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Vrijmaking en overheersing 
Over de historische verhouding 
tussen het psychotherapeutische en 
het religieuze veld 

Psychotherapists have been called the priests of a new religion. This thesis 
implies a historical interpretation of the relation between psychotherapy and 
pastoral care. Historical research on Mental Health care in the Netherlands, 
however, suggests that this may be a misleading representation of the actual 
development. Using the Maandblad voor de Geestelijke Volksgezondheid 
(Monthly Journal of Mental Health care) as a primary source, I construct a 

different view. Mental health care is partly a product of ecclesiastical and 
religious achiefments. During its institutionalisation,however, it moved out of the 
religieus sphere. The article concludes with a typology of attitudes towards 
pastoral care. It appears that historically, a competitive view of pastoral mental 
health care has prevailed 

Psychotherapeuten zijn de priesters van een nieuwe religie. Zo luidt een 
bekende, veelal provocerend bedoelde stelling over de positie van 
psychische hulpverleners in een samenleving waarin de belangstelling 
voor het kerkelijk-religieuze aanbod tamelijk gering is geworden.' In 
Psychologie en Maatschappij 60 heeft David Bos (1992) het thema aan de 
orde gesteld. Hij acht de stelling misleidend omdat het concept 'religie' 
volgens hem veel retorische maar weinig analytische waarde heeft. 
Bovendien is volgens hem in ieder geval één van de mogelijke 
suggesties onjuist, namelijk dat de psycholoog de dominee van zijn 
plaats zou hebben verdreven. Voor de opkomst van de psychologie 
zouden (nederlands-hervormde) predikanten zich namelijk nauwelijks 
met pastoraat hebben beziggehouden. 

De suggestie dat psychotherapie een soort nieuwe religie zou zijn, is 
te grot om waar te zijn. Ze heeft echter wel een grote attenderende 
waarde, niet in laatste plaats omdat de kwestie ook onder psychothe-
rapeuten' zelf regelmatig speelt. De stelling is daarmee waardevol als 
uitgangspunt. '3 

Wie psychotherapie een vorm van religie noemt, roept de vraag op 
wat 'religie' dan wel is. In de sociologische benadering die ik hanteer, 
wordt op die vraag geen eensluidend antwoord gegeven. Als gods-
dienstsocioloog pretendeer ik niet te weten wat de essentie van religie is; 
ik weet alleen dat er een bepaalde sociale sfeer is waarin specialisten 
opereren, een leer wordt gehanteerd en gedrag wordt vertoond die 
vanwege de omgang met zoiets als het bovennatuurlijke voor religieus 
doorgaat. Wanneer het om een andere sociale sfeer gaat, kan men 
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dus volstaan met het wijzen op overeenkomsten qua structuur, leer of 
praktijken: de 'sektarische' of 'kerkelijke' structuur van het psychothe-
rapeutische veld, de sacrale geladenheid van sommige psychothera-
peutische theorieën en de aan zielzorg4 herinnerende functie van de 
psychotherapeutische praktijk. De stelling dat psychotherapeuten de 
nieuwe priesters zijn, wijst echter ook op een historische kwestie: de 
psychotherapeuten zouden de traditionele priesters hebben verdrongen. 
Maar is dat een adequate voorstelling van de ontwikkeling die de 
verhouding tussen psychotherapie en kerkelijke zielzorg heeft door-
gemaakt? 

De Franse sociologen Pierre Bourdieu (1985) en Gilbert Vincent 
(1985) hebben de aanzet gegeven tot een sociologisch perspectief op de 
relatie tussen de oude en de nieuwe geestelijkheid (zie ook Abbott, 
1988). Bourdieu (1985) benadert de verhouding tussen psychotherapie en 
religie als een mede door de beroepsgroepen zelf geconstrueerde 
verhouding tussen twee velden. Een veld is het sociale verband waar-
binnen bijvoorbeeld de pastorale of psychologische hulpverlening 
wordt uitgeoefend. Vincent stelt dan de vraag centraal, hoe hulpverle-
ners zelf de verhouding tussen psychotherapie en religie definiëren, nu 
zij traditionele geestelijken in aantal overvleugelen. Volgens hem zijn 
de grenzen tussen het religieuze veld en aangrenzende velden aan het 
vervagen. Priesters verdiepen zich in de psychoanalyse en 
maatschappelijk werkers gaan op zoek naar 'het heilige'. Met de 
woorden van Bourdieu (1985, p. 257): het religieuze veld lost op in een 
groot, nieuw gedefinieerd veld voor de symbolische manipulatie van de 
persoonlijke levensstijl en wereldbeschouwing. Hij stelt voor om de 
transformaties van de grenzen tussen het religieuze veld en aan-
grenzende velden te onderzoeken. 

De Nederlandse context is dan bijzonder interessant. Van der Grinten 
(1987) heeft beschreven hoe de opzet van de ambulante geestelijke 
gezondheidszorg voortvloeit uit de verzuiling. De verzuilde bureaus 
voor levens- en gezinsvragen waren de spil bij de vorming van de 
RIAGG's. Ter Meulen (z.j.), Berger en Janssen (1980), Abma (1982), Pols 
(1988), Van Berkel (1990) en Oosterhuis (1992) hebben in het bijzonder 
aandacht besteed aan de bijdrage van rooms-katholieke zijde aan de 
psychologisering van de zielzorg, zowel binnen als buiten de kerk. Het 
is tijd deze inzichten te benutten voor een bredere visie op de ont-
wikkeling die het psychotherapeutisch veld ten opzichte van het reli-
gieuze veld heeft doorlopen. Ik zal daartoe een aanzet geven met als 
centrale bron het Maandblad voor de Geestelijke Volksgezondheid 
(MGv). Aan het slot zal ik een kort overzicht geven van de houdingen die 
men in het psychotherapeutische veld ten aanzien van de religieuze 
zielzorg heeft ingenomen. 



i Verwevenheid (vóór 1955) 
 
De belangstelling voor psvchoanalvse en geestelijke volksgezondheid 
kwam in Nederland op in de jaren twintig en dertig. Psychoanalytici en 
religieuze specialisten waren het er over eens dat minstens een deel van 
het psychoanalytisch gedachtengoed vijandig stond tegen de on-
derworpenheid aan een of andere religie. Toch zou het onjuist zijn om 
hier al een tegenstelling tussen 'neutralen' en 'confessionelen' te zien. 
Ten eerste waren de vroege aanhangers van Freud in Nederland eer-der 
mystiek georiënteerd dan neutraal ten opzichte van het religieuze 
(Bulhof, 1983). De belangstelling voor psychoanalyse ging vaak samen 
met een interesse in spiritisme, occultisme en de theosofie van Madame 
Blavatsky. Ten tweede waren onder de belangstellenden voor de 
psychoanalytische inzichten al snel ook theologen te vinden. Ze stonden 
buiten de vroege psychoanalytische beweging (Brinkgreve, 1984), maar 
bespraken onderling uitvoerig de betekenis van de psychoanalyse voor 
cultuur, ethiek, opvoeding en religie zelf, waaronder de ziel-zorg. 

Ook de belangstelling voor geestelijke volksgezondheid die in de 
jaren dertig voorzichtig van de grond kwam, was niet een 'neutrale' 
aangelegenheid. Het bevorderen van geestelijk welzijn door het wijd 
en zijd toepassen van psychologische inzichten vond plaats in ver- 
zuild verband. In hetzelfde jaar (1930) als waarin de Nederlandse Ver-
eniging voor Geestelijke Volksgezondheid werd opgericht, werd vanuit 
katholieke kring de R.K. Charitatieve Vereniging voor Geestelijke Volksge-
zondheid gevormd. In het confessionele, verzuilde Nederland was de 
kwantitatieve betekenis van de katholieke voorvechters van geestelijke 
volksgezondheid veel groter dan die van de neutrale: tegenover enkele 
'neutrale' bureaus en psychoanalytische instituten stonden tien-tallen 
katholieke Bureaus voor Huwelijksvoorlichting. Wel dient hier-aan 
toegevoegd dat de katholieke Vereniging ook als doelstelling had de 
rooms-katholieke huwelijksmoraal in stand te houden, zonder dat dit 
altijd psychohygiënisch verantwoord werd. Pas na de oorlog ging in 
deze bureaus een psychologische benadering overheersen. Met recht kan 
men spreken van een aanzienlijke katholieke bijdrage aan de geestelijke 
gezondheidszorg (vergelijk Oosterhuis, 1992). 

Van een omvangrijk, afzonderlijk psychotherapeutisch veld was in 
deze periode dus nog geen sprake. Er was belangstelling voor het toe-
passen van psychologische inzichten bij het uitoefenen van zielzorg, 
zowel vanuit de psychiatrie als de theologie. Deze belangstelling leid-
de tot uitbreiding en hervorming van zowel het psychiatrisch werk-veld 
als van de kerkelijke zielzorg. 

Dit circuit van geïnteresseerden groeide na de Tweede Wereldoor-
log snel uit tot een omvangrijke beweging voor geestelijke volksge-
zondheid. In deze beweging waren de meningen over de verhouding van 
van religie en geestelijke gezondheid verdeeld. Sommigen, zoals de 
prominente psychiater A. Querido, zetten de lijn voort die de psy-
choanalytische beweging had uitgezet. Hij maakte een scherp onder-
scheid tussen psychiatrische hulp en pastorale zorg (zie Van der Grin- 



ten, 1987). Voor een aparte geestelijke gezondheidszorg, los van de 
psychiatrische hulpverlening, zag hij volstrekt geen ruimte (A. Querido, 
MGv 1950, 271). Voorzover aan de kerkelijke bureaus voor levens-en 
gezinsmoeilijkheden hulp bij psychische stoornissen zou worden 
verleend, was dat naar zijn mening een gevaarlijke, want ondeskundige, 
bezigheid. 

De hervormde psychiater S.J.P. Dercksen (MGv 1951, 31) verkon-
digde een dominanter standpunt: psychotherapie zou zeer verwant zijn 
aan pastorale zorg. Hij nam het begripsmatige onderscheid tussen 
psychotherapie en zielzorg over, dat zijn collega's C.W. du Boeuff en 
P.C. Kuiper (1950) hadden gemaakt, maar vervolgens bracht hij beide 
praktijken juist met elkaar in verband: aan de religieuze zielzorg zou 
soms een psychotherapeutische behandeling vooraf moeten gaan, ter-
wijl op psychotherapie altijd de verkondiging van het evangelie zou 
moeten volgen. Anders zou uit de behandeling zelf het idee kunnen 
voortkomen dat aanpassing als 'heil' gezien wordt. Nee, vond ook 
psychoanalytica E.C.M. Frijling-Schreuder (MGv 1951, 9), psychothe-
rapie brengt geen heil, maar kan de weg vrijmaken voor het religieuze 
heil. 

In de geestelijke gezondheidszorg waren de zorg voor religieus heil 
en voor geestelijke gezondheid vaak met elkaar verweven. Deze situatie 
werd vooral van confessionele zijde toegejuicht. Er zou een uitgebreid 
hulpverleningsstelsel gevormd moeten worden, waarbij aan de bureaus 
voor levens- en gezinsmoelijkheden een belangrijke plaats werd 
toegekend. Sommige psychiaters echter wezen een afzonderlijke 
geestelijke gezondheidszorg af, mede daar psychiatrie en ziel-zorg 
principieel verschillend zouden zijn. 
 
 
Uiteenrafeling (1955-1969) 
 
Eind jaren vijftig begon, ondanks de waarschuwingen van Querido, een 
apart georganiseerde geestelijke gezondheidszorg vorm te krijgen. Deze 
ontwikkeling werd vanuit de zuilen ondersteund en was overeenkomstig 
de wens van die andere peetvader van de GGz: C.J.B.J. Trimbos. In 
1964 presenteerde hij uit naam van het Katholiek Nationaal Bureau 
voor de Geestelijke Gezondheidszorg een opzet voor de GGZ. Sociaal-
psychiatrische voor- en nazorg en psychohygiënische voorlichting 
werden in dit plan gebundeld met het Medisch-Opvoedkundig Bureau, 
het (r.k.) Bureau voor Huwelijksaangelegenheden en (p.c. of 
humanistisch) Bureau voor Levens- en Gezinsmoeilijkheden, het 
Instituut voor Medische Psychotherapie en de alcoholistenbureaus. 
Deze opzet zou het uitgangspunt vormen voor het huidige 
RIAGG-stelsel. 

Door de institutionalisering van de beweging voor geestelijke 
volksgezondheid vond er een scheiding plaats met het religieuze veld. 
De bureaus voor levens- en gezinsvragen waren nu niet langer pastorale 
bureaus, maar GGZ-instellingen. Vooralsnog waren ze echter nog niet 
helemaal van de kerk los. De verzuilde opzet die in de praktijk 



van hulpverlening en subsidiëring was gegroeid, had ook inhoudelijk 
betekenis. Binnen het, omvangrijke en hechte, katholieke GGZ-circuit 
leefde een bepaald type religiositeit, een variant van het progressieve 
katholicisme uit de jaren zestig waarin de katholieke traditie op aller-lei 
manieren werd verbonden met, maar ook afgeschermd tegen psy-
chologische theorieën (Simons & Winkeler, 1987). De strikte morele 
regels, vooral op het terrein van de seksualiteit, werden gerelativeerd 
ten gunste van gewetensvol zelfonderzoek. De Nijmeegse godsdienst-
psycholoog Han Fortmann (1964-1968, 1972) speelde een hoofdrol in 
dit proces. Na het Nederlandse Pastoraal Concilie (1968-1970) stag-
neerde de vernieuwing in de Rooms-Katholieke Kerk echter, terwijl het 
secularisatieproces versnelde. Kerk en GGZ gingen nu hun eigen weg. 

De consequenties van deze processen van institutionalisering en 
deconfessionalisering waren terug te zien in de opstelling ten aanzien 
van het religieuze veld. In katholieke kring zag men de geestelijke ge-
zondheidszorg vooral als superieur alternatief voor de religieuze ziel-
zorg (zie bijvoorbeeld C. Trimbos, MGv 1965, 157). Deze opstelling is te 
verklaren vanuit de eraan voorafgaande periode waarin geestelijke 
gezondheidszorg niet gold als iets naast de kerkelijke zielzorg, maar als 
een onderdeel daarvan. De vernieuwing van de zielzorg werd 
voortgezet, maar vond niet langer plaats in kerkelijk verband. De hoop 
op binnenkerkelijke verandering vervloog; wat overbleef was de kritiek 
op de bestaande kerkelijke praktijken. Deze interne kritiek op de kerk 
werd nu externe kritiek, die gepaard bleef gaan met de pretentie dat 
geestelijke gezondheidszorg er voor 'heel de mens' was. 

In hervormde kring was traditioneel meer aandacht voor de precieze 
taakafbakening tussen geestelijke gezondheidszorg en pastorale zorg 
(zie bijvoorbeeld Roscam Abbing e.a., 1956; vergelijk Bos, 1992). Arts en 
theoloog Joh. van der Spek bepleitte nog in 1959 een innige sa-
menwerking, ja zelfs een 'religieuze geestelijke gezondheidszorg' (MGv 
1959, 222-240), maar hij vertegenwoordigde inmiddels een min-
derheidsstandpunt. Deel van de hervormde traditie was enerzijds 
aandacht voor het principiële onderscheid tussen psychotherapie en 
zielzorg, en anderzijds een in reikwijdte wisselend pleidooi voor on-
derlinge samenwerking en beïnvloeding. Terwijl de GGZ haar eigen weg 
ging, werd hier het onderscheid sterker benadrukt en verdween de 
belangstelling voor religie uit het gezichtsveld. In hervormde kring had 
deze ontwikkeling de zegen van de kerk: de opkomst van seculiere 
psychotherapie ontlast de predikant van 'oneigenlijk' werk (R. Kaptein, 
MGv 1963, 49). 

Opvolging (1970-1982) 

In de jaren zeventig was de deconfessionalisering van de GGZ een feit. 
De verzuilde organisaties voor geestelijke gezondheidszorg hadden 
opgehouden te bestaan. Van banden met religieuze levensbeschou-
wingen was niets meer te merken. Trimbos (MGv 1976, 101) nam 



openlijk afstand van zijn katholieke verleden en herinterpreteerde zijn 
vroegere belangstelling voor Fortmanns godsdienstpsychologie als een 
eerste stap in zijn afscheid van het katholicisme (zie A.J. Heerma van 
Voss, MGv 1977, 707-723). Er werd gesproken over de 'secularisatie van 
de zielzorg' die nu voltooid zou zijn (H. Vos, MGv 1971, 350-353; 
Vandermeersch, 1978). Hierbij werden wel problemen gesignaleerd: 
gangbare psvchotherapeutische modellen bleken niet geschikt wanneer 
mensen te kampen hadden met vragen over de zin van lijden en sterven. 
Veelzeggend genoeg werd hierbij echter geen beroep gedaan op de 
religieuze zielzorg. Deze was uit het zicht verdwenen. 

Wel was er in dezelfde periode hevige belangstelling voor mystieke 
vormen van religiositeit, bijvoorbeeld in de beweging rond Baghwan 
Shree Rajneesh. In het MGv verschenen in 1980 verschillende artikelen 
van, voor en tegen sanyassins die de inzichten van Baghwan wilden 
toepassen in de psychotherapeutische hulpverlening. Hier en elders 
werden psychotherapie en religie met elkaar verbonden, analoog aan de 
wijze waarop dat in de jaren veertig gebeurde: goede psychotherapie 
zou ook het spiritueel heil moeten dienen. Bovendien, en dat tekende de 
positie en het prestige dat de psychotherapie inmiddels had verworven, 
werden meditatie en andere religieuze praktijken herbenoemd tot 
therapeutische technieken (M. Ie Poole, MGv 1979, 461-463). Maar in 
het professionele circuit vond deze benadering slechts bij een. 
minderheid instemming. 

Ten aanzien van nieuwe religieuze bewegingen werd een geïnte-
resseerde houding aangenomen, maar dat betekende eerder een uit-
breiding van het psychotherapeutisch werkveld, dan cooperatie met 
een verwante vorm van zielzorg. Voor de traditionele zielzorg was 
nauwelijks belangstelling: pastoor en dominee golden als ex-concur-
renten die hun relevantie hadden verloren. Met de deconfessionalise-
ring van de hulpverleningswereld leek de aandacht voor de feitelijke 
betekenis van religie voor het geestelijk welzijn ook verdwenen. 

Tweevoudige zending (na 1982) 
 
In de loop van de jaren tachtig werd de scheiding met het religieuze 
veld nog sterker doorgevoerd. Ten gunste van een zakelijke legitimatie 
van professionele zorg luwde binnen het professionele circuit de 
radicale kritiek op de hulpverlening èn de aandacht voor alternatieve 
heilsleren. (Daarbuiten ontwikkelde zich een florerend alternatief cir-
cuit.) 

Juist het versterkte besef van een eigen beroepsidentiteit wekte 
echter de belangstelling voor de rol van religieuze factoren in het ont-
staan en behandelen van psychische stoornissen. Een stimulans hier-
voor vormde de welwillendheid waarmee het ministerie van wvc de 
Gereformeerde Landelijke lustelllíng voor Ainbulmtte Geestelijke Gezond-
lieidszorg'De Poort' (GLIAGG) tegemoet trad. Haar achterban, het bevin-
del ijk georiënteerde deel van de gereformeerde gezindtes, zou slecht bij 
de RIAcc ' s  terecht kunnen. De GLTAGG lijkt hen toegang te geven tot 



een professionele, confessionele geestelijke gezondheidszorg die ge-
matigd-kritisch aansluit bij de bemoeiingen van dominees en ouder-
lingen (S.J. Vellenga, MGv 1994, 962-975). 

De reacties op deze nieuwe vorm van confessionele GGZ leken op 
de eerder ingenomen houding tegenover de traditionele religieuze 
zielzorg: religieus gebonden zielzorg dient niet het cliëntenbelang maar 
het confessionele eigenbelang (A. van Stolk, MGv 1989, 729). Maar de 
gereformeerde hulpverlening werd ook wel als nuttig GGZ-
zendingswerk onder gereformeerden gezien (A. van Dantzig, MGv 
1992, 456). En mede naar aanleiding van de GLIACG-discussie werd er-
kend dat de RIAGG-hulpverlening aan religieuze cliënten (zowel aan 
gereformeerden, moslims als andere gelovigen) gebreken vertoonde 
(Bauduin, 1991). De stelling van de GLIAGG dat geestelijke gezond-
heidszorg en pastoraat geen gescheiden sectoren zouden moeten zijn 
(Verhagen in: Bauduin, 1991), werd echter algemeen afgewezen. De 
zending richting Gcz blijft beperkt tot de overdracht van informatie in 
het kader van de 'deskundigheidsbevordering'. 

Wat de verhouding tussen ccz en religieuze veld voor deze periode 
betreft, kan gesteld worden dat in de kerken de belangstelling voor 
psychologische en psychiatrische benaderingen van levensproblemen 
verder toeneemt, en dat er onder hulpverleners een behoefte aan ken-
nis van religie en levensbeschouwing is gerezen. Voor concrete sa- 
menwerking met pastores, zoals bepleit door Vellenga (1992) en Pieper 
en Van Uden (1992, 1993), lijkt onder therapeuten echter weinig 
belangstelling te bestaan. 

Besluit 
 
Het verhaal van psychotherapie en religie in Nederland blijkt niet het 
verdrijven van oude door nieuwe priesters, noch het afbrokkelen van 
aloude grensafbakeningen. Psychotherapie en geestelijke gezond-
heidszorg hebben heel verschillende relaties onderhouden met het re-
ligieuze veld. Kerken hebben als organisatie en als leverancier van 
ideeën zelfs een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van 
de geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Tegenwoordig spelen zij 
echter nauwelijks meer een rol op het terrein van de hulpverlening. De 
nieuwe 'zielzorg' is dus uit de oude voortgekomen en is haar gaan 
domineren. 

De belangstelling voor psychoanalyse en geestelijke gezondheid rees 
deels vanuit een religieuze betrokkenheid: vooral vanuit de ge-vestigde 
christelijke religie, maar ook, in een vroege fase, vanuit meer marginale, 
mystieke stromingen. De aanzet tot een afzonderlijk veld van geestelijke 
gezondheidszorg werd van confessionele zijde gegeven, vooral vanuit de 
katholieke zuil. Aanvankelijk stond deze vorm van hulpverlening in 
contact met de religieuze traditie van waaruit ze was opgezet. Maar 
terwijl de kritische houding ten opzichte van die traditie toenam, leidde 
de institutionalisering van de geestelijke gezondheidszorg tot verbreking 
van de banden. Ondanks toenaderingen 



tot nieuwe religieuze bewegingen in de jaren zeventig en tachtig, en 
de recent wat herleefde belangstelling voor religie en levensbeschou-
wing onder therapeuten, is de scheiding tussen de velden sindsdien 
grotendeels gehandhaafd. 

Heeft 'de kerk' met haar inspanningen voor geestelijke gezond-
heidszorg niet haar eigen graf gegraven? (vergelijk P. van Lieshout, 
MGv 1985, 1254). Enerzijds moet het antwoord ontkennend luiden. 
Veel factoren in het seculariseringsproces zijn buiten de GGZ om ge-
gaan, en waren soms al eerder werkzaam. Bovendien wordt zo wel-licht 
onrecht gedaan aan de overwegingen van de kerkelijk gelieerde 
psychohygiënisten. Als het hen inderdaad primair om het welzijn van de 
mensen ging, en wel via zoiets als een geestelijke gezondheidszorg, en 
niet om handhaving van de positie van de kerk zelf, hebben zij juist hun 
doel bereikt. In de voorstelling van het zelfgegraven graf steekt echter 
wel enige waarheid. De katholieke voorvechters van de GGz hebben 
bijvoorbeeld meegewerkt aan de ontmanteling van de katholieke zuil." 
Gegeven het elders in de kerk heersende conservatisme, leidde sterke 
betrokkenheid bij de GGz tot verwijdering ten opzichte van die kerk. 
Wellicht had een grotere invloed van de katholieke GGZ-kring er toe 
geleid dat de kerk iets meer van haar positie had behouden. Het blijft 
moeilijk uit te maken of de kerk haar invloed verloor ondanks of 
dankzij de inspanningen vanuit het confessionele GGz-circuit. 

Duidelijk is wel dat de verhouding tussen psychotherapie en reli-
gie mede door de beroepsgroepen zelf wordt gedefinieerd. Ik zal tot 
slot een typologie van deze houdingen presenteren. Allereerst zijn er 
verschillende visies mogelijk op de mate van continuïteit tussen psy-
chotherapie en zielzorg. De religieuze zielzorg kan hierbij bovendien 
verschillend worden gewaardeerd. Met deze twee dimensies, conti-
nuïteit en waardering, kan een model worden geconstrueerd waarin de 
verschillende reacties op de religieuze zielzorg een plaats krijgen. 

visie op de relatie tussen 

psychotherapie en religieuze zielzorg 

waardeoordeel principieel verwant principieel 

over religieuze verschillend  gelijk 

zielzorg    

positief COMPARTIMEN- COOPERATIE SUBSTITUTIE 

 TERING   
negatief STIGMATISERING NEUTRALISERING CONCURRENTIE 

Figuur 1 Houdingen vanuit het psychotherapeutisch veld ten aanzien ma de religieuze zielzorg' 

Compartimentering en stigmatisering 
Waar psychotherapeuten scherp onderscheid maken tussen pastoraat en 
psychotherapie kan de pastorale zielzorg als verkondiging van 'het 
Woord' gezien worden, die niets wezenlijks gemeen heeft met psy- 



chotherapie als medisch specialisme (Du Boeuff & Kuiper, 1950). De 
pastores kunnen dan zowel positief als negatief worden gewaardeerd, 
afhankelijk van de mate waarin er ruimte wordt gelaten voor de waar-de 
van de religieuze benadering. In beide gevallen zal 'psychische ge-
zondheid' strikt worden gescheiden van het 'geestelijk heil'. In de 
psychotherapeutische praktijk kan de kerkelijke zielzorg dan vrijwel 
worden genegeerd. Hoogstens zou iemand eens naar een pastor kunnen 
worden doorverwezen – als de problemen niet van psychische aard 
zouden zijn. Deze positieve variant kan compartimentering (Ter Borg, 
1991) genoemd worden. Van stigmatisering is sprake wanneer een 
religieuze praktijk zonder meer negatief wordt gewaardeerd.' Pastoraat 
werd in het MGv zelden zo benaderd. Wel werd gebedsgenezing tot 
massapsychose bestempeld (A.I. de Leeuw-Aalbers, MGv 1963, 49) en 
werden kringen rond 'psychotherapeutische guru's' als 'knoeigroepen' 
afgedaan (G. Hellinga, MGv 1981, 766-779). 
 
Cooperatie en neutralisering 
Bij een minder rigoureuze opstelling tegenover religieuze praktijken 
kan men het gemeenschappelijk object van psychotherapie en pastoraat 
definiëren als 'levensproblemen' die echter op verschillende wij-zen 
benaderd kunnen worden. Wanneer de pastorale benadering positief 
wordt gewaardeerd, bijvoorbeeld als een waardevolle tak van 
hulpverlening, biedt deze opstelling de meeste ruimte voor samen-
werking tussen pastor en therapeut: voor een 'gave geestelijke ge-
zondheid' èn een 'zuiver beleefde' religie (J. van der Spek, MGv 1959, 
224, 240). De negatieve variant beschrijft de pastorale benadering zo-
danig in psychotherapeutische termen dat er voor een autonome pas-
torale benadering geen ruimte wordt gelaten.' In zijn evolutieschema 
van geestelijke gezondheidszorgers reduceerde J. van London de 
geestelijke tot een primitieve voorloper van de therapeut en tot een 
psychische hulpverlener van het laagste niveau (MGv 1977, 197). De 
veronderstelling is dat de pastor zelf niet goed weet waar hij eigenlijk 
mee bezig is. In werkelijkheid zou pastoraat ook een soort psychothe-
rapie zijn, van een wat eenvoudiger kaliber. Zo wordt de kerkelijke 
zielzorg onschadelijk gemaakt, geneutraliseerd. 
 
Substitutie en concurrentie 
Therapeuten kunnen pastoraat ook principieel gelijkstellen aan psy-
chotherapie, bijvoorbeeld door zowel pastores als zichzelf tot de 'ziel-
zorgers' te rekenen. Dit kan gepaard gegaan met een positief oordeel 
over de kerkelijke zielzorg, hetgeen psychotherapie substitueerbaar 
zou kunnen maken voor kerkelijke zielzorg. René Diekstra komt 
dichtbij deze opstelling wanneeer hij stelt: 

Op de vraag wat de psychotherapeut nu eigenlijk wèl kan en de 
priester niet, moet het antwoord dan ook luiden: niets. (R. Aarsen, 
MGv 1978, 804) 



Het werk van de psychotherapeut lijkt zo inwisselbaar voor dat van de 
priester. Waarschijnlijker is een negatief oordeel; therapie wordt gezien 
als een superieur alternatief voor kerkelijke zielzorg: dominees en 
pastoors gelden als concurrenten. Deze opstelling ging vanaf de ja-ren 
zestig in het MGv overheersen. Eindredacteur Arend-Jan Heerma van 
Voss (MGv 1989, 618) vertolkte waarschijnlijk niet alleen zijn per-
soonlijke mening toen hij suggereerde dat de religieuze hulpverlening 
mensen opzadelt met datgene waar ze juist vanaf willen: hun geloof. In 
deze optiek vormen pastoraat en confessionele geestelijke gezond-
heidszorg, verouderde en inferieure alternatieven voor de bestaande 
RIAGG'

S. 
 
Zoals elke typologie doet ook deze niet volledig recht aan de werke-
lijkheid. Wel kan ze het zicht op de ontwikkeling van de relatie tussen 
psychotherapie en pastoraat verhelderen doordat ze er de aandacht op 
vestigt dat elke omschrijving van deze relatie een afbakening van 
posities is (vergelijk Brinkgreve e.a. 1979). 

Zo is ook het standpunt dat psychotherapie een religieus karakter 
zou hebben, of vaker, dat psychotherapie een superieur alternatief voor 
kerkelijke zielzorg zou zijn, zelf een positiebepaling. Uitspraken over de 
onderlinge verhouding van psychotherapie en zielzorg heb-ben een 
functie in de betrekkingen tussen pastores en therapeuten en in de 
verhouding tussen therapeuten onderling. 

Wanneer Dercksen psychotherapie beschrijft als brenger van het 
'heil' der aanpassing, verzet hij zich tegen een 'neutrale' geestelijke 
gezondheidszorg ten gunste van een confessionele. Wanneer Trimbos 
de Gcz geseculariseerde zielzorg noemt, zet hij haar als superieur al-
ternatief tegenover kerkelijke praktijken. Met de spirituele aspiraties 
van sommige therapeutische stromingen uit de jaren zeventig en tachtig 
werd zielzorg voor het alternatieve circuit gepresenteerd. De associatie 
van GLIAGG-medewerkers met bemoeizuchtige geestelijken dient ter 
protectie van gevestigde RIAGG-belangen. Vanzelfsprekend kan het 
aanduiden van deze professionele context niet in de plaats treden van 
inhoudelijke beoordelingen, maar het maakt uitspraken sociologisch 
wel meer inzichtelijk. 

De theoretische aanleiding voor dit artikel ('psychotherapeuten zijn 
de nieuwe priesters') is vooral verbonden met het diskwalificerend 
gebruik van religieuze termen in de strijd tussen therapeuten onderling. 
De auteurs waar in de inleiding naar verwezen werd, stonden binnen 
het psychotherapeutisch veld in de reuk van de antipsychiatrie. Daar 
diende de betiteling van psychiaters als priesters de ondermijning, of 
vaker hervorming, van de psychiatrie. Zeker wanneer dan gedacht 
wordt aan Trimbos' rol, zowel in de kritische vernieuwingsbeweging 
binnen de rooms-katholieke kerk, als in de kritiek op de geestelijke 
gezondheidszorg (Trimbos 1975), rijst het vermoeden dat in de 
antipsychiatrie, of beter, het antiprofessionalisme, de antiklerikale 
kritiek werd voortgezet. 



De waarneming en constructie van de verhouding met het religieuze 
veld was divers. Over het algemeen lijken religieuze zielzorgers als 
concurrenten, ot beter, ex-concurrenten, gezien te worden die weinig 
aandacht behoeven. Deze indruk is echter gebaseerd op onderzoek 
van het MGv; wellicht dat ze correctie behoeft vanwege de onderre- 
presentatie in dit tijdschrift van bepaalde stromingen, zoals de ge-
dragstherapeutische. Maar ook nu is al duidelijk dat er in de loop der 
tijd verschillende houdingen werden aangenomen. Vanuit een nauwe 
historische verwantschap werd er gebalanceerd tussen overeenkom-sten 
en verschillen met religieuze zielzorg. Dit lijkt een belangrijk ken- 
merk van de geestelijke gezondheidszorg zoals die zich in de Neder-
landse samenleving heeft gevormd. 

Noten 
 
1 Zie bijvoorbeeld Vitz (1977), Cross (1978) en Diekstra (1979). Met wat meer gevoel 

voor nuance suggereren ook Paul Halmos (1966), Philip Rieff (1966), Thomas Szasz 
(1978), Michel Foucault (1976, 1981, 1983), Robert Castel (1973, 1981) en Pierre Bour-
dieu (1985) dat therapeuten als seculiere 'zielzorgers' een functie van religieuze spe-
cialisten dreigen over te nemen of overgenomen hebben. 

2 Ik hanteer psychotherapie als een algemene term voor de psychologische behandeling 
van levensproblemen. Bij de aanduiding psychotherapeuten kan dus gedacht worden 
aan verschillende beroepsbeoefenaars zoals psychologen, psychoanalytici, 
psychiaters en maatschappelijk werkers. In de hulpverleningswereld zelf kunnen 
deze begrippen een meer beperkte betekenis hebben, maar die verschilt per partij en 
periode. 

3 In mijn dissertatie (De Groot, 1995) formuleer ik een uitgebreid theoretisch kader en 
gebruik deze bij de bestudering van het Maandblad voor de Geestelijke Volksgezondheid 
(ItlGi). Ik verwijs als volgt naar de artikelen uit het MGv: auteur, MGv kaar, 
pagina'(s). 

4 Max Weber (1989, p. 80 e.v.) geeft in zijn studie van de wereldgodsdiensten een goede 
sociologische omschrijving van zielzorg. De zielzorger is het type priester (naast 'de 
ceremoniemeester van de collectieve cultus') dat door middel vande 'biecht' de 
oorzaak van individueel lijden bepaalt en naar middelen zoekt om dit te verlichten. 
In algemene zin rekent Weber hier ook toverdokters en andere genezers toe, maar bij 
zielzorg in specifieke zin is genoemde 'biecht' een bekentenis die ten dienste staat 
van beïnvloeding van het dagelijks leven, op grond van een gesystematiseerd 
wereldbeeld. 

5 Onder 'bevindelijk-gereformeerden' worden die (orthodoxe) protestanten verstaan 
(binnen de Nederlandse Hervormde Kerk en daarbuiten) voor wie een zekere pre-
occupatie met Gods ingrijpen in het persoonlijk leven en een sterke wereldmijding 
kenmerkend zijn. Als ze stemmen, is dat op de ser en ze lezen doorgaans het Refor-
matorisch Dagblad. Voor de buitenwacht gaan zij door voor leden van 'de zwarte 
kousen kerk'. 

6 De transformatie van het katholieke waardenpatroon in psychologische richting, mede 
door de bijdrage van vernieuwingsgezinde priesters, is achteraf beschreven als een 
aspect van de 'omgekeerde zuilwerking' (Simons & Winkeler, 1988, 249-260; zie ook 
Abma, 1982; Duffues, 1985, 110-114; Oosterhuis, 1992, 138-142). De zuil-structuur 
leende zich ook voor de effectieve verbreiding van ideeën die de zuil zou-den gaan 
ondermijnen. 

7 Sipco Vellenga (1992, p. 47-50) heeft, omgekeerd, op een dergelijke wijze de houdingen 
vanuit levensbeschouwelijke kringen ten aanzien van de 'neutrale' geestelijke 
gezondheidszorg in schema gezet. Mijn benadering wijkt echter iets af – en daar-door 
ook mijn terminologie. Vellenga (1992, p. 130) verkiest een cooperatieve hou-ding, 
nader bepaald als: pastoraat en ccz houden zich beide met hetzelfde object 
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bezig maar op een verschillende manier. De overige houdingen zijn hiervan afgeleid. 
Zie de eerste variant van 'nihilatie' die Berger en Luckmann (1%6, p. 114-115; Ter 
Borg, 1991, p. 69) onderscheiden. Deviante verschijnselen worden conceptueel geli-
quideerd door ze als minder werkelijk te definiëren. 
Dit is de tweede, meer subtiele, variant van'n ih i lat ié  die Berger en Luckmann (1967, 
p. 115-116) onderscheiden. De deviante benadering wordt geliquideerd door haar te 
incorporeren in het eigen symbolisch universum. 
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