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Voorwoord

Zeventig jaar geleden, op 11 augustus 1944, hield mijn oudoom
Klaas Schilder in een bomvolle kerk in Den Haag de ‘Acte van
Vrijmaking of Wederkeer’. Dit vormde het begin van de Vrijgemaakte kerken, die zich op basis van artikel 31 van de Dordtse
Kerkorde hebben losgemaakt van het gezag van de Gereformeerde synode. Al snel beschouwde men zich als de enige ware kerk.
Men was van mening dat alleen hier de oorspronkelijke belijdenisgeschriften tot hun recht kwamen.
De leer in deze kerk, maar ook in andere gereformeerde kerken,
bevat een paradox, die tot een Gods- en mensbeeld leidt dat gelovigen wanhopig en depressief kan maken.
Frappant is dat mijn oudoom is gepromoveerd op in wezen dezelfde paradox. In het onderzoek dat ik momenteel doe met als
mogelijk resultaat een psychobiografie over KS, zoals hij algemeen wordt genoemd, ontdek ik hoeveel we, qua interesses en als
persoon, op elkaar lijken.
In dit boek verhelder ik deze paradox, en laat zien, aan de hand
van de kerkhistorie en psychologische theorieën over depressie,
hoe gereformeerde overtuigingen kunnen leiden tot depressie.
Daarbij benadruk ik dat het gelukkig niet voor iedereen geldt.
Al blijkt uit statistiek onderzoek dat het meer voorkomt in reformatorische dan (vrijgemaakt) gereformeerde kerken, in mijn
therapeutische praktijk bevinden zich leden uit alle gezindten.
Begrijpelijk, statistieken zeggen niets over individuen.
In het verleden – de eerste druk verscheen in 1987 – blijkt het
velen te hebben geholpen in te zien waardoor juist zij aan deze
dogma’s en achtergrond lijden. Omdat deze leer al eeuwenlang is
doorgegeven, via kerk, genen en generaties, geldt het nog steeds.
Ik hoop dat ook deze nieuwe uitgave getroffenen kan helpen.
Daarnaast is het mijn doel hulpverleners kennis en kunde te verlenen op dit gebied. De kloof tussen christelijke religie en therapie is nog altijd veel te diep.
7
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Broeders en zusters

Zie hoe wij zijn
zorgzaam dwalend tot halverwege
we zijn maar o zo’n betrekkelijk
o zo’n klein zedenschandaal
ieder gezicht een bordje met verboden
verboden op het gras te lopen
verboden uit de pas te lopen
verboden de stem te verheffen
tegen het verbod
daardoor is elk gevaar
dat buiten ons venster ligt
zeer vaag
we sluiten de zuinige ogen en zeggen
verder dan hier heer
kan de blik niet gaan
zonder te breken
door een kier gezien is alles
wel smal maar ook rustig
vaak en bij voorkeur op zondag
zingen we vredig en eendrachtig:
wat weg is wordt niet gezien
en ziet een pasgewassen engel
een pasgewassen engel antwoordt
(welopgevoed met twee woorden)
ik kom
Ellen Warmond
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Ten geleide

Toen de schrijfster van dit boek vroeg haar studie een woord
ten geleide mee te geven, heb ik niet geaarzeld aan dit verzoek
te voldoen, want het thema, dat zij als psycholoog daarin aan
de orde stelt, is naar mijn overtuiging van groot belang, niet alleen voor haar vakgenoten maar ook voor theologen, kerkelijke
ambtsdragers en leden van kerkelijke gemeenten, met name die
van calvinistische signatuur.
De titel en ondertitel van het boek geven precies aan waar het om
gaat. De schrijfster constateert een paradox in de gereformeerde
leer en levenspraktijk; een spanning die oorzaak is, of althans kan
worden van depressie. Aan de ene kant wordt een zwaar accent
gelegd op de zondigheid van de mens, die resulteert in een volkomen onmacht ten goede. Anderzijds wordt even nadrukkelijk
geleerd dat die onmacht is te herleiden tot eigen schuld.
In haar peiling van deze spanning en al wat daarmee samenhangt,
geeft de schrijfster een indringende beschrijving van de mensbeschouwing die voor brede lagen van het calvinistische volksdeel
kenmerkend is. Ze analyseert deze met behulp van de inzichten
en theorieën van haar vak, maar verwerkt daarbij tevens haar eigen
ervaringen. Aleid Schilder was lid van de vrijgemaakte gereformeerde kerk. H.J. Schilder, jarenlang hoogleraar in de oudtestamentische vakken aan de vrijgemaakte Theologische Hogeschool
in Kampen, was haar vader; de bekende dogmaticus en kerkleider
K. Schilder was haar oudoom. Zij heeft in die kerk geleefd en
binnen die kerk allerlei positiefs ervaren, maar zij heeft ook in
en aan die kerk geleden en ze zag zich ten slotte gedrongen een
andere, eigen weg te gaan. Gezien deze achtergrond verwondert
het intussen niet, dat zij haar thema met grote kennis van zaken
behandelt. Ze is uitstekend op de hoogte van de geschiedenis en
de belijdenisgeschriften van de gereformeerde kerk. Ze laat bijvoorbeeld de Drie Formulieren van Enigheid uitvoerig aan bod
komen.
11
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Aleid Schilder vermeldt in haar studie de veelomvattende vraag
of religie gezond dan wel ziek maakt en men kan zeggen, dat die
vraag op de achtergrond van haar uiteenzettingen voortdurend
meespeelt. Het antwoord op die vraag kan niet bestaan in een
simpele beaming van het een, verbonden met een al even simpele
ontkenning van het ander. Alles hangt af van de ‘kwaliteit’ van de
betreffende godsdienst. In ieder geval is godsdienst, juist omdat hij
de mens in de diepste dimensies van het mens-zijn raakt, nooit
zonder risico’s. Dat geldt ook voor de gereformeerde religie.
Naar de overtuiging van de schrijfster liggen in de gangbare gereformeerde mensbeschouwing elementen besloten die psychische
vergroeiingen en depressies kunnen veroorzaken. De mens wordt
getekend als onbekwaam, niet alleen tot het bewerkstelligen van
heil, maar ook tot het verrichten van het goede in de meest algemene zin, van welke aard ook, en deze onbekwaamheid wordt
gezien als gevolg van eigen schuld. Het daaruit voortvloeiende
schuldgevoel wordt nog verhevigd doordat de norm heel hoog
wordt gesteld; in feite is het ideaal de volmaaktheid. Het is dit
gevoel, dat gemakkelijk leiden kan tot depressie en deze wordt
op haar beurt weer versterkt doordat blijkens de ervaringen in de
psychotherapie vele gereformeerden zich óók over die depressie
nog schuldig voelen. Zo wordt de depressie in feite verdubbeld.
Het eigen ik van de mens wordt klein gemaakt en de gevoelens van dat ik worden gewantrouwd.Voldoening over iets goeds
dat men heeft gedaan, is illegitiem. Het goede dat een mens tot
stand brengt, is vrucht van genade; alleen het kwade is het eigen
werk van de mens. De mens moet tegenover zichzelf altijd kritisch staan. Hij/zij mag niet van zichzelf houden. De zuivere en
noodzakelijke zelfliefde wordt vereenzelvigd met een onzuivere
egocentrische gerichtheid en dus verworpen.
In de vrijgemaakte kerken wordt dit algemene beeld gemodificeerd door enkele bijzondere trekken die samenhangen met
de ware-kerk-idee. Ook in de vrijgemaakte kerken wordt aan
mensen voorgehouden dat in wezenlijke vragen van geloof en
godsdienst aan de eigen gevoelens het zwijgen moet worden opgelegd; alleen het woord van de Bijbel verdient gehoor en eist gehoorzaamheid. Maar voor het ‘levensgevoel’ van de vrijgemaakte
12
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gereformeerden is tevens typerend, dat hun kerk de ware is en
dat zij in zekere zin de uitverkorenen zijn. Die combinatie is, zo
stelt de schrijfster m.i. terecht vast, alleen mogelijk door het geloof radicaal af te splitsen van de ervaring. Wat de ware-kerk-idee
betreft laat Aleid Schilder zien, dat die in de praktijk isolement
betekent, met superioriteitsbesef ten opzichte van buitenstaanders
en een strenge discipline naar binnen, die eigenlijk geen ruimte
laat voor interne discussies van fundamentele aard. Zij verzuimt
daarbij overigens niet de nodige nuancering aan te brengen. In de
vrijgemaakte kerken ontbreekt de somberheid van bijvoorbeeld
de gereformeerde gemeenten; vrijgemaakte mensen stralen soms
een actieve opgewektheid uit.
Ik herken in de typeringen van de schrijfster veel van datgene
waarop ik zelf en andere ex-vrijgemaakten binnen die kerken zijn
vastgelopen en afgeknapt. Zulke ervaringen kunnen een mens
kwetsen en beschadigen. Het gevaar van cynisme en bitterheid
ligt dan vlak bij de deur. Juist daarom treft het mij, dat Aleid
Schilder in haar analyse steeds behoedzaam te werk gaat. Wanneer ze bijvoorbeeld over de Heidelbergse Catechismus spreekt,
honoreert zij uitdrukkelijk de goede theologische bedoelingen
van de opstellers, al hebben die de negatieve psychische effecten
van bepaalde uitspraken niet kunnen verhinderen. Men kan van
haar bepaald niet zeggen, dat zij met het badwater ook het kind
wegwerpt. Ze komt in dit boek naar voren als een vrouw met een
duidelijke geloofsinspiratie, die ze in haar werk als psycholoog tot
gelding wil brengen. Ze dringt er dan ook bij haar vakgenoten
op aan om in de psychologische en psychotherapeutische praxis
de religieuze problemen van cliënten volledig serieus te nemen.
Aleid Schilder ziet een intrinsieke samenhang tussen psychische
integratie en religieus heil. Beide hebben de voltooiing van ons
mens-zijn tot doel: mens zijn in liefde en vrijheid. De voltooiing
is gerealiseerd in Christus en geloof in Christus houdt in, dat wij
aan die voltooiing kunnen participeren.
Uit het voorgaande is wel gebleken, dat ik mij door het betoog
van Aleid Schilder sterk aangesproken voel. Haar protest tegen
elke vorm van kleineren van de mens deel ik van harte. Er is
verschil tussen hoogmoed en zelfrespect, tussen zelfverachting en
13
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ootmoed. De mens die zich door God aangenomen weet, mag
zichzelf aannemen met alle eigen beperktheid en zwakheid.
De in deze studie ontwikkelde visie houdt niet in, dat wij de grote en diepe woorden van het christelijk geloof – schuld, genade,
heiliging – nu maar moeten afschaffen, maar deze visie impliceert
wel een aansporing die woorden zo te vertolken, dat de bedoelingen van God met mensen zuiver overkomen en het waarachtige
welzijn van de mens daardoor bevorderd wordt.Voor zo’n vertolking is het nodig dat theologische en kerkelijke woordvoerders
de inzichten van de psychologie honoreren en zich rekenschap
geven van de psychische effecten die theologische en religieuze
kwalificaties met zich mee kunnen brengen. Dit is een taak voor
theologen, predikanten, godsdienstleraren en in feite voor alle
christenen – en zij hebben er de handen vol aan. Het is een taak
die wij alleen met elkaars hulp kunnen vervullen. Ook deze positief-kritische psychologische studie biedt ons wezenlijke hulp,
juist omdat zij ons tot zelfbezinning en zelfcorrectie uitnodigt.
J.Veenhof
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1 Een gereformeerde depressie?

‘Ik ben altijd bang dat ik fouten maak.’ Deze zin, die ik ruim
twintig jaar geleden in een dagboek neerschreef en die regelmatig
zou worden herhaald, komt mij nu voor als een van de hoekstenen van een ‘gereformeerde depressie’. Bestaat zoiets, een gereformeerde depressie? Dat is nooit aangetoond. Oftewel: over het
eventuele verband tussen gereformeerd geloof en geestelijk (on)
welzijn is geen stellige uitspraak te doen. Evenmin is aangetoond
dat een depressie er bij een gereformeerd persoon anders uitziet
dan bij een andersdenkende. Hier worden twee mogelijkheden
geopperd, namelijk dat gereformeerden a. vaker depressief zouden zijn dan niet-gereformeerden en b. anders depressief.
Voor ik nader op deze vraagstellingen inga wil ik eerst de begrippen ‘depressie’ en ‘gereformeerd’ toelichten.
Onder depressie wordt verstaan een ziektetoestand waarbij een
aantal van de volgende symptomen in meerdere of mindere mate
aanwezig zijn: een neerslachtige stemming, verminderde interesse,
concentratiestoornissen, geringe zelfwaardering, lusteloosheid en
apathie, angst voor de toekomst, prikkelbaarheid, stoornissen in
eet- en slaappatroon en seksuele beleving, gevoel van hopeloosheid en gedachten aan zelfmoord.
Wat betreft gereformeerd zijn er in Nederland nogal wat soorten,
zoals gereformeerde gemeente, gereformeerde bond, christelijk
gereformeerd, Nederlands gereformeerd, gereformeerd vrijgemaakt en ‘gewoon’ gereformeerd.
Toen ik bovengenoemd dagboekzinnetje neerschreef was ik zelf
gereformeerd vrijgemaakt. Uit persoonlijke ervaring weet ik dat
men kan lijden aan die gereformeerde leer en sfeer.Vele jaren nadien ontmoette ik in mijn werk als therapeute (ex)geloofsgenoten, maar ook andere (ex)gereformeerden wier depressieve klachten leken samen te hangen met hun godsdienstige achtergrond.
Bovendien bleek – ook bij collega’s – de behandeling van deze
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mensen te stuiten op specifieke barrières. Ter illustratie daarvan
het volgende therapiefragment.
Cliënte: ‘Ik zie mezelf op de wip, tussen de dominee en jou in.
Niet dat jij me van mijn geloof afpraat, helemaal niet. Maar je
maakt me wel bewust van wie ik ben en zo. En ik weet niet welke
kant ik op moet.’
Therapeute: ‘Is jou laten zien wie je bent, strijdig met je geloof?’
Cliënte: ‘Ik geloof dat ik nooit gevoel heb mogen hebben. Dat het
uitgeschakeld werd, ik weet niet hoe. Je mocht jezelf niet goed
vinden, je was toch een grote zondaar. Je opdracht zo goed mogelijk vervullen staat tegenover: Wat vind je zelf, hoe denk jij, hoe
voel je je erbij.’

Mijn betoog betreft met name de orthodoxe vleugels van de gereformeerde gezindte, hoewel ik veelal zal refereren aan de (vrijgemaakte) gereformeerde kerken. Wat niet wegneemt dat ook
kerkleden binnen bijvoorbeeld de ‘gewoon’ gereformeerde kerk,
en zeker de ‘bevindelijke’ (zie 10) zich in sommige gedeelten van
volgende hoofdstukken zullen herkennen.
Terug naar de genoemde vraagstellingen.
De eerste was: zijn gereformeerden vaker depressief dan andersdenkenden? Naar deze vraag is vrijwel geen onderzoek gedaan.
Van Scheyen constateert dat zich onder zijn psychiatrische patiënten opvallend veel leden van de Gereformeerde Gemeente
bevinden. Volgens hem valt met name een depressieve geaardheid vaak samen met een sterk calvinistische geloofsovertuiging.
Meer onderzoek van eigen bodem naar de relatie tussen geloof
en gezondheid heb ik niet kunnen vinden. Wel spreekt mevrouw
De Wolf, directeur van de Stichting Fobieclub Nederland – die
40.000 fobische mensen heeft ontmoet, waaronder 4000 met
dwangproblemen zoals ‘smetvrees’– een vermoeden uit over die
relatie. ‘Veel mensen met smetvrees hebben een streng christelijke
achtergrond. Er zou best eens een verband kunnen bestaan tussen
het dwangmatig moeten wassen en poetsen en de vrees niet goed
volgens de christelijke leer te leven, maar of het echt klopt weet
16
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ik niet. Het is nog nooit onderzocht. Zeker is dat veel van hen
kampen met geloofsproblemen.’ (Dagblad Tubantia, 1986)
In Amerika zijn verscheidene onderzoeken gedaan naar de relatie tussen religie en psychopathologie. De resultaten zijn tegenstrijdig. Dit is niet verwonderlijk als men ziet hoe (verschillend)
de onderzoeken zijn opgezet. ‘Religiositeit’ wordt bekeken door
bijvoorbeeld alleen kerkgang te meten, óf kerklidmaatschap, óf
hoeveelheid gebed. Naar mijn idee magere manieren om religiositeit te bepalen. Bovendien kijkt men zelden naar afzonderlijke
denominaties, de enige differentiatie die regelmatig wordt aangebracht is tussen rooms-katholieke en protestantse godsdienst. Bij
een dergelijk grove en globale benadering is de kans groot dat
eventuele verschillen tussen groeperingen tegen elkaar wegvallen
of in de massa verloren gaan.
De manier waarop ‘geestelijke gezondheid’ wordt gemeten verschilt eveneens sterk per onderzoek en is soms aan de magere
kant.
Naast het ontbreken van een eenduidig empirisch antwoord op
de brede vraag: maakt religie ziek of gezond?, zijn er andere redenen die tot voorzichtigheid manen bij het formuleren van hypothesen omtrent de relatie tussen geloof en (geestelijke) gezondheid. Fortmann schrijft:
‘De religie is ambigu, zij is genezend én gevaarlijk. Zij kan integreren en desintegreren. Een doorleefde religieuze overtuiging
kan integratie bevorderen. Voor de een zal geloof in God en behoren bij een kerk een steun betekenen, een warmtegevende en
inspirerende bron of een heilzaam toevluchtsoord. Het ‘ik’ kan
groeien en heel-worden.Voor een ander betekent God een altijd
aanwezige dreiging, een streng en almachtig oog dat de mens
verplicht tot boetedoening en maant tot nederigheid en schuldbewustzijn. Het ‘ik’ dreigt te verdorren of uit elkaar te vallen.’
Het antwoord op de eerstgenoemde vraag, of gereformeerden
vaker depressief zijn dan andersdenkenden, is ongetwijfeld zeer
interessant, maar voor de therapeutische praktijk van minder belang dan op de tweede: zijn gereformeerden anders depressief?
Mijn antwoordt luidt: jazeker, sommigen. Zij beleven bijvoor17
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beeld schuld over hun depressief-zijn, ervaren angstwekkende
twijfel ten aanzien van hun geloofsintensiteit, voelen geen relatie
met God (meer) of denken dat zij extreem zondig en slecht zijn.
Dit zijn voorbeelden van gedachten en gevoelens die de depressie
mede kunnen hebben uitgelokt en de behandeling bemoeilijken.
Zo zegt Seamands, een christian counselor:
‘Door hun depressie te ontkennen, maken veel christenen het
alleen maar erger. Ze leggen schuld bovenop de depressie en verdubbelen het probleem. Laten we zeggen dat een ernstige depressie gelijk staat aan het dragen van een ton emotioneel gewicht. Zo voelen we ons toch? Misschien kunt u zo’n gewicht
net torsen. Maar als je er dan nog eens schuld bovenop doet door
te zeggen: “Het is fout van mij dat ik deze depressie heb,” dan
verdubbel je het gewicht, en dan wordt het zeker voor iedereen
een ondraaglijke last.’
Ten aanzien van beide vragen, of gereformeerden vaker dan wel
anders depressief zijn dan niet-gereformeerden, is het van belang
na te gaan wat men op theoretisch niveau heeft gepubliceerd aangaande de relatie tussen christelijk geloof en geestelijke gezondheid. In het volgende hoofdstuk komen auteurs aan het woord
(voornamelijk psychologen) die aandacht schenken aan bepaalde
elementen of ‘leerstukken’ uit de christelijke religie en de voor
het geestelijk welzijn nadelige effecten daarvan.
Vervolgens kan men zich afvragen of die elementen voorkomen
in de geschiedenis en de leer van een ‘echt gereformeerde’ kerk.
Deze vraag beantwoord ik aan de hand van een stuk kerkhistorie
en een overzicht van de leer (grondslagen en leefregels) van een
kerk die zich uitgesproken gereformeerd noemt: de gereformeerd
vrijgemaakte kerk oftewel de kerk ‘van artikel 31’. Dit wordt beschreven in hoofdstuk 3 en 4.
Een van de nadelige effecten van gereformeerde leerstukken kan
zijn: depressie. Kan met behulp van psychologische theorieën over
depressie worden verduidelijkt op welke wijze deze leerstukken
iemand depressief of depressiever kunnen maken? Mijns inziens
leveren de theorieën van Beck en Seligman een dergelijke verklaring. In hoofdstuk 5 worden deze beide modellen besproken,
18
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waarna ik in hoofdstuk 6 een toepassing geef van deze theorieën
op de gereformeerde leer.
In mijn praktijk als klinisch psychologe kwam ik, evenals collega’s, bij gereformeerde cliënten specifieke therapieproblemen tegen.
Ik noemde dit al. Met name bij een bepaalde behandeling, de
zogenaamde cognitieve therapie, stuitten we op ‘geloofsbarrières’.
Hoe kan dit worden verklaard? En welke andere ‘religieuze weerstanden’ kunnen het therapeutisch proces bemoeilijken? Welke
rol speelt de religieuze overtuiging van de therapeut? Hoe kan de
therapeut het beste omgaan met geloofsproblemen van de cliënt?
Deze en andere vragen bespreek ik in hoofdstuk 8. Het leek mij
zinvol daaraan voorafgaand een kader of achtergrond te geven
van waaruit de therapeut kan reageren op ‘geloofsproblemen’. Dit
kader wordt gevormd door in het zevende hoofdstuk een beeld te
schetsen van een ‘andere kijk’ op christelijk geloof.
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2 Elementen uit de christelijke leer en
hun effecten

2.1 Autoritaire religies
‘Want ik noem het geen nederigheid als wij menen dat ons nog
iets rest… Wij kunnen niet over onszelf denken zoals wij behoren
te denken, wanneer wij niet tot het uiterste alles verachten wat
we misschien uitstekend in onszelf vinden. Deze nederigheid is
de ongeveinsde onderwerping van een geest die overstelpt wordt
door een drukkend besef van eigen ellende en armoede; want zo is
de eensluidende beschrijving ervan in het woord van God.’
Calvijn

Calvijn
Bovenstaand citaat gebruikt Fromm in zijn boek Psychoanalyse en
Religie om te illustreren hoe Calvijn ‘een levend beeld geeft van
autoritair theïstisch denken’. Fromm maakt onderscheid tussen
autoritaire en humanistische religies. Een religie kan voornamelijk
autoritair óf humanistisch zijn, maar ook beide kenmerken in zich
hebben. De definitie die de Oxford Dictionary geeft van religie
is volgens Fromm een tamelijk nauwkeurige omschrijving van
de autoritaire vorm ervan, namelijk ‘de erkenning door de mens
van een hogere onzichtbare macht die zijn lot in handen heeft en
die recht heeft op gehoorzaamheid, eerbied en aanbidding’. De
hogere macht heeft het recht de mens te dwingen hem te aanbidden; gebrek aan eerbied en gehoorzaamheid betekent zonde. De
voornaamste deugd in dit type van religie is gehoorzaamheid, de
belangrijkste zonde ongehoorzaamheid. ‘De mens wordt gezien
als machteloos en onbetekenend, en kan zich alleen sterk voelen
als de godheid hem (door een volledige overgave) genade of hulp
wil schenken.’
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Fromm analyseert de dynamiek waardoor een dergelijke houding in stand wordt gehouden als volgt. God wordt gezien als de
bezitter van datgene wat (volgens Fromm) oorspronkelijk van de
mens is: zijn liefde en rede. De mens ‘projecteert het beste dat
hij heeft op God en verarmt daardoor zichzelf. Nu is God in
het bezit van alle liefde, alle wijsheid, alle gerechtigheid – en de
mens is beroofd van deze kwaliteiten, hij is leeg en arm. Hij was
begonnen met een gevoel van kleinheid, maar nu is hij volkomen
machteloos geworden’. Als de mens zijn waardevolle vermogens
op God heeft geprojecteerd, is hij van deze vermogens vervreemd.
De enige manier om er weer mee in contact te komen is via God.
‘Na God alles te hebben gegeven wat hij had, bidt hij God hem
iets terug te schenken van wat oorspronkelijk van hemzelf was.
Maar omdat hij zichzelf verloren heeft, is hij volledig aan Gods
genade overgeleverd. Om God te overreden hem wat van zijn
liefde te schenken, moet hij bewijzen hoezeer hij iedere liefde
ontbeert; om God te overreden hem met zijn allerhoogste wijsheid te leiden, moet hij bewijzen hoezeer hij van iedere wijsheid
verstoken is, wanneer hij aan zichzelf is overgelaten.’
De mens is volgens Fromm dan ook werkelijk een zondaar geworden, want hij leeft zonder liefde, hij gelooft niet meer in zichzelf noch in zijn medemensen. Zijn sterke en goede vermogens
heeft hij in God geprojecteerd en alleen door vergeving van zijn
zonde kan hij daarvan iets terugwinnen. Deze vergeving probeert
hij te krijgen door juist de nadruk te leggen op zijn waardeloosheid en hulpeloosheid.
‘Zo leidt zijn poging om vergeving te krijgen tot het activeren
van dezelfde houding die verantwoordelijk is voor zijn zonden.
Hij zit gevangen in een pijnlijk dilemma. Hoe meer hij God
prijst, hoe leger hij wordt. Hoe leger hij wordt, hoe zondiger hij
zich voelt. Hoe zondiger hij zich voelt, hoe meer hij God prijst –
en hoe minder hij in staat is zichzelf terug te winnen.’
In de woorden van Achterberg:
‘Te dieper word ik van u volgestort,
naarmate ik leger onderga
de rijkdom van uw glorie en gena.’
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2.2 Splitsing tussen goed en kwaad
Das Christentum hat die antinomie von Gut und Böse zu einem Weltproblem und durch die dogmatische Formulierung des Gegensatzes zu
einem absoluten Prinzip erhoben.
Carl Jung

Jung
Een der kernthema’s van Jungs psychologie is de verhouding tussen goed en kwaad, hun tegenstelling en hun verzoening. De
tegenstelling tussen goed en kwaad is aanvankelijk onbewust. De
bewustwording van het onderscheid hiertussen betekent volgens
Jung dat de oorspronkelijke ongedeeldheid van de mens wordt verbroken. Hij ziet als grote fout van het christendom dat het de
tegenstrijdigheid van goed en kwaad op de spits heeft gedreven
en zo de ‘verzoening met de schaduw’ bemoeilijkt. De ‘imitatio
Christi’ kan ertoe leiden dat men tracht zich te identificeren met
een vlekkeloze Christus en er gemakkelijk toe komt zijn kwaad
te loochenen (dus te verdringen: ik ben niet zo, want ik mag niet
zo zijn). Fortmann refereert Jung als volgt: ‘Men moet echter leren zijn kwaad lief te hebben, want kwaad en schuld zijn voor de
volledige mens onvermijdelijk en in de concrete realiteit onontwarbaar ineengestrengeld. Het geloochende, onbewust geworden
kwaad is niet meer voor verlossing vatbaar en leidt tot projectie
op anderen.’
‘Kwaad en goed werden te zeer uiteengerukt en de ethische norm
te hoog gesteld, zodat de mens ertoe kwam zijn eigen kwaad te
loochenen en te projecteren.’
‘Het christendom beloofde bevrijding en verlossing van het kwade, als van een minderwaardige functie, maar dat is geen oplossing
voor het probleem der gespletenheid. Want de verwaarloosde, als
minderwaardig beschouwde functies blijven onbewust of worden
door verdringing onbewust en dus onopvoedbaar.’
Met andere woorden: de mens kan niet van het kwade worden
bevrijd of verlost in de zin van ‘uit hem wegdoen, het kwade van
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hem afhalen’. Dus een poging dit wel te doen, zoals het christendom propageert, leidt ertoe dat men een onderdeel van zichzelf
gaat ontkennen en verdringen. Het gevolg hiervan kan zijn: psychische desintegratie.
‘De christelijke mens wordt uiteengescheurd tussen de onvervulbare eis van een ethisch gebod en de hevige verlangens die
daar tegen ingaan; ofwel een toestand waarin de mens zijn eigen
kwaad niet meer durft te zien, maar dat loochent en verdringt,
met als gevolg dat hij nog op een fataler manier met zichzelf
verdeeld raakt, doordat zijn bewustzijn wordt afgesneden van zijn
onbewuste wortels. De christen wordt zo het prototype van de
gedesintegreerde mens.’
Het ontkennen van het eigen kwaad kan enerzijds leiden tot
ik-inflatie (door vereenzelviging met het goede blaast men als het
ware zijn eigen ik op) en de hypocrisie van het goede geweten.
Neumann ziet hierbij het gevaar van compensatieverschijnselen,
‘namelijk terugkeer en geweldige doorbraak van het verdrongene en ook projectie op anderen, d.i. een zondebokpsychologie’.
Het conflict tussen ‘persona’ en ‘schaduw’, de verabsolutering van
het goede en daardoor pogen het kwade uit te sluiten heeft bij
anderen juist een ik-deflatie tot gevolg. Het conflict uit zich dan
in een alles overheersend schuldgevoel, men raakt steeds meer
doordrongen van zijn eigen wanhopige verdorvenheid en begint
zichzelf te haten.

2.3 Hoge eisen, schuld, angst
Alle die edler sein wollen als ihre Konstitution es ihnen gestattet, verfallen
der Neurose.
Sigmund Freud

In zijn boek The Churches and Mental Health geeft McCann de
resultaten weer van een enquête-onderzoek onder p redikanten.
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Ongeveer twee derde van hen spreekt zijn zorg uit over de ‘angst-
religie’ en de mogelijke bijdrage daarvan aan psychische stoornissen. Dit geldt met name voor kerken of sekten met een fundamentalistische leer; in deze religieuze gemeenschappen gaat men
uit van een zo letterlijk mogelijke interpretatie van de Bijbel als
richtsnoer voor geloof en gedrag.
De respondenten leveren vooral kritiek op die religies waarin
men enerzijds onmogelijk hoge eisen stelt en anderzijds een onevenredig grote nadruk legt op zonde en schuld. Op deze manier
ontstaat er een discrepantie tussen idealen van menselijk gedrag
en reële mogelijkheden om die te bereiken; de beleving van deze
discrepantie kan leiden tot psychische stoornissen.
(De enkele voorgangers van extreem fundamentalistische groeperingen die de enquête beantwoordden, zagen gebrek aan geloof
en een verstoorde relatie met God als predisponerende factoren.)
Tillich is van mening dat vooral in deze fundamentalistische kerken de protestantse boodschap ‘wettisch’ is vervormd. Aan de morele wet wordt een dogmatische wet (dat wil zeggen: van dogma’s,
leerstukken) toegevoegd, zodat de last ervan voor veel mensen
ondraaglijk wordt. Tillich acht deze zwaarte tegengesteld aan de
‘lichte last’ en het ‘zachte juk’ dat Jezus zijn volgelingen voorhield.
De zwaarte van de wetten ziet hij gedeeltelijk als oorzaak van
‘the tremendous growth of mental disturbances on Protestant soil’ (1960,
p. 15).
Het stellen van goddelijke normen en voor de mens onhaalbare
eisen (wat samenhangt met de verabsolutering van het goede, zie
2.2) wordt ook door Fortmann schadelijk genoemd. ‘Verdringing
en zelfhaat liggen voor de hand, wanneer de mens niets tegenover
zich vindt dan de onverbiddelijke wet die hij moet maar niet
kán vervullen.’ Hij vindt Jungs uitroep begrijpelijk: ‘Wieso hat uns
Christi Tod erlöst, wo sich doch niemand erlöst fühlt?’
‘Het bewustzijn dat men onontkoombaar in gebreke blijft, verandert dan het besef van verplichting in veralgemeende schuld
angst’ meent Vergote. Dit is volgens hem een van de mogelijke
consequenties van de erkenning dat men God zijn bestaan is verschuldigd. Deze erkenning van Gods heerschappij en daarmee
samenhangend het bewustzijn van ‘ondelgbare verplichting’ kan
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‘het gevoel doen ontstaan dat men nooit adequaat kan voldoen
aan de plicht om God te eren’. Waarna genoemde schuldangst
ontstaat, in de vorm van een ‘diffuus, alomvattend gevoel tegenover God in gebreke te blijven’
Vergote laat zien dat schuldgevoel in feite een dynamische sequentie vormt. Er is allereerst een gevoel van zwaarte als gevolg
van het gewicht van de begane misstap, van het tekortschieten.
Vervolgens de pijn van de wroeging, de ‘agressie van de wandaad
die zich naar binnen keert’ en ten slotte de schaamte voor zichzelf
en voor anderen.
‘De wandaad breekt immers de harmonie tussen het ik en het
ik-ideaal, en deze breuk laat (de mens) niet meer toe zichzelf
volgens zijn eigen ik-ideaal nog te achten, noch ook de achting
van anderen te verwachten. Een neiging bekruipt het subject om
zich te isoleren, neiging die tot uiting kan komen in een te grote
schuchterheid en zelfs kan leiden tot een zich opsluiten in een
depressief gevoel van vereenzaming.’
Schuldgevoel als zodanig noemt Vergote algemeen menselijk en
niet eigen aan religie. De religie geeft aan dit schuldgevoel echter de dimensie van ‘zonde’, dit is van schuld vóór God. ‘Daardoor
kan de religie leiden tot een verlammende angst onder het oog
van de strenge goddelijke Rechter, die alle in het diepst van het
menselijk hart verborgen misdaden onthult en meedogenloos
wreekt.’
Govert Bach ziet in zijn werk als geestelijk verzorger in een psychiatrische kliniek hoe het schuldgevoel (in een depressie) kan
uitlopen op een zich verdoemd weten.
‘Aanvankelijk kan het gevoel overheersen het verprutst, vooral
‘gefaald’ te hebben, maar in de diepste (vooral endogene) depressie komt men tot een heel doordringende ervaring eeuwig
verlaten te zijn of zich zelfs al met één been in de hel te bevinden. Met het opschuiven op de lijn van het pathologische
gehalte van de depressie, lijken ook deze gevoelens ziekelijker te
worden. Belangrijk is echter dat ze ervaren worden in de sfeer
van het geloof. Men ervaart bijvoorbeeld, de zonde tegen de Heilige Geest begaan te hebben. Omdat er geen sprake is van echte
bewustzijnsstoringen en alles helder ervaren wordt, kan dit een
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groot lijden betekenen. Het aanvankelijke waardeloosheidsgevoel neemt toe, het zondebesef groeit en hopeloosheidsgevoelens
worden bevorderd.’
Volgens Bach is dergelijke hopeloosheid een belangrijke risicofactor voor suïcide. De zelfmoord is de bijna logische consequentie van het gevoel de hel ‘verdiend’ te hebben; in dit geval wordt
de straf door de mens voltrokken.
Van Scheyen beschrijft hoe de strenge moraal uit de leer van Calvijn, zeker in samenhang met het benadrukken van de persoonlijke gewetensbeslissing kan leiden tot een ‘zwaar te torsen last’ en
tot een soort permanente bestaansangst.
Hij observeert bij veel patiënten die lid zijn van de Gereformeerde Gemeenten een constant pessimisme, een depressieve ‘ondertoon’ in de vorm van een ‘nimmer geheel weg te denken vage
bezorgdheid om in de nabije of verdere toekomst tekort te gaan
schieten, c.q. te gaan falen’.
Sommige auteurs observeren bij gelovige psychiatrische patiënten een grote angst als gevolg van de onder deze patiënten levende overtuiging dat zij ‘de zonde tegen de Heilige Geest’, the
unpardonable sin zouden hebben begaan. In hoofdstuk 8 kom ik
op deze ‘zonde’ terug. Op deze plaats wil ik nog opmerken dat de
wijze van prediking er in sommige, vooral bevindelijke kerken op
gericht lijkt dergelijke angsten aan te wakkeren.
Ungersma formuleert dit als volgt:
A certain percentage of the revulsion some psychiatrists have toward religion can be laid at the doors of fanatic clergymen whose onesided and
inflammatory preaching has created problems the therapist tries to unravel.
The average churchgoer of today does not have the slightest idea of what
the ‘unpardonable sin’ is, but many patients in state hospitals still brood
over the conviction that they have committed it.The relationship between
this and the type of church atmosphere and preaching that reinforces the
guilt and anxlety of parishioners without getting to their core, problably
would be difficult to assess or survey.
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2.4 Hulpeloosbeid en verantwoordelijkheid: een
paradox
And there is in us no health.
Anglicaanse zondenbelijdenis
The doctrine of sin increases feelings of guilt flor something we cannot help.
Roberts

In zijn boek Psychotherapy and a Christian view of man behandelt
Roberts diepgaand de paradox van de christelijke leer ten aanzien van de zondigheid van de mens. Hoe kon de mens in zonde
vallen terwijl hij zo volmaakt was? En vooral: hoe kan de mens
worden verlost nu hij zo zondig is?
Volgens het strenge protestantisme verloor Adam door de zondeval zijn eigenlijke, menselijke natuur, en is sindsdien het hele
menselijke geslacht zondig en ‘verdorven’. De mens is innerlijk
gevangen door zijn gebondenheid aan de neiging tot het kwade;
hij is vol haat, jaloezie en wantrouwen. Zo hij hiertegen zou willen strijden en proberen een beter mens te worden – hij kan het
niet. Hij is hulpeloos en niet in staat tot het goede.
De christelijke leer gaat echter óók uit van persoonlijke verantwoordelijkheid. De mens zondigt niet als gevolg van omgevingsfactoren of lichamelijke beperkingen, nee, ‘he becomes caught in
bondage to his own nature, not because the nature he has received from
God is evil, hut because man makes it evil himself’. Hij is gevangen in
kwade wil. Hoe heeft dit kunnen gebeuren met de oorspronkelijk volmaakte mens? Volgens Roberts hebben de meeste auteurs
hier geen antwoord op, zoals bij een paradox is te verwachten; hij
citeert Kierkegaard: ‘de zonde vooronderstelt zichzelf ’.
Het ‘gevangen in kwade wil’ drukt beide elementen van de paradox uit. De mens zit vast, is gepredestineerd, maar wordt tegelijk
aansprakelijk gesteld. Hij kan niet anders dan kwaadwillen, maar
is daarom niet minder schuldig. De wanhoop, die met dit schuldbewustzijn samen kan gaan, is in staat mensen te ruïneren als er
geen ‘verlossing’, geen redding wordt gevonden.
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Ten aanzien van deze verlossing (salvation) is Roberts van mening
dat in de christelijke opvattingen van genade en vergeving vaak
wordt uitgegaan van een statisch verlossingsbegrip (in hoofdstuk 7
komt zijn ‘dynamische’ opvatting aan de orde). Er wordt geen
rekening gehouden met de specifieke behoeften en capaciteiten
van het groeiende en veranderende individu. Het statische verlossingsbegrip stelt een externe, uniforme standaard en benadrukt
daarbij dat de mens zelf niet in staat is tot enig goed. Het visioen
van volmaaktheid dat de mens wordt voorgehouden doet hem
steeds beschaamd staan over zichzelf.
Gevolg hiervan is dat er tussen geloof en gedrag een onoverbrugbare kloof ontstaat, de mens schiet in zijn handelen altijd tekort
ten aanzien van wat hij gelooft. Er is geen positieve participatie
mogelijk bij het vechten tegen de zonde.
Geloven dat je wel een positieve bijdrage kunt leveren is in deze
statische opvatting van verlossing een teken van trots (en trots is
slecht). Door in gebreke te blijven bij het erkennen van je afhankelijkheid van God bewijs je eens te meer hoe je vast zit in de
zonde. Wordt de mens verlost (door krachten buiten hemzelf),
dan is dit meer dan hij verdient; wordt hij verdoemd, dan is dit
precies wat hij verdient. Er is óf genade óf rechtvaardigheid.
Roberts stelt dat ook in minder extreme vormen van christelijke
leer de opvattingen van verlossing, psychologisch gezien, vaak een
tirannieke uitwerking krijgen. Goddelijke liefde (agape) wordt als
norm gesteld voor het menselijk leven. Schiet de mens hierin te
kort dan is hij zondig, wordt deze in hem vervuld, dan is hij verlost.
De enige die ooit deze ‘agape’ volmaakt gestalte heeft gegeven, is
Christus, waardoor deze norm buiten het bereik van het verdere
menselijke ras wordt gesteld.
Het constante bewustzijn van tekortschieten kan onder andere
leiden tot onopgeloste wanhoop en extreme zelfafkeer. ‘Despair
which completely abandons hope in human, temporal possibilities is unresolved.’ (Roberts)
Kan elke expressie van assertiviteit zondig worden geacht, christelijke liefde staat gelijk aan zelfopoffering. In dit statische idee van
verlossing kan men geen onderscheid maken tussen egocentrische zelfgerichtheid en een gezonde vorm van zelfliefde. Roberts
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is van mening dat deze wijze van christelijk denken inspeelt op
‘masochistische patronen’: eindeloze zelfbestraffing en zelfkritiek,
zonder te willen dat er iets gebeurt dat de hulpeloosheid teniet
doet, en het idee dat men het meest voldoet aan Gods wil door
zo min mogelijk te geloven in eigen vermogens.
Mowrer trekt een vergelijking tussen het calvinistische protestantisme en de Freudiaanse leer. Bij Calvijn staat het dogma van de
predestinatie en de goddelijke uitverkiezing centraal, bij Freud
het psychisch determinisme en de tirannie van het onbewuste.
De overeenkomst in deze theorieën is dat wij volgens beide niet
in staat zijn onszelf te helpen; het verschil is dat Freud deze hulpeloosheid (het niet kunnen helpen’) doortrekt naar ook onze
negatieve, ellendige ervaringen, terwijl we daar volgens Calvijn
juist wél verantwoordelijk voor zijn.
Protestantism has been curiously onesided in its argument on this score.
While holding that when we behave badly it is by our own volition and
choice, it then insists, paradoxically, that when we behave well this is by the
grace of God, for which we deserve no credit. In other words, the doctrine is
that when we are confronted by an apparent option of good and evil, we can
choose only the evil, and are fully accountable for doing so; hut if we do the
good rather than evil, this is because of God’s will and direction. In short,
man can wilfully and deliberately act and work himself into a state of perdition; hut he cannot, by the reverse strategy, save or redeem himself. Salvation
comes, if it comes at all, only by the grace and unpredictable favor of God.

2.5 Geen plaats voor persoonlijke beleving, geen twijfel
Entweder Gefühl oder Glauben.
Denn Gott glauben ist das Gegenteil vom Gott erleben.
Brunner

Het viel Van Scheyen op dat er bij patiënten uit de Gereformeerde Gemeenten geen spoor van geloofstwijfel was na hun psychotische
periode, en dat de door hen in die fase doorgemaakte angst niet
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met ben bespreekbaar was. In zijn bespreking van hun geaardheid en
godsdienst stelt Van Scheyen dat rationele, verstandelijke overwegingen prevaleerden in de geloofshouding van deze mensen en
dat daarin geen (bewuste) plaats was voor meer subjectief-emotioneel bepaalde aspecten van religieuze ervaring. De Gereformeerde Gemeenten kunnen volgens hem worden beschouwd als
een geloofsgroepering waarin de orthodox-calvinistische principes in sterke mate gelden en waarin ‘de antithese tussen opgelegde dogmatiek en subjectieve, min of meer bevindelijke geloofsbeleving, zich nog dikwijls als een pijnlijk dilemma kan voordoen’.
Vanaf Karl Barth heeft men in reformatorische kring geloof en
subjectieve beleving uit elkaar gehaald. Er is volgens Barth een
oppositie tussen ervaring en geloof; geloof is eerder een ‘sprong
in de leegte dan een gnosis’ (Fortmann), waarbij gnosis de betekenis heeft van ‘tot innerlijk inzicht komen’, dus persoonlijk
en procesmatig. Bij de sprong in de leegte ontbreken deze twee
kenmerken. De toegang tot de christelijke kerk krijgt men door
het geloof en niets anders, men dient zijn ervaringsmateriaal achter te laten. En ook wanneer men eenmaal het geloof heeft aanvaard, ‘dan nog is het belevingsaspect daarvan van nul en generlei
waarde’. Geloven moet, er wordt niet gevraagd naar motivatie of
behoefte, men dient in gehoorzaamheid de bijbel te aanvaarden
en te geloven. ‘Geloof heeft niets uit te staan met ervaring en veronderstelt geen menselijke voorwaarden’. (‘Religie’, als poging
om God uit eigen menselijke kracht te kennen, wordt dan ook door
Barth goddeloos genoemd en religiositeit een afkeurenswaardige
menselijke begeerte.) Het gaat bij geloof niet om belevingen, ervaringen, gevoelens, maar om ‘objectieve kennis van datgene wat
geen oog heeft gezien en geen oor gehoord’.
Jung is van mening dat een dergelijk geloof – zonder ervaring –
een blind geloof is, dat kan leiden tot infantilisme en echte individuatie belemmert. Het wordt een dogmatisch geloof, van buitenaf opgelegd. Een dergelijke theologie ‘laat niet af het licht te
prijzen’ en ervan te ‘prediken’, maar laat te veel na de mensen
‘de kunst van het zien te leren’ (Van Scheyen). Jung constateerde
bij een aantal van zijn patiënten, die aldoor bezig waren met de
‘zogenaamde rechtvaardiging van hun geloof ’ door middel van
31

Hulpeloos maar schuldig def.indd 31

25-07-14 08:55

alleen verstandelijke activiteit, een ‘verwaarlozing van de gevoelsfunctie’. Risico hiervan is volgens Jung onder andere een psychische desintegratie (zie 2.2).
Ook Fortmann wijst op de psychologische risico’s van een dergelijk dogmatisch-autoritair systeem. Door de ‘gesloten’ denktrant
kan dit systeem innerlijke onvrijheid en ik-zwakte in de hand
werken. Een van de kenmerken van het ‘gesloten’ denken is de
afweer van nieuwe informatie, volgens Fortmann uit angst voor
verandering. Dezelfde angst en afweer ‘sluiten’ ook de dogmatisch denkende gemeenschap zelf en trekken muren op tussen de
gemeenschap en ‘buiten’. Vaughan noemt de mate van rigiditeit
van de grenzen van een spirituele gemeenschap indicatief voor de
pathogene kenmerken in de groep. Zij ziet het tegenhouden van
informatie-uitwisseling met ‘buiten’ en isolering van de groep
als gevaarlijk, omdat het regressie bevordert en individuele groei
tegengaat.
De bekoring van een autoritaire kerk ligt in de veiligheid die
men er vindt. ‘Vele generaties hebben binnen deze zekerheid geleefd en zijn er vredig gestorven.’ De prijs die voor deze veiligheid wordt betaald is: aanvaarden, in de zin van met de ogen dicht
inslikken, het blinde geloof waar Jung over spreekt. Discussie is
uitgesloten, men dient de leerstellingen gehoorzaam te geloven.
Waar geen plaats is voor persoonlijke beleving én geen plaats
voor ideeën van ‘buiten’, van anders denkenden, is ook de twijfel
verdacht. Rümke noemt het juist voor een goede ontwikkeling
van geloof van groot belang de twijfel ruimte te geven. Hij veronderstelt dat niet aanvaarde twijfel wordt tot zwakke, verlammende twijfel. Gezien de observaties van Van Scheyen kan deze
verboden, dus verdrongen twijfel tot enorme angst leiden. Twijfel
wordt gelijkgesteld met gebrek aan geloofsvertrouwen (bij ‘blind
geloven’ mag immers geen twijfel ontstaan, aangezien subjectieve gewaarwordingen er geen rol mogen spelen), en de straf die
hierop staat is zeer beangstigend. Van Scheyen: ‘Dikwijls wordt
bij deze (calvinistische) geloofshouding twijfel als een geloofsverlies geïdentificeerd, met alle gevolgen van dien.’ De gedachte
aan geloofsverlies leidt bij vele christenen ‘tot angst, schuld en
vertwijfeling (Tillich).
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2.6 Uitverkiezing en verwerping
‘Men is het of men is het niet. Is men het, dan is men het ook,
maar is men het niet, welnu, dan is men het ook niet en wordt
men het ook nooit. Wat men ook doet en wat men ook probeert.’
Bomans

Het thema van deze paragraaf hangt nauw samen met de in 2.4
besproken paradox en het in 2.5 behandelde verbod-op-de-twijfel.
De leer der predestinatie, de goddelijke uitverkiezing, wordt inhoudelijk nader uiteengezet in hoofdstuk 3 en 4. De kern ervan
komt neer op bovenstaand citaat uit Erik van Godfried Bomans.
Men is uitverkoren of men is het niet, en men kan daar zelf niets
aan doen (geen positieve participatie mogelijk). Hoewel men wél
weer verantwoordelijk is voor het eventuele verworpen-zijn.
Het geloof uitverkoren te zijn kan een idee van veiligheid en
geborgenheid geven, maar ook leiden tot minder positieve gevoelens. Met name als de leer der predestinatie wordt gekoppeld
aan die der ‘ware kerk’ kan dit leiden tot een houding van superioriteit, arrogante zelfgenoegzaamheid en discriminatie; men is
immers ver verheven boven personen uit andere (valse, ketterse)
kerken. Daarbij kunnen ‘religious ideals and requirements be used to
hold down unacceptable impulses which would otherwise break into the
open.’ (Roberts)
Dergelijke onaanvaardbare impulsen kunnen bestaan uit de aandrang tot zondige handelingen óf zondige gedachten. Een gedachte die zeker moet worden onderdrukt is de twijfel aan de
waarheid (de uitverkorenheid) van die ene kerk. Dus geloofstwijfel kan uit den boze zijn op grond van het verbod-op-subjectieve-
beleving (2.5), maar ook omdat daarmee alle zekerheid weg zou
vallen. ‘Als dit inderdaad de uitverkoren gemeente Gods is, en ik
twijfel daaraan, dan… hoor ik er niet bij (en ga verloren). Is dit
echter niet de enige ware kerk, hoe weet ik dat en welke zou het
dan wel zijn en hoe kan ik dat weten?’ Een dilemma dat beter kan
worden voorkomen door te blijven geloven dat men tot de ware
kerk behoort, dus door niet te twijfelen.
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Ook twijfel die kan worden opgeroepen door meningen van andersdenkenden moet geen kans krijgen (zie ook 4.4), ‘under such
circumstances a person needs to find ways of making his faith impregnable against criticism coming from others or from sceptical inclinations
within himself.’ Door de vervreemding van de realiteit die met een
dergelijke defensieve attitude samengaat, versterkt een zodanige
houding zichzelf volgens Roberts.
De leer der predestinatie wordt ook wel genoemd decretum horribile, het verschrikkelijk besluit Gods. Naast de veiligheid en geborgenheid die dit leerstuk kan bieden, gaat er – mogelijk in grotere mate – een enorme dreiging van uit. In een bepaalde wijze
van prediking (de zogenaamde ‘donderpreken’) wordt het ook op
deze dreigende manier gebruikt.Wie niet is uitverkoren gaat voor
eeuwig verloren. De verlorenen, verdoemden, wacht na dit leven
de hel.Van Scheyen beschrijft hoe in de psychose van een aantal
van zijn patiënten dergelijke angsten een rol speelden. Bach ziet
deze angsten bij zwaar depressieve patiënten.
Volgens Van Scheyen is een godsdienst met een dergelijke structuur, namelijk de leer van de uitverkiezing en de onmogelijkheid
daar invloed op uit te oefenen, bepaald geen ‘opium van het volk’.
‘Eerder het tegendeel: niet angst wegnemend, maar angst inducerend.’

2.7 Samenvatting
De thema’s of leerstukken uit de vorige paragrafen staan soms,
maar niet altijd, los van elkaar. Zo zal in een godsdienst waarin de leer der predestinatie een belangrijke plaats inneemt, ook
de paradox der verantwoordelijke hulpeloosheid niet ontbreken.
Een onvervulbare, maar verplicht gestelde wet leidt, evenals geloofstwijfel binnen een systeem waarin het idee van uitverkiezing
en ‘ware kerk’ centraal staan, tot angst en schuldgevoelens en verdringing van het kwade in de mens. Juist de combinatie van deze
leerstukken binnen één godsdienst (en gezien de logische samenhang ligt zo’n combinatie voor de hand) kan ertoe leiden dat een
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dergelijke levensopvatting tot een ‘zwaar te torsen last’ wordt, en
een niet geringe rol speelt bij het ontstaan van angst, depressie en
desintegratie.
Samenvattend kwamen in dit hoofdstuk de volgende mogelijk
‘schadelijke’ elementen uit de leer van de christelijke kerk naar voren:
– de mens is nietig en slecht, een ‘ellendige zondaar’: hij moet
echter proberen vlekkeloos te zijn en perfect.
– ‘een klein getal’ wordt uitverkoren en het ligt aan God wie dit
zijn. Toch is de mens er voor verantwoordelijk als hij hier niet
bij hoort. Er niet bij horen betekent: eeuwige verdoemenis.
– subjectieve ervaring en emotionele beleving doen niet ter zake
en staan geloof zelfs in de weg. Geloven is een zaak van blinde
gehoorzaamheid.
– de goede dingen die de mens bereikt worden hem in genade
geschonken. Een gevoel van trots hierover vormt een bevestiging van zijn zonde. Voor tekortkomingen en mislukkingen
draagt de mens wel verantwoordelijkheid.
– God eist vervulling van een niet te vervullen wet.
– er is één ware kerk die contact met de buitenwereld moet afhouden om besmetting tegen te gaan.
De schadelijke effecten van deze elementen kunnen de volgende
vormen aannemen.
– vervreemding van eigen waardevolle (onder andere cognitieve)
vermogens.
– psychische desintegratie als gevolg van verwaarlozing van de
gevoelsfunctie.
– hypocrisie, arrogantie, zelfgenoegzaamheid, discriminatie.
– verdringing van het kwade in de mens, waardoor dit niet ‘in
regie kan worden genomen’; projectie op anderen; doorbraak
van het verdrongene.
– infantilisme, ik-zwakte, onvrijheid, belemmering van individuatie.
– afkeer van zichzelf, masochisme.
– angst en schuldgevoelens.
– suïcide.
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Over de auteur

Aleid Schilder (1949) groeide op in de Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk; haar oudoom was Klaas Schilder, wiens kritische
opstelling in 1944 de Vrijmaking inluidde.
Na een veelbewogen leven en een warrige loopbaan ging Aleid in
1978 klinische psychologie studeren en een gezin stichten. Beide
met een mooi resultaat: drie kinderen en een afstudeerscriptie die
in 1987 werd uitgegeven: Hulpeloos maar schuldig.
De publiciteit rond dit boek leidde tot lezingen, cliënten, workshops, een column in Trouw en door dit alles ook tot nieuwe
ideeën. Zij schreef nog zeven boeken, onder andere Van paradijs
naar koninkrijk, over schuld, karma en genade, Terugkeer van een verloren kind, en Spiritueel misbruik – over paragnosten, goeroes en sekten.
Samen met theoloog Jan Veenhof schreef zij Van Vrijmaking tot
bevrijding. Haar laatste boek, Door de glazen deur, is autobiografisch
en laat zien hoe haar eerder beschreven visie (hoe gereformeerd
geloof kan leiden tot depressie) een rol speelt binnen een persoonlijk en heftig leven.
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Een probleem binnen de geestelijke gezondheidszorg is dat het
thema ‘geloof’ in opleidingen noch behandelingen aandacht
krijgt. Aleid Schilder zag deze lacune bevestigd toen ze van 1990
tot 2012 als geestelijk verzorgster in een psychiatrische instelling
werkte.
Na dertig jaar ervaring als therapeute binnen een eigen praktijk,
gaat zij in dit boek dieper in op de hulpverlening aan mensen met
een gereformeerde achtergrond en haar in die jaren ontwikkelde
kijk op het christelijk geloof.
We zijn vergeten dat God en mens een zijn.
Wanneer we ons dit weer gaan herinneren,
worden we geestelijk vrij en gezond.

Aleid Schilder Hulpeloos maar schuldig

Aleid Schilder (1949) groeide op
in het klimaat van de gereformeerde
kerken (vrijgemaakt). Het grootste
deel van haar jeugd bracht zij door
in Kampen. In 1987 rondde zij haar
studie klinische psychologie af met de
publicatie Hulpeloos maar schuldig,
waarin ze laat zien hoe gereformeerd
geloof depressies kan uitlokken of
versterken.

De oorspronkelijke publicatie, die vele herdrukken zag, vormt de
basis van deze actuele, herziene en uitgebreide uitgave. Een must
voor getroffenen én hulpverleners.
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