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Vorig jaar stond in het wetenschap/religie-debat een exacte wetenschap centraal. Dit jaar
ging het om de toepassing van een menswetenschap: de psychotherapie.
Martin van Kalmthout is universitair hoofddocent klinische psychologie en
persoonlijkheidsleer aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen, tevens vrijgevestigd
psychotherapeut.
Hij behandelt de interessante vraag wat nu eigenlijk de essentie van psychotherapie is,
meer in het bijzonder of zij gezien moet worden als een vorm van toegepaste
natuurwetenschap, dan wel als een vorm van religie.
Zijn stelling is dat psychotherapie het midden houdt tussen wetenschap en religie en hij
bespreekt deze stelling aan de hand van de volgende onderwerpen: het spanningsveld
tussen psychotherapie en wetenschap; de gespannen relatie tussen psychotherapie en
religie; de secularisering, de individualisering en de psychologisering van onze cultuur;
wetenschap als de nieuwe religie; pseudo-wetenschap en pseudo-religie; religie zonder
God; persoonlijke religie en georganiseerde religie; psychotherapie en zingeving.
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INLEIDING
Als psychotherapeut vraag ik mij al jaren af wat nu eigenlijk verstaan moet worden onder
psychotherapie (zie bijvoorbeeld: van Kalmthout, 1991; 1997; 2000). Hierbij is de vraag
naar de doelstellingen van psychotherapie cruciaal. Deze bepalen immers wat het domein is
van de psychotherapie: of deze deel is van het medische, het psychologische, het wijsgeriglevensbeschouwelijke, of het religieus-spirituele domein. Afhankelijk van het antwoord op
die vraag, zal men bijvoorbeeld stellen dat de psychotherapie geen behandelmethode voor
psychiatrisch gedefinieerde stoornissen is, maar op veel bredere doelstellingen is gericht en
onvermijdelijk ook gaat over zingevingsvragen en het goede leven. In dat geval is de
veronderstelling dat psychotherapie een modern zingevings-systeem is en dat
psychotherapeuten de nieuwe geestelijke (bege)leiders zijn nog niet zo dwaas. Wanneer
men psychotherapie echter omschrijft als 'de behandeling van psychiatrische stoornissen'
klinkt dat nogal vreemd. Deze laatste omschrijving definieert psychotherapie in feite immers
als een medische verrichting.
Persoonlijk heb ik me altijd aangetrokken gevoeld tot opvattingen die psychotherapie zien
als een moderne variant van een fenomeen dat zo oud is als de mensheid. Deze benadering
is met name door de Amerikaanse psychiater Jerome Frank verwoord in zijn beroemde boek
Persuasion and Healing (1961). Om de psychotherapie in die lijn te kunnen zien, vraagt het
nodige abstractievermogen. Het veronderstelt dat je erin slaagt de harde kern van de
hedendaagse psychotherapie en die van de benaderingen van onze voorgangers te isoleren
en van alle franje te ontdoen. Dat is voor de op afstand toekijkende onderzoeker misschien
gemakkelijker dan voor de praktiserende psychotherapeut die er midden in zit. Wat deze
toeschouwer zou kunnen opvallen is dat de structuur van de psychotherapie iets heeft wat
van alle tijden is. Er is een soort 'genezer' die een officiële functie bekleedt ten dienste van
mensen die in nood zijn en om hulp vragen. De genezer heeft zijn 'referentiekader', dat
over de hele geschiedenis gezien een mengsel is van magie, filosofie, geneeskunde, religie,
psychologie en (recentelijk) wetenschap. Zijn of haar therapeutische handelingen komen uit
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dit referentiekader voort en wisselen al naar gelang de referentiekaders onder invloed van
maatschappelijke omstandigheden, de cultuur en de aard van de problemen een andere
inhoud krijgen. Soms is de inhoud van die referentiekaders puur magisch, dan weer meer
psychologisch of filosofisch van aard, soms uitgesproken religieus en in onze tijd
wetenschappelijk. Dat maakt de inhoud ervan betrekkelijk en moet ons manen tot
voorzichtigheid als het gaat om de vraag wat wel of niet tot de harde kern van de
psychotherapie behoort. Wat er in ieder geval wél toe behoort is de aanwezigheid van een
referentiekader en het feit dat er van daaruit iets gedaan wordt dat therapeutisch blijkt te
werken.
Het voordeel van bovenstaande benadering van psychotherapie is wel dat het hierdoor
gemakkelijker wordt voor ons hedendaagse psychotherapeuten onszelf te zien als opvolgers
van een lange stoet 'genezers': sjamanen, Oosterse goeroes, Grieks-Romeinse filosofen,
Joodse wijzen uit de mystieke en wijsheidstraditie, exorcisten en hypnotiseurs en,
dichterbij, priesters en dominees. Daardoor is het voor ons wellicht ook mogelijk opener te
staan voor niet eerder vermoede invullingen en functies van ons beroep van
psychotherapeut.
Mijn interesse in dat laatste is ook ingegeven door mijn werk als praktiserend
psychotherapeut. Ik heb daar gemerkt dat de wetenschap een te beperkte inspiratiebron is
voor het werk dat wij doen. Wij psychotherapeuten zijn in een positie terecht gekomen
waarin wij in toenemende mate geconfronteerd worden met de grote levensvragen, in het
bijzonder met de praktische vraag hoe het leven het beste geleefd kan worden. Van de ene
kant geloof ik dat psychotherapeuten voor die vragen heel goed uitgerust zijn, van de
andere kant denk ik dat er ook veel ontbreekt. De sterke kant van de psychotherapie is dat
ze praktisch en concreet is, in plaats van theoretisch en beschouwend. Van de andere kant
denk ik (en dat is de keerzijde van haar kracht) dat ze vaak te oppervlakkig is en te beperkt
in haar doelstellingen. Wij psychotherapeuten hebben in feite veel impliciete overtuigingen,
waarden en normen, opvattingen over wat goed en slecht is. We hebben ook zeker een
bepaalde levens- en mensbeschouwing. Door de praktische gerichtheid is deze echter
weinig expliciet gemaakt.
Waar ik in deze verhandeling op uit ben is te bezien welke rol de psychotherapie nu en in de
toekomst te spelen heeft in het aloude domein van de grote levensvragen, nu door de
secularisatie, de individualisering en de psychologisering van onze cultuur, de traditionele
zingevingssystemen hun rol niet langer naar bevrediging lijken te kunnen vervullen. Dat
vraagt niet alleen om een herbezinning op de functie van de psychotherapie, maar ook op
de reikwijdte ervan. Wat zijn de latente mogelijkheden van de psychotherapie om, als een
van de moderne zingevingssystemen, een specifieke bijdrage te leveren aan de aloude
levensvragen? Daarin zou zeker een fris toekomstperspectief voor de psychotherapie
gelegen kunnen zijn, met wellicht radicale en opwindende consequenties voor haar
zelfconcept en verdere ontwikkeling. Voor een goed begrip van deze aanpak is het van meet
af aan noodzakelijk te beseffen dat het woord zin of zingeving door mij breed wordt
opgevat. Ik kan mij voor mijn doel goed vinden in de definitie die Meerten Ter Borg (2000,
p. 8) van dit onduidelijke begrip geeft: 'Zingeving is niets meer dan alles wat we tegen
komen in een zodanig kader plaatsen, dat we er raad mee weten'. Dat is zeker een
omschrijving welke past op het werk dat psychotherapeuten doen. Ter Borg merkt terecht
op dat mensen dit altijd gedaan hebben en dat ook zullen blijven doen als de kerken en de
religie zouden zijn verdwenen. De term zingeving en zingevingssysteem vallen dus niet
samen met respectievelijk religie of spiritualiteit en kerken of godsdiensten (wat vaak
gedacht wordt). Religie is slechts één van de vele zingevingssystemen.
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DE IDENTITEIT VAN DE PSYCHOTHERAPIE
"Ten tijde van Freud kwam de modale patiënt op consultatie met neurotische d.w.z.
seksuele symptomen; vandaag de dag komt de modale patiënt op consultatie met zijn ziel
onder zijn arm, en legt hij zijn volledig bestaan als een probleem voor aan de therapeut." 1
Dat is ook mijn ervaring als praktiserend psychotherapeut en de vraag is hoe wij
psychotherapeuten met dit appèl om moeten of willen gaan. Hiermee raken wij direkt aan
de identiteit van de psychotherapie. De trend in de huidige GGZ is om zich te richten op een
duidelijk omschreven klacht, bij voorkeur gedefiniëerd in termen van de officiële
psychiatrische classificatie van stoornissen, de DSM. Deze klacht dient volgens een vast
protocol behandeld te worden. Wat men ook van deze trend moge vinden en wat ook de
redenen en argumenten ervoor zijn, het is duidelijk dat er binnen zo'n benadering weinig of
geen ruimte is voor de 'ziel' van de cliënt en zeker niet voor zijn 'volledig bestaan'. Deze
blijven welbewust buiten beschouwing en de cliënt neemt die weer onder zijn arm mee naar
huis of gaat ermee naar andere hulpverleners. Nu twijfel ik er niet aan dat sommige
cliënten goed geholpen zijn met deze benadering, maar dat is hier niet het punt. Persoonlijk
heb ik er geen moeite mee om het appèl dat in bovengenoemd citaat beschreven wordt,
serieus te nemen en bovendien vind ik dat dit beter past binnen wat doorgaans onder
psychotherapie wordt verstaan. Dat wil niet zeggen dat wij alles wat de cliënt aan ons
vraagt moeten doen of alles wat cliënten verwachten kunnen bieden, maar wel dat wij zijn
of haar vraag serieus moeten nemen en er vanuit de specifieke invalshoek van de
psychotherapie op in dienen te gaan. Daarbij word ik geholpen door de overtuiging dat wij
psychotherapeuten de laatsten zijn in een lange stoet van genezers en dat ik eerder werk
vanuit een praktische levensfilosofie dan vanuit een wetenschappelijke technologie. Dit
geeft mij een ruim kader om de levensproblemen van mijn cliënten te benaderen en mij niet
te snel te verbergen achter 'professionele' en 'wetenschappelijke' beperkingen. Ik voel mij
in dit kader zeer wel op mijn gemak en heb er plezier in steeds weer opnieuw te ontdekken
wat psychotherapie in onze tijd inhoudt en waardoor ons vak het beste kan worden gevoed.
Ik voel me absoluut niet thuis in de beperkingen die ons tegenwoordig worden opgelegd en
betreur het dat het vak steeds meer dreigt te worden verengd tot een psychiatrische dan
wel klinisch psychologische 'behandeling' (van Kalmthout, 2000). Psychotherapie lijkt mij
een bij uitstek interdisciplinaire bezigheid die door uiteenlopende bronnen kan worden
gevoed en ten dode is opgeschreven als ze gereduceerd wordt tot een medische verrichting.

PSYCHOTHERAPIE ALS HEDENDAAGS ZINGEVINGSSYSTEEM
In dit verband heb ik mij de vraag gesteld of het vruchtbaar is de psychotherapie op te
vatten als een hedendaags zingevingssysteem? De achterliggende gedachte is dat de
psychotherapie, gewild of ongewild, in het gat is terecht gekomen dat door de secularisatie,
de individualisering en de psychologisering van onze cultuur is ontstaan. In deze situatie
kun je twee dingen doen: deze positie ontkennen en bestrijden of deze accepteren en zelfs
positief en constructief opnemen. Persoonlijk kies ik voor het laatste. Dat heeft onder meer
te maken met het feit dat de pogingen om psychotherapie te omschrijven als een
wetenschappelijk gefundeerde techniek verre van overtuigend zijn (van Kalmthout, 2000).
Natuurlijk zijn er aan de psychotherapie technische kanten te onderscheiden, maar de
psychotherapie laat zich niet daartoe reduceren zonder haar eigen identiteit te offeren. Zij
imponeert niet zozeer als een medische verrichting of als een in het laboratorium
ontwikkelde gedragstechnologie, dan wel als een vorm van praktische levenswijsheid, die
mensen kan helpen hun psychisch lijden te verlichten door het ontwikkelen van zelf-kennis
in het contact met een daartoe getrainde hulpverlener. Daarnaast valt op dat de
psychotherapie ook een bepaalde kijk op en benadering van mensen en hun problemen is,
een soort levensbeschouwing dus, inclusief een waardensysteem. Tegenwoordig zouden we
in sociologische termen zeggen: een zingevingssysteem.
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Om uiteenlopende redenen (bijvoorbeeld angst om on-wetenschappelijk over te komen)
worden de achterliggende visie, levensbeschouwing en waarden veelal impliciet gehouden.
Afgezien van het feit dat dit voor de clientèle niet erg eerlijk is, beperkt het ook de
psychotherapie zelf in haar mogelijkheden. Om beide redenen lijkt het me wenselijk en ook
boeiend om de impliciete uitgangspunten, waarden en normen niet alleen te expliciteren,
maar ook verder te ontwikkelen en voorwerp van kritische reflectie, onderzoek en studie te
maken. Dit temeer daar de huidige psychotherapie is doorgeschoten in 'wetenschappelijke'
richting en broodnodig toe is aan een verrijking uit andere bronnen dan de wetenschap. Hoe
'wetenschappelijker' de psychologie en de psychotherapie worden, des te minder betekenis
lijken ze te hebben voor de levensproblemen waar de psychotherapie over gaat. Een
consequente benadering van de psychotherapie als zingevingssysteem zou een kader
kunnen bieden om deze tendens het hoofd te bieden.
Een ander voordeel kan zijn dat cliënten zowel als therapeuten zich met meer overtuiging
en inzet zullen wijden aan hun respectievelijke taken (en daardoor betere resultaten zullen
bereiken) als zij hun werk doen vanuit diep doorleefde overtuigingen. Daarmee komen we
tegelijkertijd op één van de gevaren die aan zo'n benadering verbonden zijn: schuilt in een
dergelijke zienswijze niet het gevaar dat de psychotherapie een soort religie wordt, met alle
gevaren die daaraan verbonden zijn, zoals dogmatisme, indoctrinatie en manipulatie? Was
het aantrekkelijke van de psychotherapie nu juist niet dat zij zich ontworsteld had aan de
religie en zouden wij met de hier ingeslagen weg niet weer terug bij af zijn?
De benadering van psychotherapie als een geloofs- of zingevingssysteem heeft als
uitgangspunt dat er aan psychologische problemen en stoornissen een existentiële dimensie
te onderscheiden valt. Psychologische problemen en stoornissen worden in dit kader wel
gezien als symptomen van een verstoring van het existentiële evenwicht. De al eerder
geciteerde Jerome Frank heeft dit meer specifiek uitgewerkt door te stellen dat de
symptomen waarmee cliënten zich aanmelden bij een psychotherapeut (of dat nu angst,
depressie, relatieproblemen, verslavingen of wat dan ook zijn) een gemeenschappelijke
basis hebben en dat het vooral dat is wat hen beweegt om naar een hulpverlener te gaan,
waarbij het symptoom dient als toegangskaartje. Die gemeenschappelijke basis omschrijft
Frank als een gevoel van demoralisatie. Het houdt in dat mensen in de war zijn, het niet
meer zien zitten, geen hoop meer hebben op een goede toekomst. Het gaat vaak in de
richting van ervaringen van zinloosheid. Volgens Frank hebben deze existentiële ervaringen
te maken met het ineenstorten van de 'assumptive world' van de cliënt. Dat is zijn
technische term voor het persoonlijke geloofssysteem van mensen, dat vaak zeer diep in
hun onbewuste is geworteld. Ieder mens heeft zo'n systeem van uitgangspunten, die het
hem of haar mogelijk maken zich te handhaven in een omgeving waarin talloze prikkels op
hem afkomen. Deze assumpties hebben betrekking op de persoon zelf, de mensen om hem
heen, de wereld en soms op de kosmos. Als dit systeem van uitgangspunten ineenstort,
bijvoorbeeld door een crisis op het werk of in de relatie met de partner, dan spreken we
volgens Frank over een existentiële toestand van demoralisatie.
Vanuit dit gezichtspunt kan psychotherapie gemakkelijk gezien worden als een specifiek
zingevingssysteem dat op zijn eigen wijze inspeelt op de existentiëlë nood waarin de cliënt
zich bevindt en probeert nieuwe zin te creëren waar deze ten onder is gegaan. Dat kan
inhouden dat het oude zingevingssysteem ter discussie wordt gesteld of soms zelfs door een
nieuw vervangen wordt, dat beter geschikt is voor de cliënt om zijn leven opnieuw vorm te
geven. In de concrete psychotherapeutische situatie komt dit regelmatig voor, zoals het
volgende voorbeeld moge illustreren.
Hij werkte al jaren lang als een succesvol manager in een groot bedrijf. Hij beleefde zichzelf
als een krachtig iemand die alles aan kon en de pest had aan mensen die er de kantjes
aflopen. Hij was nooit ziek, ging geen enkele verantwoordelijkheid uit de weg en was
daarom ook populair bij zijn collega's. Hij hield van zijn werk en was er dag en nacht mee
bezig. Zijn vrouw ondersteunde hem onvoorwaardelijk en het hele gezin stond in dienst van
zijn carrière. Hij zelf zei vaak dat hij zich door zijn werk geheel en al inzette voor zijn vrouw
en kinderen.
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Tot verbazing van zichzelf en van zijn omgeving, stortte hij van de ene dag op de andere in.
Vanaf dat moment was hij zwaar depressief en was alles hem te veel. Hij voelde zich een
nul. Hij was behalve verdrietig ook buitengewoon kwaad op zichzelf: hij kon het zichzelf niet
vergeven dat hij er zo hulpeloos en hopeloos bij zat en tot niets kwam. Dat was geheel in
strijd met het beeld dat hij van zichzelf had. Hij bleek nu ook een heel kwetsbare kant te
hebben. Hij was niet alleen ondernemend en actief, maar ook angstig, niet alleen vrolijk,
maar ook verdrietig en depressief, niet alleen daadkrachtig, maar ook onzeker. Kortom: zijn
oude zelfbeeld stortte in. Ook zijn kijk op andere mensen bleek niet meer te kloppen. Hij
besefte nu dat anderen graag gebruik maakten van zijn 'verantwoordelijkheidsgevoel' en
dat het maar de vraag was of mensen hem wel zo graag mochten.
Tot overmaat van ramp maakte zijn vrouw in die periode aan hem kenbaar dat zij vond dat
het zo niet langer kon en dat hij therapie moest zoeken. Dat was in zijn ogen wel het laatste
dat hij ooit zou moeten of willen doen. Toen ook zijn volwassen kinderen hun beklag
begonnen te doen over zijn afwezigheid in het gezin, stortte een volgend beeld in. Kennelijk
was hij niet alleen niet meer in staat om zijn werk te doen, maar ook niet om goede
persoonlijke relaties te ontwikkelen met vrouw en kinderen. Toen dat tot hem doordrong,
vroeg hij zich af wat het leven nu nog voor zin had, omdat hij zich ook niet kon voorstellen
dat hij ooit zou kunnen veranderen. Het oude leven was ingestort, bij het nieuwe kon hij
zich niets voorstellen en daarom restte er maar één oplossing meer om zijn onoplosbare
conflict uit de wereld te helpen: een einde maken aan zijn leven.
Bovenstaande casus gaat over een cliënt, die in een zodanige crisis verkeert dat hij zijn
leven niet langer als zinvol ervaart omdat hij voor zijn problemen geen oplossing ziet. Zijn
situatie valt goed te beschrijven in termen van Frank: hij verkeert in een existentiële crisis,
omdat zijn wereld is ingestort en hij geen zicht heeft op een andere. Wat doet de
psychotherapeut in zo'n geval? Vanuit mijn gezichtspunt en in deze context is de
belangrijkste taak van de psychotherapeut om de cliënt te laten zien en ervaren dat er een
alternatieve zingeving is die de plaats van de oude kan innemen. In termen van Ter Borg:
datgene wat de cliënt is tegengekomen, in een zodanig kader helpen te plaatsen dat die
cliënt daar raad mee weet. De psychotherapeut weet daar in principe raad mee, omdat hij
zelf een zingevingssysteem heeft dat betrekking heeft op het domein waarop de cliënt in de
problemen is geraakt. Zo zal de psychotherapeut ervan uitgaan dat hard werken, ten koste
van alles, niet vanzelfsprekend het hoogste goed is. Hij vindt ook andere waarden
belangrijk, zoals de persoonlijke ontplooiing van de cliënt en het aangaan van intieme
relaties. Verder zal hij ervan uitgaan dat het niet voor niks is dat de cliënt is ingestort en zal
hij gaan zoeken naar bepaalde patronen waarmee de cliënt met zichzelf en anderen om
gaat. De therapeut zal er ook van uitgaan dat die patronen in de levensloop van de cliënt
ontstaan zijn en in zijn actuele leven zijn doorgeschoten, waardoor zijn leven minder
bevredigend is dan de cliënt zelf beseft. Zo zal hij de cliënt in contact brengen met een
ander kader en ook met bepaalde psychotherapeutische waarden en op die manier laten
zien dat er wel degelijk een andere manier van leven mogelijk is, mits er van andere
uitgangspunten wordt uitgegaan.

PSYCHOTHERAPIE EN WETENSCHAP
'De psycholoog is er nooit zeker van dat hij aan wetenschap doet. En als hij aan wetenschap
doet, dan is hij nooit zeker dat het om psychologie gaat'. 2
De opvatting dat psychotherapie een praktische levensfilosofie is, suggereert dat zij niets
met wetenschap van doen heeft of er op zijn minst mee op gespannen voet staat. In het
volgende besteed ik aandacht aan een aantal vragen betreffende de relatie tussen
psychotherapie en wetenschap.

2

P. Gréco, 1976, geciteerd in Vandermeersch, 2000, p.56

5

WETENSCHAP ALS LEGITIMATIE
Zolang er in het Westen enigerlei vorm van psychotherapie bestaat, is er geprobeerd deze
praktijk te legitimeren met een beroep op de wetenschap. Deze pogingen zijn zo oud als de
magische praktijken van Mesmer (1734-1815) en lopen via Freud, Rogers en de
gedragstherapeuten naar de hedendaagse empirische psychotherapieonderzoekers. Op de
achtergrond speelde daarbij steeds de angst om ondergebracht te worden in de alternatieve
of occulte hoek en gekoppeld daaraan de wens om maatschappelijk erkend te worden en de
praktijk als een betaalde professie te laten gelden. Daaruit spreekt al een voor ons doel
belangrijke impliciete overtuiging: wat wetenschappelijk is, is betrouwbaar en verdient door
de overheid als professie erkend en dus vergoed te worden. En de keerzijde daarvan: wat
niet wetenschappelijk is aangetoond is onbetrouwbaar, onwaar of bestaat zelfs helemaal
niet.
De behoefte om zich wetenschappelijk te legitimeren had en heeft echter steeds nog een
andere achtergrond, namelijk een diep gewortelde onzekerheid over de aard en de eigen
identiteit van wat later psychotherapie is gaan heten. Om die reden zochten en zoeken
psychotherapeuten steeds weer opnieuw naar zekerheid buiten zichzelf, bij voorkeur in de
harde (natuur)wetenschappen. Steeds lopen zij daarbij het gevaar hun eigen aard te
verloochenen om wille van het aanzien dat het deel uit maken van de wetenschap hen
biedt. Ofschoon psychotherapie meer heeft van een praktische levensfilosofie dan van een
toegepaste wetenschap, willen psychotherapeuten zich toch graag tooien met de
versierselen van de wetenschap omdat zij zich goed bewust zijn van de voordelen die dat
heeft. Zij doen dit ondanks het feit dat zij diep in hun hart weten dat zij geen
(natuur)wetenschappers zijn en zich in de praktijk ook niet zo gedragen.
Op zichzelf is er geen enkel bezwaar tegen dat psychotherapeuten hun praktijk
verantwoorden middels wetenschappelijk onderzoek. In feite is dat een sterke kant van de
psychotherapie ten opzichte van andere beroepspraktijken en de psychotherapie steekt daar
in dit opzicht gunstig bij af. Wat echter vaak vergeten wordt is dat legitimatie iets anders is
dan echt onderzoek. Legitimerend onderzoek stelt in het algemeen vast wat we al weten.
Dat is het geval voor het meeste empirische onderzoek in de psychotherapie, dat maar
zelden iets oplevert wat nog niet bekend is. Dat verklaart ook de desinteresse van
praktizerende psychotherapeuten voor de bevindingen van dit type onderzoek. Zij vinden
het tegelijkertijd wel belangrijk dat het gebeurt omdat zij anders het gevaar lopen dat er
voor hun diensten geen vergoeding meer komt.

MISBRUIK VAN DE WETENSCHAP
Zoals gezegd, is er met het verantwoorden of legitimeren van de praktijk niets mis. Toch
kan de hierboven beschreven stand van zaken gemakkelijk leiden tot misbruik van de
wetenschap op het terrein van de psychotherapie. Dat gebeurt daar waar het
reclamegehalte van psychotherapieonderzoek zo hoog wordt dat het wetenschappelijke
gehalte ervan tot een bedroevend laag niveau daalt. Het kan vervolgens nog verder mis
gaan wanneer wetenschappelijk vastgestelde feiten verdraaid, verzwegen of eenzijdig
geïnterpreteerd worden. Dat alles is waarneembaar bij 'onderzoekers' die de wetenschap
misbruiken om hun onderliggende levensbeschouwing te verkondigen of hun zakelijke
belangen te behartigen. Het propageren van de eigen mens- en wereldbeschouwing gaat
uitdrukkelijk gepaard met het diskwalificeren van andere benaderingen die de uitdrukking
zijn van een ander mens- en wereldbeeld. Dit laatste zal echter ten stelligste ontkend
worden, omdat men zegt strict wetenschappelijk te werk te gaan en dus
levensbeschouwelijk neutraal. In feite is men zich vaak nauwelijks bewust van het feit dat
er gewerkt wordt vanuit een impliciete ideologie, welke uitgesproken waarden- en normen
insluit.
Dat dergelijke ontsporingen niet zo denkbeeldig zijn blijkt uit het feit dat empirisch
psychotherapieonderzoek laat zien dat de psychotherapieschool die de
psychotherapieonderzoeker aanhangt een significante voorspeller is van het succes van
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psychotherapie in het door hem of haar uitgevoerde onderzoek. Het is dus heel goed
denkbaar dat dergelijke processen zich goeddeels aan de aandacht van de onderzoeker
onttrekken en dat deze denkt dat hij volstrekt objectief en neutraal bezig is. Dat pleit ervoor
de achterliggende filosofie of referentiekader uitdrukkelijker in onderzoek te betrekken,
zodat cliënten kunnen beoordelen of zij de waarden en normen van de betreffende
therapeut kunnen delen en op henzelf willen toepassen.
Als de wetenschap wordt uitgeroepen tot het enige en exclusieve criterium voor wat waar
en goed is, kunnen we spreken van de wetenschap als nieuwe religie. Hierdoor wordt onder
het mom van de wetenschap een bepaalde, veelal beperkte, kijk op mens en wereld
verabsoluteerd. Omdat psychotherapie ook een waardengeladen onderneming is en geen
simpele gedragstechnologie, leidt dit ertoe dat de psychotherapie wordt ingeëngd tot iets
dat de naam psychotherapie niet meer verdient. Dat geldt in nog sterkere mate daar waar
een beperkte wetenschapsopvatting wordt gehanteerd.

DE ARMOEDE VAN DE ACADEMISCHE PSYCHOLOGIE
Als psychotherapie een toegepaste wetenschap is, van welke wetenschap zal zij dan de
toepassing zijn? Daar komt er maar één voor in aanmerking: de academische psychologie.
De academische psychologie is echter een zeer hybride onderneming, zoals het citaat van
Gréco aan het begin van deze sectie duidelijk maakt. Met andere woorden: wat wordt er
eigenlijk toegepast als de psychotherapie een toepassing zou zijn van de academische
psychologie?
Studenten die psychologie gaan studeren omdat zij geïnteresseerd zijn in hoe mensen in
elkaar zitten, waardoor zij in de problemen komen en wat daar eventueel aan te doen is,
komen met deze voortreffelijke motivatie al snel in de problemen (of beter gezegd: komen
bedrogen uit) als zij kennis maken met de academische psychologie. Veel studenten klagen
over de academische opleiding dat de vakken theoretisch en abstract zijn, ofschoon lang
niet altijd oninteressant. Wat zij vooral missen is de link met het domein van het psychische
zoals zich dat voordoet in het persoonlijke leven van ieder mens. Het lijkt wel of de
psychologie die zij studeren daar niet over gaat. Wat psychologiestudenten ervaren in de
eerste jaren van hun studie, weerspiegelt een dubbelheid in de academische psychologie die
zo oud is als deze discipline zelf. Het ideaal van de grondleggers van de academische
psychologie was om het terrein van de studie van de ziel, waarop zich al eeuwen lang
filosofen, theologen, schrijvers en dichters bewogen, voorwerp van studie te maken van de
experimentele natuurwetenschap. Dit verklaart waarom tot op de dag van vandaag het
natuurwetenschappelijke experiment in de academische psychologie het onderzoeksmiddel
bij uitstek is. Dit was en is in zo sterke mate het geval dat de psychologie er in belangrijke
mate haar identiteit aan ging ontlenen. Het is niet overdreven hier te spreken van de heilige
koe van de psychologie. Dit leidde er vervolgens vaak toe dat het studieobject van de
psychologie steeds meer werd aangepast aan deze onderzoeksmethode, in plaats van
omgekeerd. Mij dunkt dat hier de verkwanseling van de ziel (het eigenlijke object van de
psychologie) is begonnen en dat we heden ten dage terecht kunnen spreken van een
zielloze psychologie.
De academische psychologie is in feite steeds gedomineerd door de cultuur en de
uitgangspunten van het positivistisch-mechanische denken en er is in feite niet echt plaats
voor geesteswetenschappelijke of andere alternatieven voor de traditionele
natuurwetenschappelijke benadering. Daarmee diskwalificeert de academische psychologie
zich als enige en exclusieve kennisbron voor de psychotherapie, die zich bezighoudt met de
levensproblemen van mensen en waar dus meer nodig is dan strict natuurwetenschappelijke
kennis. Die is te beperkt, te arm, te kaal en te mager voor dit doel. Maar het is nog erger:
de academische psychologie is niet alleen te mager, zij loopt zelfs de kans bij te dragen aan
de ontmenselijking van de mens door haar basisfilosie, die de mens steeds meer ziet als
een object, waarbij alleen het uiterlijk waarneembare geldt (zoals in het klassieke
behaviorisme), of datgene wat bestudeerd kan worden als een informatie-verwerkende
machine (zoals in de huidige cognitieve psychologie). We hebben hier te maken met een
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fundamentele levensbeschouwing die niet alleen kenmerkend is voor de wetenschap, maar
voor de westerse cultuur in het algemeen. Koch (1999) benadrukt dat deze objectiverende
vorm van kennisverwerving onvermijdelijk leidt tot een dehumanisering van het object van
studie, dat zij niets met echte wetenschap te maken heeft, maar met een bepaalde
levensbeschouwing en dat deze levensbeschouwing in haar ontsporingen pathologische
vormen aanneemt, waarbij de benaming syndroom niet misstaat. Verder is hij van mening
dat dit syndroom diep is doorgedrongen in onze hele cultuur en alle wetenschappen, maar
dat de academische psychologie er het meest gevoelig voor is gebleken.
De psychotherapeutische kennisverwerving is juist diametraal tegenovergesteld aan die van
de objectiverende wetenschap en dat verklaart ook waarom er een natuurlijke spanning
tussen beide vormen van kennisverwerving bestaat, bestaan heeft en altijd zal blijven
bestaan.

ECHTE WETENSCHAP EN PSEUDOWETENSCHAP
In de discussie over de vraag of psychotherapie wetenschappelijk is of niet, is het belangrijk
onderscheid te maken tussen echte wetenschap en pseudowetenschap. In het voorafgaande
heb ik er al op gewezen dat wetenschap soms als legitimatie voor iets anders gebruikt en
soms misbruikt wordt. Wetenschap loopt in die context het gevaar in beleidsmatig, politiek
of commerciëel vaarwater te komen. Er staan dan overheids- of privébelangen op het spel
en van echte wetenschap kan dan geen sprake meer zijn. Want wat is echte wetenschap?
Echte wetenschap heeft geen ander belang dan de waarheid boven water te brengen, waar
die ons ook brengt. Daarom moet een echte onderzoeker vrij zijn van persoonlijke of
groepsbelangen. De echte wetenschappelijke grondhouding wordt gekenmerkt door twijfel,
door besef van het niet-weten, door alles ter discussie stellen en de werkelijkheid
onderzoeken tot de laatste steen boven komt. Wetenschap te zien als iets dat bedrijfsmatig
en commerciëel georganiseerd kan en moet worden is een historische vergissing. De
psychotherapeut die in deze vercommercialisering mee gaat, loopt het risico te verworden
tot een koopman die de wetenschap gebruikt om zijn zakelijke belangen te behartigen.

DE PSYCHOTHERAPEUT ALS ONDERZOEKER
Vanuit het voorafgaande komt de vraag naar de relatie tussen psychotherapie en
wetenschap in een nieuw licht te staan. De psychotherapie is geen toegepaste wetenschap
in de zin van het toepassen van elders, in het laboratorium, verworven kennis, maar is zelf
een wetenschappelijke discipline in de brede en diepe zin van het woord. In die betekenis
van onderzoek is de psychotherapeut zelf een onderzoeker, in plaats van dat hij onderzoek
van anderen toepast. Wat wordt daarmee bedoeld?
Om zijn werk goed te kunnen doen, moet de psychotherapeut een onderzoekende houding
hebben en er op uit zijn om de waarheid van de cliënt te helpen onthullen. Hij mag daarbij
niet gehinderd worden door persoonlijke belangen (het gaat om de waarheid van de cliënt)
of groepsbelangen (bijvoorbeeld de goede naam van de instelling waar hij werkt). Al
evenmin door vooropgezette, beperkte ideeën zoals referentiekaders of quasi-professionele
en pseudo-wetenschappelijke houdingen en maniertjes. Hij mag bij het doen van zijn werk
al evenmin gehinderd worden door zijn eigen neurotische patronen, die er bijvoorbeeld toe
zouden kunnen leiden dat hij uit angst voor de cliënt bepaalde noodzakelijke confrontaties
uit de weg gaat, of uit behoeftigheid zijn noodzakelijke distantie verliest. Hij moet in die zin
objectief zijn, zoals een goede onderzoeker betaamt. Als onderzoeker heeft hij iets van de
gedrevenheid en de nieuwsgierigheid van de goede detective ('rechercheur'), die de
waarheid ten koste van alles op het spoor wil komen. In dit opzicht onderscheidt de goede
psychotherapeut als onderzoeker zich niet van de ware onderzoeker in de
wetenschappelijke disciplines, die ten koste van alles de waarheid aan het licht wil brengen.
Toch zijn er nog belangrijke verschillen tussen beide onderzoekers vast te stellen. Deze
hebben te maken met de gebruikte onderzoeksmethode.
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Typerend en specifiek voor de psychotherapeutische onderzoeksmethode is dat zij haar
object van studie niet van buitenaf, maar van binnenuit probeert te benaderen. De
psychotherapeut is niet gericht op de buitenkant, maar op de binnenkant, op de innerlijke
wereld van de cliënt. Om daar binnen te komen is een speciale aanpak nodig, waarbij de
cliënt niet gepasseerd of buiten spel gezet kan worden. Dat heeft alles te maken met een
oude en diepgewortelde overtuiging dat als mensen het object van studie zijn er een
speciale aanpak vereist is. In de psychotherapeutische traditie wordt hierover in
verschillende termen gesproken, maar de inhoud van de boodschap is steeds hetzelfde. Om
de innerlijke wereld van een ander mens werkelijk binnen te treden, kun je niet zonder zijn
hulp en toestemming. Die krijg je pas als er een vertrouwensrelatie is. Als die er niet is,
hoef je niet op medewerking te rekenen, maar eerder op verzet (technisch aangeduid als:
weerstand).
Wanneer geven mensen hun vertrouwen aan een ander? Als zij merken dat iemand er niet
op uit is hen voor zijn eigen belangen te gebruiken, maar ervaren dat er respect bestaat
voor hen als eigenaardige persoon en als iemand er niet op uit is daar verandering in aan te
brengen. Dit wordt nog versterkt door de ervaring dat die ander mij echt begrijpt zoals ik
ben. Deze capaciteit wordt veelal aangeduid met de technische term empathie. Empathie is
misschien wel het belangrijkste wat een psychotherapeut te bieden heeft. Het is zeker één
van de kroonjuwelen van de psychotherapie. Het vraagt van de psychotherapeut dat hij
zichzelf maximaal tussen haakjes zet en in die zin een optimale onderzoeker is.
Paradoxaal genoeg, kenmerkt de psychotherapeutische onderzoeksmethode zich verder
door iets dat volledig tegenovergesteld lijkt aan empathie. Enerzijds zet de psychotherapeut
zichzelf maximaal buiten spel, anderzijds neemt hij zichzelf net zo serieus als zijn cliënt. Dat
wil zeggen dat hij zijn eigen reacties op de cliënt, zijn gevoelens en gedachten met
betrekking tot de cliënt op dezelfde 'objectieve' wijze onderzoekt als die van zijn cliënt.
Deze reacties en gevoelens geven hem namelijk ook de nodige 'informatie' over de cliënt en
wel informatie over hoe deze bij zijn medemensen over komt, wat hij teweeg brengt, hoe
hij beleefd wordt, kortom hoe hij met anderen omgaat. De psychotherapeut schat deze
informatie op zijn juiste waarde (geen geringe opgave overigens) en reageert vandaaruit op
de cliënt. Hij houdt hem of haar een spiegel voor en toetst op die manier of het beeld dat hij
krijgt klopt. Op die wijze ontstaat er een dialoog en dat is een ander specifiek kenmerk van
de psychotherapeutische onderzoeksmethode: het gaat hier niet om een onderzoeker die
zijn object onderzoekt in de vorm van een eenrichtingsverkeer, maar er is uitdrukkelijk
sprake van tweerichtingsverkeer, van uitwisseling, van gezamenlijk onderzoek.
In de psychotherapeutische literatuur wordt wel gesteld dat de persoon van de therapeut
zijn belangrijkste instrument is. Dat wordt ook met het voorafgaande bedoeld. Het moge
verder duidelijk zijn dat deze onderzoeksmethode 'kennis', 'informatie' en inzichten kan
opleveren, waartoe geen enkele objectiverende onderzoeksmethode in staat is. Zij hoeft
daarom in wetenschappelijk opzicht voor geen enkele andere methode onder te doen. Als
zodanig levert de psychotherapie een geheel eigen en belangwekkende bijdrage aan onze
kennis van de mens en zijn problemen.

PSYCHOTHERAPIE EN RELIGIE
"Godsdienst gaat pas werkelijk boeien zodra men er niet meer in gelooft." 3
De belangrijkste reden waarom er hier aandacht wordt besteed aan religie is dat ik mij
afvraag of psychotherapie, gewild of ongewild, de opvolger is geworden van de religieuze
traditie. Daarmee is ook de vraag aan de orde wat de overeenkomsten en verschillen zijn
tussen psychotherapie en religie. Om die vraag goed te kunnen beantwoorden is het van
belang onderscheid te maken tussen de harde kern van zowel de psychotherapie als de
religie. Zoals het bij de wetenschap vruchtbaar is gebleken een onderscheid te maken
tussen pseudo-wetenschap en ware wetenschap, zo moeten we ook bij religie differentiëren
3

Herman Philipse, 1995, p. 76
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tussen magie, bijgeloof, dogmatisme, fundamentalisme, georganiseerde religie enerzijds en
een ervaringsgerichte, persoonlijke, op het zoeken van de waarheid gerichte religieuze
grondhouding anderzijds. Als we het kaf niet van het koren scheiden, blijft onze hele
onderneming steken in vooroordelen en definitieproblemen.

SECULARISATIE
Onze Westerse psychotherapie heeft diepe wortels in de geschiedenis van de mensheid en
toont verwantschap met praktijken in heel andere culturen. Niettemin is zij in onze cultuur
vooral tot bloei gekomen in een periode dat de religie in verval raakte. Dat lijkt mij geen
toevallige samenloop van omstandigheden. Integendeel: psychotherapie maakt deel uit van
een cultuur, die zich uitdrukkelijk ontworstelde aan en emancipeerde van de religie als
laatste en enige bron van waarheid. Dat begon op het domein van de wetenschap, maar
ging ook steeds meer gelden voor de ethiek, de moraal, de zogeheten laatste vragen en de
praktische vraag wat een goed leven inhoudt. Ook op deze terrreinen verloren de kerken
hun monopolie en gingen seculiere bewegingen of instellingen zich manifesteren. Eén
daarvan is de psychotherapie. In ons kader is dat een belangrijk gegeven, want het
positioneert de psychotherapie tegelijkertijd als een bestrijder van de traditionele religie én
als een alternatief daarvoor.
Wij psychotherapeuten hebben in de afgelopen decennia in onze praktijk gemerkt hoe
desastreus de gevolgen van een autoritaire religieuze indoctrinatie voor veel mensen zijn
geweest. Mensen zijn er angstig door gemaakt, vol schuldgevoelens, uiterst negatief over
zichzelf. Hiertegenover stelden wij onze filosofie van de autonome mens en hielpen onze
cliënten om zich te emanciperen van de oude religieuze conditioneringen. Dit nam in
concreto vaak de vorm aan dat wij voor onze cliënten een ruimte creëerden, waarin zij zich
vrij voelden stil te staan bij hun angsten, kwaadheid en verlangens, zonder dat deze
beoordeeld en vooral veroordeeld werden. We deden dat in de verwachting dat hun
zelfbeeld daardoor minder negatief zou worden en zij aldus meer vertrouwen zouden krijgen
in hun eigen innerlijke wereld en zo het heft over hun leven zelf in handen zouden kunnen
nemen. Daarbij was het vaak ook nog zo dat wij zelf deze indoctrinaties in onze jeugd
hadden ondergaan, er even hard onder hadden geleden als onze cliënten en diep
doordrongen waren van het belang ons daarvan te bevrijden. Zo was de secularisatie voor
velen van ons een zegen, voor onszelf, voor onze cliënten en voor de verdere mensheid!
In dit verband is mij opgevallen dat deze religieuze indoctrinaties zeer diep geworteld
bleken te zijn bij veel van mijn cliënten, ook bij mensen die officieel met de kerk gebroken
hadden en zelfs bij mensen die niet gelovig waren opgevoed. Het geeft aan dat een hele
cultuur er vol mee zit, ook als het proces van bevrijding ver gevorderd lijkt. Eén concreet
voorbeeld uit vele moge dit duidelijk maken:
Hij meldde zich voor psychotherapie in verband met impotentieproblemen. Hij was streng
katholiek opgevoed en op sex rustte een onuitgesproken taboe. De verwarring rond
sexualiteit was nog vergroot doordat hij op het internaat waar hij als puber was, geen
sexuele voorlichting kreeg, maar wel hoorde dat masturbatie een doodzonde is. Zo werd
sexualiteit omgeven met de sfeer van hel en verdoemenis. Hij snapte er helemaal niets
meer van toen hij merkte dat een van de broeders op het internaat hem sexueel begon te
betasten. Wat hij hier ook van zou moeten denken, hij wist vanaf dat moment dat
sexualiteit iets is dat je beter verre van je kunt houden.
Sexuele problemen zijn nooit geïsoleerd, zo ook bij hem. Hij was een verlegen man, die al
zijn gevoelens had begraven. Als persoon telde hij nooit mee en geleidelijkaan ontdekte hij
dat hij buitengewoon weinig met zichzelf op had. Hij was door zijn opvoeding klein gemaakt
en klein gehouden. Hij had geen vertrouwen dat er iets goeds uit hem zelf kon komen, was
slaafs en onderdanig, een brave ambtenaar die zich had gespecialiseerd in het behagen van
anderen. Iedere trots, assertiviteit of aandacht voor zichzelf ontbrak. Hij was er diep van
doordrongen dat het erg egoïstisch was om iets voor zichzelf te bedingen. Toen hij in de
loop van de therapie het een en ander begon te beseffen en probeerde er verandering in te
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brengen, bleek dat buitengewoon moeilijk. Hij verbaasde zich daarover, omdat hij al jaren
geleden met zijn religie had gebroken. Hij schrok er vooral van, omdat hij ondanks zijn
breuk kennelijk nog steeds in de greep was van zijn religieuze conditionering.
Het proces van secularisatie is in mijn ogen een fenomeen van ongekende importantie en
bijna adembenemend in zijn impact. Het imponeert als een emancipatieproces, als een
bevrijding uit externe controle in de richting van persoonlijke autonomie. De impact ervan is
enorm, omdat het uiteindelijk niet beperkt bleef tot enkele dissidenten, maar een hele
cultuur transformeerde. Hoe ingrijpend en allesbepalend deze transformatie is beseffen wij
vaak pas als wij geconfronteerd worden met andere culturen, die dit secularisatieproces nog
niet hebben meegemaakt. Een actueel voorbeeld daarvan is de Arabische wereld die nog
steeds gebukt gaat onder het juk van de religie. Niettemin kunnen we constateren dat de
secularisatie, ondanks een opbloei van fundamentalistische reacties, zich snel over de hele
wereld verbreidt en niet meer te stuiten is. Daarbij mogen we overigens niet vergeten dat
wij zelf hier in het Westen enkele eeuwen gedaan hebben over dit proces.
Psychotherapie maakt deel uit van de secularisatie, is er zowel een product van als een
facilitator. Zij is een product van de Verlichting, waarin het streven naar autonomie van de
mens de centrale gedachte was. Niet langer stond God in het middelpunt, maar de mens.

DE DOOD VAN GOD
Die laatste gedachte is door velen onder woorden gebracht in de geladen uitspraak dat God
dood is. Ik denk aan filosofen zoals Nietsche, maar ook aan theologen zoals Bonhoeffer
(1951). Vanuit de psychotherapeutische traditie heeft Freud op zijn manier een belangrijke
bijdrage geleverd aan deze opvatting door het geloof in God te analyseren als de projectie
van kinderlijke behoeften aan een vader, die ons kent als de palm van zijn hand, die voor
ons zorgt en er garant voor staat dat het met ons uiteindelijk goed zal aflopen. Deze illusie
heeft volgens Freud (1927) geen toekomst. Het is een symptoom van het onvermogen van
de mens om zijn autonomie te accepteren en aan te gaan. Deze opvatting van Freud dat
religie iets is voor bange mensen die de werkelijkheid niet onder ogen durven zien en hun
eigen lot niet in handen durven nemen, is diep verankerd in de psychotherapeutische
traditie: geloven in God gaat niet samen met eigen autonomie, of staat er minstens op
gespannen voet mee.
Vanuit mijn gezichtspunt is de uitspraak 'God is dood' allereerst de beschrijving van een
persoonlijke ervaring. Voor mijn doel zijn filosofische of theologische discussies over de
juistheid van deze uitspraak niet relevant. Het gaat erom dat mensen in onze tijd steeds
minder willen of kunnen ervaren dat er een God is die deze werkelijkheid bestiert en met
wie zij een persoonlijk contact hebben. De ervaring dat we het juist van onszelf moeten
hebben en van andere medemensen is overweldigend. Religie lijkt steeds minder in staat
nog iets bij te dragen aan de levensproblemen waar mensen mee worstelen. Deze ervaring
van veel mensen, roept de vraag op: waar moeten wij het dan zoeken als het gaat om de
grote levensvragen? Een feit is dat de laatste honderd jaar steeds meer mensen het bij de
psychologie (in brede zin) en bij de psychotherapie zoeken. Jung (1932) wees daar al lang
geleden op met zijn beroemde uitspraken dat een groot gedeelte van zijn patiënten worstelt
met religieuze vragen, waarop zij in de officiële kerken geen antwoord vinden. Even
afgezien van wat er in dit verband onder religieus wordt verstaan, is het naar mijn ervaring
nog steeds zo dat veel mensen die in psychotherapie komen in feite met levensproblemen
worstelen. Men kan erover van mening verschillen of deze het beste kunnen worden
omschreven als existentiëel of religieus. De volgende casus uit mijn praktijk moge het een
en ander illustreren.
Hij meldde zich voor psychotherapie met de vraag of ik hem ermee kon helpen zijn leven op
een rijtje te zetten. Hij zei niet tevreden te zijn over zijn leven tot nu toe en bang te zijn dat
dit in de toekomst nog erger zou worden. Hij was vaak somber, om niet te zeggen
depressief en voelde zich eenzaam en geïsoleerd. Hij vroeg zich ook af of hij niet beter zou
kunnen gaan scheiden. Ook op zijn werk had hij problemen en het werk zelf zag hij steeds
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minder zitten. Verder was hij bang voor de dood, die hij om zich heen steeds vaker zag
toeslaan. Hij kon niet van het leven genieten, was er eigenlijk bang voor en maakte zich
overal zorgen over, vaak op een depressieve manier. Al met al overviel hem vaak een
gevoel van zinloosheid. Hij kon dan moeilijk zin geven aan zijn leven tot nu toe en hoop
hebben op een goede toekomst. Hij wist dan ook niet waar hij het vandaan moest halen om
zich ergens voor in te zetten en dreigde zich terug te trekken en weg te schrompelen.
De uitspraak 'God is dood' heeft iets bedreigends. We moeten het voortaan zelf uitzoeken,
we zijn zelf verantwoordelijk. Of we uiteindelijk gelukkig zullen worden, is voor een
belangrijk gedeelte in onze eigen hand. Onze vrijheid roept daarom angst op, die ons ertoe
brengt de verantwoordelijkheid uit handen te geven en zo aan onze vrijheid te ontsnappen.
God is dood, maar onze angst blijft. Onze vrijheid kan er immers toe leiden dat we
uiteindelijk een ongelukkig en zinloos leven leiden, dat we verkeerde keuzes maken en
uiteindelijk in iets terecht komen waar we ons nooit meer uit kunnen bevrijden. Dat maakt
begrijpelijk dat wij in onze praktijk ook heden ten dage veel mensen zien die hun eigen
autonomie nooit ontwikkeld hebben en uiterst bang zijn om die weg alsnog te gaan. Toen
God nog bestond, was dat allemaal veel gemakkelijker, omdat in de heilige boeken te
vinden is wat ons te doen staat, waar we ons aan te houden hebben en hoe we moeten
leven. Waar dat onduidelijk blijft, zijn er de exegeten, de priesters en de voorgangers die
ons vertellen wat de zin van het leven is en hoe wij ons leven bijgevolg dienen in te richten.
Nu dat voor veel mensen niet meer geldt, is niet alleen de angst, maar ook de onzekerheid
toegenomen en zoeken mensen nieuwe goden om deze weg te nemen. In de
psychotherapeutische literatuur, maar ook daarbuiten, wordt deze stand van zaken wel
omschreven als de last die het individu-zijn met zich mee brengt. Deze thematiek is onder
meer te vinden in het werk van Fromm, Rank, Kaiser en anderen (van Kalmthout, 1991;
1997). In die opvatting wordt gesteld dat weinig mensen erin slagen deze last te dragen. De
reden daarvan is volgens deze auteurs dat het daadwerkelijk aanvaarden van het individuzijn met alle vrijheid en verantwoordelijkheid die daarbij hoort, leidt tot een ondragelijke
eenzaamheid. Daarom ontvluchten de meeste mensen deze toestand door hun autonomie
op te geven en zich ondergeschikt te maken aan iets of iemand anders. Eén van de
mogelijkheden is zich te onderwerpen aan God. De prijs voor deze fusie is het opgeven van
het individu-zijn. Het voordeel is dat men niet meer verantwoordelijk is voor zijn leven en
dat van anderen. In dit kader betekent 'de dood van God' dat één van de
ontsnappingsmogelijkheden aan onze vrijheid is weggevallen.

RELIGIE ZONDER GOD
Het traditionele godsbegrip is een sta-in-de-weg voor veel hedendaagse mensen om nog
religieus te zijn. Datzelfde godsbegrip veroorzaakt een kloof tussen psychotherapie en
religie. De vraag naar overeenkomsten en verschillen tussen psychotherapie en religie zal
om die reden niet erg zinvol gevonden worden. Zowel psychotherapeuten als geestelijke
begeleiders zullen een vergelijking tussen beiden doorgaans met argwaan bezien. De
stelling dat psychotherapie opgevat kan worden als een moderne variant van de religie,
roept veel weerstand op en zelfs bij de nogal onschuldige stelling dat het een modern
zingevingssysteem is, lopen de emoties al snel op. Theïstische religie wordt in onze
geseculariseerde wereld, niet ten onrechte, geassociëerd met dogmatisme, ge- en
verboden, autoritaire verhoudingen, bemoeizucht en bijgeloof. Het onderscheid tussen
persoonlijke religie en institutionele religie dat al ruim honderd jaar geleden door de
psycholoog William James (1902) werd gemaakt, heeft hieraan maar weinig kunnen
veranderen.
Misschien wordt de kloof gemakkelijker overbrugd als wij ons afvragen of er ook religie
denkbaar is zonder God. Vanuit mijn gezichtspunt is dat een uiterst interessante vraag,
omdat ik ervan uitga dat de religieuze tradities ons veel te zeggen hebben over de
praktische levensproblemen waar onze cliënten mee worstelen. Voorwaarde is dan wel dat
deze levenswijsheid losgemaakt wordt uit de dogmatisch-religieuze en institutioneelkerkelijke verpakking waarin ze veelal gevangen zit.
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Het interessante feit doet zich voor dat zowel door gelovige theologen, alsook door
ongelovige filosofen en psychotherapeuten de vraag aan de orde is gesteld of er zo iets
bestaat als religie zonder God. In het hiernavolgende zal ik enkele voorbeelden van het
begrip 'religie zonder God' beschrijven.
Seculiere religie
In zijn gevangenis in Nazi-Duitsland, vroeg de duitse theoloog en predikant Dietrich
Bonhoeffer zich af of er een religie (in zijn geval het christendom) zonder God denkbaar zou
zijn. Hij was door de Nazi's opgepakt omdat hij deel uitmaakte van een verzetsgroep (een
van de weinigen), die een mislukte aanslag pleegde op het leven van Hitler. In de laatste
weken van de tweede wereldoorlog werd hij naar een concentratiekamp getransporteerd en
daar geëxecuteerd. De omstandigheden waaronder hij zich de vraag naar de dood van God
stelde zijn van bijzondere betekenis, omdat de holocaust voor vele gelovigen het
traditionele godsbeeld op zijn grondvesten deed schudden en voor anderen het einde
betekende van hun geloofsovertuiging. Bonhoeffer twijfelde niet aan de waarde van het
christelijk geloof, maar was wel tot de conclusie gekomen dat er voor de traditionele
invulling en vormgeving daarvan in een geseculariseerde wereld geen enkele toekomst
meer was. Hij was niet uit op een soort aanpassing van de kerk aan de veranderde
omstandigheden, maar stelde een radicale verwereldlijking voor, met behoud van de
essentie van het christelijk geloof. Verrassenderwijs hoorde volgens hem het begrip God
niet tot die essentie. In de brieven die hij vanuit de gevangenis schreef (postuum gebundeld
in: Widerstand und Ergebung, Bonhoeffer, 1951) begon hij termen te gebruiken als:
'religieloos christendom', 'niet-religieuze interpretatie van de Bijbel', 'op een wereldlijke
manier over God praten'. Hij schrijft over de afwezigheid van God in de geseculariseerde
wereld, waar de autonome mens zelf weet klaar te komen met alle vragen, ook de
zogenaamde laatste vragen. God is daarbij in ieder geval overbodig geworden. Religie en
God moeten, als zij nog een betekenis willen hebben, geheel en al 'diesseitig' en 'weltlich'
worden geïnterpreteerd. Over de ontmythologisering die met betrekking tot het christelijk
geloof al langere tijd plaats vond en waarop in kerkelijke kringen heftige kritiek was, zegt
hij dat die lang niet ver genoeg is gegaan.
Het is niet altijd duidelijk wat Bonhoeffer precies bedoelt en wat hem uiteindelijk voor ogen
staat. Helaas heeft hij zijn project niet kunnen afmaken, maar zijn vraagstelling blijft er niet
minder interessant om.
Atheïstische spiritualiteit
Ook de Vlaamse filosoof Leo Apostel (1925-1995) heeft zich intensief met de vraag bezig
gehouden of er een religie zonder God denkbaar is. Hij introduceerde in dit verband de term
atheïstische spiritualiteit. In zijn (ook al) posthuum uitgegeven bundel Atheïstische
Spiritualiteit (Apostel 1998), is zijn nog onvoltooide worsteling met dit onderwerp te vinden,
plus veel informatie over verwante denkers in heden en verleden. Tot die verwante denkers
rekent hij zulke uiteenlopende figuren als: Georges Bataille, William James, Jiddu
Krishnamurti, Erich Fromm, Dietrich Bonhoeffer, Eckehart, Johannes van het Kruis, PseudoDionysius en vele anderen. Uit het Oosten wordt met name het Zen-Boedhisme als
verwante stroming geanalyseerd.
Apostel spreekt over post-theïstische of niet-theïstische spiritualiteit, waarmee hij aangeeft
dat ook hij vindt dat het theïsme voor de moderne mens een sta in de weg is om nog tot
het religieuze te kunnen komen. Hij benadrukt evenwel dat hij de term vooral gekozen heeft
om aan te geven dat de harde kern van het religieuze, het heilige, beter niet door een term
als God kan worden aangeduid, omdat het Godsbeeld een projectie van mensen is en
daarom altijd tekort schiet. Hij maakt duidelijk dat zijn opvatting past in de beste tradities
van de mystiek, waar het persoonlijke en het ervaringsgerichte centraal staan en de leer,
het dogma en de organisatie worden gezien als belemmeringen voor het vatten van de
essentie van het religieuze. Hij spreekt dan ook liever over de totale of fundamentele
werkelijkheid of over het Niets, dan over God. Deze werkelijkheid is onuitputtelijk, zij valt
nooit geheel in woorden te vatten, zij moet vooral empathisch benaderd en ervaren worden,
zegt hij in bijna psychotherapeutische termen. Deze ervaring of beleving van de
werkelijkheid moet steeds weer opnieuw plaats vinden en zal nooit een definitief stadium
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bereiken. Men kan wel steeds dieper in de werkelijkheid doordringen. Dit proces komt nooit
ten einde. Het doet denken aan datgene wat in de psychotherapie beschreven wordt als het
experiëntiële proces, waarbij ook het besef bestaat dat de werkelijkheid (inclusief de
persoon) nooit volledig door theorieën, beelden en omschrijvingen gevat kan worden, maar
dat die altijd terugwijkt omdat hij groter is dan onze gedachten erover.
Humanistische religie
Ook binnen de psychotherapeutische traditie zijn er denkers geweest die zich bezig hebben
gehouden met de vraag of er een religie zonder God denkbaar is. De meest bekende is wel
Erich Fromm (1900 - 1980). Opgegroeid in een orthodox-Joodse familie in Duitsland, bleef
hij zich zijn hele leven daarmee verwant voelen, maar verwierp al vroeg het orthodoxe
geloof en het erbij passende autoritaire godsbegrip. Hij studeerde filosofie, sociologie en
psychologie en werd later ook praktiserend psychoanalyticus. Hij staat bekend als een
vertegenwoordiger van de humanistische vleugel van de psychoanalyse en is in zijn
opvattingen over psychotherapie, mensbeschouwing en psychologie in veel opzichten
verwant aan de humanistische psychologie. Fromm spreekt zelf over zijn benadering als
humanistische of ook wel transtherapeutische psychoanalyse. Een van de onderwerpen die
hem buitengewoon interesseerde was de relatie tussen psychoanalyse en Zen-Boeddhisme.
Ook gaf hij een humanistische interpretatie van het oude testament in zijn boek Ihr werdet
sein wie Gott (1966).
Van Fromm stamt het onderscheid tussen autoritaire en humanistische religie. Autoritaire
religie maakt de mens klein, schuldig en afhankelijk. Humanistische religie zet de mens in
het middelpunt en is gericht op de ontwikkeling van zijn menselijke mogelijkheden. Fromm
hanteert een brede definitie van religie en volgens hem is de kwestie niet zozeer religie of
geen religie, maar wat voor soort religie. Het gaat hier met name om de vraag of het een
religie is die menselijke ontwikkeling en de ontplooiing van specifieke menselijke vermogens
bevordert, dan wel menselijke groei belemmert of zelfs verlamt. Ook Fromm benadrukt dat
wanneer hij het over religie heeft, vooral de religieuze ervaring bedoeld is en niet de
georganiseerde religie. Ofschoon een theïstisch godsbeeld niet per se tot een autoritaire
religie hoeft te leiden, is dit vaak wel het geval. Vanuit zijn humanistische uitgangspunten
ligt een niet-theïstische beschrijving van de religieuze ervaring echter meer voor de hand.
Het gaat er Fromm om dat de menselijke ervaring centraal staat en dat woorden (en
godsbeelden in het bijzonder) slechts zijn als een vinger die naar de maan wijst. De maan
zelf, de menselijke ervaring, kan nooit door woorden uitputtend worden beschreven. Het
centraal stellen van de menselijke ervaring brengt een verregaande relativering met zich
mee van de verschillende referentiekaders en maakt het vervolgens ook gemakkelijker ze
met elkaar te vergelijken.
Opmerkelijk in het werk van Fromm is zijn humanisering van de psychoanalyse, die zo ver
gaat dat we, in onze termen, zouden kunnen spreken van een zingevingssysteem. Dat komt
tot uitdrukking in de benamingen die hij aan zijn gehumaniseerde psychoanalyse geeft
(humanistische psychoanalyse en transtherapeutische psychoanalyse), maar vooral in de
doelstellingen die hij voor dit systeem formuleert. Die doelstellingen zijn niet langer die van
een therapie in de medische zin van het woord, maar die van een allesomvattende
praktische levensfilosofie en het verbaast dan ook niet dat Fromm hier de term
Psychoanalytische Seelsorge gebruikt. Bij deze zielzorg gaat het uiteraard niet om
aanpassing, maar om optimale ontwikkeling van ieders mogelijkheden. Daartoe hoort onder
meer zichzelf ervaren, onafhankelijkheid bereiken en de kunst van het liefhebben leren. Het
samenvattende begrip voor deze doelstelling is Wohl-Sein en deze doelstelling is volgens
Fromm gemeenschappelijk aan de transtherapeutische psychoanalyse en aan het
Zenboeddhisme. We hebben hier te maken met de doelstellingen van een samenhangende
levensbeschouwing, inclusief de religieuze dimensie. De doelstelling van de
transtherapeutische psychoanalyse is om mensen te helpen de overgang te maken van de
existentiewijze van het hebben, naar die van het zijn, van de oppervlakte naar de diepte.
Dat is een overgang die iedere zich respecterende vorm van psychotherapie op haar eigen
wijze zal maken en in haar eigen termen zal beschrijven. Fromm aarzelt niet deze diepere
dimensie te benoemen als de religieuze dimensie en ze uitdrukkelijk tot het domein van de
psychoanalyse te rekenen. Hij omschrijft deze dimensie in termen van Tillich als dat wat ons
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onvoorwaardelijk aan gaat, een onvoorwaardelijk betrokken zijn op de vraag naar de zin
van het leven.
In onze zoektocht naar de vraag hoe een religie zonder God eruit kan zien, heeft Fromm
ons een uitgewerkt voorbeeld gegeven. Stelde Bonhoeffer de vraag en verzamelde Apostel
wat er op dit gebied zoal is, Fromm laat ons niet alleen zien waar we in concreto bij zo iets
aan zouden kunnen denken, maar doet dat bovendien nog in een psychotherapeutisch
kader en dat maakt zijn werk voor ons doel nog des te interessanter. Het voorafgaande
levert ons bouwstenen voor een opvatting over 'het religieuze', die het ons gemakkelijker
zal maken om psychotherapie en religie bij elkaar te brengen. De vraag zal dan worden of
de essentie van het religieuze ook zijn plaats kan of zelfs moet krijgen binnen een
psychotherapie die niet schuwt de fundamentele levensvragen tot haar domein te rekenen.

TUSSEN WETENSCHAP EN RELIGIE
In het voorafgaande hebben we de relatie tussen psychotherapie en wetenschap en die
tussen psychotherapie en religie geëxploreerd. Impliciet kwam daarbij ook de relatie tussen
wetenschap en religie aan de orde. Het laatste woord over de relatie tussen deze drie
grootheden is nog niet gevallen, ook niet in deze voordracht: daar is het onderwerp te
complex en te omvangrijk voor. Toch kunnen we een aantal punten verzamelen die mij
interessant lijken en verder onderzoek en discussie rechtvaardigen.
Allereerst is gebleken dat psychotherapie, wetenschap en religie, als zij op hun best zijn,
een onderzoekende grondhouding van de totale werkelijkheid gemeenschappelijk hebben.
Apostel duidde dit aan met de fraaie uitdrukking 'empathie met de fundamentele
werkelijkheid'. Tot zo'n conclusie kunnen wij nu komen, omdat we veel werk hebben
gemaakt van het uitzuiveren van begrippen: wat is echte psychotherapie, wat is echte
wetenschap en wat is echte religie, oftewel: wat is de harde kern ervan. Tot de
gemeenschappelijke harde kern behoort een serieuze poging de waarheid over onze
mysterieuze werkelijkheid te willen doorgronden, waar die ons ook zal brengen. Met
betrekking tot de psychotherapie zou ik hieruit willen concluderen dat dit zoeken van de
waarheid een fundamenteel kenmerk is van de psychotherapie en dat zij daarin in hoge
mate gevoed kan worden door de wetenschap in de brede en diepe zin van het woord.
Vervolgens zou ik willen zeggen dat zowel psychotherapie als religie zich bezig houden met
het menselijk lijden, daar zin aan proberen te geven en er oplossingen voor proberen te
zoeken. Hier gaat het niet zozeer om waarheid, maar om zingeving. Psychotherapie en
religie hebben daar elk hun eigen bijdrage aan. Zingeving is verbonden met een dimensie
die de wetenschap vreemd is, maar de kern van de religie uitmaakt. Het gaat hier eerder
om vertrouwen, geloof (wel te onderscheiden van bijgeloof), empathie, echtheid, acceptatie,
kortom: het gaat om liefde. Hier kan de psychotherapie zich laten inspireren door het
religieuze in de diepe zin van het woord. Ook dat kunnen we nu hier stellen na het nodige
voorwerk om de harde kern van de religie (samengevat: religie zonder God) te vatten.
In mijn ogen is een omvattende psychotherapie een psychotherapie die zich laat voeden
door zowel een wetenschappelijke grondhouding (in de zin van waarheidszoeking), als door
een religieuze grondhouding (in de zin van compassie of liefde met het menselijke lijden).
In die zin bevindt de psychotherapie zich tussen wetenschap en religie, of beter gezegd: in
het spanningsveld ervan.
Psychotherapie, wetenschap en religie hebben elk hun eigen sterke en zwakke kanten en
ook hun ontsporingen. Als psychotherapeut denk ik dat de psychotherapie voldoende in
contact staat met de wetenschap, maar te weinig met de religie. Hoe begrijpelijk dat ook is,
het leidt er in onze tijd toe dat de psychotherapie dreigt te verarmen tot een medische
verrichting of tot een gedragstechnologie. Anderzijds dreigt verarming en eenzijdigheid
doordat de psychotherapie blijft steken in een individualistische, ego-centrische
levensbeschouwing. Bevruchting vanuit de religieuze tradities zal er ongetwijfeld toe
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bijdragen dat de psychotherapie de existentiële en spirituele dimensie van het bestaan
serieuzer gaat nemen (West, 2000).
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