmondt. Maar wat
je als religie bestempelt en wat niet, daar hebben zij het
niet over. Zij spreken weliswaar over het ‘transcendente’,
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maar dit lijkt minder een goed omschreven categorie te
zijn dan een term waarin de bestaande religies zich kunnen
vinden zonder dat men zich al teveel met hen moet inla-
ten. Daar waar wij in het begin van dit artikel uitgingen
van een kritiek op wie alleen op de geloofsinhoud let en
deze in simplistische oppositie plaatst met de ware, weten-
schappelijke kennis, staan wij hier voor een denkrichting
die de geloofsdaad zozeer centraal stelt, dat het lijkt alsof
die zich aan welk discours dan ook zou kunnen hechten.
Door een eenzijdige nadruk op de overgangssfeer heeft
men geen oog voor de dynamiek van het theologiseren als
iets dat door de geloofsdaad wordt voortgestuwd. Impli-
ciet doet men wat Vergote expliciet doet: de dogmatische
systemen hun eigen gang laten gaan.

Als wij nu terugkomen bij onze beginvraag, die van het
niet-dogmatische, vage geloof, het geloof van de ‘ietsisten’,
welke weg kunnen wij dan nu opgaan? Je kunt twee kanten
uit. Je kunt veronderstellen dat dit geloof een rest is van
het vroegere religieuze systeem waartoe deze gelovigen
behoorden en die zij niet helemaal achter zich willen of
kunnen laten. De vraag is wat zij precies willen behouden
en waarom. Want deze rest, die niet geseculariseerd raakt,
heeft blijkbaar consistentie. Ietsisten, sceptische gelovigen
en vage gelovigen protesteren terecht wanneer je hun zegt
dat zij ongelovigen zijn. Wanneer zij van katholieke huize
zijn, voelen zij zich opgelucht en vrij wanneer zij de vatica-
nisering van hun geloof achter zich gelaten hebben, maar
zij zien met afschuw de nieuwe ketterjagers komen die hen
zeggen: ‘Wij geloven zelf niet, maar als jullie wel geloven,
dan moeten jullie dit en dat geloven.’ Vreselijk. Maar over
dit vage geloof moet toch iets meer te zeggen vallen dan:
‘Daar zijn weer de madeleintjes van Proust’. Maar kom je
dan bij de kern van het geloof, bij zoiets als een religieuze
ervaring à l’état pur, of bij zoiets als niet-afbreekbaar afval,
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als het plastic dat onze oceanen vervuilt? Als het daarente-
gen geen rest is van een religieus systeem dat de betrokke-
ne heeft gekend, maar als het ware uit het niets is ontstaan,
dan kom je zeker uit bij de vraag van de religieuze erva-
ring. Blijkbaar bestaan er mensen die deze ervaring heb-
ben. En des te dringender zou een analyse van hun wijze
van geloven geboden zijn.

Om daar verder over te reflecteren is het interessant te
zien dat de psychoanalyse in haar eigen zoektocht naar de
diepste lagen van onze subjectiviteit stoot op lagen die niet
simpel in woorden gevat kunnen worden. Theorieën die
de eerste hechting centraal stellen lijken ons in eerste
instantie verder op weg te kunnen helpen. Het is merk-
waardig dat ook Lacan in zijn latere oeuvre die weg is
opgegaan. Onder de term ‘la chose’ duikt het eerste object,
het moederobject, ook bij hem op, maar hij vat het allesbe-
halve als idyllisch op. Het heeft een verontrustende, aan-
zuigende zijde, wat men ook in bepaalde vormen van
mystiek terugvindt.

Je moet hier echter meteen aan toevoegen: waar men bij
dit diepgravende analytische werk op stoot, mag je niet
zonder meer met de ‘echte’ kern van de religie gelijkstellen.
Je kunt niettemin de hypothese formuleren dat dit ook in
de religie tot de diepste lagen behoort. Om het terecht als
een kern van het religieuze te kunnen aanwijzen, heb je
echter méér nodig: door de culturele context aangeboden
vormen – hier komen wij aan het noodzakelijke aandeel
van de sociologie – maar ook andere diepe, psychologische
motieven die niet met de hechtingspsychologie samenval-
len. Het aanvoelen van die motieven zit wellicht in woor-
den als ‘zingeving’ en ‘levensbeschouwing’. Ongetwijfeld,
deze woorden dienen vaak om stiekem de oude religie
weer binnen te smokkelen, en over hun vaagheid en het
onvermogen om ze te definiëren wordt vaak gegniffeld,
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maar het is wellicht niet zonder reden dat er geen heldere
definitie van te geven valt. Zij verwijzen naar een duistere
psychologische laag die aan de woorden vooraf gaat en
waarin de verwondering en de zelfreflectie hun oorsprong
hebben.

De verdere ontwikkeling van deze motieven vinden wij
in een psychologische dimensie van het religieuze waar
men in de godsdienstpsychologie vaak aan voorbijgaat: de
twijfel. Religie doet mensen zoeken, zaken in vraag stel-
len, en niet voor niets hebben de enquêteformulieren van
Batson de ‘quest’ dimensie centraal gesteld.44 Daar gaat
het echter om bewust zoeken en existentiële vraagstelling,
waar het in onze hypothese gaat om de diepere grondtoon
die het subject ondersteunt en die het met rustig welbeha-
gen vervult wanneer het zich in staat voelt verwondering
te beleven en vragen te stellen. Natuurlijk, het bewuste en
systematische zoeken volgt daar wel uit: in het spoor van
het geloven kunnen hele theologische bouwwerken verrij-
zen, dogmatische systemen, theologische faculteiten, die
vervolgens weer ter discussie worden gesteld. Ook kunst
kan hieruit voorkomen, en soms is die even pakkend en
kritisch als religieuze denkbeelden. Maar onderhuids
speelt de diepe ervaring mee van een subject dat niet alleen
heimwee heeft naar de gelukzaligheid van zijn fusionele
eenheid, maar zich ook goed voelt als een zich verwonde-
rend subject. En deze grondtoon van het geloven wordt
door parakritisch gelovigen en ietsisten van allerlei slag
gekoesterd. Zij geloven dus wel degelijk, zij stellen de fun-
damentele geloofsdaad en wel zo diepgaand dat zij de
geloofsinhoud relativeren. Zonder het cultiveren van deze
gelovige grondtoon is er overigens geen gezonde maar
alleen verkrampte theologiebeoefening mogelijk.

Wat wij in de godsdienstpsychologie missen, zowel in
de hier besproken psychoanalytische richtingen als ook
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daarbuiten, is een psychologie van het theologiseren. Bui-
ten een psychologie gericht op het bijbelonderzoek vanuit
de ‘reader respons’, bestaat er weinig.45 Wat gebeurt er in
de geesten van individuen die zichzelf afvragen of zij
terecht of onterecht geloven en hun geloofsinhoud op een
rij proberen te krijgen? Wij missen een psychologische
benadering van het theologiseren. Ieder jaar nodig ik een
collega van een andere faculteit uit die experimenteel erop
gericht is om zijn enquêteformulieren door onze studen-
ten te laten invullen. Onze studenten leren er veel mee, de
collega niet. Het is namelijk reeds lang geweten dat theo-
logiestudenten niet representatief zijn voor gewone men-
sen. Hun scores zijn heel anders. Je kunt er dus niets mee
doen als je het geloof wilt meten.

Maar is het geen psychologisch onderzoek waard naar
dat wie zijn geloofsinhoud gaat bestuderen anders gaat
geloven? Dat zijn geloofsdaad er anders door wordt? En
wie weet: beter? En misschien is de twijfel, het zoeken, het
relativeren een toegang tot een minder bekende mystiek,
niet die van de liefde maar van de twijfel. Het kan wellicht
ook een opstapje tot het geloof zijn, om Kuiterts woorden
te gebruiken. Geen radeloze, angstige twijfel, maar de
rustige basiservaring die de twijfel mogelijk maakt; het
vertrouwvolle geloven van ‘Ik twijfel, dus ik ben’.
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