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Ten geleide
Tijdens het schrijven van dit boek heb ik mij voortdurend afgevraagd waarin ik nu precies geõÈnteresseerd ben en wat mij drijft.
Dat is lange tijd onduidelijk gebleven en het bleef spannend waar
ik met mijn onderwerp zou uitkomen. Het is een heel proces geworden en dat was op zichzelf al bijzonder de moeite waard. Vanuit die achtergrond wil ik de lezer eerder uitnodigen dat proces zelf
ook aan te gaan dan hem1 vooraf de opzet en uitkomst te vertellen,
zoals dat in academische boeken gebruikelijk is. De afloop zou
voor verschillende lezers wel eens heel verschillend kunnen zijn en
een andere dan de mijne.
Uit de begintijd van het schrijven van dit boek herinner ik mij dat
ik ineens wist dat het over de relatie tussen `psychologie' en religie'
zou moeten gaan. Dit zijn twee verwarrende begrippen, want zij
hebben uiteenlopende betekenissen die heel verschillende gevoelens oproepen. Dat geldt in het bijzonder voor `religie', een woord
dat door zijn kerkelijke en godsdienstige connotatie omgeven is
met vooroordelen en taboes. Ik wilde echter niet zozeer schrijven
over religie in de kerkelijke zin van het woord, maar eerder over
`het religieuze', datgene wat tegenwoordig wel wordt aangeduid
met `het spirituele'.
Eenzelfde onduidelijkheid geldt voor de term `psychologie'. In het
normale spraakgebruik wordt daar meestal niet de academische of
experimentele psychologie mee bedoeld maar eerder de populaire
of gepopulariseerde psychologie en de psychotherapie. De psychologie in deze zin is, als maatschappelijk en cultuurhistorisch verschijnsel, onmiskenbaar van grote invloed geweest (en is dat nog
steeds) op de manier waarop wij moderne mensen in het leven
staan, op hoe wij tegen onszelf en anderen aankijken en op wat
we belangrijk vinden. We kunnen rustig stellen dat de `psychologische (of psychotherapeutische) cultuur' waarvan men in dit verband wel spreekt een soort modern zingevingssysteem is. Ik was
vooral geõÈnteresseerd in deze ruime en populaire betekenis van
`psychologie', een betekenis die door vertegenwoordigers van de
academische psychologie juist wordt bestreden. De verwarring tussen beide betekenissen bracht mij er in een later stadium toch toe
om `psychologie' te vervangen door `psychotherapie', omdat die
term nog het meest in de buurt komt van de populaire invulling
1

Ter wille van de leesbaarheid zal in dit boek zowel naar de therapeut als naar de
clieÈnt slechts in mannelijke vorm verwezen worden.
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die niet-psychologen doorgaans aan het begrip geven.
Dat besluit had natuurlijk ook te maken met mijn beroep van psychotherapeut en met de twee eerdere boeken die ik in dat verband
heb geschreven: Psychotherapie: Het bos en de bomen (1991) en Persoonsgerichte psychotherapie (1997). In het eerste boek, een algemene
beschrijving van de psychotherapie, was ik in navolging van Jung
tot de conclusie gekomen dat er twee grondmodellen van psychotherapie zijn: `de kleine' en `de grote' (in mijn termen: de klachtgerichte en de persoonsgerichte). Daarbij liet ik er geen twijfel over
bestaan dat de persoonsgerichte de echte psychotherapie was. Vervolgens kan men zich afvragen wat dan wel het eigene is van persoonsgerichte psychotherapie; daarover ging het tweede boek. De
vraagstelling riep echter onmiddellijk een tweede vraag op, namelijk hoe psychotherapie zich verhoudt tot wetenschap. Is psychotherapie een wetenschap, vroeg ik mij af, en zo niet wat is zij dan
weÂl? Het antwoord dat dan vaak gegeven wordt, dat psychotherapie
een soort religie of (bij)geloof is, maakt het onderwerp `psychotherapie en religie' ± en een derde boek ± onvermijdelijk. Achteraf gezien waren deze vragen zoal niet expliciet dan toch wel impliciet in
de twee vorige boeken al aanwezig en in die zin vormen de drie
een soort vervolgverhaal of drieluik: de twee voorafgaande boeken
waren niet af zonder een derde.
Mijn boeken zijn allemaal autobiografisch, al zou je dat op het eerste gezicht niet zeggen. Ze zijn een neerslag van mijn eigen ontwikkeling en ervaringen als persoon, als praktiserend psychotherapeut, als onderzoeker en als docent. Het grootste gedeelte van mijn
leven heb ik geworsteld met achtereenvolgens religie, wetenschap
en psychotherapie. Ik ken ze alledrie van binnenuit, heb ze diepgaand bestudeerd en heb de praktijk ervan zelf beoefend. Het voordeel daarvan is dat ik uit eigen ervaring weet wat er in die sectoren
omgaat. Ik heb me ermee geõÈdentificeerd en ik heb me ermee verbonden gevoeld. Tegelijkertijd heb ik ermee en ertegen gevochten
en soms ermee gebroken. Dat laatste geldt met name voor religie.
Vanuit een levensloopperspectief kan mijn interesse in het onderwerp van dit boek dan ook verklaard worden door heimwee naar
het verleden: hoe vaak heb ik niet betreurd dat ik indertijd niet
voor godsdienstpsychologie heb gekozen maar voor de experimentele psychologie. Wil ik deze gemiste kans alsnog goedmaken? Of
gaat het heimwee dieper en wil ik terug naar de harde kern van religie (`de waarheid en de liefde') die ik aan het einde van mijn se-
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minarietijd heb ontdekt en die uiteindelijk meer indruk op mij
heeft gemaakt dan de hele academische psychologie? Ik denk nu te
weten dat dat voor mij een belangrijke drijfveer is gebleven. Het
gaat om het afmaken van iets dat nog onvoltooid was.
Er is ook een neurotische variant van deze laatste mogelijkheid
denkbaar, namelijk dat ik ondanks alles toch geen afscheid kan nemen van het romantische wereldbeeld dat mij door de religie is
voorgehouden. Het zou kunnen dat het grote, door niets te vervullen verlangen blijft bestaan en dat ik niet in staat ben gebleken
met de beperkingen van mijzelf en deze wereld te leven. Oek de
Jong (1997) heeft hierover in zijn boek Een man die in de toekomst
springt behartenswaardige dingen geschreven. De man die in de
toekomst springt, Paul van Ostaijen, is degene die werkelijk durft
te breken met ons diepgewortelde verlangen naar een absolute en
transcendente werkelijkheid buiten onszelf en buiten deze wereld,
en die genoegen weet te nemen met het ondermaanse. Al valt de
neurotische variant zeker niet uit te sluiten, toch ben ik er al snel
achter gekomen dat zo'n ommekeer nog niet betekent dat ons verlangen naar het absolute meteen als neurotisch of irrationeel van
de hand gewezen moet worden, weÂl dat het neurotische van het
echte verlangen moet worden gescheiden en dat de vindplaats niet
`in den hoge', maar hier op aarde is. Ik ben er geleidelijk aan van
overtuigd geraakt dat wij op die manier zelfs een stap verder komen op onze zoektocht, al wordt die er zeker niet gemakkelijker
door.
Ik ben in het verleden zeker geraakt door de essentie (de harde
kern) van religie, evenals, later, door die van wetenschap en psychotherapie. Hoe die drie zich tot elkaar verhouden is het hoofdbestanddeel van dit boek. Daar gaat het mij om. Ik ben niet alleen op
zoek naar het wezenlijke van religie, wetenschap en psychotherapie, maar ook naar hoe de harde kernen van deze drie zich tot elkaar verhouden. Het maakt mij niet zo veel uit waartoe dit onderwerp gerekend wordt, tot de psychologie, de psychotherapie, de religie of de theologie, de filosofie of nog iets anders.
Maar wat is de harde kern en wie maakt dat uit? De harde kern is
zoiets als de essentie, het wezen dat de tand des tijds doorstaat,
datgene wat van alle tijden en culturen is, en er moet heel wat
franje weggewerkt worden om ertoe door te dringen. Omdat niet
iedereen het erover eens is wat kaf en wat koren is, ontstaan de
eerdergenoemde definitieproblemen. Als psychotherapeut denk ik
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ondertussen zeker te weten dat psychotherapie aan religie heel wat
toe te voegen heeft en ik vermoed dat het omgekeerde ook het geval is, al ben ik daar minder zeker van. Ik ben er ook van overtuigd
dat wetenschap en religie elkaar niet kunnen missen en dat de psychotherapie in de bevoorrechte positie verkeert dat zij zich uit beide
bronnen laat voeden. Stiekem veronderstel ik toch dat de een zonder de beide andere armer is dan samen met die andere, ook al
hebben ze alle drie nogal wat kaf onder het koren en is het een
hele klus om dat te scheiden.
Wat ik in dit verband een fascinerende gedachte vind, is de mogelijkheid dat de een de ander opvolgt of de functies ervan geheel of
gedeeltelijk gaat overnemen. Toegespitst op psychotherapie, waar
dit boek toch vooral over zal gaan, houdt dit in dat het niet zo gek
is om te denken dat deze de functies van religie geheel of gedeeltelijk zal overnemen en dat zelfs nu al feitelijk doet. Die gedachte is
zeker niet nieuw. Van tijd tot tijd is geopperd, onder andere door
Jung, dat de zetel van het religieuze niet langer in den hoge, maar
in de diepte, namelijk in het onbewuste, `de psychologie' dus, gezocht moet worden. Fraaie en interessante uitdrukkingen als `psychologisering van de religie' en `sacralisering van de psychologie'
(zie bijvoorbeeld: Hanegraaff, 1996) suggereren dat er inderdaad
een toenadering tussen beide plaatsvindt, maar het blijft een moeilijke kwestie. Als er al van zo'n toenadering sprake zou zijn, dan
toch in ieder geval niet tussen de officieÈle vertegenwoordigers van
de psychologie ± de academische psychologie ± en de officieÈle vertegenwoordigers van de georganiseerde religie.
Toenadering is eerder te verwachten tussen dissidente varianten: de
psychotherapie en `religies zonder kerk, God of hiernamaals'. De
vraag luidt dan of psychotherapie de `nieuwe religie' is en psychotherapeuten `seculiere priesters'. Deze vraag klinkt ongetwijfeld nogal
vreemd, met de gebruikelijke omschrijvingen van psychotherapie en
religie in gedachten. Maar als we het over beider harde kern hebben,
is zij bijzonder boeiend en relevant.
Dit laatste zal zeker het geval zijn binnen een positieve benadering
van het proces dat als `secularisering' wordt aangeduid. Secularisering, een buitengewoon boeiend proces dat ik persoonlijk heb doorgemaakt, laat zich het simpelst omschrijven als: `het verdwijnen
van God'. Dat zien wij thans op alle gebieden des levens, niet alleen op dat van de techniek en de wetenschap, maar evenzeer op
het gebied van de politiek, de opvoeding, de ethiek en `de laatste
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vragen' die traditioneel het exclusieve terrein van de religie waren.
De moderne mens is autonoom geworden, maakt zelf uit wat de
zin is van het leven, wat goed of slecht is en wat het leven waardevol maakt. Dat wil zeker niet zeggen dat er geen gevoel meer is
voor het mysterie van het bestaan, maar onze onwetendheid wordt
niet langer opgevuld met religieuze begrippen als `God', `hiernamaals' en dergelijke. We moeten op eigen kracht zien klaar te komen met geweld, lijden en dood. Religieuze antwoorden worden
door steeds meer mensen als doekjes voor het bloeden beschouwd
en we kunnen met recht stellen dat we thans leven in het postreligieuze tijdperk. Secularisering betekent ook dat we het van dit leven moeten hebben en niet van een ander leven in de toekomst.
Het antwoord op de oude catechismusvraag: `Waartoe zijn wij op
aarde?' lijkt niet langer te luiden: `Om God te dienen en daardoor
hier en in het hiernamaals gelukkig te zijn', maar eenvoudig: `Om
onszelf en anderen te dienen en daardoor hier op aarde gelukkig te
zijn'.
Wat ik altijd een intrigerend neveneffect van de secularisering heb
gevonden is het werk van theologen, godsdienstwetenschappers en
anderen die, met volledig serieus nemen van het seculariseringsproces, op zoek zijn gegaan naar het wezenlijke van religie. Daartoe was een verregaande ontmythologisering nodig, die soms zo
ver ging dat er theologen op het toneel verschenen die niet langer
in God of het hiernamaals geloofden. Ik ben benieuwd waar deze
theologen, die bekend zijn geworden als de beweging van de Godis-dood-theologie, uitkomen, wat de harde kern is die zij overhouden en of die harde kern lijkt op die van psychotherapie. In dit verband ben ik steeds gegrepen geweest door het werk van de Duitse
theoloog Dietrich Bonhoeffer. Vanuit de gevangenis in nazi-Duitsland schreef hij zijn vermaarde gevangenisbrieven waarin hij zich
bezighield met de vraag wat uiteindelijk de consequenties zouden
zijn van de radicale secularisering die hij in snel tempo om zich
heen zag plaats grijpen. In een postuum verschenen bundeling van
deze gevangenisbrieven, getiteld Widerstand und Ergebung (1951),
vraagt Bonhoeffer zich af hoe het christelijk geloof `niet-religieus',
`wereldlijk' en `diesseitig' geõÈnterpreteerd en verkondigd kan worden.
Helaas hebben wij door zijn vroege dood (hij werd kort voor de bevrijding door de nazi's op veertigjarige leeftijd vermoord) zijn antwoord op die vraag maar zeer gedeeltelijk mogen horen, maar dat
maakt de vraag er niet minder interessant om.
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Het antwoord gaat misschien in de richting van wat Bruno-Paul De
Roeck (1990) tot uitdrukking brengt in de titel van zijn boek Een
goddeloze gelovige en aan de orde wordt gesteld door de vraag van
Jan Glastra van Loon (1993): `Hoe gelovig kunnen wij zijn?'. Het
gaat om de vraag waarin wij moderne mensen na de dood van
God, na de complete ontmythologisering en onttovering van mens
en wereld, nog kunnen geloven en waar wij dat geloof op zouden
moeten baseren. Die vraag geldt voor psychotherapeuten al evenzeer als voor andere professionals en voor iedereen die bewust zin
aan zijn leven probeert te geven. In dit verband heb ik mij ook geÈõnspireerd gevoeld door de opvattingen van mijn Britse collega
Brian Thorne (1991) die, zich realiserend dat `Gods wegen onnaspeurlijk zijn', veronderstelt dat in het werk van Carl Rogers de moderne vormgeving van het aloude evangelie is terug te vinden. Ook
voor diegenen zoals ik, die niet gelovig zijn, kan het een interessante gedachte blijven dat een bepaald psychotherapeutisch systeem
in essentie dezelfde inhoud en functie heeft als religie vroeger had.
Moderne godsdienstpsychologen spreken in dit verband wel over de
`functionele equivalentie' tussen psychotherapie en religie. Of dat
nu door God of door maatschappelijke en culturele krachten wordt
veroorzaakt, doet in dit verband niet ter zake. Ook als je niet in
God of in het hiernamaals gelooft kun je de mening zijn toegedaan
dat psychologie of psychotherapie min of meer dezelfde functie vervullen als religie vroeger en in dat opzicht als gelijkwaardige partners functioneren op onze huidige markt van welzijn en geluk.
Het werk van Thorne inspireerde mij in ieder geval tot een toespitsing van mijn interesse in de richting van de vraag of psychotherapeuten gedoemd of geroepen zijn de taak van predikanten en priesters op hun eigen manier over te nemen. Het bracht mij er verder
toe een andere inspiratiebron voor mijn werk, de persoonsgerichte
benadering van Carl Rogers, actief in dit project te betrekken. Had
Rogers inderdaad, zo begon ik mij serieus af te vragen, primair
een soort levensbeschouwing gebracht, zoals hij zelf in de laatste
fase van zijn ontwikkeling met kracht begon te stellen?
Al schrijvende werd mij duidelijk waar dit boeiende project uiteindelijk zo ongeveer ging uitkomen en was het resultaat voor mijzelf
alleszins bevredigend. Dat neemt niet weg dat ik bij tijd en wijle
een zwaar hoofd had in deze hele onderneming en dat ik me soms
in gemoede afvroeg waar ik in godsnaam mee bezig was.
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