TEGENSTRIJDIG ONGELOOF
Een verkenning van geloofsontwikkeling bij ‘ongodsdienstige’ studenten
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Voorwoord
Dit is een studie over jongeren met een dubbele verhouding met christelijk geloof. Enerzijds hebben
ze er afstand van genomen, anderzijds voelen ze er zich door aangetrokken. Het is niet voor niets dat
het spanningsveld tussen betrokkenheid bij en distantie ten opzichte van christelijk geloof me zo
boeit. Ik ben als het ware door mijn eigen levensweg biografisch met de problematiek van
ambivalentie tegenover christelijk geloof verbonden. Als kind, opgroeiend in het katholieke ZuidLimburg, kreeg ik als vanzelfsprekend elementen van christelijk geloof mee: de bijbelverhalen op de
lagere school, de katholieke rituelen waar ik als misdienaar in participeerde, de voorbereiding op de
Eerste Communie en het Heilig Vormsel. In die tijd had ik een vanzelfsprekende band met de RKkerk en haar geloof. Rond mijn twaalfde kwam daar verandering in: ik ging steeds meer kritische
vragen stellen over het leergezag van de kerk, het bestaan van ‘God’, ‘de hemel’, de uniciteit van
Christus e.d. Christelijk geloof werd voor mij ongeloofwaardig. Ik distantieerde me steeds meer van
de kerk en haar geloof en werd een ‘afhaker’.
Later werd mijn geloofsinteresse opnieuw gewekt door het Parochieel JongerenWerk dat een
plaatselijke pastor opzette. De interesse laaide zo ver op dat ik theologie ging studeren. Tijdens die
studie ervoer ik dat de wijze waarop mystici over christelijk geloof schrijven, namelijk in relatie tot
spirituele processen, voor mij wél plausibiliteit heeft. Vooral door de ontdekking van de christelijke
mystiek werd ik van ‘afhaker’ tot ‘aanhaker’.
Tijdens een stageperiode bij de Maastrichtse studentenekklesia ging ik met mijn
stagebegeleider en een groep studenten mee op abdijweekend. Een abdij bleek een plek waar geleefd
wordt volgens de spirituele weg die mystici beschrijven. Het verblijf in de abdij riep niet alleen
allerlei vragen op bij de deelnemers; ook voor mij gold dat er als het ware een innerlijk
spanningsveld rond christelijk geloof werd geactiveerd. Ook ik raakte het ene moment in vervoering
van de prachtige rituelen en ging het volgende moment steigeren over, voor mijn gevoel,
implausibele geloofsvoorstellingen.
Door mijn theologiestudie bleek ik dit spanningsveld tussen betrokkenheid en distantie al iets
verder onderzocht te hebben dan de andere deelnemers. Dit maakte mij als het ware tot een
‘ervaringsexpert in de geloofstwijfel’. In gesprekken met de andere studenten als pastoraal stagiair
kon ik mijn kennis van theologie en mijn eigen weg met christelijk geloof ter beschikking stellen ter
verheldering van de innerlijke spanningen die het verblijf in het klooster bij hen opriep.
Voor een onderzoeker is biografische verbondenheid met de onderzoeksproblematiek zowel
een voordeel als een nadeel. Het voordeel is, zeker in het type kwalitatief onderzoek dat me
aanspreekt, het vermogen om me in mijn subjecten in te leven, om hun innerlijke spanningen te
signaleren en te verstaan. Het nadeel is een zekere vooringenomenheid: bij mij was de christelijke
(monastieke) mystiek een weg tot opnieuw aanhaken bij de christelijke traditie, maar dat wil
uiteraard niet zeggen dat dit ook voor mijn respondenten zou kunnen of moeten gelden. Het werd bij
dit onderzoek zaak om een duidelijke boedelscheiding door te voeren tussen de verschillende rollen
die ik vervulde: interviewer, organisator van een abdijweekend, spiritueel begeleider en interpreet
van interviewmateriaal. Telkens was er waakzaamheid geboden om de geheel eigen weg van de
ondervraagde persoon te respecteren. Met name met betrekking tot de methoden van analyse en
interpretatie gold dat deze voldoende kritische distantie zouden moeten waarborgen met het oog op
de validiteit van de resultaten.
Woord van dank
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Inleiding
Een groep van acht studenten trekt op vrijdag 25 april 1997 naar de cisterciënzerabdij Koningshoeven
in Berkel-Enschot. Twee maanden eerder heeft ieder individueel per e-mail gereageerd op een oproep
in een universiteitsblad: ‘ongodsdienstige studenten gezocht voor een onderzoek rond een
abdijweekend’. Tijdens dit abdijweekend wordt een programma aangeboden dat is gecentreerd rond
een passage uit de mystieke tekst De diligendo Deo (Over het beminnen van God) van de twaalfdeeeuwse Bourgondische cisterciënzerabt Bernard van Clairvaux. In dat fragment, de zogenaamde ‘vier
graden van liefde’, legt Bernard uit hoe de mens, beginnend vanuit een perspectief van zelfliefde, kan
uitgroeien tot iemand die (in) God bemint.
Het is opzet dat ‘ongodsdienstige’ studenten werden geselecteerd voor dit abdijweekend. Er
is, zoals bekend, een groot aantal jongeren dat zich als ‘ongodsdienstig’ beschouwt. Het gaat
om jongeren die ofwel niet godsdienstig opgevoed zijn, ofwel van het godsdienstig geloof van hun
jeugd zijn afgehaakt. Deze situatie stelt pastores voor het probleem dat ze dergelijke jongeren niet
bereiken. Ze hebben immers geen boodschap aan christelijk geloof. Paradoxaal genoeg blijkt echter
dat sommige van hen wél geïnteresseerd zijn in bepaalde pastorale activiteiten op het vlak van
spiritualiteit. Als studentenpastor zag ik vele tientallen jongeren die zich met klem ‘ongodsdienstig’
noemden, deelnemen aan spiritualiteitsgroepen rond christelijk-mystieke teksten en kloosterweekends.
Dit soort pastorale activiteiten bleken mogelijkheden te bieden om als pastor met dergelijke jongeren
in gesprek te raken over christelijk geloof.
Het pastorale oogmerk van dit onderzoek kan worden omschreven als het geven van
handreikingen aan jongerenpastores om afgehaakte jongeren, door middel van pastorale activiteiten
als een abdijweekend, te bereiken en pastoraal te begeleiden 1. In de eerste paragraaf van deze
inleiding licht ik dit pastorale oogmerk nader toe. Daartoe ga ik eerst verder in op het reeds globaal
geschetste pastorale probleem van ongodsdienstigheid bij jongeren. Vervolgens bespreek ik een
pastorale benaderingswijze die een oplossing wil bieden voor dit probleem. Daarna volgen
methodologische aantekeningen met betrekking tot het onderhavige onderzoek (2): de
onderzoeksopzet, de onderzoeksdoelstelling, de vraagstelling en het wetenschappelijk kader.
Tenslotte geef ik de opbouw van het betoog weer (3).
1. Het pastorale oogmerk van deze studie
Empirisch onderzoek
Empirisch onderzoek van de laatste 20 jaar laat zien dat steeds meer jongeren afhaken van christelijk
geloof. Halverwege de jaren tachtig schrikt kerkelijk Nederland van de resultaten van enkele
onderzoeken naar de betrokkenheid van jongeren bij christelijk geloof. Van der Ploeg ondervraagt
zestien van huis uit gereformeerde jongeren die de kerk in Groningen verlaten hebben. De ene helft
sluit het bestaan van een andere werkelijkheid uit, de andere helft gelooft wel dat er ‘iets’ is, maar laat
zich absoluut niet door dat geloof leiden bij de levensvoering 2. Ter Bogt trekt een jaar lang op met
jongeren in Groenlo. Christelijk geloof blijkt voor hen onbelangrijk voor hun leven als gevolg van de
ongeloofwaardigheid van voorstellingen die de kerk te geloven voorhoudt 3. Deze
onderzoeksresultaten bevestigden de tendens die Goddijn, Smets en Van Tillo in 1979 aantroffen bij
hun grootschalige vervolgonderzoek van ‘God in Nederland’ van 1966 4. Twijfel, ongeloof en de
afname van de betekenis van geloof in het dagelijkse leven doen zich steeds het sterkst voor onder
jongeren. Bij het derde onderzoek van ‘God in Nederland’ uit 1996 blijkt dat het einde van de
secularisatie nog niet in zicht is. De instemming met traditionele geloofsvoorstellingen zoals het beeld
De aandacht zal hier vooral uitgaan naar de vorm van pastorale begeleiding die wordt aangeduid met
‘geestelijke’ of ‘spirituele begeleiding’. Bij deze pastorale vorm gaat het erom om de geloofsontwikkeling
(spirituele groei) van mensen te stimuleren door gerichte interventies.
2
Van der Ploeg (1985).
3
Ter Bogt (1987).
4
Goddijn, Smets en Van Tillo (1979).
1
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van God als iemand die zich met iedereen persoonlijk bezig houdt, blijkt af te nemen. Bij dit
onderzoek is niet specifiek ingegaan op de situatie van jongeren, al constateert men wel dat
‘kerkverlating’ meestal ‘plaatsvindt op jeugdige leeftijd’. 5 Onderzoek bij de specifieke doelgroep van
Nederlandse studenten levert resultaten op die geheel in deze lijn liggen:
• Stoffels ondervraagt 692 studenten van de Vrije Universiteit Amsterdam. Uit zijn gegevens blijkt
dat een minderheid nog institutioneel-godsdienstig genoemd kan worden 6.
• Van der Ven en Biemans constateren dat studenten zich distantiëren van christelijk geloof. Er is
weliswaar waardering voor geloof als sociaal-cultureel verschijnsel, maar het heeft geen
existentiële betekenis. Zo wordt het geloof in een persoonlijke godheid door de meerderheid (69
%) afgewezen; er bleek bij grofweg een derde van de ondervraagden wel sprake te zijn van wat
de onderzoekers aanduiden met de term ‘panentheïstische’ godsbeelden 7.
• Mijn eigen onderzoek naar godsbeelden van bezoekers van de Maastrichtse Studentenekklesia
bevestigt dit resultaat. Bij de 36 ondervraagde studenten bleek er nauwelijks sprake te zijn van
traditioneel-christelijke invullingen, maar wel van godsbeelden met hoge gehaltes aan ‘holisme’
en ‘metafysisch-agnosticisme’. 8
Secularisatie
In de vakliteratuur wordt de groeiende maatschappelijke distantie ten opzichte van christelijk geloof,
zoals bekend, aangeduid met de term ‘secularisatie’. Dit begrip wordt zeer verschillend ingevuld.
Meestal gaat het om de verminderde sociale invloed van de kerk en het plausibiliteitverlies van
traditioneel-christelijk geloof. De godsdienstsocioloog Hilhorst definieert deze term als: ‘een funktieen positieverlies van de religie door toenemende ontkerkelijking en afnemende religieuze beleving of
religiositeit’.9 Ook blijkt dit sociaal verschijnsel op zeer verschillende wijzen te worden gewaardeerd.
Vanuit een pessimistische visie duidt secularisatie op een geloofscrisis of zelfs op teloorgang van
christelijk geloof. Deze opvatting wordt aangevochten door sommige godsdienstwetenschappers en
theologen. Zo wijst Schreiter erop dat er in het Westen sprake is van secularisatie, terwijl grote delen
van de aarde nog nooit zo religieus zijn geweest. Ook Van Harskamp stelt fundamentele vragen bij de
gangbare secularisatiethese omdat het, volgens hem, feitelijk blijkt te gaan om een ‘ideologie’ die
ervan uitgaat dat de samenleving er beter op wordt naarmate dat godsdienst aan maatschappelijke
betekenis verliest. Volgens Tieleman wordt er ten onrechte gesproken van secularisatie als een
‘geloofscrisis’. Het plausibiliteitverlies heeft volgens hem betrekking op een verouderde institutionele
vorm van christelijk geloof10. Net als de godsdienstsocioloog Dekker ziet hij secularisatie als een kans
voor het ontstaan van nieuwe vormen van religiositeit 11.
Nog afgezien van de vraag of secularisatie moet worden gezien als een vloek of als een zegen,
kan worden gesteld dat het van grote invloed is (geweest) op de wijze waarop hedendaagse
individuele mensen zich verhouden tot christelijk geloof. De godsdienstsocioloog Berger spreekt van
‘subjectieve secularisatie’: de invloed secularisatie op het bewustzijn van hedendaagse mensen. Er
treedt volgens hem een verzwakking van de ‘geloofwaardigheidstructuur’ op: wat vroeger als
vanzelfsprekend werd geloofd, wordt nu betwijfeld.
‘Zoals er een secularisatie van samenleving en cultuur bestaat, zo is er een secularisatie van
het bewustzijn. Eenvoudig gesteld, betekent dit dat het moderne Westen een toenemend aantal
individuen heeft voortgebracht die de wereld en hun eigen leven bekijken zonder de zegening
Dekker, G., De Hart, J., en Peters, J., (1997), 86.
Stoffels en Dekker (1987).
7
Biemans en Van der Ven (1994), 86.
8
Smeets en Van Tillo (1993), 122.
9
Hilhorst (1976), 3.
10
Schreiter (1999); Van Harskamp (1991), 12; Tieleman (1995).
11
Cf. Dekker (1987), 108-109 en Tieleman (1995), 12. Tieleman schrijft: ‘De vraag is hoe het huidige
erosieproces van kerk en godsdienst kan leiden tot een leerproces en een kritisch omdenken waar het gaat om
het verstaan van de christelijke traditie. Ik houd het erop dat het genoemde erosieproces vooral “de (goede)
oude tijd” raakt en niet de betekenis van de christelijke traditie voor de toekomst aantast’.
5
6
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van godsdienstige interpretaties. [...] Een van de meest duidelijke wegen waarlangs
secularisatie vat heeft gekregen op de man in de straat is een ‘geloofwaardigheidscrisis’ in de
godsdienst. Anders gesteld, de secularisatie is uitgelopen op een ver om zich heen grijpende
ineenstorting van de aannemelijkheid van traditionele godsdienstige definities van de
werkelijkheid. [...] Subjectief gezien vertoont de man in de straat de neiging onzeker te zijn
omtrent godsdienstige aangelegenheden’. 12
Kort gezegd: wat Berger ‘subjectieve secularisatie’ noemt, is het plausibiliteitverlies van traditioneelchristelijke geloofsvoorstellingen in de beleving van hedendaagse mensen. Dit plausibiliteitsverlies
leidt ertoe dat steeds meer mensen eraan hechten om zich als ongelovig te beschouwen en zich ook zo
te noemen. Ze identificeren zich op levensbeschouwelijk vlak door zich te distantiëren van een
zelfbeschrijving (‘godsdienstig zijn’) die hen niet aanspreekt.
Ook in de godsdienstpsychologie is dit ‘plausibiliteitsverlies van christelijk geloof’ doordacht.
Wat zijn de belangrijkste psychische oorzaken ervan? Vergote schrijft het plausibiliteitverlies van
christelijk geloof vooral toe aan de behoeften van veel hedendaagse mensen aan autonomie en
rationaliteit. Het is voor hen gemakkelijker te accepteren dat het leven op contingentie berust dan dat
er een absoluut goddelijk gezag achter zit. Bovendien beschouwt men de bestaanszekerheid die
christelijk geloof biedt - met name bij levensvragen rond lijden, kwaad en dood - als illusie 13. Pruyser
stelt vast dat niet alleen geloof, maar ook ongeloof bepaalde behoeften bevredigt die met name in de
adolescentie sterk optreden. Naast de reeds aan de hand van Vergote vermelde behoeften aan
autonomie en rationaliteit noemt hij de behoefte aan competentie. Pruyser spreekt over ‘een gevoelen
van bevrijding’ en ‘grote vreugde’ ten gevolge van het afstand nemen van een implausibel geloof 14.
Volgens Janssen ‘is er sprake van een mentaliteitsverandering die de klassieke religie ondergraaft en
relativeert, niet alleen als institutie, maar ook als manier van denken’. 15
Zinzoekers
Met de constatering dat jongeren massaal van christelijk geloof afhaken omdat ze het als implausibel
ervaren, blijkt niet alles gezegd. Paradoxaal genoeg zijn tal van jongeren die zich als ‘ongodsdienstig’
beschouwen, geïnteresseerd in christelijk geloof. Hoe valt dit te rijmen?
Distantie van christelijk geloof valt niet samen met het verdwijnen van religieuze verlangens
naar heelheid en overgave 16. In de hedendaagse geïndividualiseerde samenleving zijn mensen aan
zichzelf overgeleverd als het erom gaat een zingevingskader voor hun leven te vinden 17. Dit betekent
dat men als individu een weg moet vinden met deze verlangens. In de godsdienstsociologische en
godsdienstpsychologische vakliteratuur wordt het verschijnsel besproken dat mensen zelf een
zingevingskader bij elkaar sprokkelen. Allerlei levensbeschouwingen en religies worden onderzocht.
De elementen die aanspreken worden bij elkaar gevoegd. Dit verschijnsel wordt vaak neerbuigend
aangeduid met termen als ‘bricolage’, ‘patchwork-religie’, ‘reli-shoppen’ of ‘syncretisme’.18 Volgens
de godsdienstpsycholoog Janssen is Nederland ‘de religieuze proeftuin van Europa’: ‘geen ander land
kent zoveel religieuze stromingen per vierkante meter, herbergt zoveel onkerkelijken en laat zoveel
aandacht zien voor het nieuwetijds denken’. 19 Wat hij vooral opmerkelijk vindt, is niet zozeer het feit
de ‘toename van ongelovigheid – die zien we overal in Europa – maar de opkomst van een ongelovige
meerderheid die geen middelpunt heeft’. 20 Bij jongeren is dit nog sterker het geval omdat men wars is
van ‘institutionele binding’. 21 Bovendien bevinden jongeren zich in een levensfase waarin ze bezig
Berger (1969). 123-145.
Vergote (1987), 122.
14
Pruyser (1974), 11.
15
Janssen (1998), 75.
16
Cf. KRKS (2000), 58.
17
Cf. Janssen (1998), 69.
18
Cf ibid., 78.
19
Ibid., 81.
20
Ibid., 82.
21
Ibid. 81.
12
13
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zijn met het moeilijke proces van het vinden van een eigen identiteit. De pedagoog Traas wijst op de
actualiteit van Eriksons theorie over identiteitsverwarring 22. Het vinden van een eigen identiteit was
altijd al moeilijk voor jongeren. In de huidige multiculturele samenleving is dit proces nog moeilijker
geworden23. Jongeren zoeken ‘houvast en veiligheid’, niet alleen in ‘bijkomstige zaken’ (‘haardracht’,
‘kleding’ e.d.), maar ook wat hun levensinstelling betreft: ‘mijn oriëntatie ten aanzien van mijzelf,
mijn medemensen, de maatschappij en het eeuwige’. 24 Net als Erikson acht Traas het vinden van een
dergelijke eigen visie op het leven een wezenlijk onderdeel van de eigen identiteit 25. Traas bedoelt dan
niet de ‘formele identiteit’ (dat wat op een identiteitsbewijs staat), maar de ‘psychische identiteit’ 26:
‘een min of meer volledig beeld van zichzelf’; ‘een subjectief gevoel van dezelfde persoon zijn’
(James)27.
Tegen deze achtergrond valt de genoemde paradox nu als volgt te rijmen. De jongeren om wie
het hier gaat, zijn subjectief geseculariseerd in de zin dat ze christelijk geloof als implausibel ervaren,
i.e. in strijd met hun aanvoelen van rationaliteit en autonomie. Dit is de reden waarom ze zich als
‘ongodsdienstig’ beschouwen. Tegelijkertijd is men er, in het kader van een zoektocht naar de eigen
existentiële identiteit, in geïnteresseerd om christelijk geloof, net als andere levensbeschouwingen en
godsdiensten, te onderzoeken op mogelijkheden om tegemoet te komen aan hun religieuze verlangens.
Ik zou ze niet met de neerbuigende term ‘reli-shoppers’ willen aanduiden, maar met een positievere
benaming die door sommige auteurs wordt gebruikt: ‘zinzoekers’ 28. Bij termen als ‘reli-shoppen’,
‘religieus patchwork’ of ‘bricolage’ ligt de nadruk erop dat mensen aan hun existentiële behoeften
voldoen door als een consument, en wellicht lukraak, een oppervlakkig en onsamenhangend
zingevingssysteem bij elkaar te knutselen. De term ‘zinzoekers’ geeft aan dat deze jongeren, zowel
binnen zichzelf als in de multireligieuze samenleving, op kritische, diepgaande en min of meer
systematische wijze, een weg zoeken met hun behoeften en verlangens naar houvast, zin, heelheid,
verwondering over wat er ‘meer is tussen hemel en aarde’, overgave aan het numineuze e.d.
Een existentieel-diaconale benadering van pastoraat
Het deelnemen aan een abdijweekend maakt deel uit van de zojuist geschetste zoektocht van jongeren.
Het aanbieden van een dergelijke pastorale activiteit past binnen een benadering van pastoraat die
‘existentieel-diaconaal’ zou kunnen worden genoemd. Het wordt als taak van de pastor beschouwd
om mensen die op zoek zijn naar bestaanszingeving van dienst te zijn door Auseinandersetzung29 met
geloofselementen uit de christelijke traditie. Pastorant en pastor reflecteren samen over de existentiële
relevantie van (elementen uit) deze geloofstraditie. Deze benadering van pastoraat wordt met name
uitgewerkt door de praktisch-theologen Tieleman, Knobloch en Haslinger.
Tieleman ziet het niet als een taak van de pastor om mensen in te lijven in de kerk. Wat
volgens hem ten onrechte ‘geloofscrisis’ wordt genoemd, ziet hij als een aanleiding tot herbezinning.
Een kerk die gericht is op restauratie van wat ooit was, verlaat volgens Tieleman mensen, vooral als
ze geloof opvat als een gesloten metafysisch systeem. Hij is meer geïnteresseerd in de ‘kerk van de
toekomst’ dan in ‘de toekomst van de kerk’. Hij pleit voor een hermeneutische oriëntatie. Hierbij gaat
het om de wijze waarop de mens die in pastoraat wordt ontmoet, diens leven verstaat. Tieleman
gebruikt de eerder genoemde typering van de mens als ‘zinzoeker’. Het levensverhaal dat iemand
Traas (1990), Erikson (1968).
Traas (1990), 10-11.
24
Ibid., 13.
25
Erikson (1967), 14-23.
26
Ibid., 19.
27
Ibid., 20.
28
Cf. P. Nelen die eerst D. Soelle aanhaalt: ‘Nu de volkskerk meer en meer uiteenrafelt, zijn eilanden waar
religieuze manieren van doen en religieuze wijsheid kunnen overleven, net zo goed noodzakelijk als eens de
ordes en kloosters dat waren bij de ineenstorting van de Romeinse cultuur’. Daarna vervolgt hij: ‘Wij delen deze
opvatting en willen de huidige jongere generatie van ‘gelovigen’ uitnodigen en uitdagen om mee te helpen
dergelijke eilanden in stand te houden. Vragen rond de zin van het bestaan klinken weer veelvuldiger door en het
aantal ernstige zin-zoekers neemt toe in alle lagen van de samenleving’ (1994, 9).
29
Het Duitse woord Auseinandersetzung geeft beter dan woorden als ‘confrontatie’ of ‘kennismaking’ aan dat het
gaat om een kritisch en dialogisch proces dat erop is gericht om de relevantie van christelijk geloof te
onderzoeken.
22
23
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zichzelf vertelt om zin te geven aan diens leven, wordt bij tijd en wijle, namelijk als het (op
onderdelen) niet meer blijkt te voorzien in de zingevende functie, geherinterpreteerd en aangepast tot
een levensverhaal dat wel zin geeft 30. De kerk zou zich volgens hem tot taak moeten stellen om haar
geloofstraditie dienstbaar te maken aan hedendaagse mensen die op zoek zijn naar zingeving aan hun
leven. Daartoe acht hij het van belang om bij pastorale ontmoetingen de aandacht te richten op
‘spiritualiteit’ als ‘een zoeken naar en gestalte van transcendente zingeving’ 31:
‘Vragen naar zin valt niet samen met vragen naar God. Maar juist vanwege de transcendentie
kan het daarop wel uitlopen. De zinvraag kan de context worden waarin God ter sprake kan
komen. De seculiere situatie kan dan omslaan in een religieuze ervaring’. 32
Knobloch beschouwt het als de diaconale taak van de kerk om mensen in hun subject-zijn en
in hun betrokkenheid op God bij te staan. De verbinding van leer en leven, waartoe Vaticanum II
oproept, kan volgens hem pas gestalte krijgen als de eigen ervaringen van mensen als uitgangspunt
worden genomen voor pastoraat. Hij beschouwt pastoraat als een vorm van spirituele dienstverlening
aan hedendaagse mensen. De bedoeling daarvan is om hen bij te staan bij hun spirituele ontwikkeling
door samen te reflecteren over hun existentiële ervaringen in het licht van de christelijke
geloofstraditie.
Haslinger heeft deze benadering van pastoraat uitgewerkt met betrekking tot jongeren. Hij is
meer geïnteresseerd in de vraag wat de kerk voor jongeren kan betekenen dan in het terugwinnen van
afgehaakte jongeren33. Dienstbaarheid aan de spirituele ontwikkeling van jongeren houdt voor hem
o.a. in dat ervaringen in het dagelijks leven transparant worden gemaakt wat de relatie met het
transcendente betreft. Op deze wijze kan een jongere gaan ontdekken dat de christelijke traditie niet
alleen te maken heeft met wereldvreemde normen, maar ook met religieuze inhouden, met name ook
‘God’, die existentiële relevantie kunnen hebben 34. Hij acht het van belang dat jongeren op een
kritische manier met de christelijke geloofstraditie omgaan. Het is volgens hem belangrijk dat de
pastor waardering en respect heeft voor de vrije keuzen van jongeren bij hun proces van
identiteitsvorming, ook als dergelijke keuzen met zich meebrengen dat het geloof van de kerk als
ongeloofwaardig aan de kant wordt geschoven. Vanuit deze benadering van pastoraat staat datgene
wat eerder het vinden van een eigen existentiële identiteit betreft voorop. De pastor is dienstbaar aan
dit proces; het is zeker niet de bedoeling om jongeren bij de kerk in te lijven:
‘Ziel der kirchlichen Jugendarbeit darf nicht die systemstabilisierende Rekrutierung
Jugendlicher als institutionell eingebundene Mitglieder der Kirche sein. Intention der
Kirchlichen Jugendarbeit muss die Begleitung des Jugendlichen beim Prozess seiner
Identitätsfindung und die Unterstützung seiner Selbstverwirklichung durch das spezifische
Sinnangebot des christlichen Glaubens sein’.35
Precisering van het pastorale oogmerk van deze studie
Het pastorale oogmerk van dit onderzoek werd eerder globaal omschreven als het geven van
handreikingen aan jongerenpastores om afgehaakte jongeren, door middel van pastorale activiteiten
als een abdijweekend, te bereiken en pastoraal te begeleiden. Dit oogmerk kan nu nader worden
gepreciseerd. Het gaat er niet om om jongeren in te lijven in de kerk, maar om dienstbaar te zijn aan
de existentiële ontwikkeling van de jongeren. Het aanbieden van een activiteit als een abdijweekend is
bedoeld als eerste stap van een dergelijke dienstverlening. De tweede stap bestaat eruit om de
jongeren van dienst te zijn bij het verkennen van de existentiële relevantie van de christelijke
geloofselementen die ze leren kennen.
Tieleman (1995), 165-166.
Ibid., 177.
32
Ibid., 84.
33
Haslinger (1991), 127.
34
Ibid., 83.
35
Ibid., 126.
30
31
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2. Methodologische aantekeningen
Onderzoeksopzet
De vraagstelling van het onderzoek heeft zich ontwikkeld vanuit een pilot study. De
onderzoeksdoelstelling daarvan kan worden omschreven als kennisvermeerdering op het gebied van
de pastorale begeleiding van afgehaakte jongeren. Aan deze studie lagen een drietal intuïties ten
grondslag:
1) De intuïtie dat het bestuderen van een doelgroep waarbij het plausibiliteitverlies van christelijk
geloof groot is, juist interessante inzichten zou kunnen opleveren voor pastoraat 36.
2) De intuïtie dat het samen lezen van een mystieke tekst openingen zou kunnen bieden aan van
traditioneel geloof verwijderde jongeren om (elementen van) dat geloof te gaan ontdekken als wellicht
toch plausibel en relevant voor hun eigen levensweg. In de gekozen mystieke tekst, De diligendo Deo
van Bernard van Clairvaux, wordt over ‘God’ gesproken op een existentieel relevante wijze: als
werkzame Liefde37.
3) De derde intuïtie dat de setting een abdijweekend de tekst wellicht meer tot zijn recht zou laten
komen dan behandeling op een studentenpastoraat, bijvoorbeeld in de vorm van een reeks avonden.
Het gemeenschapsleven in een cisterciënzerabdij is, als het ware, een toepassing van de broederlijke
liefde waarover de tekst gaat. Bovendien leiden de sfeer van de religieuze ruimte alsook het contact
met de monniken en de groep mededeelnemers er bij dergelijke weekenden vaak toe dat de
individuele deelnemers zich openen voor verhelderende gesprekken over wat de opgedane ervaringen
en opgeroepen vragen, o.a. door de tekst, bij hen teweeg hebben gebracht.
Het pastorale doel van het aanbieden van dit abdijweekend was het vergroten van de
plausibiliteitstoekenning aan christelijk geloof door de deelnemers 38. Het abdijweekend werd zo
opgezet dat de eigen ervaringen van de deelnemers rond liefhebben in verband werden gebracht met
de gekozen mystieke tekst over het liefhebben van God. In de pilot study werd vervolgens
geregistreerd in hoeverre een aantal pastorale interventies - e-mails, individuele gesprekken,
situationering in een abdij (verblijf, deelname aan vieringen en meditaties, het lezen van een
mystieke tekst, een gesprek met een monnik) en groepsgesprekken - dit bedoelde pastorale effect had
gehad. Er was eerst een voormeting op grond van protocollen van e-mails en interviews met de
studenten die aan het abdijweekend zouden gaan deelnemen. Vervolgens werd een experimentele
situatie gecreëerd: een programma bestaande uit een vijftal sessies. De opnames van drie van deze
sessies dienden als materiaal voor een tussenmeting. Daarna vond er een eerste nameting plaats op
basis van de protocollen van de nagesprekken. Ten slotte was er een tweede nameting op basis van
het protocol van het groepsgesprek van een jaar later 39.
Zoals verwacht, was het resultaat van de pilot study dat de deelname aan het abdijweekend
interessante effecten had gehad op de plausibiliteitstoekenning door de acht deelnemers (hierover
meer in hoofdstuk twee). Het zou voor de hand gelegen hebben om antwoorden te zoeken op
dergelijke vragen door de pilot study te vervolgen met empirisch onderzoek bij andere groepen
jongeren. Er vallen immers, wat de effecten met betrekking tot plausibiliteitstoekenning betreft,
allerlei interessante vervolgvragen te stellen. Als andere ‘ongodsdienstige’ studenten zouden
deelnemen aan een dergelijk abdijweekend, in hoeverre zouden de effecten met betrekking tot de
plausibiliteitstoekenning dan overeenkomen met de ‘pilot-groep’? Wat zou er gebeuren als een
dergelijk weekend zou worden gedaan met ‘gelovige’ studenten? Zou het nog iets uitmaken als de
Cf. Van Harskamps pleidooi om de ‘plausibiliteitsstructuur’ van christelijk geloof te onderzoeken bij mensen die
aan de rand van de christelijke traditie staan of zelfs erbuiten (1991, 23).
37
In het eerste hoofdstuk zal worden uitgelegd waarom de keuze juist op deze tekst is gevallen.
38
Aan het begin van het tweede hoofdstuk zal de term ‘plausibiliteit’ nader worden toegelicht en gedifferentieerd.
Datgene waaraan al dan niet plausibiliteit wordt toegekend zal dan worden gefixeerd tot ‘betekenaars’ als ‘God’
(woorden die christelijk geloof uitdrukken). In het vervolg zal ik, ook met het oog op de leesbaarheid, spreken
over ‘plausibiliteitstoekenning’.
39
Een dergelijke onderzoeksvorm, waarbij de effecten van een interventie worden gemeten, wordt in de
methodologie aangeduid met de term ‘quasi-experimenteel design’ (Campbell and Stanley 1963).
36
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mystieke tekst gelezen zou worden buiten de context van de abdij of als het abdijweekend een week
zou duren? Het zou waarschijnlijk interessant zijn geweest, ook met het oog op de innovatie van de
pastorale praxis onder jongeren, om zo te werk te gaan. Een onderzoek naar aanleiding van
abdijweekends met ongodsdienstige studenten van andere universiteitssteden bijvoorbeeld, zou wellicht
meer licht hebben kunnen werpen op de omstandigheden waaronder de plausibiliteitstoekenning wel en
niet toeneemt. De vragenlijst had kunnen worden aangepast om juist deze omstandigheden in het vizier
te krijgen. Met behulp van een computerprogramma voor kwalitatief onderzoek als ‘KWALITAN’
hadden correlaties in ‘plausibiliteitstoename’ tussen de verschillende subjecten helder in beeld gebracht
kunnen worden.
Toch is er niet voor gekozen om op het empirisch spoor van de effectstudie verder te gaan. In
plaats daarvan ging de aandacht uit naar het ontrafelen van aangetroffen complexiteit bij de acht
ondervraagden in hun verhouding met christelijk geloof. Deze complexiteit komt tot uiting in
merkwaardige dubbelzinnigheden met betrekking tot het wel en niet toekennen van plausibiliteit.
Sommige dubbelzinnigheden lossen zich gaandeweg op. Datgene wat niet plausibel wordt geacht,
gaat overboord (bijvoorbeeld ‘God als personificatie’), terwijl datgene wat wel plausibel wordt
geacht, wordt opgenomen in het eigen zingevingssysteem (bijvoorbeeld ‘God als Liefde’). Andere
dubbelzinnigheden lossen zich echter niet op (bijvoorbeeld als iemand zegt afscheid te hebben
genomen van godsgeloof en er toch door blijft aangetrokken). Het blijkt dan te gaan om
tegenstrijdigheden: plausibiliteit en implausibiliteit blijven tegenover elkaar staan, wat gepaard gaat
met hevige emoties. Met het oog op het pastorale oogmerk verschuift nu de aandacht bij het
vervolgonderzoek. Dit betekent een toespitsing van de onderzoeksdoelstelling. Er wordt
fundamentelere kennisvermeerdering verwacht bij het bestuderen van de tegenstrijdigheden en
emoties vanuit het oogpunt van het existentiële zoeken van de deelnemers. Bij de pilot study ging het
om het onderzoeken van de effecten van pastorale interventies (abdijweekend, lezen van een
mystieke tekst) door het vaststellen van plausibiliteitstoekenning; bij het vervolgonderzoek zou het
moeten gaan om het het verstaan van de aangetroffen complexiteit door het vaststellen van de mate
van toekenning van ‘existentiële relevantie’ aan christelijk geloof. Om de complexiteit te ontrafelen
is een interpretatiekader nodig dat in staat is om de mate waarin existentiële relevantie wordt
toegekend te onderscheiden. In theorieën over ‘geloofsontwikkeling’ worden differentiaties
aangetroffen die dienstig blijken te zijn wat dit betreft. Zo biedt Fowlers Faith Development Theory
(FDT) gradaties waarin geloof zich ontwikkelt. Het mag op het eerste oog bevreemding wekken dat
er in verband met deze ‘ongodsdienstige’ studenten wordt gesproken over ‘geloofsontwikkeling’. Het
gaat hier niet om geloof in de fundamentaaltheologische zin van christelijk geloof (dat kan worden
afgegrensd van vormen van ongeloof als atheïsme, agnosticisme, pantheïsme e.d.). Hier wordt
‘geloof’ bedoeld in de existentiële zin die Fowler ‘faith’ noemt: de algemeen-menselijke zoektocht
naar ‘coherentie en zin binnen de krachtenvelden die ons leven bepalen en de manieren waarop
mensen zin geven aan hun leven in relatie tot datgene wat het samenhang, waarde en kracht geeft’. 40
Door vanuit deze opvatting van geloof te kijken naar uitspraken over christelijk geloof, kan nu
blijken dat iemand die zich ‘ongodsdienstig’ noemt, wel existentiële relevantie toekent aan
christelijke betekenaars.
Onderzoeksdoelstelling en centrale vraagstelling
De onderzoeksdoelstelling van deze studie wordt nu gepreciseerd: het leveren van een bijdrage aan
de theorievorming over geloofsontwikkeling bij subjectief-geseculariseerde jongeren. De centrale
vraagstelling van dit onderzoek luidt:
Hoe kunnen de tegenstrijdige betekenissen die deze ongodsdienstige studenten verlenen aan
christelijke betekenaars als ‘God’, en de daarmee gepaard gaande hevige emoties, worden
verstaan in termen van de geloofsontwikkeling die men heeft doorgemaakt voor, tijdens en na
deelname aan het abdijweekend?
40

Fowler (1981), 92-93.
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Wetenschapstheoretisch kader
Gezien het aantal respondenten heeft dit onderzoek uiteraard niet de pretentie om representatieve
uitspraken te doen over ‘ongodsdienstige’ studenten in het algemeen. In methodologische termen kan
dit onderzoek worden getypeerd met drie termen: exploratief, hypothesevormend en kwalitatief.
- Exploratief: Dit onderzoek vertoont, wat het exploratieve karakter ervan betreft, overeenkomsten
met wat Glaser en Strauss grounded theory noemen. Eind jaren 60 pleitten zij al, in tegenstelling tot
het gebruikelijke toetsen van bestaande sociaal-wetenschappelijke onderzoekshypothesen, voor het
ontdekken van nieuwe wetenschappelijke inzichten door deze te ontlenen aan empirisch materiaal.
Volgens Glaser en Strauss komen nieuwe wetenschappelijke inzichten tot stand als de wetenschapper
een overgang maakt van ‘substantiële’ naar ‘formele’ theorie 41. Daarmee bedoelen ze dat de
onderzoeksresultaten bij een specifieke doelgroep (substantiële theorie) worden gebruikt om
wetmatigheden op het spoor te komen (formele theorie), o.a. ook door vergelijking met relevante
bestaande literatuur. Welnu, dit onderzoek is exploratief in de zin dat een specifieke groep van acht
studenten wordt gevolgd en dat op grond van deze onderzoeksresultaten wetmatigheden worden
opgespoord.
- Kwalitatief: In de vorm van acht case studies wordt gespreksmateriaal (protocollen van e-mails en
gesprekken) systematisch en diepgaand bestudeerd door een bepaald facet van de wijze waarop deze
individuen hun werkelijkheid construeren te volgen. Dit gebeurt door betekenisgevingen aan
woorden die in christelijk geloof centraal staan (‘God’ e.d.) te analyseren en te interpreteren aan hand
van nominale schalen (i.e. differentiaties in toekenning van plausibiliteit en existentiële relevantie) 42.
De wijze waarop de data bij deze studie werden verzameld, werd zo open mogelijk gehouden. De
enige structuur die vooraf werd vastgesteld, bestond uit de gespreksonderwerpen (levensloop 43,
godsvoorstellingen voor en na het weekend, reacties op de tekst van Bernard van Clairvaux e.d.). De
gesprekspartners werden gestimuleerd om vrij te associëren rond deze onderwerpen.
De stappen die werden gezet om het empirisch materiaal te verzamelen, analyseren en
interpreteren, worden inzichtelijk gemaakt met het oog op de wetenschappelijke criteria van
natrekbaarheid en herhaalbaarheid. Om het interviewmateriaal gereed te maken voor interpretatie met
het oog op de vraagstelling werd het eerst geanalyseerd door middel van het coderen en categoriseren
van uitspraken (meer hierover in het eerste hoofdstuk). De wijze waarop het geanalyseerde materiaal
werd geïnterpreteerd, was sterk empathisch, verstehend, door in de schoenen van de respondent te
gaan staan en diens betekenisgevingen te volgen 44. Ik ben als volgt te werk gegaan:
• Na de dataverzameling (e-mails, gespreksprotocollen) volgde de eerste globale analyse van het
interviewmateriaal45. Er werden globale categorieën opgesteld om fragmenten in te kunnen delen
(bijvoorbeeld: ‘godsvoorstelling in de kindertijd’, ‘motivatie om aan het weekend deel te nemen’,
‘reactie op het godsbeeld in De diligendo Deo’ etc.).
• Nadat het materiaal op deze wijze feitelijk gecodeerd werd, volgde een toegespitstere analyse:
het comprimeren van het interviewmateriaal in dataoverzichten. Het ging hierbij om een zeer
omvangrijke beschrijving (30 tot 50 pagina’s) van de gang van de respondent van een maand
voor tot een jaar na het abdijweekend 46.
• Een volgende stap in de analyse was het lezen van het dataoverzicht vanuit de vraag in hoeverre
er sprake is van toename of afname aan plausibiliteit van christelijk geloof door deelname aan het
Glaser en Strauss (1967).
Cf. Wester (1987), 11.
43
Waaijman (2000) wijst met betrekking tot onderzoek van geloofsverhalen op het belang van ‘het creëren van
een biografische achtergrond om daardoor de andere data adequaat te kunnen interpreteren’ (918).
44
Bij hermeneutisch onderzoek van geloofsverhalen gaat het, in de woorden van Waaijman, om het ‘invoelend
verstaan’ met het oog op ‘verheldering van de geestelijke weg die iemand gaat’ (Ibid., 858-929). Dit komt
overeen met wat Smaling en Hijmans (1997) zeggen over ‘role-taking’ (26). In het derde hoofdstuk wordt
Waaijmans voorstel overgenomen om de ‘ empathie’ die Stein in haar dissertatie beschrijft, te beschouwen als
methode voor spiritueel-hermeneutisch onderzoek (Waaijman [2000], 926).
45
Deze fase komt overeen met wat Blumer (1974) ‘inspectie’ en ‘verkenning’ noemt (62-67): de categorieën
worden globaal gehouden om ervoor te zorgen dat de interpretatie niet te snel in een bepaalde richting gaat.
46
Deze dataoverzichten en de protocollen vallen te bekijken of te downloaden via home.planet.nl/~wsmeets.
41
42
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weekend47. Het lezen van de dataoverzichten leverde acht portretten op waarin de
ontwikkelingsgang van de deelnemers uiteen wordt gezet.
• Het antwoord op deze eerste onderzoeksvraag riep zoals gezegd andere vragen op. We zijn nu bij
de kern van de studie aanbeland: de spirituele hermeneutiek. In een constant heen en weer tussen
het herlezen van de portretten en literatuurstudie ontstond een interpretatiekader voor het
verstaan van de verhalen in termen van geloofsontwikkeling.
- Hypothesevormend: Dit interpretatiekader moet feitelijk worden gezien als het bereiken van de
doelstelling van het onderzoek. Er wordt zicht gegeven op geloofsontwikkeling in de
(on)geloofsverhalen van deze jongeren op een wijze die, in tegenstelling tot bestaande theorieën,
tegenstrijdigheden en hevige emoties verdisconteert. Het is, met een wetenschappelijke term, een
hypothese over geloofsontwikkeling die bij verder onderzoek getoetst en aangescherpt zal moeten
worden.
3. Opbouw van het verdere betoog
De resultaten van het onderzoek worden hierna als volgt gepresenteerd:
1. In het eerste hoofdstuk geef ik verdere uitleg over het verloop van het onderzoek en de wijze
waarop het empirisch materiaal (e-mails, interviews, groepsgesprekken) werd geanalyseerd.
2. Het tweede hoofdstuk is een weergave van de pilot study. Het bestaat uit de acht portretten waarin
de ontwikkeling wordt beschreven, die de deelnemers door het weekend hebben doorgemaakt, wat
betreft de plausibiliteit die ze toekennen aan christelijk geloof.
3. Deze portretten brengen het eerder genoemde spanningsveld van betrokkenheid bij en distantie ten
opzichte van christelijk geloof scherp in beeld. In het derde hoofdstuk wordt het interpretatiekader
gepresenteerd waarmee de genoemde tegenstrijdigheden en emoties vervolgens worden geduid in
termen van geloofsontwikkeling. Aan het einde van dat hoofdstuk wordt de conclusie gegeven met
het oog op de centrale onderzoeksvraag die al aan het begin van deze inleiding werd geformuleerd.
4. Het betoog besluit met een korte evaluatie van de onderzoeksresultaten. Wat is er bereikt wat de
onderzoeksdoelstelling betreft; wat zijn perspectieven voor verder onderzoek? Welke aanbevelingen
heeft het onderzoek opgeleverd met het oog op pastoraat?

47

De term ‘plausibiliteit’ wordt aan het begin van het tweede hoofdstuk uitvoerig gedefinieerd.
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1. Het verzamelen van de onderzoeksdata
1.1 De experimentele situatie: een abdijweekend rond een mystieke tekst
De keuze voor het lezen van een mystieke tekst met de respondenten van het onderzoek was, zoals
gezegd, bepaald door de intuïtie dat het samen lezen van fragmenten uit een mystieke tekst bij
subjectief-geseculariseerde jongeren zou kunnen leiden tot verschuivingen in hun houding tegenover
christelijk (gods)geloof in de richting van vergrootte plausibiliteit. Het leek me waarschijnlijk dat de
eerder genoemde weerstanden tegen christelijk geloof door de kennismaking met mystieke teksten in
beweging zouden kunnen komen48. Bij mystieke teksten gaat het immers niet om een opgelegde
geloofswaarheid met betrekking tot iets buiten de eigen ervaring, maar juist om het communiceren
van religieuze ervaringen die iemand zelf beleefd heeft. De confrontatie met een neergeslagen
verwoording van iemands religieuze ervaringen - een (bijbel)verhaal, een gedicht (bijvoorbeeld een
psalm) of een verhandeling over het geestelijk leven - kan de lezer bewust maken van diens eigen
religieuze ervaringen, bijvoorbeeld door deze te expliciteren of te thematiseren. De tekst fungeert dan
als het ware als spiegel voor de verheldering van eigen religieuze ervaringen. De bespreking van
ieders gedachten en belevingen bij de tekst voegen het element van geloofscommunicatie toe: via de
verwoorde religieuze ervaringen in de tekst komen de groepsleden met elkaar in gesprek over hun
eigen religieuze ervaringen, wat verder bijdraagt aan de religieuze zelfverheldering 49.
Bij de keuze voor de mystieke tekst, die de kern zou moeten gaan vormen van de
experimentele situatie, stond dan ook als criterium voorop dat het een tekst zou moeten zijn met een,
naar inschatting, grote potentie om de genoemde weerstanden te verminderen, met name met
betrekking tot de kern van christelijk geloof: ‘God’. Het zou dan ook een mystieke tekst moeten zijn
waarbij over ‘God’ wordt gesproken op een wijze waarop volop aandacht is voor de eigen religieuze
ervaring (in tegenstelling tot een opgelegde geloofswaarheid over een transcendent Opperwezen). Het
zou, anders gezegd, een mystieke tekst moeten zijn die volop mogelijkheden biedt om de eigen
religieuze ervaringen van subjectief-geseculariseerde jongeren te koppelen aan ‘God’.
Nu is het niet zo moeilijk om mystieke teksten te vinden waarin over God gesproken wordt op
een manier die dicht bij de belevingswereld van jongeren staat. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken
aan teksten van Etty Hillesum, of nog dichter bij de leefwereld van jongeren, songteksten van
popgroepen als 16 Horsepower of U2 of popartiesten als Madonna en Van Morrison. Een dergelijke
keuze zou echter, voor mijn gevoel, in omkering van een oud adagium, suggereren dat er binnen de
kerk geen heil zou zijn. Tijdens mijn theologiestudie was het me erg opgevallen dat juist mystici die
door de officiële kerk als heiligen worden vereerd, indrukwekkende verwoordingen van intense
religieuze ervaringen hebben achtergelaten. Ik besloot daarom om het spanningsveld tussen de
geloofstraditie en de jongeren niet te verkleinen, bijvoorbeeld door een songtekst te nemen, maar
juist een alom, ook door de officiële kerk, gerespecteerde mystieke tekst te kiezen met mogelijkheden
voor aansluiting bij de eigen religieuze ervaringen van jongeren.
Veel christelijke mystici hebben uitvoerig gesproken over God in verband met liefde. Dit leek
mij op voorhand een zeer geschikt thema om ter sprake te brengen bij een groep subjectiefgeseculariseerde studenten. Iedereen heeft immers, op welke wijze dan ook, ervaring met
liefdesrelaties: familierelaties, vriendschappen, seksuele relaties. De te kiezen mystieke tekst zou de
mogelijkheid in zich moeten dragen om een koppeling met dergelijke liefdesrelaties aan te brengen.
Vanuit dit oogpunt had de keuze kunnen vallen op mystieke teksten die zijn geschreven als
48

Dit aanvoelen wordt bevestigd door kardinaal Simonis die erop wijst dat mensen uit hedendaagse religieuze
bewegingen vaak grote weerstanden hebben bij het kerkelijk spreken over geloof, terwijl ze zich wel
aangetrokken voelen tot christelijke mystiek: ‘De taal van de christelijke mystiek sluit op positieve en tegelijk
kritische wijze aan op wat in New Age-kringen leeft. Christelijke mystici zijn gefascineerd door het verlangen naar
heelheid, eenwording en verlichting dat zo kenmerkend is voor New Age’ (Simonis [1993], 13).
49
Waaijman die het samen lezen van mystieke teksten een geschikte werkvorm voor ‘mystagogische
verheldering’ noemt in het kader van spirituele vorming. Het lezen van de tekst roept allerlei belevingen en
vragen op. Het gaat er nu om dat de begeleider mensen van dienst is bij de verheldering van deze belevingen en
vragen met het oog op hun spirituele weg (Waaijman [2000], 858-861).
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commentaar op het bijbelse Hooglied. In dit oud-testamentisch boek wordt in tal van liederen
bezongen hoe de bruid, dronken van verlangen na de liefdesnacht, de bruidegom zoekt om opnieuw
verenigd te worden. Mystici als Origenes, Bernard van Clairvaux, Willem van St. Thierry en Jan van
het Kruis hebben het thema van de liefde tussen de bruid en de bruidegom uitgelegd als een metafoor
voor de liefde tussen Christus en de ziel. De dynamiek van vereniging, afwezigheid, en - vooral - het
smachten naar hernieuwde vereniging, wordt toegepast op de liefdesrelatie tussen God en mens.
De keuze is uiteindelijk niet gevallen op een commentaar op het Hooglied maar op een tekst
waarin deze thematiek wordt beschreven binnen het genre van het tractaat, de verhandeling De
diligendo Deo van Bernard van Clairvaux. In een fragment van dit mystieke geschrift, de zogenaamde
‘vier graden van liefde’, legt Bernard op eloquente, heldere en systematische wijze uit hoe de liefde
van de ziel voor God kan uitgroeien door het gaan van een spirituele weg. De systematiek van het
tekstfragment leek me op voorhand aantrekkelijk omdat ik verwachtte dat de deelnemers er zich, als
intellectuelen, door aangesproken zouden voelen. Bovendien zag ik in de systematiek van vier stadia
op de weg mogelijkheden voor uitleg door een koppeling te maken met menselijke liefdesrelaties. Dit
tractaat gaat weliswaar expliciet over de godsrelatie van monniken, maar het kan mutatis mutandis
verhelderd worden vanuit wat er in menselijke liefdesrelaties gebeurt. In de christelijke
geloofstraditie wordt naastenliefde, in navolging van Jezus’ zogenaamde dubbelgebod 50, immers
gekoppeld aan de godsliefde. In de eerste brief van Johannes wordt zelfs gezegd dat de liefde van
God komt omdat Hij liefde is51.
Het criterium voor de vraag of er sprake is van naastenliefde ligt in de christelijke optiek, dus
ook bij Bernard, in het onderscheid dat wordt aangebracht tussen behoeften die puur op het eigen ik
gericht zijn en het verlangen om van de ander te houden als ander 52. Dit onderscheid hangt samen met
de vraag of de liefde onvoorwaardelijk, belangeloos is of op zichzelf terugbuigt. Deze
perspectiefwisseling van het terugbuigen op het eigen ik naar het openstaan voor de ander als ander
geldt net zo voor de godsrelatie als voor welke menselijke liefdesrelatie dan ook. Ook bij familiale
relaties, vriendschappen en seksuele relaties ervaren mensen vaak dat de liefdesband sterker wordt
naarmate het ik minder aan zichzelf gekluisterd is.
Vaak wordt wat liefdesrelaties tussen mensen betreft een onderscheid gemaakt tussen ‘eros’
en ‘agape’. ‘Eros’ staat dan vaak voor liefde die voortkomt uit (meestal seksuele) behoefte, terwijl
‘agape’ in verband wordt gebracht met de bijbelse belangeloze naastenliefde 53. Bernard maakt geen
dualistisch onderscheid tussen behoeftige liefde en onvoorwaardelijke liefde. Bij hem gaat het om
een groeiproces waarin behoeftige liefde wordt omgevormd tot onvoorwaardelijke liefde. Bovendien
moge uit wat eerder is gezegd over het gebruik van de thematiek van het Hooglied duidelijk zijn
geworden dat Bernard (net als Origenes, Willem en Jan van het Kruis) de dynamiek van de seksuele
liefde moeiteloos vertaalt naar die van de liefdesrelatie tussen de mens en God. Deze dynamiek
verschilt immers in niets van de kern waarom het gaat: vindt er een perspectiefwisseling plaats of
niet?
Omdat het fragment van ‘de vier graden van beminnen’ centraal stond bij de bespreking
tijdens het abdijweekend, vat ik hieronder dit gedeelte samen.
1.2 Korte presentatie van De diligendo Deo van Bernard van Clairvaux
Het is uiteraard onmogelijk om in zulk kort bestek en aan de hand van enkele citaten, recht te doen
aan een tekst die een dergelijk impact heeft gehad op de mystieke literatuur. Ter verdere oriëntatie
verwijs ik voor een korte beschrijving van de oorsprong en de structuur van de tekst alsook van de
persoon van Bernard naar de betreffende bijlage 54.
Mt. 22, 34-40, Mc. 12, 28-31 en Lc.10, 25-37.
1 Joh. 4, 7-9.
52
Zo kan wat mijn oprechte zorg voor de ander leek te zijn, ontmaskerd worden als mijn behoefte om te
verzorgen.
53
Bijvoorbeeld ook Joh. 15, 12-17: het gebod aan de leerlingen om elkaar lief te hebben en 1 Kor. 13: Paulus’
zogenaamde ‘hooglied van de liefde’.
50
51
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In ‘de vier graden van de liefde’ herneemt Bernard een brief die hij bijna tien jaar eerder
geschreven had aan de Kartuizers 55. In dat geschrift gebruikt hij een typologie waarin hij drie graden
onderscheidt in het liefhebben van God: de slaaf, de huurling en de zoon. Het motief om God te
beminnen wordt steeds onbaatzuchtiger. De slaaf bemint nog uit angst voor zijn eigen hachje, de
huurling bemint uit eigenbelang en de zoon tenslotte, bemint belangeloos. De weg naar de
liefdesvereniging met God is een via affectiva die gaat via het richten van affectiones56 (begeerten,
verlangens). De verschillende stadia op de weg die Bernard beschrijft worden beslist niet
moralistisch opgevat; het eerste stadium, de zelfliefde, wordt opgevat als een natuurlijke en gezonde
stap die vraagt om groei. Groei krijgt gestalte doordat het ik ontdekt dat het er beter op wordt als het
zichzelf loslaat. De grondgedachte hierbij is dat begeerten de ziel eerder zullen uitputten dan voeden
als ze in hun gerichtheid op het ik terugbuigen. Het onheilzame van deze vorm van begeerte, die
Bernard concupiscientia noemt, is niet het begeren zelf, maar het feit dat ze de ziel verslaven. In feite
gaat het hier om wat liefhebben werkelijk is. Naarmate de liefde meer uit eigenbelang voortkomt, zal
ze het ik aan zichzelf kluisteren, naarmate de liefde onvoorwaardelijker wordt, zal ze het ik bevrijden.
In de via affectiva gaat het dan ook niet om het gewelddadig onderdrukken van ‘vleselijke begeerten’,
maar om het, op een milde en intelligente wijze, heroriënteren van het verlangen zodanig dat de ziel
steeds belangelozer gaat beminnen en daardoor steeds vrijer wordt. Kortom: de mens begint te
beminnen vanuit zijn onmiddellijke behoefte; naarmate hij erin slaagt om die behoefte vrij te maken
om omgevormd te worden, zal hij bevrijd worden van angst voor lijfsbehoud en vervulling vinden in
de onvoorwaardelijke liefde die God is.
Het was in de middeleeuwen zeer gebruikelijk om een geestelijk groeiproces te beschrijven
vanuit de didactiek van graden. Het gaat daarbij veeleer om een cyclisch dan om een lineair proces.
Wie een bepaalde graad bereikt heeft, zal steeds weer terugvallen in de graad daarvoor, maar
naarmate het groeiproces vordert, zal het steeds gemakkelijker worden om in de graden te klimmen.
Net als bij de typologie ‘slaaf-huurling-zoon’ geldt dat de vier graden onderscheidingscriteria bieden
om de zuiverheid van de motivatie achter de liefde te peilen.
1. De eerste graad van de liefde: de mens heeft zichzelf lief om zichzelf
De eerste graad van de liefde is de zelfliefde. Het zou voor de hand liggen dat de mens zich meteen
belangeloos aan de liefde voor God zou wijden. Maar hier geldt wat eerder is gezegd aan de hand van
het citaat van Paulus uit de 1 Korintiërs 15: 46: ‘Maar het geestelijke (‘pneumatikon’) komt niet
eerst, het natuurlijke (‘psuchikon’) gaat vooraf, daarna komt het geestelijke’. In termen van Maslow
zou je kunnen zeggen dat de mens door zijn breekbare natuur gedwongen wordt om te beginnen met
zich te wijden aan zijn deficiency-needs, zijn eerste fundamentele levensbehoeften. Zoals je van
iemand die bijna sterft van de honger, niet kunt verlangen dat hij iets doet aan de honger van een
ander, zo kun je ook van de ziel die nog volledig bekommerd is om haar eigen hachje, niet verlangen
dat ze oog heeft voor iets buiten haar directe perspectief. Opvallend is dat in Bernards optiek hier al
sprake is van liefde. Hij begint niet te moraliseren over hoe verwerpelijk het is om alleen met jezelf
bezig te zijn; hij beschouwt deze eerste graad als een volledig natuurlijk begin van het liefdesproces.
Het zou toch ook zot zijn om jezelf op je primair natuurlijke niveau van je lichaam te haten 57?

Bij de in bijlage 3.1 gegeven biografische informatie zal blijken dat deze van belang is om de weerstanden te
verstaan die sommige deelnemers blijken te hebben jegens de persoon van Bernard.
55
Deze brief geeft hij, bij wijze van herhaling, in samenvatting weer aan het einde van De diligendo Deo. De
vierde graad van de mystieke vereniging is een toevoeging.
56
De latijnse woorden affectus en affectio werden vaak gebruikt door christelijke denkers als Hiëronymus en
Augustinus als vertaling van het in de antieke filosofie gangbare pathos. Affectus-affectio staat, net als pathos,
voor begeerte die weliswaar afgescheiden is van de rede, maar onder invloed staat van de wil. Kenmerkend voor
affectus-affectio is dus dat het begeerte is die door de wil kan worden gericht. In de 12e eeuw wordt affectusaffectio, onder invloed van Bernard van Clairvaux en Willem van St. Thierry, vooral gereserveerd voor de
begeerte die is omgevormd tot liefdesverlangen naar God (zie: Van Hecke 1990, 42/43).
57
De volgende regel uit de brief aan de Efeziërs, waarnaar Bernard hier verwijst, is: ‘in tegendeel, hij voedt en
verzorgt het’.
54
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‘Omdat de natuur hiervoor echter te breekbaar is en te zwak, is ze genoodzaakt zich allereerst
aan zichzelf te wijden. Hier regeert de nood. Dit is de vleselijke liefde ( amor carnalis).
Hiermee heeft een mens voor alles zichzelf om zichzelf lief. Buiten zichzelf is hij zich nog
niet van iets bewust. Zo staat ook geschreven: Eerst komt het levensbeginsel, daarna het
geestelijke (prius quod animale, deinde quod spirituale). Geen gebod hoeft de mens hiertoe te
dwingen: hij voegt zich slechts naar zijn natuur. Wie haat immers zijn eigen vlees’
(Ef.5,29)58?
Het proces van het vervullen van de eerste levensbehoeften neemt nu haar natuurlijk verloop. Als de
lege maag is gevuld, is dat nog geen reden om te stoppen met eten: uit gulzigheid blijft hij zich
volstoppen, tot het moment dat hij zich realiseert dat er ook nog anderen zijn die honger hebben. En
die anderen hebben net zo veel recht op eten als hijzelf. Met andere woorden: naarmate de mens, die
zo geobsedeerd was door zijn eigen behoeften dat hij geen oog had voor zijn medemens, zichzelf gaat
beminnen, zal hij meer oog krijgen voor de ander:
‘Maar als diezelfde liefde - en gewoonlijk gebeurt het zo - begint te wassen en in een
stroomversnelling terecht komt en zich allerminst nog tevreden stelt met haar bedding - dus
met wat levensnoodzakelijk is -, als ze ook de velden van de lust steeds verder lijkt te zullen
gaan overstromen, dan wordt die overstroming meteen ingedamd doordat ze een opdracht als
obstakel op haar weg vindt: Je zult je naaste liefhebben als jezelf’ (Mat.22,39).
Als je eigen behoeften tot op het peil van het levensnoodzakelijke vervuld zijn, dan kom je meteen de
naastenliefde op het spoor. Waarom zou je de ander onthouden wat je zelf niet meteen nodig hebt om
te overleven? Om op deze wijze te voorzien in de behoeften van anderen, is het echter noodzakelijk
dat je je eigen gulzigheid, die je ertoe aanzet om de portie die je zelf niet strikt nodig hebt toch nog
zelf op te eten, een halt toeroept 59.
‘Het is absoluut rechtvaardig dat wie samen deelhebben aan de natuur, ook delen in de
genade, met name in de genade die in de natuur is gelegen. Als een mens het lastig vindt, let
wel: niet om aan de noden van zijn medemensen tegemoet te komen, maar om ook nog hun
lusten in te willigen, dan moet hij zijn eigen lusten tuchtigen, wil hij tenminste de grens niet
overschrijden’.
De grens overschrijden (esse transgressor) betekent ingaan tegen de opdracht van de naastenliefde.
Hierbij gaat het niet om een ethische imperatief die van buiten af opgelegd wordt, maar om een
ervaring. In termen van de Joodse filosoof Emmanuel Levinas: het Gelaat van de ander doet een
appèl op je waaraan je je niet kunt onttrekken.
Om iets aan de ander te kunnen geven, is het noodzakelijk om je eigen gulzigheid in te
perken. Bernard grijpt nu terug op de structuur van het verlangen, zoals die eerder door hem werd
ontbloot: wie steeds maar meer wil, zal nooit genoeg krijgen:
... ‘de toom die de matiging is, wordt je aangelegd vanuit de wet van het leven en van de leer
(Sir. 45,6) om te verhinderen dat je achter je begeerten aan en verloren loopt (Sir,18,30), om
te verhinderen dat je met het goede van de natuur de vijand van je levensbeginsel dient. Die
vijand is de libido’.

De hier gebruikte vertaling is van Rutten (Bernard van Clairvaux 1994). Bijlage 3.1 bevat bij de citaten
verwijzingen naar de vertaling van Rutten alsook naar de originele latijnse tekst van De diligendo Deo (Bernard
van Clairvaux 1963).
59
Het is de eerder genoemde waardigheid (dignitas), die de mens ertoe in staat stelt om zijn ‘gulzigheid’ uit te
stellen.
58
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Met libido bedoelt Bernard de drive die de begeerte in zichzelf opsluit; wie zijn libido zijn gang laat
gaan, raakt gefixeerd op lust. Er is niets mis met het menselijk verlangen (‘het goede van de natuur’),
zolang het gericht blijft op wat haar kan vervullen. Wendt het verlangen zich echter daarvan af, dan
raakt het in zichzelf opgesloten. De mens die zich overgeeft aan zijn libido (‘de vijand van zijn
levensbeginsel’) raakt geïsoleerd van de ander.
‘Wie er echter in slaagt om zijn liefde voor zichzelf even in te tomen, door niet meteen toe te
geven aan zijn libido, die kan wat op deze wijze overblijft, geven aan zijn naaste. Zo wordt de
vleselijke liefde, die alleen nog oog had voor de eigen levensbehoeften, gepromoveerd tot
sociale liefde’.
Het is toch veel rechtvaardiger en ook eerlijker om dat goede met je lotgenoot, met je naaste, te delen
dan met je vijand. Als je, naar het advies van de wijze, je afkeert van je lusten (Sir.18,30), en je,
overeenkomstig de leer van de apostel, je met voedsel en kleding tevreden stelt (1 Tim. 6,8), en als je
het niet lastig vindt je liefde een poosje zwevende te laten, los van je vleselijke verlangens die je levensbeginsel bevechten (1 Petr.2,11), dan zul je het, denk ik, niet lastig vinden om wat je aan de
vijand van je levensbeginsel onttrekt, toe te doen komen aan jouw lotgenoot in de natuur (cf. 2
Petr.1,4). Wanneer je aan de nood van je medemensen niet ontzegt wat je aan je eigen lusten onttrekt,
dan zal je liefde beheerst en rechtvaardig zijn. Zo wordt de vleselijke liefde, op het mo ment dat ze
wordt verbreed tot de gemeenschap, ook sociaal.
‘De sociale liefde die Bernard hier beschrijft, lijkt op het eerste oog het karakter te hebben
van de algemeen menselijke waarde van solidariteit: het is rechtvaardig en eerlijk om wat je
gekregen hebt, te delen met je lotgenoten. Toch laat hij er geen twijfel over bestaan dat een
dergelijke houding volgens hem alleen zuiver kan zijn als ze gestuurd wordt door God’.
Je naaste liefhebben is slechts volmaakte rechtvaardigheid als God als de oorzaak ervan beschouwd
wordt (cf. Mc.12,30-31). Hoe immers kan de liefde van iemand die zijn naaste niet in God liefheeft,
zuiver zijn? Trouwens, wie God niet liefheeft, kan ook niet in God liefhebben. We moeten dus eerst
God liefhebben, willen we ook onze naaste in God kunnen liefhebben (cf. Mc.12,30-31)... Dit
gebeurt dus zo dat de dierlijke en vleselijke mens, die buiten zichzelf niemand wist lief te hebben,
ook God gaat beminnen.
‘De mens die begon met zichzelf te beminnen om zichzelf, komt nu, door de ontmoeting met
de ander, bij God uit. Hij is gaan ervaren dat hij in zijn eigenliefde geïsoleerd raakte en
gekluisterd aan zichzelf. Met een bekend beeld: wie een hoopje zand wil vasthouden door er
hard in te knijpen, zal het tussen zijn vingers voelen wegglippen, wie echter zijn hand open
houdt, zal het zand niet ontglippen’.
2. De tweede graad van de liefde: de mens heeft God lief om zichzelf
Hij gaat God beminnen, zij het nog steeds vanuit eigenbelang. Volgens Bernard kan het echter niet
uitblijven dat wie vanuit eigenbelang blijft handelen, tegen zijn eigen grenzen aanloopt. Wie
overgave aan God niet tot zijn fundamentele levenshouding maakt, blijft krampachtig proberen om
zand vast te houden door erin te knijpen:
‘Als echter benauwenis een mens steeds weer overvalt, en hij zich daarom steeds weer tot
God wendt, en als daarop van de kant van God steeds weer bevrijding volgt, dan kan hij niet
anders dan smelten bij de genade van zijn bevrijder, ook al zou hij die zo vaak bevrijd is, een
inborst van ijzer en een hart van steen (Ez.11,19; Ez. 36,26) hebben. Hij smelt tot aan het punt
waarop hij God niet alleen om zichzelf bemint, maar ook om hem’.
3. De derde graad van de liefde: de mens heeft God lief om God
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Tot bij de tweede graad blijft het de nood, de behoefte die de mens drijft. Naarmate de fundamentele
levenshouding van overgave groeit, zal de mens echter steeds meer ‘de smaak van God te pakken
krijgen’. Hij zal gaan proeven ‘hoe zoet de heer smaakt’: hij zal gaan ervaren hoeveel meer
levensvervulling de overgave aan God geeft in tegenstelling tot het gekluisterd zitten aan de behoefte.
‘Het feit dat hij steeds weer in nood verkeert biedt de mens de gelegenheid God steeds weer
met talrijke smeekbeden te bestoken en door dit herhaald bestoken moet hij wel de smaak van
God te pakken krijgen en door dit smaken ondervinden hoe zoet de heer is (Ps.33,9). Zo komt
het dat diens eenmaal gesmaakte zoetheid ons meer lokt naar een zuivere liefde voor God dan
dat onze nood ons ertoe dwingt’.
Wie de smaak van God te pakken heeft gekregen, wordt niet langer gemotiveerd door tekort, maar
door het genot van de liefde. Voor de mens die erin slaagt om God en daarmee al het zijne
(waaronder de naaste) werkelijk te beminnen, is naastenliefde geen zwaar offer, maar iets dat van
binnen uit komt:
‘Wie zo is geraakt zal het niet langer moeilijk vallen de opdracht zijn naaste lief te hebben (cf.
Mc.12,31) te vervullen. Zo iemand heeft God waarachtig lief, en hierdoor alles wat van God
is. Hij heeft zuiver lief, en het valt hem niet zwaar gehoor te geven aan een zuivere opdracht’.
4. De vierde graad van liefde: als de mens zichzelf bemint om God
In de brief aan de Kartuizers stelt Bernard dat het in dit leven onmogelijk is om verder te geraken dan
deze graad. Hier houdt hij die mogelijkheid wel open. Sommigen is het al in dit leven gegeven om
een glimp op te vangen van de eenheid die ons wacht:
‘Gelukkig wie de verdienste heeft te reiken tot aan de vierde graad, het punt waarop de mens
zelfs zichzelf niet meer kan liefhebben als het niet om God is. Gelukkig en heilig noem ik
iemand die het gegeven is zoiets in dit sterfelijk leven te ervaren. Het doet zich zelden voor, af
en toe of zelfs maar een keer, en dan nog in een flits en met de duur van amper een tel. Het is
immers een kenmerk van hemelse omgang en niet van menselijke gesteldheid, je op de een of
andere wijze te verliezen, alsof je niet langer iemand bent, en jezelf helemaal niet meer te voelen, en van jezelf ontledigd en nagenoeg tenietgedaan te worden’.
Wat Bernard hier beschrijft, mag een mystieke ervaring genoemd worden: een diepe ervaring van
eenheid met God. Hijzelf gebruikte het woord ‘contemplatie’ in dit verband 60. Het wordt echter
duidelijk dat het onmogelijk is om in deze zalige toestand te verblijven:
‘Zijn lichaam dat de dood toebehoort (cf. Wijsh.9,15), bezwaart hem dan (cf. Rom.7,24); de
behoeftigheid van zijn vlees laat hem niet met rust... Helaas! Gedwongen komt hij weer tot
zichzelf, vervalt hij weer tot wat het zijne is, en van ellen de schreeuwt hij het uit: Heer, er
wordt me geweld aangedaan; sta voor me in (Jes.38,14), en: Ik ben een ongelukkig mens, wie
zal me bevrijden van het lichaam dat deze dood toebehoort’ (Rom.7,24)?
Het is onmogelijk om je aan de behoeften van je lichaam te onttrekken. Zoals eerder gezegd geldt dat
het bij deze graden gaat om een cyclisch proces. De mens blijft fundamenteel behoeftig. Dat is
uiteraard een grote deceptie voor wie - zij het in een flits - de eenheid met God heeft mogen ervaren.
1.3 Het genereren van de onderzoeksdata
In zijn 74ste preek over het Hooglied geeft hij een aantal prachtige beschrijvingen van zijn mystieke ervaringen:
‘Het Woord begint op te graven en te vernietigen, te bouwen en te planten... Hij opent wat gesloten was en zet
wat koud was in brand’... Alleen door de beweging van mijn hart, realiseer ik mij dat Hij in mij is’ (Bernard van
Clairvaux [1963], II, 74.4).
60
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De keuze voor een abdijweekend
In de allereerste onderzoeksopzet was het de bedoeling om een cursus te verzorgen over De diligendo
Deo bij een studentenpastoraat. De keuze voor uitvoering tijdens een abdijweekend had aanvankelijk
praktische redenen. Bij langlopende cursussen bij studentenpastoraten loopt het aantal deelnemers
vaak gaandeweg terug omdat studenten de tijd steeds moeilijker kunnen vrijmaken. Het vragen van
een tijdsinvestering van een voorgesprek, een weekend (5 sessies van 2 uur) en een nagesprek leek
derhalve realistischer dan een langlopende cursus.
Naast deze puur praktische reden voor de keuze voor de setting van een abdijweekend was er
ook een inhoudelijke. De setting zou wellicht kunnen bijdragen aan de openheid van de deelnemers
om kennis te gaan maken met een geschrift van een middeleeuwse monnik. Naarmate de
voorbereidingen voor het onderzoek vorderden werd steeds duidelijker dat het abdijweekend de
experimentele situatie van het onderzoek moest worden. Het abdijweekend was inmiddels veel meer
geworden dan de context voor de tekst. De tekst moest wel de thematische kern ervan gaan vormen.
De eerste opzet van het programma
De opbouw van het programma van het abdijweekend heb ik ontleend aan de pastoraaltheoloog Van
Knippenberg61. Een door hem ontworpen cursus rond de thematiek van de dood beslaat negen
bijeenkomsten die zijn opgezet volgens de drieslag (1) exploratie van eigen ervaringen, (2)
confrontatie met de leerstof en (3) koppeling van eigen ervaringen en leerstof. Concreet betekent dit
dat vanuit zelfexploratie wordt toegewerkt naar een kern; de eerste en de laatste bijeenkomst staan
respectievelijk in het teken van kennismaking/inleiding en afsluiting/evaluatie.
Naast de mogelijkheid om met het leefritme van de monniken mee te leven in gebedsdiensten
en vieringen, beslaat het door mij ontwikkelde programma acht groepsbijeenkomsten, twee
meditatieve bijeenkomsten op zaterdag- en zondagochtend meegerekend. De vierde en vijfde sessie
(op zaterdagmiddag) vormen de kern: groepsgesprekken over De diligendo Deo. Op zaterdagavond
(de zesde sessie) is er een gesprek met een monnik naar aanleiding van vragen die het verblijf in de
abdij tot dan toe heeft opgeroepen.
De try-out
Deze eerste opzet van het programma vòòr het abdijweekend 62 werd getest tijdens een weekend met
Maastrichtse studenten in de trappistenabdij Tegelen 63. De programmaopzet werd bijgesteld naar
aanleiding van een evaluatie. De belangrijkste bijstelling was dat de vijfde en zesde sessie tijdens het
weekend in Koningshoeven zouden worden geïntegreerd: bij het ‘gesprek met een monnik’ zouden
deze belangrijke vragen worden voorgelegd die het eerste gesprek over De diligendo Deo hebben
oproepen.
De werving van de respondenten
Tegelijkertijd met de bijstelling van het programma, werden de deelnemers geworven vòòr het
abdijweekend in Koningshoeven.
‘Ongodsdienstige studenten gezocht voor een onderzoek rond een abdijweekend’, zo luidt de
tekst van een advertentie die verschijnt in een universiteitsblad. Mijn e-mailadres en telefoonnummer
staan erbij voor nadere informatie. Binnen een week reageren al acht studenten, meer meisjes dan
jongens. Om een gelijke verdeling van de geslachten te verkrijgen in de groep deelnemers, wacht ik
af tot het aantal mannelijke geïnteresseerden is opgelopen tot vier. In de tweede week na het
verschijnen van de advertentie is de groep deelnemers compleet.
De contactmomenten
Van Knippenberg (1988), 8.
Zie bijlage 2.2.
63
Zie bijlage 2.1.
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1. De e-mails: bij het eerste e-mailcontact vraag ik aan ieder van de acht respondenten om mij iets te
schrijven over hun achtergrond als het om godsdienst gaat. Bij het tweede contact stuur ik een
vragenlijst.
• Marleen (22 jaar, studente economie) komt uit een strikt-protestants dorp in de Betuwe. Als
adolescent heeft ze afstand genomen van het uitverkiezingsgeloof. Het lijkt haar ‘heel
interessant’ om te zien ‘hoe het er in het klooster aan toe gaat’.
• Fred (23, student rechten en personeelswetenschappen) komt uit een ongodsdienstig gezin.
Hoewel hij zegt dat hij geen behoefte heeft aan godsdienst lijkt het hem ‘leuk om een weekend in
een klooster met monniken door te brengen’.
• Iris (22, studente letteren) komt uit een katholiek gezin. In de loop van haar adolescentie is ze
afgehaakt. Ze ‘grijpt alles aan’ om zichzelf en het bestaan te begrijpen. Het abdijweekend ziet ze
als ‘een reserve’ voor als ze zich ‘echt’ in geloof gaat ‘verdiepen’.
• Bas (21 jaar, student wijsbegeerte) komt uit een ex-katholiek gezin in België . Hij vindt het
plezierig om weer op kloosterweekend te gaan. Kloosters spreken hem erg aan vanwege de rust
die ze uitstralen. Zijn eigen levensbeschouwing is gebaseerd op seculiere filosofie.
• Tanja (25, net afgestudeerd kinderpsychologe) is niet godsdienstig opgevoed. Ze is erg
geïnteresseerd in Zen. Het abdijweekend lijkt haar leuk omdat de rust in een abdij haar aanspreekt.
Ze schrijft dat godsdienst haar, ondanks haar ongodsdienstige opvoeding ‘intrigeert’.
• Charlotte (20, studente economie) is ook niet godsdienstig opgevoed. Ze schrijft ze dat ze met
haar studiegenote, huisgenote en vriendin Marleen ook wel eens over geloof praat. Het lijkt haar
niet alleen leuk, maar ook goed voor haar ontwikkeling om door de monniken aan het denken te
worden gezet.
• Joris (22, student filosofie en psychologie) is humanistisch opgevoed. Het humanisme houdt hem
nog steeds erg bezig. Hij is een aantal keren in Taizé geweest, wat diepe indruk heeft gemaakt.
Wat het abdijweekend betreft, denkt hij dat er ‘een hoop interessants’ te bespreken valt.
• Masha (26, studente informatica) schrijft dat het haar erom gaat om helderheid te krijgen in haar
verhouding tot katholieke geloof. Als kind beleefde ze er veel plezier aan, maar als adolescent ging
ze er zich steeds meer van distantiëren.
2. Het voorgesprek: in de loop van maart en april vinden de voorgesprekken plaats met de acht
deelnemers. Als uitgangspunt voor het gesprek dient de genoemde vragenlijst die via e-mail is
toegezonden. De gedachtegang hierachter is dat de verschillende deelnemers op deze manier al over
de vragen hebben nagedacht, zelfs al een beknopt antwoord hebben gegeven, als ze op gesprek
komen. In de ongeveer anderhalf uur die het voorgesprek duurt, krijgen ze alle gelegenheid om hun
antwoorden toe te lichten. De taak die ik mij als ondervrager stel, is om de ondervraagde zoveel
mogelijk ‘op verhaal’ te laten komen. De vragen zijn bedoeld als oriëntatiepunten om de
ondervraagde vrijuit te laten vertellen over haar of zijn levensloop en opvattingen met betrekking tot
christelijk geloof, de eigen levensvisie, de verwachtingen wat het abdijweekend betreft en de
motivaties om deel te nemen. Deze gesprekken worden opgenomen op MiniDisc en later
getranscribeerd.
3. Het abdijweekend: het weekend verloopt volgens het vooropgezette programma 64. Het
groepsgesprek over De diligendo Deo, het groepsgesprek met broeder Bernardus en het
evaluatiegesprek worden opgenomen op MiniDisc en later getranscribeerd 65.
De lauden op zondagochtend blijken een zeer speciaal karakter te hebben omdat er een
inkleding van een monnik plaatsvindt. Deze monnik, broeder Christian, verzorgt de verkondiging bij
de hoogmis diezelfde ochtend. Hij spreekt er o.a. over dat een groep studenten zich dit weekend
bezighoudt met een tekst van Bernard van Clairvaux. Ook wordt er bij de voorbeden gebeden voor de
toekomst van de studenten.
Zie bijlage 2.2. De enige wijziging die werd doorgevoerd was het vervroegen van de vrije tijd, die voor 16.00
uur gepland stond, naar 13.30 uur omdat sommige deelnemers aangaven dat ze om 13.30 uur graag al tijd voor
zichzelf wilden. De vierde sessie, die voor 13.30 uur geprogrammeerd stond verschoof naar 16.00 uur.
65
Zie bijlagen 3.2, 4 en 5.
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4. Het nagesprek: in de maand mei zijn er wederom individuele gesprekken met de acht deelnemers.
Ook deze acht gesprekken die elk ongeveer anderhalf uur duren worden opgenomen op MiniDisc en
getranscribeerd. Het uitgangspunt voor het gesprek is steeds de vraag wat opvalt als men de
antwoorden vergelijkt van vrijdag en zondag in het boekje:
1) Wat zou monniken bezielen om voor zo’n leven te kiezen?
2) Wat denk je dat de monniken zich onder ‘God’ voorstellen?
3) Waar slaat het woord ‘God’ volgens jou op?
Richtinggevend voor de andere onderwerpen die aan bod komen, is een checklist met vragen over het
weekend in het algemeen, de beleving van de aanwezigheid in de abdij, de zin van het leven van de
monniken, hun godsbeeld, de tekst De diligendo Deo, de manier waarop daarin over God wordt
gesproken, verandering(en) in de waardering van geloof en gelovigen alsmede de eventuele invloed
van anderen daarop.
5. Groepsgesprek een jaar later: bijna een jaar later ontmoet deze groep (met uitzondering van
Babette) elkaar weer in de cisterciënzer-abdij van Tegelen. Tijdens het groepsgesprek op
vrijdagavond krijgt iedereen de gelegenheid om terug te blikken op het abdijweekend van een jaar
geleden. De belangrijkste richtvraag luidt: ‘ben je nog bezig geweest met waar we het toen over
gehad hebben? Zo ja, hoe?’. Ook dit gesprek is opgenomen op MiniDisc en getranscribeerd 66.
1.4 Het ordenen van de gegevens in dataoverzichten
Het gegenereerde empirisch materiaal beslaat acht documenten met e-mails, zestien protocollen van
individuele gesprekken (acht voorgesprekken en acht nagesprekken) en vier groepsgesprekken (drie
van tijdens het abdijweekend en één van het gesprek na een jaar). Gezien de grote omvang van het
materiaal alsook het feit dat het hier niet gaat om coherente teksten, was het geen eenvoudige opgave
om overzicht te krijgen en te houden. Hoe zou het mogelijk zijn om uit het materiaal op een
wetenschappelijk verantwoorde manier een antwoord op een onderzoeksvraag te destilleren? In deze
paragraaf beschrijf ik de stappen die zijn gezet om het gegenereerde onderzoeksmateriaal te
verdichten tot dataoverzichten. Daarin wordt per respondent de gang beschreven van een maand vòòr
het abdijweekend tot en met een jaar erna. Aan deze dataoverzichten werd vervolgens de eerste
onderzoeksvraag gesteld.
De procedure om passages te verzamelen
Met het oog op overzichtelijkheid moest het materiaal geordend en gecondenseerd worden. Een in dit
soort kwalitatief onderzoek gestandaardiseerde procedure om gegenereerd empirisch materiaal op een
wetenschappelijke - i.e. systematische en natrekbare - wijze te ordenen en te condenseren, is om
uitspraken te isoleren en deze vervolgens te coderen 67.
Ik wilde er echter voor waken om het materiaal te fragmentariseren. Het was toen al duidelijk
dat de analyse zou moeten leiden tot een toegespitstere onderzoeksvraag met het oog op spirituele
processen bij de deelnemers. Bij gefragmentariseerde dataordening zou het nog wel mogelijk zijn om
veranderingen te registreren in geïsoleerde uitspraken over ‘God’, maar voor het duiden van
onderliggende processen zou het nodig zijn om zicht te blijven houden op het geheel van dergelijke
uitspraken, met name ook in hun onderlinge verbanden. De ondervraagde vertelt immers op grond
66

Zie bijlage 7.
Zie bijvoorbeeld Wydoodt (1997) waarin een coderingssysteem wordt ontwikkeld volgens een matrix. De x-as
van deze matrix is voorzien van inhoudelijke categorieën als ‘1. godsvoorstelling, 2.godsrelatie, 3. bidden’ etc.
De y-as bevat formele (psychologische) categorieën als ‘A1. intern-psychisch, A2. realistisch, A3. symbolisch’
etc. Deze matrix maakt het mogelijk om de uitspraken van haar respondenten in interviews van een code te
voorzien die de uitspraak identificeert zowel naar religieuze inhoud als naar de psychologische gesteldheid. Zo
krijgt een uitspraak waarin iemand blijk geeft van een symbolisch opgevatte godsvoorstelling (bijvoorbeeld ‘Zo
uniek als een persoon, maar dan in het onbegrensde’.) de code ‘1.A3’ die staat voor ‘symbolische
godsvoorstelling’.
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van vragen een verhaal aan de ondervrager en daarmee aan zichzelf dat geen logische of lineaire
structuur heeft. Ondervraagden springen soms van de hak op de tak, komen tot nieuwe inzichten,
spreken zichzelf tegen, corrigeren zichzelf, raken afgeleid of geëmotioneerd, leggen verrassende
verbanden of komen ineens op iets terug wat eerder aan de orde is geweest. Dergelijke
ontwikkelingen in gearticuleerde opvattingen langs de weg van correctie, contradictie, het spontaan
zien van verbanden etc. kunnen zeer significant zijn voor de duiding van de weg die iemand aflegt.
Bij fragmentarisering van het empirisch materiaal zou deze ontwikkeling in uitspraken over ‘God’
alsook het geheel van de context waarbinnen ze tot stand zijn gekomen, verloren gaan.
De analyseprocedure die op grond van de genoemde overwegingen is gekozen om te
condenseren zonder te fragmentariseren, is het coderen en verzamelen van passages rond
inhoudelijke onderwerpen. De hier gehanteerde coderingen komen logischerwijze voor een groot deel
overeen met de thema’s de in de vragenlijsten worden aangesneden. Deze thema’s zijn intuïtief
gekozen in verband met de vraagstelling; ze hadden ten doel om de ondervraagde op verhaal te laten
komen over diens betekenisverleningen aan het woord ‘God’, vroeger, nu en tijdens en na het
weekend.
De dataoverzichten
De verzamelde en op grond van de inhoudelijke categorieën geordende passages werden vervolgens
per respondent verwerkt in een dataoverzicht 68. In deze dataoverzichten is feitelijk alles opgenomen
wat door de respondent ter sprake is gebracht. Bij de beschrijving van de processen die de
deelnemers naar aanleiding van het abdijweekend doorlopen, volg ik de contactmomenten: vòòr het
weekend (de e-mails en het voorgesprek), tijdens het weekend (de drie groepsgesprekken), een
maand later (het nagesprek) en een jaar later (het groepsgesprek in de abdij van Tegelen). Om zicht te
krijgen op het betekenisveld ‘God’ heb ik de informatie van de e-mails en het voorgesprek geordend
naar de context van waaruit de respondent betekenissen aan ‘God’ verleent. Het gaat hierbij om wat
de taalfilosoof Searle ‘betekenisachtergronden’ noemt. Hier is ervoor gekozen om twee
betekenisachtergronden uitvoerig te beschrijven: de biografische achtergrond (‘levensloop’) en de
levensbeschouwelijke achtergrond (‘houding tegenover christelijk geloof’ en ‘de eigen
levensoriëntatie’). Een aparte categorie bij het voorgesprek vormt ‘de motivatie om aan het weekend
deel te nemen’. De passages waar de betreffende respondent de beurt neemt bij de groepsgesprekken
tijdens het weekend heb ik thematisch geordend en met toevoeging van de regelnummers
weergegeven in een memo. De passages van het nagesprek zijn eveneens thematisch geordend. De
ordeningscategorieën sluiten aan bij de gestelde vragen over het weekend en het verblijf in de abdij,
het leven van de monniken, de gelezen fragmenten uit De diligendo Deo, de houding tegenover
christelijk geloof, de eigen levensoriëntatie en de invloed van anderen. Binnen deze
ordeningscategorieën kunnen de subcategorieën per respondent sterk verschillen, afhankelijk van wat
deze belangrijk vond om naar voren te brengen. De richtvraag bij het groepsgesprek van een jaar later
was algemeen: ‘ben je nog bezig geweest met waar het bij het abdijweekend om ging’? Ook bij dit
gesprek zijn de ordeningscategorieën afhankelijk van wat de respondent belangrijk vond om naar
voren te brengen. Bij elke passage wordt verwezen naar het e-mail of gespreksprotocol waaruit
geciteerd wordt. De zodoende ontstane acht dataoverzichten vormen nu de tekst waarop de analyse
wordt toegepast.
.
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2. Acht portretten
In de inleiding werd plausibiliteitsverlies van christelijk geloof genoemd als de voornaamste oorzaak
van subjectieve secularisatie. Het abdijweekend rond De diligendo Deo is eerder omschreven als een
verzameling van pastorale interventies met als doel om de plausibiliteitstoekenning aan christelijk
geloof door de deelnemers te vergroten. Dit tweede hoofdstuk is een weergave van de pilot study
waarin werd nagegaan in hoeverre dit doel werd verwezenlijkt.
De ontwikkelingsgang van de deelnemers wordt geschetst in de vorm van acht portretten
waarin uit de doeken wordt gedaan wat de respondenten voor, tijdens en na het weekend ter sprake
brengen, vooral op het vlak van christelijk godsgeloof. In deze portretten wordt een antwoord
gegeven op de onderzoeksvraag van de pilot study:
In hoeverre is er bij de deelnemers sprake van verandering met betrekking tot de toekenning
van plausibiliteit aan woorden die centraal staan in christelijk geloof, met name ‘God’,
uitgaande van verschuivingen in de betekenissen die de acht deelnemers voor, tijdens en na
het abdijweekend aan deze woorden verlenen?
In deze onderzoeksvraag staan twee termen centraal: ‘plausibiliteit’ en ‘betekenis’. Hieronder leg ik
uit wat onder deze termen wordt verstaan.
Plausibiliteit van christelijk geloof
De term ‘plausibiliteit’ wordt meestal in rationele zin opgevat. Plausibiliteitverlies van geloof heeft
dan te maken met beweringen, constateringen, overtuigingen, concepten, axioma’s e.d. die
onbegrijpelijk, onlogisch, onaannemelijk of ongeloofwaardig zijn. Hier vat ik deze term op in de
brede betekenis van het Latijnse woord plausibilis: ‘in de gunst staande’. 69 Het gaat ook om
gevoelens (bijvoorbeeld wat ik mooi vind, wat me aanspreekt of ontroert), houdingen (bijvoorbeeld
wat ik accepteer, waardeer of prijs) en wilsuitingen (bijvoorbeeld wat ik graag zou willen weten,
waar ik naar verlang of behoefte aan heb). Bij het nagaan van toename of verlies van plausibiliteit
van christelijk geloof gaat het er dan ook om veranderingen te bespeuren in wat de ondervraagden
met betrekking tot geloof denken, voelen, wat ze waarderen en wat ze willen of verlangen. Technisch
geformuleerd: er wordt niet enkel gekeken naar veranderingen qua rationele plausibiliteit (wat is
inzichtelijk, logisch, waar e.d. en wat niet?), maar ook naar verschuivingen qua affectief-attitudinale
en volitieve plausibiliteit. Bij affectief-attitudinale (im)plausibiliteit rond geloof kan het bijvoorbeeld
gaan om afkeer, verontwaardiging, kwaadheid, irritatie rond geloof of juist om aantrekkelijkheid,
warmte, ontroering of als mooi ervaren. Deze gevoelens liggen aan de basis van houdingen als
afwijzen, afkeuren, veroordelen of juist accepteren, waarderen en prijzen. Bij volitieve
(im)plausibiliteit van christelijk geloof gaat het bijvoorbeeld om onverschilligheid ten opzichte ervan,
er geen behoefte aan hebben of juist om nieuwsgierigheid ernaar of om een verlangen om te kunnen
geloven.
Verschuivingen in betekenissen
Bestuderen van hoe iemands verhouding met christelijk geloof verandert, is niet zo eenvoudig omdat
niet alleen de persoon aan verandering onderhevig is, maar ook diens geloof. Als je veranderingen in
de verhouding tussen ‘a’ en ‘b’ wilt onderzoeken, hoe doe je dat dan als beide polen aan verandering
onderhevig zijn? De oplossing voor dit onderzoeksmethodisch probleem heb ik gevonden bij de
taalwetenschapper De Saussure.
Bij wat de respondenten ter sprake brengen rond christelijk geloof gaat de aandacht uit naar
de betekenissen die ze aan bepaalde woorden verlenen. Ik vat de term ‘betekenis’ dan op als wat De
Saussure’s ‘signifié’ noemt, in onderscheid met wat hij ‘signifiant’ noemt. ‘Signifié’ is het
betekende, datgene wat betekend wordt; ‘signifiant’ is het woord op zich (datgene wat de betekenis
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voltrekt: de klank, het woordbeeld, het taalteken) 70. In de lijn van De Saussure zou men kunnen
zeggen dat de woorden die worden gebruikt bij christelijke geloofselementen (‘God’, ‘Hemel’,
‘Christus’ e.d.) ‘betekenaars’ (‘signifiant’) zijn waarvan de betekenissen (‘signifié’) op zeer
verschillende wijzen ingevuld worden. Zo heeft de betekenaar ‘God’ een heel scala aan betekenissen
(‘signifié’): ‘barmhartige vader’, ‘man op een wolk’, ‘autoritaire rechter’ etc. Bij de analyse van de
dataoverzichten zal blijken dat de betekenissen van de betekenaar ‘God’ - en andere woorden uit het
betekenisveld als ‘hemel’, ‘bijbel’, ‘Jezus’, ‘bidden’ etc. - in de loop van de contactmomenten
veranderingen ondergaan.
Bij semiotisch onderzoek wordt bij dergelijke veranderingen van betekenissen gesproken over
‘betekenistransformatie’. Ik sluit wat dit betreft aan bij de godsdienstsocioloog Van Tillo die
inzichten uit de semiotiek heeft geïntroduceerd bij de studie van godsdienstige verschijnselen. De
werkwijze die hij hanteert, is het nagaan en vervolgens interpreteren van hoe betekenissen
veranderen die mensen verlenen aan religieuze metaforen en symbolen 71. Waar het bij de analyse van
de gespreksprotocollen dienstig is, neem ik Van Tillo’s werkwijze hier mutatis mutandis over.
Verschuivingen in de betekenissen die de respondenten in de loop van de contactmomenten verlenen
aan christelijke betekenaars als ‘God’ (en andere woorden uit het betekenisveld) worden geduid in
termen van toename of afname in de plausibiliteitstoekenning. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als de
betekenaar ‘God’ qua betekenis verschuift van ‘een man op een wolk’ naar ‘liefdeskracht’. Of als bij
de betekenaar ‘hemel’ een verschuiving bespeurd wordt van ‘een plek daarboven’ naar ‘een rijk van
liefde’. In deze beide gevallen gaat het om een betekenistransformatie van wat men een ‘letterlijke’
verstaanswijze zou kunnen noemen, naar een ‘niet-letterlijke’.
Dat deze terminologie nog erg rudimentair is, heeft alles te maken met het doel van dit
hoofstuk: zo objectief mogelijk beschrijven wat er gebeurd is en nog niet te veel te interpreteren.
Deze beschrijving van de veranderingen in plausibiliteitstoekenning, die het abdijweekend bij de acht
deelnemers teweeg heeft gebracht, zal allerlei vragen oproepen die in het volgende hoofdstuk zullen
worden beantwoord.
De opbouw van dit hoofdstuk
In de eerste paragraaf van de portretten komen de gegevens van vòòr het abdijweekend aan bod in de
vorm van een ‘levensloop’ van de ondervraagde met betrekking tot christelijk geloof. Daarna volgt
wat er ter sprake is geweest bij de gesprekken tijdens het weekend, het gesprek van een maand na het
weekend en het groepsgesprek een jaar later. Aan het einde van elke paragraaf blik ik terug op wat
aan de orde is geweest om eventuele veranderingen in de plausibiliteitstoekenning aan christelijke
betekenaars vast te houden.
Aan het einde van het hoofdstuk wordt de gestelde onderzoeksvraag beantwoord. Dit
antwoord komt voort uit de beschrijving van de veranderingen in het toekennen van plausibiliteit aan
christelijke betekenaars bij de individuele deelnemers. Dit hoofdstuk sluit af met conclusies op
boven-individueel vlak. Deze zullen uitlopen op een indeling van de ondervraagden naar de mate van
de de toename of afname van het toekennen van plausibiliteit. Deze indeling zal als uitgangspunt
dienen bij de interpretatie van de portretten in het volgende hoofdstuk.
Met het oog op de leesbaarheid is ervoor gekozen om in deze portretten bij de citaten allerlei
typische vormen van spreektaal weg te laten en zinnen in te korten. In de dataoverzichten kunnen de
oorspronkelijke citaten gevonden worden (zie website), steeds met verwijzingen naar de betreffende
gespreksprotocollen.

Smeets/Van Tillo (1993), 32.
Van Tillo geeft het voorbeeld van betekenissen die ouders toekennen aan het ritueel van de Eerste Communie.
Deze bleken erg af te wijken van de oorspronkelijk kerkelijke betekenis van opname in de gemeenschap. Bij de
ouders werd het ritueel verbonden met betekenissen als ‘een belangrijk moment in de opvoeding’ of ‘reden voor
een feest’. In navolging van grote culturele antropologen als Turner en Levi-Strauss, die volkeren bestudeerden
door naar hun mythen en rituelen te kijken, stelt Van Tillo zich de vraag wat dergelijke betekenistransformaties
zeggen over veranderingen van godsdienstige opvattingen binnen de samenleving (ibid., 50).
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2.1 Marleen72
Marleen is 22 jaar, studeert economie en komt uit een strikt-protestants dorp in de Betuwe. Ze
reageert per e-mail op mijn uitnodiging. Later schrijft ze ook het een en ander over haar
godsdienstige achtergrond en haar motivatie om aan het abdijweekend deel te nemen (‘het leek me
heel interessant. Ik zou wel eens willen weten hoe het er in het klooster aan toe gaat’). In de week
vòòr het weekend hebben we een gesprek waarin ze meer vertelt over wat ze in haar e-mail heeft
geschreven.
a. Vóór het abdijweekend
Levensloop met betrekking tot christelijk geloof
In haar e-mail over haar godsdienstige achtergrond schrijft ze dat ze zich als ongodsdienstig
beschouwt en tegelijkertijd godsdienst een boeiend verschijnsel vindt.
Tot haar zestiende levensjaar was ze nog Nederlands Hervormd, zoals haar ouders dat nog
steeds zijn. Daarna gaat ze kritisch reflecteren op het geloof dat ze van thuis uit heeft meegekregen,
wat ertoe leidt dat ze ervan afhaakt. Daarna beschouwt ze zich als ‘niet-gelovig’.
‘Ik kom uit een heel christelijk dorp in de Betuwe. Vroeger op de lagere school mocht ik ook
geen broeken aan. Mijn ouders 73 zijn Nederlands Hervormd. Dat was ik ook, maar op m’n
zestiende (of zoiets) ben ik na gaan denken over het geloof. Zoals je zelf wel zult weten is het
heel moeilijk te vatten allemaal. Ik kwam er ook niet uit. Maar ik ben gaan beseffen dat ik niet
in de bijbel en in God geloof. Ik vind het verschijnsel godsdienst erg boeiend. Dat heeft me
altijd wel aangetrokken, maar niet zoals het in de kerk wordt voorgeschoteld’.
Voor haar geboorte is er al een conflict dat haar houding tegenover godsdienst mede zal bepalen:
haar vader wordt, zeer tegen de zin van zijn gereformeerde familie, Nederlands Hervormd om met
haar moeder te kunnen trouwen. Haar vaders familie ziet dit kennelijk als een soort verraad. Gevolg
hiervan is dat Marleen, nota bene enig kind, nauwelijks familiebanden heeft. Bovendien krijgt ze zo
godsdienstige intolerantie van thuis uit mee.
Tijdens haar kindertijd (tot haar vijftiende) wordt ze niet in het geloof geïnitieerd, maar volgt
ze wat haar ouders haar voorleven op godsdienstig gebied. Het geloof van haar ouders is relatief
autonoom vergeleken met het orthodox-calvinistische geloof van de meeste mensen in het dorp dat
stoelt op een a-historische (‘letterlijke’) interpretatie van de bijbel. Ook in de participatie aan
kerkelijke activiteiten zijn haar ouders relatief autonoom. Zo doen ze niet mee met een aantal min of
meer verplichte religieuze gebruiken. Marleen gebruikt de termen ‘licht’ en ‘zwaar’, die binnen deze
traditie staan voor de wijze van observantie van de geloofsregels: vergeleken met de observantie van
de meeste dorpelingen, is die van haar ouders ‘licht’:
‘Het is lichter dan dat ze bij ons omdat ze er minder zwaar aan tillen. Er wordt niet elke keer
na het eten uit de bijbel gelezen en zo. Mijn moeder ging ook niet in zwarte kleren naar de
kerk met van die belachelijke hoedjes’.
Het beeld van de traditionele klederdracht dat Marleen hier schetst, is haast een icoon van het
orthodox-calvinisme van de streek waarin ze is opgegroeid.
Marleens gezin distantieert zich verder van de Nederlands Hervormde Gemeente in haar dorp
doordat ze, ondanks de groepsdruk elders naar de kerk gaan. Aanleiding hiertoe is dat moeder het niet
Zie voor het volledige dataoverzicht bijlage 8.1 op de website. In het dataoverzicht wordt bij de citaten steeds
verwezen naar de betreffende gespreksprotocollen: bijlagen 1.1.1 (de e-mails), 1.1.2 (het voorgesprek), 1.1.3
(het nagesprek), 3.2 (het groepsgesprek over De diligendo Deo), 4 (het groepsgesprek met broeder Bernardus),
5 (het evaluatiegesprek) en 7 (het groepsgesprek in de abdij van Tegelen, een jaar nadien).
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Haar vader is een postbode van 56 jaar; haar moeder is 54 jaar en huisvrouw; ze hebben zelf nooit gestudeerd
(zie bijlage 8.1).
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kan vinden met de plaatselijke dominee. Omdat ze niet in het eigen dorp naar de kerk gingen,
hoorden ze ‘niet bij het kliekje’. Marleen vindt dat niet echt erg omdat ze daar ook geen behoefte aan
heeft. Veel mensen in het dorp denken dat Marleens gezin gereformeerd is, wat, gezien de
verdeeldheid tussen ‘zware’ hervormden en ‘zware’ gereformeerden in die streek, bepaald geen
compliment is.
De voornamelijk Nederlands Hervormde basisschool die ze bezoekt, vindt ze ‘heel streng’.
Achteraf gezien noemt ze het discriminerend dat er geen vrouwen in het schoolbestuur mochten en
dat een gereformeerde lerares werd verboden om haar geloof uit te dragen. Elke ochtend begint met
een bijbelverhaal, er worden psalmen van buiten geleerd en gereciteerd. Daar haalt ze altijd goede
punten voor omdat ze niet wil onderdoen voor haar klasgenoten. De psalmen spreken haar
inhoudelijk niet aan, wel vindt ze sommige melodieën mooi.
In haar vroege jeugd geloofde Marleen ‘zoals het daar werd voorgeschoteld’; ‘gewoon echt
wat er ook in de bijbel staat; gewoon al die verhalen die gebeurd zijn’. De bijbelverhalen die ze op
school hoort, kan ze altijd ook ‘helemaal navertellen’. Ze realiseert zich nu dat deze strikte
geloofsvisie te maken heeft met het geïsoleerde karakter van haar dorp; als ze al mensen tegenkomt
die anders of niet geloven, dan begrijpt ze hen niet en vraagt ze zich af hoe ze kunnen leven zonder
geloof.
Hoe de God van haar kindertijd er precies uitzag weet ze niet, maar ze herinnert zich nog dat
de plaatjes in de kinderbijbel er allemaal ongeveer hetzelfde uitzagen.
‘Dat neem je dan maar aan: zo’n man in zo’n lang gewaad en dan zo’n baardje, een beetje van
dat vlashaar; een beetje uitdrukkingsloos, als ik het zo achteraf bekijk’.
Wel herinnert ze zich dat het iemand was ‘die daar boven zat: die oordeelde of je naar de hemel of
naar de hel mocht’. Als jong kind van een jaar of tien begrijpt ze ook al dat je je van God eigenlijk
geen beeld kunt maken (‘eigenlijk is hij er ook niet, tenminste niet zo dat je hem kan zien. Dus ja,
dan had ik het idee van dan moet je er maar niks bij voorstellen’).
Achteraf gezien associeert ze de religieuze praktijken van haar kindertijd met ‘moeten’. De
eerste twijfels die later tot de crisis zullen leiden, kondigen zich aan. Maar ze neemt het ‘zekere voor
het onzekere’; religieuze praktijken moet de onzekerheden van het leven bezweren:
‘Je moet gewoon naar de kerk gaan. En belijdenis en zo, ik vond dat het toch allemaal wel
moest. Eigenlijk heeft het helemaal niks met geloven te maken, maar alleen met dingen doen.
Ik voelde dat als plicht, want ik dacht dat het anders allemaal niet goed zou komen. Maar
eigenlijk wist ik toch zelf wel dat het daar niet om ging, maar ik deed het toch maar. Als kind
zit je vaker in tweestrijd, later trouwens ook. En dan neem je toch wel het zekere voor het
onzekere. Ik denk dat dat voor een kind heel verstandig is. Je hebt al zoveel dingen om je druk
over te maken, dingen die je iets verder gaan dan je kan bevatten. Soms kun je dan beter toch
maar gewoon dingen aannemen’.
Dit bezwerende komt ook duidelijk naar voren in haar manier van bidden, dat een sterk magisch
karakter heeft: ‘ik had altijd het idee van: als ik maar genoeg bid, dan komt alles goed. Dan kom ik
wel in de hemel. Als ik dat niet doe, dan is het allemaal niet goed’. Nu ze erop terugkijkt, noemt ze
haar bidden van toen ‘dwangmatig’:
‘Voor het eten, na het eten, voor het slapen gaan, had ik echt een heel ritueel. Eerst moest ik
altijd geknield voor het bed. Dat heb ik later maar afgeschaft, want eigenlijk vond ik dat toch
ook maar een beetje onzin. Want wat maakt het nou uit hoe je bidt? Ik had ook van die
slaapgebedjes, en liedjes, een hele rij. Die deed ik ook elke avond, dat deed ik erna. [...] Ik
hoopte maar dat alles goed ging thuis. Er was bij ons thuis nogal veel ruzie dus’.
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Als enig kind moest ze ook altijd alles alleen doen. Bidden geeft haar ‘houvast’ en ‘een soort van
geruststelling’.
Als ze een jaar of tien is, bespreekt ze met haar moeder dat ze over de dood nadenkt. Deze
geeft haar dan bij wijze van steun een oude kinderbijbel waarin een plaatje staat van iemand die
water naar de zee aan het dragen is. Marleen verstaat dat als: ‘dat ik het op dat moment toch maar
niet moest proberen om te begrijpen, dat het toch onvatbaar is’. Ook heeft ze op die leeftijd zo af en
toe al geloofscrises: ‘Ik dacht toen al best wel diep na, dan had ik van die inzinkingen en dacht ik: het
klopt allemaal niet’. Ze heeft vooral moeite met het idee van uitverkiezing: ‘dat kon ik altijd een
beetje moeilijk vatten, daar had ik zo mijn twijfels bij’. Ze brengt het feit dat ze zich steeds meer gaat
losmaken van de ‘dwangmatigheid’ van het geloof van haar jeugd, zelf in verband met de puberteit:
‘dat je echt bewust bent van alles, dan is het allemaal wel aan het groeien’.
Marleen gaat naar een middelbare school in een ander dorp die volgens haar alleen christelijk
is in naam. De sociale isolatie, waarvan in haar vroege kindertijd sprake was, neemt nu af. Als kind
heeft ze eigenlijk geen vrienden; in de brugklas van de middelbare school heeft ze er twee. Als jonge
adolescente is ze nog steeds overtuigd van de noodzaak van catechesatie en belijdenis. Ze denkt dat
de geloofstwijfels die ze tijdens haar kindertijd en vroege adolescentie heeft ‘opgespaard’ rond haar
vijftiende aan de oppervlakte zijn gekomen. Het thema van de dood en het hiernamaals neemt haar nu
helemaal in beslag. De eindeloosheid van het doordenken breekt haar op:
‘Op een gegeven moment was ik erg ver heen. Ik had mezelf zo over de kop gejaagd, dat ik
om alles kon janken. Ik zat toen in de klas en kon mijn gedachten er niet meer bijhouden. Het
ging gewoon allemaal niet meer’.
Wat haar vooral bezighoudt is de vraag ‘wat het allemaal voor zin heeft’. Tijdens de crisis is het met
name het concept van uitverkiezing dat de toets van het verstand niet kan doorstaan. Het ‘kan’ er bij
haar ‘niet meer in’ dat er een God zou zijn die zou zeggen: ‘jij gaat naar de hemel en jij mag niet’:
‘Je gelooft of je gelooft niet en het geloof heb je of je hebt het niet. Het is niet iets dat
sommigen uitverkoren zijn en de rest niet. Wat heeft heeft het leven dan voor de rest de
wereld voor zin? Daar is bij mij toch wel een heleboel bij misgegaan’.
Ze kan niet meer geloven ‘dat er iemand gewoon zo wreed zou zijn dat hij het iemand heel moeilijk
maakt op aarde, gewoon die manier van denken, waarom die wel maar die ander niet’. Ze refereert
aan een gesprek met een orthodox gelovige jongen. Nadat het lijkt alsof hij haar filosofie van ‘een
geloof heb je of je hebt het niet’ begrijpt, zegt hij: "jij bent uitverkoren". Marleen is daar nu nog
verontwaardigd over:
‘Ja, kijk: hij is uitverkoren, want hij gelooft. Dan kan ik er net zo goed vandaag een eind aan
maken, toch? Want wat heeft het allemaal voor zin? Ik kan erop los leven want ik ben toch
niet uitverkoren’.
Haar afhakingsproces wordt verder gestimuleerd door ontmoetingen met andersdenkenden; ze raakt
geïnteresseerd in ‘wat andere mensen zeggen’ . Eerder raakte ze al een beetje in verwarring als ze
niet-gelovigen sprak; nu gaat ze fundamentele vragen stellen bij de waarheidspretenties van het
christelijk geloof zoals ze dat kent:
‘Ze verkondigden dat alleen het christendom goed is. Waarom niet het boeddhisme of het
hindoeïsme, of wat dan ook? Alleen wat zij deden was goed. Zo heb ik het altijd voorgekauwd
gekregen. Ik snapte niet waarom andere dingen niet goed konden zijn, want dan waren er toch
wel een hele hoop mensen die verkeerd bezig waren!’
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Haar ouders wijten Marleens vreemde gedrag aan de puberteit. Ze hebben er alle vertrouwen in dat
het allemaal nog ‘wel een keer goed’ komt . Moeder probeert af en toe nog wel om Marleen op het
rechte pad te krijgen, maar zonder succes. Als ze haar moeder later over haar crisis vertelt, zegt deze:
‘ik wist heus wel dat er iets met jou aan de hand was’. Maar Marleen gelooft haar niet: ‘waar ik mee
zat, nou ja, dat kon zij niet weten. Al zegt ze van wel, ik weet bijna zeker van niet’. Marleen staat er,
zeker voor haar eigen gevoel, helemaal alleen voor. Ook in de kring van haar leeftijdsgenoten is er
niemand met wie ze over haar geloofsvragen praat.
Rond haar zestiende heeft ze een belangrijk gesprek met een nicht in Tilburg, die weliswaar
katholiek gedoopt is, maar afstand heeft genomen van de kerk. Deze vertelt dat ze bij de
begrafenisdienst van hun oud-tante bijna was weggelopen omdat de dominee kwaadsprak over een
veronderstelde suïcide. Het gesprek wordt voor Marleen een disclosure-ervaring; zonder dat ze haar
crisis expliciet ter sprake brengt, heeft wat haar nicht zegt een enorme invloed. Marleen is bijna
jaloers op de eenvoudige en oppervlakkige manier waarop haar nicht denkt:
‘Ik had toen zoiets van: waarom kan ik eigenlijk niet gewoon denken zoals zij? Gewoon heel
simpel, niet over moeilijke dingen nadenken’.
Als ze de hevigste fase van de zingevingcrisis doorstaan heeft, gaat ze stukje bij beetje een nieuwe
bestaansoriëntatie vormen. Ze probeert nu het geloof van haar kindertijd los te laten en nieuwe
geloofsinhouden die zich aan het vormen zijn, toe te laten: ‘wat ik op dit moment denk en voel, dat ik
dat maar moet geloven, en dat andere van ooit, dat moet ik gewoon naast me neerleggen’. Ze beseft
dat het goed voor haar is om even een pas op de plaats te doen. Achteraf gezien zegt ze dat ze niet
overziet wat er met haar gebeurd zou zijn als ze de moeilijke geloofsvragen niet voor een tijdje naast
zich neer had gelegd.
Kern van de bestaansoriëntatie die zich aan het vormen is, is de notie van geestelijke groei:
de mens is in wezen een onsterfelijke geest die zich, naar zal blijken door verschillende levens heen,
ontwikkelt tot een volmaakt wezen.
De revolutie die zich in haar denken heeft afgespeeld, heeft ook consequenties voor hoe ze
omgaat met religieuze praktijken: ‘ik ging niet meer naar de kerk en ik bad niet meer’. Ze stopt met
religieuze praktijken die ze een paar jaar eerder nog levensnoodzakelijk achtte. Later in haar
adolescentie wordt de geloofscommunicatie met haar ouders nog slechter omdat ze weten dat
Marleen ‘absoluut een andere mening’ over geloofszaken heeft. Ze noemt zichzelf ‘de enige prater in
de familie’. Marleen weet niet hoe haar ouders geloven. Er wordt thuis niet of nauwelijks over geloof
gepraat. In de loop van het gesprek komt ze vaak terug op de gebrekkige communicatie met haar
ouders, vooral over geloof. Ze noemt een aantal conflicten op dit gebied. Zo ergert het haar dat haar
moeder soms mee kan gaan in haar gedachtegang om dan de volgende dag ermee op de proppen te
komen dat ze dit soort dingen ‘maar niet moet geloven’ (‘dan gaan mijn nekharen overeind staan’).
Marleen vertelt ook dat haar moeder zowel reuma als een oogaandoening heeft waarvoor ze genezing
zoekt bij helderzienden en paranormale genezers. Tegelijkertijd zegt ze dingen als: ‘je moet maar niet
alles geloven wat ze zeggen’. Marleen vindt de houding van haar moeder ‘tegenstrijdig’; ze eist als
het ware van haar dat ze consequent handelt omdat ze ‘eigenlijk gelooft zoals het in de bijbel staat’.
Bovendien ergert het haar dat haar moeder wel eens zegt dat ze ‘niet zoveel moet nadenken’. De
geloofscommunicatie met haar vader blijft beperkt tot enkele opmerkingen.
In haar huidige leven heeft ze een aantal mensen om zich heen met wie ze kan praten over de
levensvragen die haar bezighouden. Ze kijkt met verbazing naar mensen die geen behoefte hebben
om over het leven na te denken omdat ze zelf niet zonder zou kunnen, al realiseert ze zich dat
anderen, bijvoorbeeld haar huisgenote Charlotte, vaak minder behoefte hebben aan
levensbeschouwelijke gesprekken.
Tegelijkertijd denkt ze ook wel eens dat het leven een stuk eenvoudiger zou zijn als ze niet
zoveel zou nadenken. Ze raakt emotioneel overspoeld door de spanningen die dit met zich meebrengt.
Deze spanningen doen haar verlangen naar rust van een eenvoudig leventje, zonder moeilijke

30
levensvragen. Maar dan realiseert ze zich meteen dat ze dat ook niet echt zou willen ‘want anders zou
ik ook niet gelukkig kunnen zijn’.
De wijze waarop Marleen zich tegenwoordig tot christelijk geloof verhoudt, is getekend door
haar jeugdervaringen met het orthodox-calvinistische geloof van haar omgeving 74. Aan het begin van
het voorgesprek komt een grappig misverstand aan het licht. In de vragenlijst die ik Marleen via email had gestuurd, stond de vraag: ‘Ken je ook fijne mensen die gelovig zijn?’. Marleen denkt echter
dat ik ‘fijnen’ bedoel, een mij tot dan toe onbekende aanduiding voor ultra-orthodoxe protestanten 75.
Marleen antwoordt dat ze inderdaad zulke mensen kent en dat ze ze ‘hypocriet’ vindt 76. Aan het begin
van het voorgesprek laat ze zich ook laatdunkend uit over ‘fijnen’ in verband met de eerder
gememoreerde begrafenis van haar oud-tante (‘ze moet altijd lachen als ik het over “fijnen” heb’) 77.
Navraag bij de dominees van de gemeenten waarbinnen Marleen is opgegroeid, bevestigt wat
op grond van haar verhaal vermoed kon worden: het zijn gemeenten van de ‘Gereformeerde Bond’,
een groep Nederlands Hervormden die, omdat men strikt uitgaat van de Dordtse leerregels, sterk
verwant is met ‘zware’ Gereformeerde kerken 78. Volgens de theoloog Van der Meiden, net als
Marleen afgehaakt van het ultra-orthodox-calvinistische geloof waarbinnen hij opgroeide, is deze
groep ‘zwaren’ binnen de Nederlands Hervormde Kerk relatief groot, enkele tienduizenden mensen 79.
Hij noemt enkele kenmerken van het geloof van deze bevolkingsgroep die moeiteloos teruggevonden
kunnen worden in wat Marleen vertelt over het geloof van haar dorp.
1) De letterlijke, a-historische interpretatie van de bijbel: de dorpelingen ‘geloven echt van kaft tot
kaft, echt elk woord wat er staat, dat de aarde in zeven dagen is ontstaan, dat geloven ze echt
letterlijk’.
2) Het stringent gebruik van de bijbel bij geloofspraktijken: elke ochtend is er een bijbelverhaal op
school; ze moet psalmen uit het hoofd leren; de dorpelingen lezen voor en na het eten altijd uit de
bijbel.
3) De zwarte klederdracht door vrouwen: Marleen zegt dat haar moeder niet, zoals de andere
vrouwen in het dorp, in zwarte kleren naar de kerk ging (vandaar de benaming ‘zwarte-kousenkerken’); haar afkeer daarvan komt duidelijk naar voren als ze spreekt van ‘belachelijke hoedjes’.
4) Zuiverheid in leer en leven garandeert binnen ‘zware’ gemeenten de groepscohesie. In Marleens
dorp komt dit naar voren in de sterke nadruk die wordt gelegd op frequente kerkgang, cathechesatie
en belijdenis binnen de eigen gemeente. Deze religieuze praktijken incorperen de gelovige in de
gemeenschap. Er is dan ook een grote mate van sociale controle in haar dorp. (‘Het was erg
belangrijk als je naar de kerk in ons dorp ging, wat wij dus niet deden. [...] Dat hoorde zo, als je er
niet naar toe ging, dan hoorde je toch niet bij het kliekje’. Ook is er sprake van polarisatie met
betrekking tot gereformeerden (‘als je niet naar de kerk in Randwijk ging dan was het
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Voor buitenstaanders, vooral voor katholieken, is het moeilijk om door het bos van allerlei Hervormde en
Gerefomeerde kerken nog bomen te zien. Om meer zicht te geven op het religieuze klimaat waarbinnen ze is
opgegroeid, geef ik in het dataoverzicht (bijlage 8.1) in een aantal hoofdlijnen de historische ontwikkeling van het
calvinisme in Nederland weer.
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Van der Meiden (1993), 13.
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Zie bijlage 8.1.
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Ze noemt een passage in ‘De Nakomer’ van Maarten ‘t Hart waarin ‘fijnen’ op de korrel worden genomen .
Later is ze zo vriendelijk om die passage, met kennelijk leedvermaak, voor me op te zoeken. Er wordt spottend
gesproken over de gewoonte van ‘fijnen’ om zuigelingen bij doopdiensten stil te houden door ze op een speen te
laten sabbelen die gedrenkt is in brandewijn met suiker (bijlage 8.1).
78
De huidige Nederlands Hervormde Kerk kan grofweg worden ingedeeld in drie grote groeperingen: de
vrijzinnigen, de midden-orthodoxie en de orthodoxie. De Gereformeerde Bond behoort tot de laatste groepering.
De dominee van Marleens vroegere gemeente zegt in een telefoongesprek dat hij zich niet rekent tot wat hij de
‘ultra’s’ binnen de Gereformeerde Bond noemt. In tegenstelling tot deze subgroepering, die volgens hem de
nadruk legt op de verdoemenis van de mens, benadrukt hij het feit dat wij allen ‘geroepen zijn in Christus’. Het
blijft voor ons verborgen wie uitverkoren is, omdat dat alleen bij de Here bekend is.
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Van der Meiden vindt dat we eigenlijk te weinig van deze bevolkingsgroep weten: ‘Van tijd tot tijd duiken er
berichten in de pers op, die ons herinneren aan het bestaan van een bevolkingsgroep die we eigenlijk niet goed
kennen, laat staan begrijpen. Ze gaan over mensen die we vaagweg ‘zwaren’ noemen, bevindelijken, ‘fijnen’,
godsdienstige zwartkijkers, sombere tegenhouders, leden van de zwarte-kousenkerken, ‘schuurtjesvolk’, of
bezoekers van het ‘klompenkerkje’ (1993, 157).
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gereformeerd’). Het is opvallend dat Marleen deze polarisatie, via haar moeder, meeneemt tot op de
dag van vandaag (‘Het is echt ook een speciaal slag mensen, en wat ze erover zegt, klopt ook altijd
wel. Ze zijn niet te vertrouwen. Dat is misschien heel zwart/wit, maar het is wel zo’).
5) Het geloof in de uitverkiezing80: dit brengt Marleen, zoals gezien, al vroeg tot de grootst
mogelijke geloofstwijfels.
Als Marleen het gesprek met haar Tilburgse nicht noemt over de begrafenis van haar oudtante, protesteert ze fel tegen de woorden van de dominee. Het is inmiddels duidelijk geworden dat
het mensbeeld van deze dominee geplaatst moet worden binnen de Dordtse leer van de fundamentele
zondigheid en verworpenheid van de mens (‘En die dominee die was alleen maar slechte dingen aan
het vertellen. Want het was een zonde dat ze geen kinderen had gekregen’).
Uitverkiezingsgeloof tast volgens Marleen de menselijke autonomie aan. Het godsbeeld
binnen het uitverkiezingsgeloof is dat van een autoritaire en wrede Rechter.
‘Iemand die daar boven zat en oordeelde of je naar de hemel of naar de hel mocht ... ik vind
het een beetje raar dat iemand zo kan bepalen van ‘jij bent goed en jij bent slecht’. [...] Nee,
dat kan ik niet geloven dat iemand zo wreed zou zijn dat hij het iemand zo moeilijk maakt op
aarde omdat hij niet kan geloven. Waarom die wel maar die ander niet’?
- Uitverkiezingsgeloof is volgens haar geen echt ‘geloven’ omdat het dwangmatig is. Mensen
worden immers feitelijk gedwongen om te geloven, omdat ze anders niet naar de hemel gaan.
‘Het is niet zoals zij het in de bijbel verkondigen. Dan zit daar iemand boven die zegt: ‘jij
moet geloven want anders kom je niet in de hemel’. Je kunt niet zomaar zeggen: ‘ik geloof’.
Je kunt wel heel dwangmatig geloven, maar dat is geen geloven’.
- Geloof in uitverkiezing voldoet niet als zingeving aan haar leven. Ze vraagt zich af wat dit leven
nog voor zin heeft als je bij het groepje Uitverkorenen hoort (‘als je uitverkoren bent, dan kun je er
net zo goed vandaag nog een einde aan maken [...] of erop los leven’).
De bestaansoriëntatie die Marleen vanaf haar zestiende gaat ontwikkelen als alternatief voor
het christelijk geloof van haar jeugd vertoont kenmerken van een New Age-levensbeschouwing 81.
1) Het leven als groeiproces door verschillende levens heen: Marleens mensbeeld is dat van een
onsterflijke geest die zich door verschillende levens heen steeds verder ontwikkelt. We zijn op aarde
om te groeien door te leren. Het geloof in het leven als groeiproces geeft zin aan haar bestaan.
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De kerkhistoricus De Jong (1972) parafraseert de Dordtse leerregels met betrekking tot de uitverkiezing, zoals
die wordt gepredikt in de gemeenten waar Marleen is opgegroeid, als volgt: ‘Dat God aan sommigen in de tijd het
geloof schenkt, aan anderen niet, komt voort uit zijn eeuwig besluit. [...] Volgens dit besluit vermurwt en buigt Hij
naar zijn raad genadig de harten der uitverkorenen om te geloven, hoewel zij hard zijn; maar hen, die niet zijn
uitverkoren, laat Hij naar zijn rechtvaardig oordeel in hun boosheid en hardheid. [...] Deze verkiezing is een
onveranderlijk voornemen van God, waardoor Hij [...] een zeker aantal mensen [...] uit enkel genade tot het heil
in Christus verkoren heeft [...]. Deze verkiezing is geschied niet uit het vooruit geziene geloof [...] maar tot het
geloof. Van deze verkiezing tot genade worden de uitverkorenen op hun tijd verzekerd als zij de zekere vruchten
van de uitverkiezing, die in Gods Woord worden getoond - zoals het ware geloof in Christus, de kinderlijke vreze
Gods, droefheid naar Gods wil over de zonde, honger en dorst naar gerechtigheid enz. - in zichzelf met
geestelijke blijdschap waarnemen. Allen die door het evangelie geroepen worden, worden ernstig geroepen. Dat
velen niet komen en zich niet bekeren, is niet de schuld van het Evangelie. De oorzaak of schuld van dat
ongeloof, evenals alle andere zonden, is volstrekt niet in God, maar in de mens gelegen. Het geloof in Jezus
Christus echter en het behoud door Hem is een genadegave van God’ (195-196).
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Hilhorst (1992, 32) beschouwt de New Age-levensbeschouwing als een reactie op het dualistische denken van
de door westerse filosofie en natuurwetenschap gedomineerde cultuur en de geïnstitutionaliseerde kerk. De
westerse cultuur staat voor de dichotomie van subject/object en mens/natuur; de kerk staat voor de dichotomie
van man/vrouw, lichaam/geest, leven/dood en God/mens. New Age pleit voor een holistische (op eenheid
gerichte) benadering: (inter)subjectivititeit in de wetenschap, een ecologische visie op de natuur, een
feministisch en monistisch mensbeeld en een immanente, meestal op reïncarnatiegeloof gestoelde religiositeit.
In het dataoverzichten geef ik hier nog wat meer informatie over (zie bijlage 8.1).

32
‘Reïncarnatie, dat was zo’n gevoel dat ik kreeg eigenlijk, dat het heel aannemelijk was, dat
een mens zeg maar steeds groeit in zijn geest’.
Als ze het woord ‘God’ al gebruikt binnen haar levensbeschouwing dan duidt het op een Voorloper,
een geestelijke entiteit die de ‘verlichting’, het doel waarnaar elke ziel op weg is, al bereikt heeft en
ervoor kiest om anderen bij te staan in hun groeiproces.
‘Dat God iemand is die al die stadia al doorlopen heeft en dat wij daar nu allemaal mee bezig
zijn, een voorloper zeg maar. Een mens, die wordt op aarde gezet en hij is er weer af, maar het
gaat meer om de geest. [...] Het is niet zoals ze vroeger zeiden, dat hij oordeelt. Hij is niet echt
een God of zo. Het zal heus wel een functie hebben, maar wat dan precies? Ja, misschien om
andere mensen te helpen om ook te groeien’.
De notie van persoonlijke groei, die centraal staat in haar nieuwe levensbeschouwing, geeft een doel
en daarmee zin aan haar leven. En kennelijk zijn crises nodig voor het groeiproces. Het is ‘gewoon
een deel van je leven dat je nodig hebt, je kunt niet altijd gelukkig zijn’. Ze heeft het idee dat ze er
steeds weer ‘beter uit’ komt, na zo’n crisis, ‘je kan meer van dingen genieten’. Je hebt volgens haar
ongelukkige tijden nodig om te groeien. Om geestelijk te kunnen groeien zijn vrienden ook heel
belangrijk. Zij is iemand die veel over zingevingsvragen nadenkt en er ook graag over wil praten met
anderen (‘het geeft mij voldoening, dat had ik dus vroeger niet. En ik heb toen altijd eigenlijk iets
gemist).
2) De verwevenheid van de gebeurtenissen: in de New Age-beweging geldt de slogan ‘toeval bestaat
niet’.82 Zo beschouwt Marleen het niet als toeval dat ze niet al in Tilburg studeerde toen haar oom
overleed; het is ‘niet voor niets geweest’: ‘dan was alles heel anders gegaan; de studie was dan ook
allemaal niet goed gegaan’. Ook ontmoetingen met mensen die echt belangrijk voor haar gebleken
zijn, zijn, net als de genoemde ongelukkige periodes in haar leven, voor haar gevoel ‘niet voor niets’
gebeurd.
3) De paranormale wereld: Marleen komt via haar moeder in contact met paranormale genezers 83. Bij
dergelijke sessies van paranormale genezers is Marleen naar alle waarschijnlijkheid gevoelig
geworden voor ‘energie’ die in de wereld werkt. Ze gebruikt het woord ‘Kracht’ ook in verband met
de term ‘beschermengel’ - een geestelijke entiteit die je leidt in je groeiproces (‘misschien van die
beschermengeltjes die jou leiden in jouw groeiproces, een Kracht die je leidt’). 84 In deze zin kan de
Voorloper waarover Marleen spreekt, gezien worden.
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Zie bijvoorbeeld wat als het eerste inzicht gepresenteerd wordt in de populaire New Age-roman ‘De Celestijnse
Belofte’: ‘Heb je weleens een voorgevoel of een intuïtie gehad over wat je wilde doen? Een weg die je wilde
inslaan wat je leven betreft? En je afgevraagd hoe dat zou kunnen? En dat je dan, als je dat al weer half
vergeten was en met andere dingen bezig was, plotseling iemand ontmoette of iets las of ergens naar toe ging
waardoor je precies de kans kreeg die je voor ogen had? Volgens de priester, vervolgde ze, komt het steeds
vaker voor, en als dat gebeurt, hebben we de indruk dat ze eigenlijk niet alleen door het toeval verklaard kunnen
worden. Ze lijken een soort lotsbestemming - alsof ons leven door een onverklaarbare macht wordt geleid’
(Redfield 1993, 87).
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De Vereniging voor Paranormale Geneeswijzen beschrijft als volgt wat een paranormale genezer is:
‘Ieder mens is van nature enigszins paranormaal; echter zij die over meer paranormale vermogens beschikken
en deze dan tevens aanwenden om patiënten te behandelen zijn paranormale genezers. [...] Vrij algemeen komt
het voor dat de handen of de vingertoppen op het zieke lichaamsdeel worden gelegd, het zgn. instralen
(overbrengen van een vorm van energie) of door het maken van strijkende bewegingen wordt getracht de
genezing te bevorderen. Veel genezers beschikken over meer begaafdheden, zoals het heldervoelen,
helderweten en helderzien. Gebruik makend van de hem of haar ten dienste staande vermogens kan een
genezer(es) tijdens de behandeling van de patiënt zich zodanig inleven in deze dat hij/zij voelt wat de patiënt
beleeft c.q. ondergaat’ (zie de website Vereniging voor Paranormale Geneeswijzen: <http://www.vpg.nl).
84
In de biografische New Age-roman ‘Op glad ijs’ waarin de beroemde actrice Shirley Maclaine haar
ontdekkingstocht in de geestelijke wereld omschrijft, wordt gesproken over ‘gidsen’: ‘Geloof jij dat iedereen
spirituele gidsen heeft?’ Kevin keek heel verbaasd. ‘Ja, natuurlijk’, zei hij, ‘dat is precies wat de ziel doet als zij
vanuit het lichaam vertrekt. Zielen die dood zijn, om het zo maar uit te drukken, helpen zielen die nog in het
lichaam zitten’ (MacLaine, 1986, 184).
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Marleen maakt ook gewag van een ervaring die zij interpreteert als een ontmoeting met een
negatieve geestelijke entiteit 85.
Ontwikkelingslijn
De plausibiliteit van christelijk geloof neemt vanaf haar twaalfde steeds verder af totdat elke
rationele, affectief-attitudinale of volitieve plausibiliteit verloren is gegaan. De letterlijke bijbeluitleg
is net zo ongeloofwaardig als het uitverkiezingsgeloof, ze keurt het af dat godsdienst intolerant is en
religieuze praktijken op dwang zijn gebaseerd; er is geen betrokkenheid meer op geloof en kerk.
Tegenwoordig vindt ze het godsbeeld van haar kindertijd ronduit wreed en ongeloofwaardig. Wat dit
godsbeeld voor haar bovendien implausibel maakt, is dat er bij uitverkiezing voor haar gevoel elke
bestaansreden ontbreekt.
Haar nieuwe godsgeloof volgens het beeld van God als Voorloper is rationeel plausibel
omdat het haar wel een bestaansreden geeft: hij helpt anderen bij hun geestelijke groei door
verschillende levens heen.
Wat de plausibiliteit van het woord ‘God’ betreft: ze aarzelt om dit woord te gebruiken omdat
het niet om ‘een God’ gaat zoals er vroeger over werd gepraat.
b. Tijdens het abdijweekend
Het gesprek over De diligendo Deo
Marleen reageert verbaasd op de aanduiding van ‘liefdesenergie’ in de uitleg van wat Bernard bedoelt
als hij God Liefde noemt. Ze vraagt zich af of het niet over ‘iemand’ gaat. Het beeld van God als Liefde
kan ze niet rijmen met het beeld van God als een iemand die in de hemel zit, zoals ze dat van thuis uit
gewend is:
‘Bij ons in de kerk werd altijd gezegd: als je dood gaat dan ga je naar God toe. Waar ga je dan
naartoe, naar liefde? Ik zie dat niet’.
In het verdere verloop van het gesprek blijft de vraag of God nu wel of geen ‘persoon’ is, haar bezig
houden. Ze wijst naar een kruisbeeld dat in de ruimte hangt en vraagt wie ‘die man aan het kruis’ dan
is, alsof ze wil zeggen: ‘maar hij is toch een persoon!’. Met het woord ‘God’ kan Marleen niet uit de
voeten: ‘dat woord God staat me niet aan, ik had het een mooi verhaal gevonden als ‘God’ er niet steeds
in stond’.
Naar aanleiding van wat Bernard zegt over hoe je kunt groeien in liefde, zegt Marleen dat ze
zich er wel in vinden dat het leven een ‘groeiproces’ is. Als we in de groep doorpraten over het verschil
tussen ‘afhankelijkheid’ en ‘overgave’ vertelt Marleen dat ze uit eigen ervaring een hekel heeft
gekregen aan afhankelijkheid:
‘Ik heb er een hekel aan om afhankelijk te zijn. Ik vind het ook maar niks om verliefd te zijn. Ik
vind ‘t maar vreselijk, [...] alles komt opeens op de tweede plaats. Alles wat je vroeger leuk
vond dat is allemaal minder. Je moet steeds aan iemand denken’.
Het gesprek met Broeder Bernardus
Bij het gesprek met broeder Bernardus, diezelfde avond, stelt Marleen enkele religieuze thema’s aan de
orde.
Ze begint ermee broeder Bernardus de vraag te stellen of hij in ‘hemel en hel’ gelooft. Hij
antwoordt dat hij de hemel associeert met ‘het opgaan in God’, ‘een leven dichtbij God en in God’. Ze
wil graag van hem weten hoe hij tegenover het idee van uitverkiezing staat. Volgens de monnik
85

Volgens een website over geesten gaat het bij dit soort angstaanjagende verschijningen om ‘rusteloze geesten
die door een vloek, schuldgevoel of een magische constellatie verhinderd zijn, het dodenrijk te betreden’
Geesten, demonen en schijndoden: <http://oog.ipe.nl/Avonturie/geesten.html>.
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‘hoeven we ons daar niet zo druk over te maken’. Hij gaat ervan uit ‘dat God ieder mens geschapen
heeft’, dat God met ieder mens ‘een relatie’ heeft. Het is volgens hem dan ook ‘onmogelijk dat God
iets maakt om het kapot te laten gaan’. God doet er volgens hem alles aan om mensen te bereiken.
Een mens kan er wel voor kiezen om zich zo van God ‘af te snijden en bewust af te houden dat er
voor hem inderdaad geen leven meer is bij God en in God. Maar dat is dan de eigen keuze van die
individuele mens’. Als Marleen hem vraagt waar zo iemand dan naartoe gaat, antwoordt broeder
Bernardus: ‘in het niets, in de afwezigheid [...] dat is voor mij dan Hel’. Broeder Bernardus vertelt
dat God voor hem een persoon is:
‘Maar dan niet in de zin van dat gekke mannetje met een lange baard waarvan de haren nog
niet zijn uitgevallen. [...] Persoon, ik vertaal voor mij en ik ervaar voor mij: iemand die nabij
is. En alleen een persoon kan nabij zijn in een wederzijdse verhouding’.
Marleen begrijpt nu niet meer tot wie Broeder Bernardus zijn gebed richt: ‘als God geen persoon is,
maar gewoon een bepaald soort kracht, waarom bid je dan’? Hij antwoordt dat hij bidt om ‘die
Kracht’ die je volgens hem ‘die persoon’ kunt ‘noemen’:
‘Ik denk dat je niet bang moet zijn voor dat persoonbegrip, dat je dat best mag gebruiken,
maar dat daar altijd in je achterhoofd bij moet denken dat het geen mannetje op een wolk of
wat dan ook is’.
Marleen heeft ook vragen bij wat tijdens het getijdegebed werd gezongen over het ‘naar buiten
brengen van het evangelie’. Broeder Bernardus zegt dat de monniken dat doen door een plek te
creëren van stilte van gebed van gastvrijheid, waar mensen kunnen komen, waar de deur altijd open
staat. Marleen vraagt zich af in hoeverre de samenleving iets heeft aan het gebed van de monniken.
Broeder Bernardus noemt het gebed als de voornaamste taak van de monniken; hij spreekt in dit
verband van ‘een soort vergeestelijkte gastvrijheid’.
De laatste vraag die Marleen aan broeder Bernardus stelt, is hoe hij de bijbel ziet. Hij
antwoordt:
‘Het levensboek waar ik zelf veel waarde aan hecht en veel plezier in vind. Stof dat mijn leven
kan verstevigen en levenswegen aanwijst. Ik geloof niet dat alles wat daarin staat letterlijk
opgevat moet worden. Ik zie het meer als een levenswijze, als een op weg gezet worden. Je kunt
daar allerlei voorbeelden van vinden. Dat de wereld in zeven dagen geschapen is, dat is een
lofzang op heel die schepping. Ik geloof wel dat God daar de Schepper van is, maar of Hij daar
zeven dagen of drie dagen over gedaan heeft, of dat de oerknal de wereld tot stand heeft
gebracht, dat doet er voor mij niet toe’.
Het evaluatiegesprek
Aan het begin van het evaluatiegesprek blijkt dat het weekend Marleen erg in verwarring heeft
gebracht:
‘Ik had een heleboel vragen, maar nu heb ik er nog meer. Ik weet het gewoon helemaal niet
meer. [...] Ik weet het echt niet meer. Het lijkt wel of er helemaal niks meer in me opkomt’.
Bij navraag door Babette blijkt de bespreking van ‘de vier graden van liefde’ de grootste stichter van
de verwarring geweest te zijn: ‘misschien wel dat gedicht van gisteren, van Bernard van Clairvaux. Ik
kan echt helemaal niks bedenken’. Ze geeft aan dat ze zich na het weekend tegelijkertijd ‘fijn’ en
‘verdrietig’ voelt.
Ontwikkelingslijn
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Tijdens het weekend heeft Marleen Bernard van Clairvaux en broeder Bernardus betekenissen aan
christelijk godsgeloof horen verlenen die niet overeenkomen met de letterlijke geloofsvorm van haar
jeugd. ‘God’ is geen ‘man op een wolk die oordeelt’, maar een ‘liefdeskracht’ en ‘een persoon die
nabij is in een wederzijdse liefdesrelatie’. De ‘hemel’ is niet de plek waar je heengaat als je
gelukkigerwijze door God uitverkoren bent, maar een ‘leven dichtbij God’, ‘God’ heeft volgens
broeder Bernardus een relatie met ieder mens; de hel is de keuze van het individu om te leven in
afzondering van ‘God’. Bidden is niet het bezweren van heil, maar ‘vergeestelijkte gastvrijheid’. De
bijbel is geen verzameling van leefregels die letterlijk opgevolgd moeten worden, maar een boek vol
levenswijsheid.
Ze raakt in de war over de betekenis van het woord ‘God’. Enerzijds blijft ze het in letterlijke
zin opvatten, ook al heeft het op dit niveau feitelijk alle plausibiliteit verloren (het is onaannemelijk,
ze heeft er een hekel aan, ze keurt het af en ze heeft er niets mee). Anderzijds zet de confrontatie met
de betekenissen die de monniken aan ‘God’ geven haar in beweging: ze wordt emotioneel geraakt en
loopt over van vragen.
Verder is er sprake van tegenstrijdigheid qua volitieve plausibiliteit. Ze lijkt onverschillig te
staan ten opzichte van godsgeloof; tegelijkertijd is er sterke emotionele en intellectuele
betrokkenheid: ze heeft een sterk verlangen naar antwoorden op haar vragen.
c. Een maand later
Algemene indrukken
Vanuit Marleens levensvisie is het feit dat ze meegeweest is met een abdijweekend geen toeval. Het
heeft er volgens haar mee te maken dat ze veel vragen heeft bij geloof. Op de vraag of het weekend een
rol heeft gespeeld in hoe ze nu over geloven en gelovigen denkt, zegt ze dat er meer vragen bij haar zijn
opgekomen en dat ze nog steeds niet begrijpt dat gelovigen ‘dingen maar zo aannemen’.
Ze heeft het weekend leuk en gezellig gevonden en er blijvende contacten gelegd. Ze is erg te
spreken over de gesprekken in de groep. Wat haar betreft was deze ervaring voor herhaling vatbaar,
met name omdat mensen hier al naartoe komen om zich te bezinnen, terwijl ze in haar dagelijkse
leven altijd eerst ‘moet aftasten’ of iemand wel open staat voor een verdiepend gesprek. Ze geeft wel
aan dat ze van niemand in de groep een duidelijk idee heeft gekregen van wat ze geloven, behalve van
Iris (‘dat ze dat Liefdeskracht een leuk idee vond’) en Fred (‘zoals hij het over laat komen, gelooft hij
nergens in’).
De abdij, vooral het gebouw en de tuin, vond ze ‘mooi en rustig’. Met name is ze erg
enthousiast over de kerk waar de hoogmis was: ‘ik hou wel van kerken, van die sfeer, het is toch een
bepaald gevoel dat je daarbij krijgt’. Ze vond de kerk veel sfeervoller dan de zeer lichte en witte
kapel waar de overige getijdengebeden plaatsvonden.
Marleen heeft niet het gevoel dat er tijdens het abdijweekend druk op haar is uitgeoefend.
Naarmate het weekend dichterbij kwam, voelde ze wel een verplichting om te gaan. Toen het
abdijweekend eenmaal begonnen was, viel dit gevoel van haar af. Ze vindt van zichzelf niet dat ze snel
te beïnvloeden is door meningen van anderen. Tijdens het weekend was ze erg verward doordat ze
religieuze ideeën te horen kreeg die niet strookten met het geloof van haar jeugd. Omdat de indrukken
zo snel op elkaar volgden, werd het haar soms te veel. Ze had graag wat meer tijd gehad tussendoor om
alle nieuwe indrukken en visies te verwerken. Omdat die tijd tussendoor ontbrak, raakte ze erg in de
war van al die nieuwe informatie.
Het leven van de monniken
Op de vraag naar wat de monniken zou kunnen bezielen om voor zo’n leven te kiezen, antwoordt ze
op vrijdag: ‘Ik kan me voorstellen dat als je genoeg hebt van het leven buiten, je teleurgesteld bent
door de wereld, je rust zoekt en je terugtrekt’. Op zondag luidt haar antwoord: ‘Vanuit een overtuiging,
gevoel, toewijding’. Ze geeft aan dat ze zich nog steeds in beide redenen kan vinden. De motivatie van
overtuiging en toewijding heeft ze vooral geproefd bij broeder Bernardus. Een dergelijke toewijding
vergelijkt ze met je binden aan een levenspartner, wat ze ook ‘te zwaar’ vindt.
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Ze vindt het leven van de monniken zinnig omdat mensen die toe zijn aan ‘een tijd van
bezinning’ er naartoe kunnen gaan voor de rust. Ze zou zich op zich wel kunnen voorstellen dat ze
zelf zo’n leven zou leiden, maar ze denkt dat ze er niet geschikt voor is. Ze noemt zichzelf
‘opvliegerig’ en ‘impulsief’.
Op vrijdag beantwoordt ze de vraag naar het godsbeeld van de monniken met: ‘als iemand die
het leven regelt’. Op zondag luidt haar antwoord: ‘dat is me niet duidelijk’. Voor Marleen is de manier
waarop broeder Bernardus over God spreekt in tegenspraak. Hij zegt dat God voor hem wel een
persoon is (wat voor haar ongeloofwaardig is), maar dat je daarbij niet moet denken aan een man op
een wolk. Ze heeft de indruk dat de andere monniken er niet zo vrij over denken als broeder Bernardus:
‘want ik denk dat de rest nog wel een beetje denkt aan het mannetje op de wolk’. Als broeder
Bernardus over God spreekt met beelden als ‘liefde’, ‘kracht’ en ‘licht’, vindt ze dat mooi. Het beeld
van God als Liefdeskracht komt op haar vrijblijvend over:
‘Kijk, als het maar een soort kracht is, waarom moet je daarvoor het klooster in? Als het nou
iemand is, dan kan ik me voorstellen dat je je daarvoor met zijn allen graag wilt groeperen.
Maar een soort kracht, dat vind ik een beetje makkelijk gezegd’.
God als liefde in De diligendo Deo
De fragmenten uit De diligendo Deo vond ze ‘wel leuk om te lezen’. Ze ziet ‘dat mensen er iets uit
kunnen halen’ en dat zo’n tekst kan inspireren om na te denken ‘over het leven en God’. Ze vindt dat
mensen in het algemeen veel te weinig nadenken en hoopt dat dergelijke teksten mensen geestelijk
kunnen verrijken en ‘dat ze er andere mensen mee van dienst kunnen zijn’.
Toen Babette tijdens het evaluatiegesprek aan Marleen vroeg wat haar zo verward had tijdens
het weekend, noemde ze de tekst. Ook een maand na het abdijweekend heeft ze geen inzicht in wat haar
daarin verward heeft. Ze kan zich nog wel precies herinneren hoe ze zich toen voelde: ‘het leek wel
alsof alles vast zat’. Een verklaring die ze daarvoor heeft is dat ze rond die periode erg veel had
nagedacht.
Naarmate ze de tekst thuis vaker leest, neemt de verwarring af: ‘toen ik hem nog een keer las,
toen kon ik me er op zich wel in vinden’.
Marleen zegt dat ze ‘er iets geleerd heeft’, maar ze kan niet aangeven wat. Net als na het lezen
van een goed boek of een goede film, weet ze wel nog dat ze de tekst interessant vond, maar van de
inhoud kan ze zich nauwelijks nog iets herinneren. ‘Als ik nu zou moeten vertellen waar hij over gaat,
dan weet ik het niet hoor’. Nadat ze haar programmaboekje nog eens heeft doorgebladerd, kan ze weer
wat vat krijgen op wat ze van de tekst geleerd heeft. Als eerste noemt ze: ‘als je niets verwacht dan
krijg je het’ en ‘van anderen houden en van jezelf houden’.
De tekst heeft meer vragen bij haar opgeroepen dan ze vòòr het weekend had, met name het
beeld van God als liefdeskracht: ‘waar komt die liefdeskracht dan vandaan? Er moet dan toch ook
ergens een bron zijn? En waar leeft die van? En wat kun je ermee?’. Ze struikelt over het woordje
‘God’; als dat er niet in gestaan had dan had ze er ‘zelf nog wel iets van kunnen maken’, ‘dan zou deze
tekst een soort levensles zijn over hoe we ons een beetje moeten gedragen’. Ze zegt dat het woord God
hier anders wordt gebruikt dan ze graag zou willen zien.
‘In principe kan ik me er wel in vinden. Maar dat woordje ‘God’ en wat daarmee gebeurt, als ze
dat nou weg hadden gelaten en misschien een paar woorden andersom hadden gezet, dan vind ik
het wel een beetje neerkomen op mijn idee. Maar nu is het echt totaal iets anders. [...] Dat het
‘iets’ is. Misschien komt dat gewoon door vroeger. Dat woordje ‘God’, dat roept bij mij
associaties op van een man op wolk’.
Vanuit deze voor haar ongeloofwaardige betekenisverlening van ‘God’ als een entiteit, kan ze niet
plaatsen dat Bernard ‘God’ in verband brengt met liefde. Als haar oog valt op een zin in de map: ”het
feit dat God de natuur leven geeft is een uiting van liefde”, is haar reactie dan ook: ‘daar kan ik niks
mee, daar ben ik het ook niet mee eens, dat kan ik niet plaatsen in mijn visie’. Hetzelfde geldt voor de
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zin “je bemint een ander pas echt als je hem of haar in God bemint’. Ze vindt het moeilijk om aan te
geven waarom deze zinnen voor haar geen betekenis hebben: ‘dat woordje God staat me gewoon
tegen’. Ze zegt ook: ‘dat God in je zit daar ben ik het niet mee eens’. Op mijn vraag of ze denkt dat dat
hier bedoeld is, antwoordt ze ‘als je hem of haar in God bemint, ja, daar klinkt het wel een beetje naar’.
Ze komt tot de volgende vertaling voor zichzelf: ‘Dat je pas echt van iemand houdt als je in diegene
God gevonden hebt’.
Uit haar verdere uitleg blijkt dat ze ‘houden van’ opvat als je heel erg tot iemand aangetrokken
voelen omdat die ander aanvult wat je zelf mist: ‘ik denk dat op zich iedereen wel op zoek is naar de
ware en dat je een stukje van jezelf kwijt bent, om jezelf compleet te maken heb je een ander nodig’.
Dat geldt voor haar bij vriendschap net zo sterk als bij verliefdheid. Die aantrekkingskracht van de
ander heeft echter volgens Marleen niets met God te maken. Het is ‘gewoon iets van die persoon zelf’.
Ze heeft het gevoel dat ‘God’ er hier bijgehaald wordt.
‘Liefde en vriendschap, waarom kan dat niet zomaar zijn, waarom moet er zo nodig weer een
God bij gehaald worden? Dat is wat me er niet aan bevalt, misschien heeft het ook wel een
beetje een negatieve klank voor mij door vroeger’.
Haar oog valt ook op de vertaling die ik tijdens het abdijweekend heb gegeven van ‘de ander in God
beminnen’ als ‘de ander zien als een afstraling van de levenskracht die in alles is’. Ze maakt er bezwaar
tegen om ‘God’ ‘Levenskracht’ te noemen.
Ze ziet een overeenkomst tussen de manier waarop Bernard over God spreekt en die van
broeder Bernardus. Hoewel ze diens betekenisverlening van God als ‘kracht’ en ‘licht’ in eerste
instantie, zoals gezien, mooi vond, krijgt de negatieve associatie met ‘uitverkiezing’ uiteindelijk de
overhand. Het gaat hier om een opmerking van broeder Bernardus tijdens het weekend over het
kwaad als ‘een werkelijkheid waar het licht van God niet doorheen komt’. Marleen vertaalt dat als al
dan niet uitverkoren zijn:
‘Liefde is dat je die kracht hebt en het kwade is dat je de kracht ontbreekt. Dat vind ik nog
steeds hetzelfde als uitverkoren zijn en niet uitverkoren zijn. Het goede is dan dat de mensen de
liefde van God in zich hebben, dat is uitverkiezing. Vandaar dat ik er zelf ook niet veel mee kan.
Dat heb ik dus wel kunnen koppelen. [...] Ik denk dat wij uiteindelijk allemaal op hetzelfde
neerkomen, dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen mensen. De een is gewoon iets
verder in zijn ontwikkeling dan een ander’.
Haar huidige houding tegenover christelijk geloof
Terugkijkend in haar map ziet ze dat ze op de vraag ‘waar slaat God volgens jou op’ op vrijdag heeft
geantwoord: ‘iemand die alle stadia van het leven doorlopen heeft. Maximale geestelijke ontwikkeling’.
Op zondag heeft ze geschreven: ‘nog steeds, hoe ik er eerst over dacht, denk ik; ik weet het allemaal
niet meer zo’. In de tijd na het weekend is deze verwarring weggezakt en heeft ze besloten dat haar
visie op ‘God’, die ze vòòr het weekend had, toch beter is.
‘Ik ben het nog steeds eens met wat ik daarvoor dacht, dat is in principe niets anders geworden.
[...] Ik zat te denken over die kracht, maar daar ben ik het allemaal niet mee eens. Ik moet het
eerst altijd een tijdje laten bezinken voordat ik er iets mee kan. [...] Ik kan het gewoon niet
plaatsen in mijn visie. Nou ben ik niet te eigenwijs om mijn visie te laten varen, maar ik vind de
mijne nog steeds het beste alternatief’.
Ze is er ronduit verontwaardigd over dat broeder Bernardus een antwoord schuldig moest blijven op
Babette’s vraag waarom we niet gewoon bij God gebleven zijn, als we toch op weg zijn naar hem.
Broeder Bernardus’ idee dat we van God komen en ook weer door hem teruggeroepen worden, vindt ze
erg onbevredigend omdat voor haar gevoel een bestaansreden ontbreekt. Ze snapt niet hoe het mogelijk
is dat een monnik als broeder Bernardus geen helder idee heeft over de zin van het bestaan. Voor haar
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ligt de zin immers over de grens van dit leven heen. Die vindt ze wel in haar eigen godsbeeld van de
geest die uit het niets ontstaan is en op weg is naar voltooiing.
‘Ik zie geen bestaansreden, ik zie niet in waarom we hier zijn. Het is leuk dat we er zijn, en we
leren allemaal dingen, maar we doen er uiteindelijk niks mee. We zijn er om later bij God te
komen, want hij heeft ons eventjes weggestuurd om ons later weer terug te halen. Waarom? Ik
zou het de belangrijkste vraag vinden. En dat vond ik heel erg tegenvallen van hem. Kijk, ik had
wel gedacht dat hij er minstens over na had gedacht. Maar zo kwam het niet over. [...] Ik ben
hier tenminste niet voor niks. Anders ben ik hier maar een beetje voor niks. Kijk, als van te
voren al bestemd is wat ik ga doen, want ik heb die kracht of ik heb hem niet, dan had ik er net
zo goed kunnen blijven. Dan zie ik geen bestaansreden. En die vind ik nu wel, omdat ik nu leef
om te groeien. We zijn eigenlijk uit het niets ontstaan en we groeien naar iets volmaakts. En op
het laatst zijn we, denk ik, wel allemaal hetzelfde. Dan worden we net als God’. 86
Ze is lichtelijk verontwaardigd over de manier waarop broeder Bernardus met de bijbel omgaat. Ze is
gewend aan de wijze waarop de gelovigen van haar dorp met de bijbel omgaan. Ze noemt een student
die ze kent die de bijbel letterlijk gelooft omdat je dan het ‘pure geloof’ hebt; andere godsdiensten wijst
hij af. Vanuit dit referentiekader kan ze Broeder Bernardus’ ‘vrije’ interpretaties niet plaatsen.
‘Hij deed ook best wel vaag over die bijbel eigenlijk. Hij deed eigenlijk alsof het niets was. Dat
vond ik ook weer een beetje tegenvallen eigenlijk. Want hij gebruikt hem toch wel elke dag. Hij
zag hem volgens mij ook meer als een soort leidraad. En de oerknal daar geloofde hij ook nog
wel in. Het was allemaal niet zo belangrijk, had ik het idee. En toch gebruikt hij het elke dag
weer. Dat vind ik een beetje vreemd. [...] Ik had niet verwacht dat hij zo vrij zou zijn. Dat heeft
me op zich wel verward, het idee met die kracht en met de bijbel en nog een paar andere dingen.
Alles wat ik vroeger dacht, dat geloofde hij ook allemaal niet. Terwijl die rooms-katholieken bij
ons in het dorp, die geloven het wel allemaal, ze geloven in principe hetzelfde als bij ons in het
dorp’.
Marleens verwarring kan geduid worden als de onverenigbaarheid van de visie van de
dorpelingen met die van de monnik. Ze realiseert zich dat ze er onder meer door de strikte omgang
met de bijbel in haar jeugd zoveel moeite mee heeft als God een persoon genoemd wordt: ‘misschien
komt het ook nog wel gewoon door de bijbel, dat er gewoon allemaal stukken in staan die me nog
steeds niet bevallen’. Toch vindt ze in een bijbelfragment ook een bevestiging voor haar godsbeeld:
‘volgens mij staat er ook zoiets in de bijbel, dat je dan net als God wordt’. Hier vindt ze een integratie
van wat ze vroeger geleerd heeft en wat ze nu gelooft:
‘Dat we uiteindelijk opgaan in hem, in zijn geest zeg maar, maar niet God zoals jullie die zien
en broeder Bernardus. Misschien worden we allemaal gewoon God, dat er mensen zijn die daar
al zijn’.
Ze vertelt ook dat ze bij de hoogmis vragen kreeg rond de symbolen van brood en wijn en de
persoon van Jezus. Ze heeft weliswaar afscheid genomen van het ongeloofwaardige en autoritaire
geloof van haar jeugd, maar binnen dat oude geloof was het wel heel duidelijk wie Jezus was en wat
hij hier op aarde kwam doen. Binnen het geloof waarmee ze nu kennismaakt van God als een
Liefdeskracht is deze duidelijkheid er niet. Waarom heeft die Kracht Jezus dan gestuurd? Gevraagd
naar de zin van hun gebed, zegt ze: dat ze er zelf het nut niet van inziet; het idee van bidden staat haar
net zo tegen als het woordje ‘God’:
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‘Als je bidden bekijkt zoals ik het vroeger heb geleerd, dan bid je tot iets wat je aanhoort. Dat
geloof ik niet. En zoals ik ook geen dingen op kan schrijven, zo zou ik ook niet in mezelf
kunnen gaan praten’.
Ontwikkelingslijn
Wederom blijkt haar betrokkenheid bij godsgeloof uit de verwarring die het weekend teweeg heeft
gebracht omdat ze geconfronteerd is met voorheen onbekende betekenissen van het woord ‘God’ die ze
niet kan rijmen met de letterlijke geloofsvorm van haar jeugd. Wat dit laatste betreft werd al de vrije
bijbelinterpretatie van broeder Bernardus genoemd in tegenstelling tot de letterlijke van haar
dorpsgenoten. Daar komt nu bij dat ze in de war is over wie Jezus heeft gestuurd. In haar oude geloof
was dat duidelijk; nu niet meer. Hetzelfde geldt voor het veranderen van brood en wijn in lichaam en
bloed van Christus; de symbolische betekenissen die tijdens de hoogmis aan brood en wijn worden
gegeven, verwarren haar. Ook is ze in de war over de betekenis van bidden. Vroeger was het duidelijk
dat je tot ‘iets’ bad; tot wie of wat de monniken zich richten is haar onduidelijk. Het blijft voor haar
toch al een raadsel wat de monniken zich onder ‘God’ voorstellen. Ze denkt dat sommige monniken
toch wel in ‘God’ geloven als een ‘persoon’ in de zin van ‘een man op een wolk’.
Deze confrontatie met de betekenissen die de monniken aan ‘God’ geven, leidt er niet toe dat ze
zich deze eigenmaakt. Semiotisch gezegd: er komt geen betekenistransformatie tot stand. Het blijkt dat
de verschuivingen qua plausibiliteit van godsgeloof waarvan tijdens en vlak na het weekend nog sprake
was, naarmate de tijd vordert weer in hun oorspronkelijke staat terugkeren. Zo was ze tijdens het
weekend nog erg geporteerd van de betekenis van ‘God’ als ‘liefdeskracht’. Achteraf gezien denkt ze
dat dat er vooral door kwam dat ze zo weinig tijd had om indrukken te verwerken. Nu vindt ze
‘liefdeskracht’ te ‘vrijblijvend’ (ze kan zich niet voorstellen dat een dergelijk geloof leidt tot de keuze
voor het kloosterleven). Inmiddels is ze weer teruggekeerd tot het geloof in de Voorloper omdat dit
beter past binnen haar levensvisie. Anders dan het idee van God als liefdeskracht, geeft de Voorloper
haar een duidelijke bestaansreden. Dit in tegenstelling tot het godsbeeld van broeder Bernardus, waarbij
een bestaansreden, tot haar grote verbazing, niet aan de orde is.
De negatieve associaties rond ‘God’ van de letterlijke geloofsvorm van haar jeugd blijven
interfereren. Zo brengt ze wat Bernard zegt over het kwaad als afwezigheid van ‘God’ in verband met
geloof in uitverkiezing. Ook heeft ze het gevoel dat ‘God’ onterecht in verband wordt gebracht met
menselijke liefdesrelaties. Het lijkt wel alsof de verwarring waarin Marleen tijdens en vlak na het
weekend verkeerde haar ertoe heeft aangezet om haar houding tegenover godsgeloof duidelijker te
bepalen door het woord ‘God’ uit haar levensvisie te schrappen (het is onaannemelijk dat er ‘iets’ is, ze
heeft een hekel aan het woord, ze keurt godsdienst af).
Verder blijkt de tegenstrijdigheid, die vòòr het weekend al aan de oppervlakte kwam, er een
maand na het weekend niet minder op te zijn geworden. Enerzijds heeft godsgeloof zoals gezien elke
rationele en affectief-attitudinale plausibiliteit verloren. Tegelijkertijd is er sprake van een sterke
volitieve plausibiliteit die blijkt uit niet aflatende betrokkenheid bij christelijk godsgeloof: ze heeft een
zekere gretigheid om te weten wat en waarom gelovigen geloven wat ze geloven en wat de andere
deelnemers van ‘God’ vinden.
d. Een jaar later
Marleens deelname aan het groepsgesprek in de abdij van Tegelen is groot. Ze heeft ook in de
afgelopen tijd veel met anderen over geloof gepraat. Tanja is er verbaasd over dat Marleen zo gericht
is op wat anderen geloven. Fred vraagt haar waarom ze nou net wil weten wat mensen van God
vinden. Tanja had Marleen al eerder in het gesprek gevraagd of ze andersdenkenden kan ‘accepteren’
of dat ze hen ‘iets kwalijk neemt’. Marleen zegt dat ze hen wel kan accepteren, maar niet begrijpen.
Volgens Masha is het ook wel ‘heel lastig’ om te omschrijven wat je gelooft, het is ‘een
gevoelskwestie’. Fred vraagt of ze werkelijk de hoop heeft dat iemand haar ‘begrijpelijkerwijs’ zou
kunnen uitleggen wat hij gelooft, wat Marleen bevestigt. Tanja vraagt wat het haar ‘oplevert’ als ze
weet wat anderen ‘onder godsgeloof verstaan’. Iris kan zich voorstellen dat het ‘een soort
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voldoening’ geeft. Voor Marleen is het belangrijk dat iemands geloof iets ‘over die persoon’ zegt.
Bas vraagt Marleen of ze er genoegen mee zou nemen als iemand een natuurwetenschappelijke
verklaring zou geven voor hoe het leven toevallig is ontstaan. Marleen zegt daarop dat ze graag wil
weten ‘hoe het verder gaat’. Marleen vindt het net zo onbegrijpelijk als mensen zeggen dat ze niets
geloven. Ze vindt het bovendien jammer als ze niet met mensen over geloof kan praten. Ze realiseert
zich dat ze graag anderen wil begrijpen om zichzelf te kunnen begrijpen. Anders gezegd: voor
Marleen is geloofscommunicatie een middel om tot verheldering te komen van haar religieuze
ervaringen.
Het blijft voor haar een raadsel waarom mensen in ‘God’ geloven. Dit gevoel van onbegrip had
ze ook toen ze Taizé87 bezocht. Het verblijf daar heeft veel vragen opgeroepen die in het verlengde
liggen van de vragen die haar een jaar eerder ook al bezighielden. Wat geloven gelovigen? Wat
verstaan ze onder ‘God’? In de gebeden komt het woord ‘God’ geregeld naar voren. Bovendien
vraagt ze zich af wat de symbolen van lichaam en bloed in de eucharistie betekenen. Deze vragen
betrekt ze ook op de monniken in deze abdij.
‘Wat die mensen daar doen, dat vraag ik me nog steeds af. [...] Ik snap echt niet [...] Er zitten
6000 mensen in een kerk die allemaal iets met God willen, of in God geloven. Wat ze daar nou
doen of wat ze nou geloven, dat is me helemaal niet duidelijk. [...] Ik snap die hele God niet.
Als ik hier die liederen ook lees, dan denk ik: waar hebben ze het toch over? Ik kan er echt geen
touw aan vastknopen. En als ik dan aan iemand vraag wat ze onder God verstaan, dan krijg ik
vage antwoorden, waar ik nog steeds niks mee kan. [...] Dat het een kracht is dat in je zit. Ze
schijnen het zelf ook allemaal niet te weten en dan geven ze maar een vaag antwoord. Ik wil
graag een concreet antwoord’.
Naast de verwarring van al deze vragen was ze ook onder de indruk van de volkomen stilte met
duizenden in de kerk. Bovendien vond ze het ‘apart’ om drie kwartier in de rij te staan voor eten en
toch
niet ongeduldig te worden.
e. Ontwikkelingslijn vanaf het begin
Vòòr het weekend kan Marleen het woord ‘God’ nog plaatsten binnen haar eigen bestaansoriëntatie; na
het weekend blijkt dit woord alle plausibiliteit te hebben verloren. Tijdens het weekend leek de
confrontatie met het godsgeloof van de monniken tot enige toename van plausibiliteit te hebben geleid.
Maar de letterlijke geloofsvorm van haar jeugd, met de bijbehorende inmiddels volledig implausibel
geworden betekenissen, blijkt te blijven interfereren. Een jaar later blijkt daar geen verandering in te
zijn gekomen.
Naast deze eenduidige ontwikkeling wat de rationele plausibiliteit van christelijk godsgeloof
betreft, blijkt er sprake te zijn van opvallende tegenstrijdigheden qua affectief-attitudinale en volitieve
plausibiliteit. Vòòr het weekend gaf Marleen al aan dat godsdienst haar fascineert, terwijl ze zich als
ongodsdienstig beschouwt. Deze tegenstrijdigheid met betrekking tot christelijk godsgeloof komt met
name sterk naar voren in haar verwarring bij het evaluatiegesprek als haar letterlijke geloofsvorm botst
met met de wijze waarop de monniken in ‘God’ geloven. Een jaar na het weekend blijkt de
tegenstrijdigheid, waarvan al vòòr het weekend sprake was, te zijn toegenomen: ze wijst christelijk
godsgeloof af en heeft tegelijkertijd een sterk verlangen om te begrijpen wat het inhoudt.
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Taizé is een Bourgondische dorpje in de buurt van Cluny. Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog sticht de
Zwitserse broeder Roger er een gemeenschap die in eerste instantie vooral bestaat uit protestantse broeders. In
de loop van de jaren ‘50 groeit Taizé uit tot een oecumenische broedergemeenschap die steeds meer jongeren
gaat ontvangen. In de zomermaanden en met Pasen verblijven er duizenden jongeren uit allerlei
windstreken.Taizé staat bekend om de liederen waarin korte gebedsteksten of zinnen uit bijbelteksten herhaald
worden en de ‘ontmoetingen waardoor veel jongeren zich aangetrokken voelen’
<http//:www.almac.co.uk/taizé/taize.html>.
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2.2 Fred88
Fred is 23 jaar en studeert rechten en personeelswetenschappen. In zijn e-mail voorafgaande aan het
voorgesprek noemt hij twee redenen om zich aan te melden voor dit abdijweekend: ‘ Ik zou wel meer
van het idee "geloven in God" willen begrijpen’ en ‘het lijkt me leuk om een weekend in een klooster
met monniken door te brengen’. Tijdens het voorgesprek legt hij de nadruk op de tweede reden.
a. Vóór het abdijweekend
Levensloop met betrekking tot christelijk geloof
Fred is in Den Haag geboren, waar hij tot zijn tiende levensjaar heeft gewoond. Daarna is hij met het
gezin naar Noordwijk verhuisd. Zijn ouders, beiden werkzaam in het onderwijs, zijn niet godsdienstig en
hebben hem dan ook niet godsdienstig opgevoed. Zijn moeder vertelde hem in zijn kindertijd wel
bijbelse verhalen. Ook is hij tijdens zijn jeugd in contact gekomen met godsdienst via zijn grootouders
en school, vooral in de vorm van godsdienstige liederen, psalmen en bijbelverhalen. Bij zijn
grootouders werd ook altijd voor het eten gebeden. Zijn grootvader las ‘s middags vaak een stuk uit de
bijbel. Dat vond hij ‘wel leuk’, maar hij kan zich niet meer herinneren waarover het ging. Fred vindt de
bijbel niet ‘bijzonder vergeleken met andere boeken’. Zijn grootvader nam hem ook wel eens ‘s zondags
mee naar de kerk.
Hoewel zijn familie van vaders kant niet godsdienstig is opgevoed, is een broer van zijn vader op
een gegeven moment wel godsdienstig geworden. Deze oom is nog steeds wel godsdienstig, maar veel
minder fanatiek. Fred vermoedt dat zijn voormalig godsdienstig fanatisme voornamelijk voortkwam uit
zijn behoefte om bij een groep te horen, vooral ook omdat hij gehandicapt is.
Op de middelbare school kwam christelijk geloof nauwelijks ter sprake. Op zijn achttiende is hij
naar Tilburg vertrokken om daar Personeelswetenschappen te gaan studeren. Na een tijdje besloot hij om
een tweede studie op te pakken: rechten. Als deel van zijn studie verbleef hij een heel studiejaar in het
buitenland in het kader van de ‘masters’ opleiding ‘European Social Policy’. Deze opleiding besloeg drie
keer drie maanden, telkens in een andere stad. Hij nam deel aan een onderzoek, schreef een scriptie en
had bovendien oog voor de religieuze architectuur.
In Freds huidige bestaan speelt godsdienst geen rol van betekenis; hij schrijft dat hij ‘nooit in
God geloofd’ heeft en ‘dit nu ook niet’ doet. Hij constateert dat godsgeloof hem niets zegt. Hij vindt
het geen probleem dat mensen zoals zijn oma, zijn oom en zijn ex-vriendin in God geloven. Hij
begrijpt dat echter niet omdat hij zelf geen enkele geloofsreden heeft: godsgeloof is onbegrijpelijk;
hij heeft er noch ervaring mee, noch behoefte aan.
‘Ik beschouw God als een fenomeen waar veel andere mensen in geloven. Waarom zij dat
doen begrijp ik niet. [...] Ik weet serieus niet wat geloven inhoudt. Zoiets als: als je nooit bang
bent geweest weet je ook niet wat angst is. Ik ben ook verder helemaal niet spiritueel ingesteld
of zo [...] En dan vind je het ook vreemd dat andere mensen het wel ervaren [...]. Ik zie geen
enkele reden waarom God zou bestaan. Ik zie hem niet, die God. Ik zou geen enkel bewijs
weten dat God bestaat. Ik ervaar hem niet. Ik heb totaal geen voeling met God. [...] Niet dat
dat fenomeen me helemaal niet interesseert, maar ik heb niet de drang iemand van zijn
godsdienst af te helpen; ik bedoel dat moet kunnen als iemand in God gelooft, daar zit ik
verder niet mee’.
Hij steekt de draak met mensen uit de New Age-beweging die beweren dat deze samenleving
behoefte heeft aan spiritualiteit. Hij bespeurt bij zichzelf geen innerlijke behoefte aan geloven, noch
als ethisch fundament voor zijn handelen, noch als zingeving. Hij kan zich voorstellen dat mensen die
Zie voor het volledige dataoverzicht bijlage 8.2 op de website. In het dataoverzicht wordt bij de citaten steeds
verwezen naar de betreffende gespreksprotocollen: bijlagen 1.2.1 (de e-mails), 1.2.2 (het voorgesprek), 1.2.3
(het nagesprek), 3.2 (het groepsgesprek over De diligendo Deo), 4 (het groepsgesprek met broeder Bernardus),
5 (het evaluatiegesprek) en 7 (het groepsgesprek in de abdij van Tegelen, een jaar nadien).
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eenzaam zijn of problemen hebben naar zingeving verlangen, maar bij hem is dat niet zo, misschien
ook wel omdat het hem voor de wind gaat met een succesvolle carrière in het vooruitzicht. Hij houdt
van het leven dat hij leidt.
Omdat hem de ervaringsgrond ontbreekt voor ‘God’, ‘het spirituele’ of ‘het transcendente’,
probeert hij vat te krijgen op het verschijnsel godsdienst door middel van wetenschappelijke
verklaringen. Zo noemt hij de psychologische verklaringen dat godsdienst de behoefte vervult van bij
een groep horen; het verlicht eenzaamheid; het biedt houvast, steun en zingeving omdat je gelooft dat
God altijd dichtbij is. Zijn sociologische verklaring is dat goden zijn bedacht door mensen om macht
te verwerven over hun medemensen o.a. door onverklaarbare verschijnselen als de donder te
verklaren. Ook noemt hij de historische verklaring dat het christendom door haar sterke waarden en
normen, of misschien ook wel toevallig, is uitgegroeid van een kleine sekte tot een wereldgodsdienst.
Het enige geloof in goden waarbij hij zich iets zou kunnen voorstellen is het vereren van
voorvaderen, omdat het daarbij om iets ‘tastbaars’ gaat.
Hij laat duidelijk blijken dat hij bepaalde aspecten van godsdienst afkeurt omdat ze strijdig
zijn met zijn eigen waarden en normen. Daarbij klinkt lichte afkeer door.
Zo legt hij uit dat godsdienst volgens hem zowel gezond als ongezond kan zijn. Wat hij onder
ongezond godsgeloof verstaat, brengt hij in verband met zijn oom die ineens fanatiek werd, zijn
bibliotheek ging zuiveren, de EO de beste omroep ging vinden. Fred heeft er geen goed woord voor
over dat sommige gelovigen, zoals bijvoorbeeld Andreas Knevel van de EO, hun eigen geloof
verabsoluteren. Ook moet hij er niks van hebben als mensen lijden omwille van het geloof. Gezond
geloof vindt Fred dat je een ‘open gezichtsveld’ houdt.
Fred legt ook uit dat godsdienst volgens hem noodzakelijkerwijze tot intolerantie leidt omdat
je volgens hem gelooft ‘met uitsluiting van andere godsdiensten’. Hij maakt een onderscheid tussen
extreme en milde vormen van intolerantie. Extreem noemt hij gelovigen die mensen vermoorden die
een dwaalleer volgen (bijvoorbeeld Hamaz); mild noemt hij gelovigen die het geloof verspreiden,
bijvoorbeeld door bijbels te verkopen.
Godsdienst is volgens Fred ook iets irrationeels; als je je vragen stelt bij wat je gelooft,
geloof je eigenlijk al niet meer. Hij vindt het gevaarlijk dat godsdienst niet beredeneerbaar is omdat
het daardoor gemakkelijk misbruikt kan worden voor politieke doeleinden.
Toch is Freds houding tegenover godsdienst niet louter negatief. Hij heeft waardering voor de
bijdrage van het christendom aan de westerse cultuur (godsdienstige architectuur, christelijke muziek
als Bach’s Matteuspassion en songs van Van Morrisson, literatuur, bijvoorbeeld van Jan Wolkers die
zegt dat ‘bij hem alles is voortgekomen uit zijn frustratie over zijn christelijke opvoeding’).
Bovendien waardeert hij oorspronkelijk christelijke waarden zoals barmhartigheid en
behulpzaamheid die in de westerse cultuur zijn opgenomen.
Ontwikkelingslijn
Godsgeloof heeft in Freds kindertijd feitelijk nooit enige plausibiliteit gehad. Hij heeft geen enkele
reden om te geloven, noch heeft hij er ervaring mee, noch behoefte aan als ethisch fundament of als
zingeving. De enige manier om vat te krijgen op godsgeloof is een observerende benadering van
godsdienst als verschijnsel. Hij kijkt naar godsgeloof vanuit de positie van de buitenstaander. Het is
iets van andere mensen waar hij zelf niets mee heeft. Godsdienst geeft houvast, steun en zingeving; het
verdeelt macht en geeft verklaringen. Toch is het ook niet zo dat godsdienst Fred helemaal koud laat.
Op affectief-attitudinaal vlak is godsgeloof zowel implausibel als plausibel.
Bij het eerste gaat het om de negatieve gevoelens die doorklinken in zijn afkeuren van
godsdienstig fanatisme en absolutisme, de geslotenheid en intolerantie van godsdienstige
gemeenschappen alsook reguleringen die voortkomen uit letterlijk geloof. Bij het tweede gaat het om
zijn waardering van christelijk cultuurgoed.
Ook is er sprake van een lichte mate van volitieve plausibiliteit: hij is op een wetenschappelijke wijze nieuwsgierig wat godsgeloof betreft.
b. Tijdens het abdijweekend
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Het gesprek over De diligendo Deo
Bij het gesprek over De diligendo Deo maakt Fred op verschillende fronten bezwaren tegen wat bij
de uitleg van de tekstfragmenten naar voren is gekomen.
Bij zijn eerste bezwaar gaat het om een intellectueel theodicee-vraagstuk: hoe valt het beeld
van God als Liefde te rijmen met het lijden en het kwaad in de wereld? Is het niet zo dat het kwaad
noodzakelijkerwijs een deel van God moet zijn? In Freds bezwaren klinkt een gevoel van agitatie
mee; uit de stelligheid waarmee Fred dit bezwaar naar voren brengt, spreekt ook dat Fred eist dat
beweringen consistent en plausibel zijn.
De andere bezwaren die hij naar voren brengt, hebben ermee te maken dat hij niet uit de
voeten kan met wat er, naar aanleiding van Bernards via affectiva, is gezegd over het transformeren
van (ik-gerichte) begeerte tot onvoorwaardelijke liefde. Bernards stelling dat de weg van de begeerte
dood loopt, staat lijnrecht tegenover Freds waardensysteem waarbij zijn uitzicht op een succesvolle
carrière centraal staat. Ook wat liefdesrelaties betreft, is Fred het er niet mee eens dat echte liefde
voortkomt uit het onthechten aan je eigen begeerte. Het lijkt hem weliswaar veiliger en verstandiger
om niet totaal afhankelijk te zijn van je liefdespartner, maar hij huldigt de romantische visie dat het
‘de hoogste vorm van liefde’ is dat je zo afhankelijk van de ander bent geworden dat je zelfmoord
pleegt als deze wegvalt. Dit is iets waarnaar hij verlangt; Fred noemt zichzelf in dit verband
‘sentimenteel’, wat, naar zijn eigen zeggen, een contrast vormt met zijn rationele ingesteldheid en de
‘harde’ manier waarop hij zich voordoet.
Anders gezegd: Bernardus stippelt een weg uit om steeds minder afhankelijk te worden van je
eigen behoefte om zodoende zuiverder te beminnen (hoe groter de eigen behoefte, hoe minder zuiver de
liefde), terwijl Fred juist de afhankelijkheid ziet als een toonbeeld van ware liefde (hoe groter de
afhankelijkheid, hoe groter de liefde). Ook hier klinkt een gevoel van agitatie door: Bernards idee van
wat liefde is, klopt voor Freds gevoel niet.
Hij trekt de lijn van zijn bezwaar door naar de monniken door te stellen dat hij is ervan
overtuigd is dat zij hun liefdesrelatie met God als totaal afhankelijk ervaren. Bovendien vindt hij dat
je de godsliefde van de monniken niet kan vergelijken met liefdesrelaties tussen mensen. Ook hier
gaat het om overtuigingen die volgens Fred niet kloppen.
Feitelijk blijkt uit het voorafgaande dat Fred geen affiniteit heeft met het spirituele
perspectief op liefde zoals dat gangbaar is in de christelijke traditie (i.e. als God Liefde is, is
beminnen, in welke vorm dan ook, ‘in God beminnen’). Aan het einde van het gesprek maakt Fred de
opmerking: ‘ik heb niks met spiritualiteit, maar misschien komt dat nog, kan toch?’. Ondanks wat hij
in het voorgesprek al zei over het feit dat hij zich als ‘niet spiritueel ingesteld’ beschouwt, houdt hij
het perspectief open.
Het gesprek met broeder Bernardus
Bij het gesprek met de monnik komt Fred terug op de theodicee-vraag: ‘kan het zo zijn dat er een
werkelijkheid is ergens waar het licht niet doorheen schijnt, waar echt iets vreselijks is gebeurd’?
Broeder Bernardus noemt dit ‘een mooie definitie van het kwaad’; hij legt uit dat het christelijke
beeld van God als Liefde het kwaad niet ontkent, maar beschouwt als de ‘afwezigheid van Liefde’.
God laat de mens de vrijheid om die liefde toe te laten of niet.
Later stelt Fred een tweede vraag die uit het gesprek over De diligendo Deo naar voren is
gekomen: de verhouding tussen ‘God in mij’ en ‘God buiten mij’. De monnik legt uit dat God overal
is, ‘heel die werkelijkheid spreekt van God’; om toch een vast punt te hebben waar je je op kan
richten, visualiseert hij God in zichzelf of als Persoon of als Jezus Christus. Als Fred vraagt of God al
dan niet een ‘persoon’ is, antwoordt broeder Bernardus dat je niet bang hoeft te zijn om het
‘persoonsbegrip’ te gebruiken, als je je maar realiseert dat God geen man op een wolk is.
Freds derde vraag die uit het gesprek over De diligendo Deo is voortgekomen gaat over de
analogie tussen de liefdesrelatie tussen de monniken en God en menselijke liefdesrelaties. Broeder
Bernardus legt uit dat deze analogie in de spiritualiteit van de cisterciënzerorde heel belangrijk is;
Bernard van Clairvaux noemde de gemeenschap van de monniken immers ‘de school van de liefde’.
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Fred concludeert daaruit: ‘U zegt dus dat uw liefde voor uw medebroeders soortgelijk is aan uw
liefde voor God’.
Fred gaat ook in op een ander aspect van de godsrelatie van de monniken: hun
afhankelijkheid van God. Broeder Bernardus maakt een onderscheid tussen positieve en negatieve
afhankelijkheid. Bij negatieve afhankelijkheid tussen mensen kan de ander ‘de deur niet meer uit’; bij
negatieve afhankelijkheid van het leven met God raakt een monnik ‘hopeloos in de war’ als een keer
een gebedsdienst uitvalt. Daarnaast bestaat er echter volgens de monnik ‘afhankelijkheid in een
wederzijdse relatie’; hij ervaart zijn liefdesrelatie met God als een dergelijke ‘gelijke verhouding’.
Broeder Bernardus neemt in zijn antwoord op Freds vragen feitelijk alle bezwaren weg die
uit het lezen van de tekst zijn voortgekomen. Er lijkt geen sprake van de agitatie die bij het vorige
gesprek doorklonk rond de implausibiliteit van wat rond de tekst ter sprake kwam.
Een laatste vraag die Fred stelt heeft betrekking op de ‘strikte hiërarchie in de kerk’; Fred
vraagt zich af of de monnik wel eens ‘last of problemen mee gehad heeft’ met ‘bepaalde officiële
standpunten van de Paus of de kerk’. Broeder Bernardus zegt dat hij hiërarchie ‘noodzakelijk’ vindt
‘in de kerk’ omdat iemand ‘de leiding moet hebben’.
Het evaluatiegesprek
In zijn terugblik bij het evaluatiegesprek de volgende ochtend blijkt dat Freds gevoelens met
betrekking tot het weekend tegenstrijdig zijn. Deze tegenstrijdige gevoelens liggen ten grondslag aan
zijn ambivalente houding tegenover het leven van de monniken.
Enerzijds waardeert hij het kloosterleven: het verblijf in de abdij was ‘erg leuk’ en
‘waardevol’, het zal hem bijblijven. Anderzijds keurt hij de levenskeuze van de monniken af. Vòòr
het weekend sprak hij er al over dat de monniken voor zijn gevoel ‘een normaal leven opofferen’. Nu
veroordeelt hij deze levenswijze omdat hij het opofferen van autonomie gevaarlijk vindt. Hij gelooft
niet dat mensen werkelijk in vrijheid voor een dergelijk leven kiezen. Wat dit betreft trekt hij één lijn
met sekteleden die denken dat ze in vrijheid voor suïcide kiezen. De gevoelens die hierbij doorklinken
kunnen bestempeld worden als agitatie en verontwaardiging.
Ook is hij enerzijds door dit weekend meer gaan begrijpen over sociale mechanismen van
religieuze gemeenschappen. Hij vergelijkt de religieuze gemeenschap van de monniken met totalitaire
regimes van sekten. Net als bij een sekte is bij een klooster als dit het gezamelijk geloof in iets de basis
(‘dat het ontzettend sterke krachten losmaakt [...] als mensen dat maar hard genoeg geloven en daar
riten aan verbinden en zo’). Anderzijds begrijpt hij nu ook dat ‘de gemeenschap met de broeders en de
gemeenschap met God’ voor hen samenvalt. Bovendien verstaat hij nu ook dat deze gemeenschap
emoties teweeg brengt. Dit laatste heeft hij zelf ervaren tijdens de hoogmis op zondagochtend. Hij
werd toen emotioneel geraakt doordat hij zich voor even opgenomen voelde in de gemeenschap van
de monniken. Dit gold met name voor wat de eerder die ochtend ingeklede monnik (broeder
Christian) tijdens zijn preek zei over het klooster als gemeenschap (‘dat je pas echt in je waarde bent
zodra je deel uitmaakt van de gemeenschap’). Fred noemt dit ‘heel herkenbaar’. Hoewel het woord
‘God’ hem niets zegt, voelt hij wel de verbondenheid die de monniken ermee associëren.
Deze tegenstrijdige gevoelens culmineren tijdens de hoogmis; net als bij het luisteren naar het
Wilhelmus bij sportevenementen is er naast positieve geraaktheid ook afkeer:
‘Op zich heb ik verstandelijk best een afkeer van nationalisme en eigenlijk zou ik ook niks
willen voelen. Maar ik moet toegeven, dan ben ik een beetje geëmotioneerd. Dat komt
natuurlijk omdat je lid uitmaakt van die natie. Zo is het natuurlijk met allerlei andere
gemeenschappen waar je deel van uitmaakt. En dat heb je ook een beetje in die kerk, hoewel
het woord ‘God’ mij niks zegt. Maar omdat je deel uitmaakt van die gemeenschap die zich op
dat moment in die kerk bevindt en ook een beetje, heel zijdelings, met die gemeenschap van die
monniken, brengt dat toch een soort emotie teweeg’.
Fred begrijpt niet alleen dat de monniken God beleven in hun onderlinge verbondenheid
(buitenperspectief), hij heeft deze verbondenheid ook zelf beleefd (binnenperspectief). Hij vergelijkt

45
dit gevoel met de verbondenheid die hij heeft ervaren in de groep. Wat hem met name heeft geraakt is
dat hij met mensen kon praten over dingen waar hij normaal niet over praat.
Ontwikkelingslijn
Tijdens het weekend begint Fred met een puur rationele benadering van godsgeloof vanuit de positie
van de buitenstaander (hoe kan God gerijmd worden met lijden?, waarom zou je begeerte moeten
transformeren tot onvoorwaardelijke liefde?, is God binnen of buiten?, is God een persoon?). Bij het
evaluatiegesprek blijken er op affectief-attitudinaal vlak verschuivingen te zijn opgetreden wat de
plausibiliteit van godsgeloof betreft. Deze hebben zowel het karakter van toename als van verlies.
Verlies: de afkeer van godsgeloof is in de loop van het weekend versterkt. Bij het
evaluatiegesprek vergelijkt hij de keuze van de monniken voor een godgewijd leven al met de keuze
van sekteleden voor collectieve zelfmoord.
Toename: tegelijkertijd zijn door het weekend ook positieve gevoelens rond ‘God’ sterker aan
het licht gekomen. In eerste instantie - bij het gesprek over De diligendo Deo - kon Fred geen enkel
begrip opbrengen voor de analogie tussen godsliefde en menselijke liefde. De voorbeelden die bij de
uitleg werden gegeven over afhankelijkheid en onafhankelijkheid in seksuele relaties, werkten voor
Fred verwarrend omdat zijn eigen romantische visie op seksuele relaties haaks staat op de spirituele
visie op liefde van Bernard. Nadat broeder Bernardus het belang van de analogie voor de spiritualiteit
van de cisterciënzerorde had bevestigd, ging Fred bij de beleving van de onderlinge verbondenheid bij
de hoogmis ook op affectief gebied verstaan wat de monniken bedoelen als ze zeggen dat ze God
ervaren in de gemeenschap. Anders gezegd: de confrontatie met de niet-letterlijke betekenis van ‘God’
van de monniken heeft bij Fred niet alleen geleid tot meer begrip vanuit de positie van de
buitenstaander, maar ook tot een aanzet voor betekenistransformatie van het woord ‘God’. Nu ontdekt
en ervaart hij dat wat door de monniken met ‘God’ wordt aangeduid, aanwezig is in de gemeenschap.
c. Een maand later
Algemene indrukken
Fred kijkt met gemengde gevoelens op het weekend terug. Enerzijds heeft Fred als ‘tweede generatie
afhaker’ geen last van negatieve ervaringen op geloofsgebied zoals zoveel ‘eerste generatie afhakers’
(cf. Marleen) waardoor hij godsdienst met een zekere openheid benadert. Hij vond het prettig om het
weekend meegemaakt te hebben: het verblijf in het klooster vond hij een indrukwekkende en bijzondere
ervaring, het gesprek met de monnik was leerzaam en interessant, de preek bij de hoogmis op zondag
was ‘enigszins mooi’ en de groep was ‘leuk’ (met name het gesprek over De diligendo Deo vond hij
bijzonder omdat iedereen zo open was).
Het leven van de monniken
Hij waardeert het kloosterleven, met name gemeenschapsleven heeft indruk op hem gemaakt omdat dat
de levenskeuze van de monniken zo radicaal afwijkt van de zijne. Hij is ook gaan begrijpen waarom het
leven in gemeenschap voor de monniken de belangrijkste reden is voor hun levenskeuze.
Anderzijds wordt hij sterk negatief geraakt op momenten dat de leefwijze van de monniken haaks blijkt
te staan op de waarden van zijn eigen levensoriëntatie; hij reageert geagiteerd en verontwaardigd. Op
deze momenten zijn de grenzen van zijn openheid, ruimdenkendheid en verdraagzaamheid feitelijk
bereikt. Net als bij het evaluatiegesprek diskwalificeert hij het leven van de monniken vanuit de waarde
die hij zelf hecht aan autonomie. Zo stelt Fred dat een kloostergemeenschap alleen verschilt van een
sekte doordat deze door de geschiedenis maatschappelijk geaccepteerd is. Wat hem met name
tegenstaat is dat de monniken hun individualiteit opofferen aan de gemeenschap. Dat de zwarte kap het
gezicht van de monnik verbergt, vindt hij een verschrikking; uniformiteit in gedrag en kleding neemt
elke verscheidenheid weg.
Hij is niet ‘positiever over de monniken gaan denken’. Wat zijn gevoelens bij de hoogmis betreft
(de enige dienst die hij niet ‘onplezierig’ vond), herhaalt hij het voorbeeld van het gelijktijdig positief
geraakt worden en afkeer voelen bij het luisteren naar het Wilhelmus. Nu gebruikt hij een extreem
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voorbeeld: een toespraak van Hitler maakt indruk op hem, maar dat wil niet wil zeggen dat hij de
inhoud ervan mooi vindt. Hij zegt dat zijn standpunten door het weekend extremer zijn geworden
omdat hij nu beter weet waarover hij het heeft. Vòòr het weekend vergeleek hij de levenskeuze van een
monnik vòòr het weekend nog met een kunstenaar die op een onbewoond eiland gaat wonen om zich
geheel aan zijn kunst te kunnen wijden; nu noemt hij als de belangrijkste motivatie voor kloosterleven
het vluchten uit de maatschappij. Fred vindt een dergelijk leven dan ook ‘niet iets goeds’, maar vanuit
de waarde die hij toekent aan verdraagzaamheid kan hij de monniken niet het recht ontzeggen om
voor kloosterleven te kiezen.
Fred heeft ook vragen bij het nut van een dergelijk leven. Hij heeft tegenstrijdige informatie
ontvangen over hoe de monniken denken over bidden. Uit een folder heeft hij begrepen dat men ervan
uitgaat dat het gebed een invloed uitoefent op de wereld. Dit is voor hem de enige manier waarop hij
aan gebed een zin kan verlenen. Van broeder Bernardus heeft hij echter bijvoorbeeld gehoord dat hun
gebed aan de vooravond van de golfoorlog niet de pretentie had om het uitbreken van de oorlog te
voorkomen, maar wel een positieve uitwerking had op de gemeenschap. Net als bij het voorbeeld dat de
monnik gaf van de ongelovige vrachtwagenchauffeur die ontroerd was toen hij ‘s ochtends licht zag
branden in de abdij, is Fred hier verontwaardigd over. Hij vindt het ‘treurig’ als de monniken hun leven
‘opofferen’ om te bidden als het rendement ervan beperkt blijft tot dit soort zaken. Ook noemt Fred het
‘echt onzin’ dat de monniken een maatschappelijk belang toekennen aan de retraites die ze aanbieden;
voor Freds gevoel hadden ze dan net zo goed ‘een mooie herberg op de Veluwe’ kunnen beginnen.
God als liefde in De diligendo Deo
Wat Fred over het gesprek over De diligendo Deo vertelt, is voor het grootste deel een herhaling van
wat hij tijdens het weekend al vertelde. Op literair vlak is hij waarderend over de tekst (‘aardig
opgeschreven’, het onderwerp heeft ‘eeuwigheidswaarde’), maar persoonlijk voelt hij er zich niet door
aangesproken. Zoals eerder gezien was hij bevreemd door Bernards stelling dat de weg van de
menselijke begeerte doodloopt.
Uit zijn zeer heldere reconstructie van de tekst blijkt dat hij de fasering van de vier graden van
liefde heeft begrepen; hij heeft echter geen duidelijk beeld gekregen van hoe Bernard over ‘God’ denkt.
‘Er zijn een aantal stappen in liefde, een soort hiërarchische trap, schematisch. Ik weet het nog
wel ongeveer die stappen. Dat je eerst je eigen behoeften moet erkennen. Wat belangrijk is. Dat
je eerst die moet nastreven. Dat je pas als je je eigen behoeften een beetje hebt nagestreefd en
ook herkent, er achter komt dat je eigenlijk altijd meer wilt; dat die behoeften nooit bevredigd
kunnen worden. Dat is dan een fase dat je dat herkent. En dat je daarna tot een andere vorm van
liefde komt. Niet zozeer gebaseerd op je eigen behoeften, maar op juist respect en liefde voor de
ander. En dat leidt tot een liefde voor de ander. [...] Ik kan me niet meer goed herinneren hoe er
in die tekst over God werd gesproken. Behalve dan in die liefde voor God. Hij benadert God als
iemand waarvan je heel veel moet gaan houden om die ander. Om God. Ik heb daar niet echt een
mening over’.
Uit Freds antwoord op mijn vraag of hij overeenkomsten ziet tussen de tekst en wat broeder
Bernardus zei, blijkt dat de analogie met menselijke liefdesrelaties Fred in verwarring heeft gebracht.
In de uitleg werd een onderscheid gemaakt tussen afhankelijkheid van de ander en overgave aan de
ander. De stelling was dat afhankelijkheid voortkomt uit begeerte, terwijl ‘begeerte omgevormd tot
onvoorwaardelijke liefde’ leidt tot overgave aan de ander.
‘Misschien overgave. In de tekst is liefde toch overgave aan de ander, om die ander. En dat
herkende ik toch wel dat hij dat met God had en zijn medebroeders. [...] Het is natuurlijk wel
een kwestie van definitie, heb ik wel het idee ook. Liefdevolle overgave aan de ander kan ik nog
steeds niet in overeenstemming brengen met onafhankelijkheid van de ander. Kijk, als je
iemand anders begeert om je eigen behoeften te bevredigen, dan ben je in zekere zin wel
onafhankelijk van die ander, als je gewoon wegloopt. Maar liefdevolle overgave betekent
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volledige overgave. En dat betekent volgens mij juist dat je heel erg afhankelijk wordt van die
ander. Dat werd ook wel bevestigd toen ik aan broeder Bernardus vroeg ‘kan je je een leven
zonder God voorstellen’? En dat kon hij zich niet voorstellen. En dat begrijp ik wel. Maar dan
kun je dus niet zeggen dat hij onafhankelijk is van God. Hij kan niet buiten God’.
Huidige houding tegenover christelijk geloof
Fred is door deelname aan het weekend, naar eigen zeggen, niet anders over godsdienst gaan denken.
Hij is wel beter gaan begrijpen hoe gelovigen God beleven. Door wat broeder Bernardus vertelde over
het beminnen van zijn medebroeders en het visualiseren van Christus bij het gebed, is godsgeloof
‘tastbaarder’ geworden. Het perspectief blijft echter dat van een buitenstander: hij heeft zelf nog steeds
geen eigen ideeën over God.
‘Als een godsdienstige mij uitlegt hoe hij God beleeft, hoe hij God ziet, dan kan ik me daar wat
meer bij voorstellen inderdaad als hij zegt dat God tot hem komt via zijn medemensen. Meer
dan als hij zegt “het is ergens boven”. Maar ik zelf heb niet dat gevoel, dat God tot mij komt via
m’n medemensen, want ik ben gewoon niet godsdienstig. God komt niet tot mij’.
Hij denkt dat je alleen aan een geloofsgemeenschap deel kan nemen als je in God gelooft: ‘ik ben
gewoon niet godsdienstig. Ik geloof gewoon niet in God’. Er is ook geen verandering gekomen in wat
hij aan het begin en aan het einde van het weekend heeft opgeschreven over zijn godsbeeld: ‘Er is niets
veranderd, ik heb gewoon geen idee waar God op slaat’. Zoals hij dat ook deed in het voorgesprek kan
hij hoogstens proberen om met een wetenschappelijke benadering vat te krijgen op godservaring. Hij
kan zich voorstellen dat spirituele ervaringen wetenschappelijk verklaard kunnen worden (verschuiving
in hormoonevenwichten, aanmaak van bepaalde neurotransmitters).
Ook de humor waarmee hij in dit nagesprek het verschijnsel spiritualiteit benadert, roept
herinneringen op aan hoe hij in het voorgesprek over godsdienst sprak. Misschien is hij wel spiritueel
zonder het zelf te weten? Of misschien is met spiritualiteit bezig zijn inderdaad wel een excuus om niet
godsdienstig te hoeven zijn? Feit is in elk geval dat Fred in zijn zelfbeleving geen behoefte heeft aan
spiritualiteit, al zegt hij dat het ‘arrogant’ zou zijn om te beweren dat hij er nooit behoefte aan zou
kunnen krijgen. Hij kan niet uitsluiten dat hij ooit nog godsdienstig wordt. Hij beschouwt zichzelf als
iemand die zijn zaakjes nu goed voor elkaar heeft en uitzicht heeft op een florissante toekomst. Het is
goed mogelijk dat hij op anderen (zoals Joris) wat oppervlakkig overkomt omdat hij ‘een beetje een air’
heeft, ‘uit het Westen komt’ en rechten studeert. Dat beeld dat anderen wellicht van hem hebben, stoort
hem niet erg omdat hij van zichzelf weet dat hij boeken leest, een brede belangstelling heeft en een
goede algemene ontwikkeling. Kortom: hij vindt van zichzelf dat hij, ook in emotioneel opzicht,
diepgang heeft, wat niet hetzelfde is als ‘spiritueel zijn’ (cf. W F. Hermans).
Fred realiseert zich dat hij tot nu toe in zijn leven nog geen ‘bewuste keuzen’ heeft hoeven te
maken. Omdat hij zo gemakkelijk studeert, is eigenlijk alles van een leien dakje gegaan. Dat hij nog
nooit echt een bewuste keuze heeft gemaakt ervaart hij ‘niet echt als een gemis’, omdat hij weet dat er
beslist zo’n keuzemoment zal komen (bijvoorbeeld het opvoeden van een kind).
Ontwikkelingslijn
Door het weekend heeft Fred meer begrip gekregen voor het godsgeloof van anderen in de zin dat hij is
gaan begrijpen dat ‘God’ voor gelovigen niet iets abstracts is - zoals hij altijd had gedacht - maar
concreet aanwezig is in de relatie met de medemens en in religieuze beelden als Jezus aan het kruis.
Deze verandering heeft echter niet geleid tot vergroting van de rationele plausibiliteit van godsgeloof
voor hemzelf. Hij heeft nog steeds geen idee waar ‘God’ op slaat, het enige middel dat hij ter
beschikking heeft om iets van religieuze ervaring te begrijpen is de exacte wetenschap (cf. wat hij zegt
over hormoonevenwichten en neurotransmitters). Fred is, net als W.F. Hermans, iemand die wel
diepgang heeft (boeken leest, algemeen ontwikkeld is, tot emotionele binding in staat is), maar hij is
niet ‘spiritueel ingesteld’.
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Tegelijkertijd is er sprake van een merkwaardige tegenstrijdigheid die hij bij het
evaluatiegesprek al noemde met betrekking tot zijn ervaring van verbondenheid tijdens de hoogmis.
Deze tegenstrijdigheid valt te typeren als een botsing van zijn positieve gevoel van verbondenheid met
negatieve cognities en affecties. Wat dit laatste betreft gebruikt hij het extreme voorbeeld van de
toespraak van Hitler om uit te leggen dat zijn onder de indruk zijn van het kloosterleven niet iets
positiefs is. Door het weekend is hij gesterkt in de overtuiging dat het sociale mechanisme dat
religieuze gemeenschappen stuurt gevaarlijk is: het zet mensen aan tot het opofferen van individualiteit
en autonomie vanuit een gezamenlijk geloof in (in dit geval) ‘God’.
d. Een jaar later
In vergelijk met wat hij bij het gesprek van een maand na het weekend zei, valt op dat de positieve
gevoelens nu de overhand hebben. Fred formuleert nu duidelijker wat hij eraan waardeert: een verblijf
in een klooster ‘verbreedt’ zijn ‘horizon’ omdat het kloosterleven zo anders is dan het jachtige leven
dat hij zelf leidt. Hij zou best één keer per jaar een weekend in een klooster willen doorbrengen.
Bovendien is het afkeuren veel milder dan een jaar geleden. Wat hij zegt is dat een dergelijke manier
van gemeenschapsleven volgens hem niet meer van deze tijd is omdat het ‘regime’ veel te ‘strak’ is.
Misschien ontwikkelt zich wel een eigentijds ‘equivalent’ van kloosterleven, maar ‘dit soort
communes’ hebben volgens hem hun tijd gehad.
Freds houding tegenover godsgeloof blijft dat van een buitenstaander. ‘God’ is een concept dat
je als niet-gelovige niet kan begrijpen. Hij is het afgelopen jaar niet meer met ‘God’ bezig geweest en
hij heeft, in tegenstelling tot Marleen, die aangeeft dat ze graag van mensen wil weten wat ze geloven
en hoe ze over God denken, niet de behoefte om te weten wat iemand gelooft.
Fred zegt dat hij nog wel heeft nagedacht over de tekst van Bernard van Clairvaux. Hij
realiseert zich dat Bernard dit als een eerste stap ziet in het proces van het beminnen van God. Voor
hemzelf is het echter een puur menselijke aangelegenheid die hij wederom vanuit een
buitenperspectief bij anderen waarneemt. Tijdens het abdijweekend kon hij zich daar niet veel bij
voorstellen, maar bij zijn nieuwe werk heeft hij gezien dat je eerst van jezelf moet houden voordat je
van een ander kan houden. Bij zichzelf ervaart hij dat niet als een ‘probleem’ omdat hij van zichzelf
houdt, maar bij anderen heeft hij gezien dat ze het daar wel moeilijk mee hebben.
e. Ontwikkelingslijn vanaf het begin
Fred heeft door het weekend weliswaar meer begrip gekregen voor het godsgeloof van anderen, maar
voor hemzelf is godsgeloof er in rationele zin niet plausibeler op geworden. Er is evenmin sprake van
toename van plausibiliteit van godsgeloof op volitief vlak: hij heeft niet de behoefte om begrijpen wat
mensen bezielt om in God te geloven. . Hij ziet meer heil in zijn eigen bestaansoriëntatie, waarin
godsgeloof geen rol speelt. Na een jaar is godsgeloof voor Fred zelf nog net zo rationeel implausibel als
bij het voorgesprek.
Qua affectief-attitudinale plausibiliteit is er sprake van tegenstrijdigheid. Vòòr het weekend
bleek al dat Fred godsdienst enerzijds in cultureel opzicht waardeert, terwijl hij anderzijds afkerig staat
tegenover extreme vormen ervan. Zijn afkerige houding tegenover godsdienst komt terug als hij het
sociale mechanisme achter religieuze gemeenschappen hekelt. Anderzijds is hij onder de indruk van de
ervaring van de onderlinge gemeenschap die de monniken in verband brengen met ‘God’. Een jaar later
is er nog steeds sprake van tegenstrijdigheid op dit vlak. Freds afkeuring van een godgewijd leven die
tot uiting komt in zijn afkeer van het sociale mechanisme (‘te strak regime’) gaat gepaard met het
waarderen van het kloosterleven vanwege de afwisseling en de rust.
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2.3 Iris89
Iris is een 22-jarige studente letteren. Over haar motivatie om aan het abdijweekend deel te nemen,
schrijft ze in haar e-mail dat ze alles aangrijpt om zichzelf en het bestaan te begrijpen. Het
abdijweekend ziet ze als ‘een reserve’ voor als ze zich ‘echt’ in geloof gaat ‘verdiepen’. Ze stelt
diepgaande gesprekken op prijs en dat is wat ze van het weekend verwacht. Het lijkt haar leuk om
met andere studenten over geloof te praten.
a. Vóór het abdijweekend
Levensloop met betrekking tot christelijk geloof
Ze is opgegroeid in een Noord-Brabants dorp; de opvoeding van haar kindertijd noemt ze ‘standaard
katholiek’. Haar ouders hebben nauwelijks een rol gespeeld als het om geloofsopvoeding gaat. Ze
hebben haar weliswaar laten dopen, maar thuis kwam geloof niet expliciet ter sprake. Dat haar ouders
Iris naar een katholieke basisschool lieten gaan, was een kwestie van gemak (de school was dichtbij),
niet van een bewuste keuze.
Haar ouders hebben zich beiden op een gegeven moment afgekeerd van het streng katholieke
geloof van hun jeugd. Haar vader (beleggingsadviseur) zag af van het priesterschap dat voor hem
voorzien was en nam steeds meer afstand van het geloof. Haar moeder (onderwijzeres) had een hekel aan
de nonnen op haar lagere school 90. Bij haar speelt volgens Iris nostalgie een grote rol: ze hangt aan
katholieke gebruiken en kan het niet uitstaan dat haar leerlingen bijvoorbeeld de betekenis van het
paasfeest niet meer weten. Ondanks de grapjes die ze tijdens Iris’ jeugd maakten over hun katholieke
opvoeding (bijvoorbeeld dat ze altijd iets moesten verzinnen bij de biecht), vermoedt Iris dat haar ouders
onder het opgelegde en verplichtende karakter van het katholieke geloof van hun opvoeding geleden
hebben.
Iris noemt haar basisschool vrij ouderwets. Er werd drie keer per dag gebeden. Bij de
voorbereiding op de eerste communie werd er het een en ander uitgelegd over het leven van Jezus.
Bovendien leerde ze liedjes uit haar hoofd (waarvan ze zich herinnert dat ze die luid op straat zong) en
kreeg ze zoals gebruikelijk een kinderbijbel cadeau91. Hoewel haar ouders dit niet stimuleerden, vond ze
het leuk om bijbelverhalen te lezen. Enerzijds zegt ze dat ze verhalen als dat over de schepping nooit
letterlijk heeft opgevat omdat ze in de kinderbijbel werden voorgesteld als verhaaltjes die mensen aan
elkaar vertelden waarin het ging om de moraal ervan (ze is dan ook geschokt als ze er later achterkomt
dat sommige mensen dergelijke verhalen letterlijk nemen). Anderzijds wilde ze als kind ook wel graag
geloven in de bovennatuurlijke verschijnselen die erin voorkwamen, maar haar kritisch verstand stelde
grenzen aan wat ze kon geloven (‘het zou heel mooi zijn als het waar was, maar het zal wel niet. Ik moet
het wel bewezen hebben’). Na de eerste communie denkt ze veel na over wat ze wel en niet kan geloven.
Zo vertelt ze dat ze niet kon geloven in de schepping, terwijl ze wel kon geloven in dingen die Jezus deed
als over water lopen of verrijzen uit de dood.
Het godsbeeld van haar jeugd is doortrokken van eenzelfde tegenstelling. Enerzijds beseft ze als
kind dat ‘God’ een literair personage is, niet iemand die ‘echt bestaat’ en kan ze zich niet herinneren ooit
in het bestaan van God geloofd te hebben. Anderzijds was ze als kind soms wel eens bang voor God en
wilde ze graag geloven in de God van de verhaaltjes (ze denkt daarbij aan ‘de vader van Jezus’).
Ten tijde van haar vormsel wordt haar kritische houding tegenover katholiek geloof nog sterker
en neemt ze er afstand van:
Zie voor het volledige dataoverzicht bijlage 8.3 op de website. In het dataoverzicht wordt bij de citaten steeds
verwezen naar de betreffende gespreksprotocollen: bijlagen 1.3.1 (de e-mails), 1.3.2 (het voorgesprek), 1.3.3
(het nagesprek), 3.2 (het groepsgesprek over De diligendo Deo), 4 (het groepsgesprek met broeder Bernardus),
5 (het evaluatiegesprek) en 7 (het groepsgesprek in de abdij van Tegelen, een jaar nadien).
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Bij het nagesprek vertelt Iris dat ze haar moeder na het weekend heeft geplaagd met het idee dat ze het
klooster in wilde gaan. Uit haar moeders reactie (ze was zich ‘doodgeschrokken’) kon Iris afleiden dat haar
moeder onder het regime van de ‘nonnen’ heeft geleden.
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Ze herinnert zich niet meer of ze die van haar ouders of van school heeft gekregen.
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‘Als klein kind neem je dingen toch sneller aan en ben je veel minder kritisch. Met twaalf was
ik ontzettend kritisch om de een of ander reden, begin van de puberteit of zo. Toen heb ik me
inderdaad wel heel erg verzet tegen al die onzin, maar uiteindelijk heb ik toch maar
meegedaan’.
Na haar vormsel heeft ze een periode dat ze meer van het geloof wil afweten en neemt ze zich voor om
geregeld naar de kerk te gaan. Dit voornemen sneuvelt echter.
In de tijd dat ze de (katholieke) middelbare school bezoekt, is ze aanvankelijk niet meer bezig met
geloof en kerk (‘omdat je als brugklasser heel andere dingen aan je hoofd hebt’). Haar visie op
christelijk geloof verandert grondig als het vak ‘godsdienst’ in de tweede klas ‘levensbeschouwing’
gaat heten. Ze realiseert zich dan dat je levensvisie een kwestie van eigen keuze is. Als gevolg
hiervan gaat ze zich oriënteren op andere levensbeschouwingen. Ze is vooral geïnteresseerd in hun
antwoorden op fundamentele levensvragen als ‘waarom leven wij’. Het overwegen van alternatieven
als reïncarnatiegeloof brengt ook met zich mee dat haar distantie ten opzichte van katholiek geloof
vergroot.
Rond haar vijftiende wordt deze afstand nog groter als ze voor zichzelf uitmaakt dat ‘God beslist
niet kan bestaan’. De voorstelling van God als een persoon vindt ze dan ongeloofwaardig evenals wat ze
‘het bijbelse godsbeeld’ noemt (de ‘verschijning in de gedaante van een brandend bosje’, de
‘wraakzuchtige’ God van het Oude Testament, de God die blinde gehoorzaamheid eist van Abraham
door Isaac te offeren).
Ze voelt zich in die tijd wel aangesproken door christelijke waarden als rechtvaardigheid en
naastenliefde, waarbij ze zich realiseert dat het hierbij gaat om waarden van de westerse samenleving.
Rond haar twintigste neemt ze zich voor om de bijbel helemaal te lezen vanuit ‘het oogpunt
van algemene ontwikkeling’; niet in de eerste plaats vanuit religieus interesse, maar ‘omdat heel onze
samenleving nog doordrenkt is van de bijbel en dan kun je er maar beter iets vanaf weten’.
Uiteindelijk is ze ‘bij de tien geboden blijven steken’. Ze besluit dan om ermee te stoppen omdat ze
er toch niets aan zou hebben om tegen haar zin in te blijven doorlezen.
In die tijd leest ze een boek van Von Daenicken die bepaalde visioenen in de bijbel uitlegt als
ontmoetingen met buitenaardse wezens. Deze theorie maakt aspecten van katholiek geloof als het
bestaan van engelen voor haar geloofwaardig.
Tegenwoordig identificeert Iris zich enerzijds met katholiek geloof door te zeggen dat ze er ‘het
meest naar hangt’ omdat het gemakkelijk is om er in haar omgeving meer over te weten te komen. Ze
vindt bovendien dat katholieken met meer vrijheid met de bijbel omgaan dan strenge protestanten,
zoals die van Staphorst. Anderzijds distantieert ze er zich van door te zeggen: ‘maar eigenlijk ben ik
volledig ongelovig’.
Ze neemt met name afstand van het godsbeeld zoals ze dat kent uit de bijbelverhalen van haar
jeugd: ‘een vaste aanwijsbare entiteit’ en ‘een persoonsvorm’, ‘echt met een karakter’. Ze kan wel uit
de voeten met de voorstelling van God als een ethische ‘leidraad’: ‘een set van waarden en normen’,
‘een soort ijkpunt’ als je je bij een situatie afvraagt ‘wat zou God ervan denken’.
Er is sprake van een tegenstelling in het belang dat ze toekent aan het handhaven van het
godsbegrip. Enerzijds zegt ze dat ze het woord ‘God’ zelf niet nodig heeft. Ze heeft er ‘geen hekel
aan’, maar ze gebruikt het woord liever niet. Omwille van de communicatie met anderen, reserveert
ze het woord ‘God’ liefst voor de betekenis die ze associeert met ‘geloof en religie’:
‘Een persoon [...] die er met zijn wil bepaalt dat dingen gebeuren [...]; een weldenkende,
alwetende en vooral onfeilbare entiteit, dus geen menselijk persoon. [...] Een verklaring van
mensen die dingen niet begrepen, zoals onweer en het feit dat de ene persoon goed is en de
ander niet. [...] God is eigenzinnig omdat hij overal zijn eigen redenen voor heeft. Hij heeft
een groot plan in zijn hoofd hoe het allemaal dient te lopen. [...] Hij bepaalt hoe dat in detail
ingevuld wordt en daar hebben wij helemaal geen inbreng in 92’.
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Ze merkt met ironische stem op dat ze zich wel eens afvraagt of God inderdaad een ‘schepper en almachtig
persoon is die alles met een goed doel doet’ of dat hij ‘een wetenschapper is die bij wijze van experiment het
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Anderzijds heeft ze er geen bezwaar tegen dat anderen wel over ‘God’ spreken. Ze vindt het zelfs
belangrijk om het woord ‘God’ te bewaren: er moet ‘niet licht’ mee ‘worden omgegaan’ omdat de
mensheid altijd al in goden geloofd heeft; er moet niet worden ‘voorbij gegaan [...] aan het idee van
iets meer dan wat je dagelijks kunt zien’; het is ‘te makkelijk om te zeggen dat er niks meer is’. Soms
houdt ze er rekening mee dat er een God bestaat als ‘een kwestie van indekking’. Ze gelooft niet in
een God die de levensloop van mensen in detail bepaalt, maar wel in een ‘collectief goed’, ‘in
algemene plannen die in detail niet altijd even goed uitpakken, maar uiteindelijk tot een hoger, beter
doel leiden’.
Ze associeert het woord ‘God’ tegelijkertijd met ‘iets afgrijselijks’ en ‘iets moois’. Wat het
eerste betreft, duidt ze met name op de verhalen die ze via Amnesty International hoort over landen
waar uit hoofde van de wetten in de bijbel of de koran mensen gemarteld of ter dood gebracht
worden. Wat eerder werd gezien over haar afkeuren van het geloof van strikte protestanten in God als
een soort ‘boeman’, resoneert hiermee. Ze kan zich niet voorstellen dat God vanuit het Joodse geloof
bedoeld is als ‘een soort leraar die je in de hoek zet als je het niet goed doet’. Wat het tweede betreft,
vertelt ze het volgende:
‘De ondergang van de zon vandaag was goddelijk [...] Dat was zo ontzaglijk mooi! Dat kan
gewoon niet alleen mooi zijn, daar moet een reden voor zijn waarom dat zo ontzettend mooi is
gemaakt. Als er een God bestaat, dan heeft hij gedacht: ‘laat ik vandaag iemand een ple zier
doen’... Af en toe heb je echt iets van ‘dit is zo indrukwekkend, zo mooi. Daar moet gewoon
een reden voor zijn’. En in dat geval zou ik zeggen dat God zo’n reden kan zijn’.
Een andere positieve associatie van het woord ‘God’ is ‘liefde’. Goed doen omdat je God
identificeert met liefde is volgens haar heel iets anders dan wat ze vermoedt bij genoemde strikte
protestanten: goed doen uit angst om gestraft te worden. God wordt dan feitelijk gebruikt als ‘een
slap excuus’. ‘God’ als ‘liefde’ beschouwen, vindt ze een mooie benadering van godsdienst en een
levenshouding op zich. Ze noemt het een ‘Flower-Power idee’:
‘Je gaat er dan dus vanuit dat God in alles is... dat iedereen en alles van elkaar houdt. Het is niet
alleen een mooi idee omdat je dan aanneemt dat er een God bestaat die liefheeft, maar dat alles
elkaar liefheeft en daarom is het een mooi idee’.
In dit verband noemt ze een goede vriend van haar, ‘een lieflijk persoon en toch geen watje’, ‘een
heel sociaal mens’. Voorheen geloofde ze niet dat zo iemand kon bestaan. Mijn vraag of ze zelf liefde
ook goddelijk zou noemen, beantwoordt ze ontkennend.
Iris vertelt dat ze het jammer vindt dat haar kritische instelling geloven feitelijk in de weg staat.
Ze constateert een verschil met vroeger toen ze geloven ‘gewoon onzin’ vond. Tegenwoordig zou ze
graag ‘dingen’ willen ‘aannemen’ die niet bewezen zijn, maar dat lukt haar domweg niet. Deze
onmacht geldt niet alleen voor christelijk geloof, maar voor ‘makkelijker gaan leven’ in het
algemeen. Ze stelt dat ze ‘niet trots’ is op haar ‘kritische instelling’. Ze is er niet blij mee en ze zou er
‘best vanaf willen’. Mensen als haar zusje probeert ze ‘af te houden van filosofie’. Het zou haar ‘wel
fijn’ lijken als ze kon geloven omdat je dan ‘zelf niet meer verantwoordelijk bent voor wat er
allemaal gebeurt’. Ze denkt dat ‘het leven veel minder gecompliceerd is’ voor ‘mensen die een geloof
hebben’ en in het algemeen mensen ‘die makkelijk iets aannemen’ dan voor wie steeds zelf moet
‘nadenken’ en ‘beslissen’.
‘Ik heb zelf helemaal geen idee waarom ik leef en wat ik er mee zou willen. Ik heb zelfs nog
geen idee wat ik volgend jaar ga doen, dus mij maakt het allemaal niet uit... Laat maar komen,
als iemand anders bepaalt wat er komt, dat is om het even’.
leven creëert en kijkt wat hij ermee kan en er op een dag ook weer mee ophoudt en ziet wat hij ervan geleerd
heeft’.
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Deze tegenstelling van graag willen geloven, maar het niet kunnen, blijkt ook uit haar houding
tegenover gelovigen. Enerzijds benijdt ze hen omdat ze vastigheid en perspectief in hun leven
hebben. Anderzijds kijkt ze op hen neer omdat ze hun autonomie opgeven voor iets dat in haar optiek
ongeloofwaardig is:
‘Geloven in God is ongetwijfeld een vast baken voor mensen die zelf niet weten wat ze met
het leven aan moeten. [...] Een rots in de branding, je kunt er altijd op terugvallen want hij
doet altijd alles goed of met een goed doel. [...] Gods woord is voor hen wellicht een
betrouwbaar ijkpunt om te beoordelen of wat zij doen goed is. Misschien geeft geloven zin
aan het leven, je doet het allemaal tenminste ergens voor en het heeft allemaal een doel. Ik
beschouw het als een te gemakkelijke oplossing. Ik kan me niet neerleggen bij geloven in iets
dat of iemand die ver boven mij verheven is en alles controleert. [...] Het idee dat je je zo
makkelijk kunt laten leiden door een kijk op het leven. Dat je daar zo makke lijk in meegaat
daar kan gewoon iets niet in kloppen. Dan hebben ze ergens de knop omgeschakeld, de eigen
wil of de kritische zin... Ik denk niet dat ik daar een goed gesprek mee zou kunnen voeren
bijvoorbeeld, omdat ze zich weinig open stellen voor andere dingen. Ik denk ook nog steeds
dat echte gelovigen je willen bekeren. [Ik vind ze] een beetje eng, omdat ze zich beperken tot
een enkele kijk op de wereld, die van de plaatselijk meest gezaghebbende geestelijke. [...] Ze
hebben weinig andere dingen gezien omdat het geloof dat gewoon niet toestaat’.
Wat ze ook afkeurt aan sommige gelovigen is dat ze anderen hun geloof willen opleggen. Zo heeft ze
bij de paus het idee dat hij ‘nog steeds zieltjes probeert te winnen’. Ze vergelijkt dit met het kerstenen
van culturen met ‘de periode van de kolonisatie’. Dit vindt ze ‘nergens op slaan’ omdat de mensen er
‘zelf niet op zitten te wachten’. Ze is er wel van overtuigd dat de meeste missionarissen ‘het goed
bedoeld hebben’. Toen ze in Portugal was, heeft ze ervaren dat je niet voor andere mensen kunt
beslissen wat goed voor hen is. De arme mensen daar wilden niet geholpen worden met geld omdat
ze dat beschouwden als een aantasting van hun persoonlijke waardigheid.
In haar huidige leven heeft geloof niet de hoogste prioriteit omdat ze eerst ‘vrede’ wil krijgen
met wie ze zelf is (‘ik neem aan dat dat nog wel een paar jaar duurt’), voordat ze zich gaat
‘verdiepen’ in welke levensbeschouwing haar het meeste ‘aanspreekt’. Zo’n zelfonderzoek lijkt haar
‘typisch voor begin twintigers’. Ze ziet ‘overal een ervaring in’ waar je van kan leren. Dit leren heeft
voor haar gevoel geen einddoel want ze gelooft niet in een leven na de dood of een uiteindelijke
levenszin. Ze vindt het niet raadzaam om een ‘zin aan je leven te geven’, zoals mensen dat doen die
‘makkelijke wensen of makkelijke dromen hebben die uit kunnen komen’. Immers als je dat doel
bereikt hebt ‘dan is er niks meer daarna’. Ze zoekt haar heil liever in ‘hele korte termijndoelen’.
‘Ik vind wel dat je met de nodige relativering en humor tegen dingen aan moet kijken, een
heleboel zelfs, anders denk ik niet echt dat je gelukkig wordt. En ja gelukkig worden dat vind ik
wel belangrijk, of gelukkig zijn. Ook al heeft dat uiteindelijk geen nut, het heeft een nut in
zichzelf. [...] Ik neem ook niks meer echt serieus. Want als je dingen heel serieus gaat nemen
ben je ook heel makkelijk gekwetst en dan word je ook heel makkelijk ongelukkig. Het is
gemakkelijker om heel oppervlakkig te leven.... Omdat het toch allemaal geen zin heeft dan
maakt het toch niet uit of je overal een probleem van maakt of niet. Waarom zou je dan zo
moeilijk doen? Dat heb ik wel een tijdje gedaan, maar dat wil ik ook niet blijven doen. Dan
maar niet te veel nadenken en makkelijk doorleven Dat ligt gewoon heel diep in mijn karakter
volgens mij. Daar kan ik gewoon helemaal niks aan doen. Dat maakt mij gewoon heel gelukkig,
iedere keer als ik weer een zinnige ervaring heb gehad waar ik nog lang over na kan denken. Ik
kan wel heel makkelijk besluiten ‘makkelijk leven is veel fijner’, maar ja, je kunt toch niet om
jezelf heen. Als het in mij zit om het moeilijk te maken dan doe ik het ook’.

53
Ondanks haar kritiek op godsdienst houdt ze de mogelijkheid open dat ze ooit nog eens in God zou
kunnen gaan geloven (‘Ik houd het open, ik houd alles open, maar ik ben erg kritisch’).
Ontwikkelingslijn
In haar vroege jeugd beleeft ze de bijbelverhalen niet anders dan andere verhaaltjes, al wil ze ook wel
graag geloven in bovennatuurlijke verschijnselen en het bestaan van God als ‘vader van Jezus’ (wat
haar tegelijkertijd ook angst inboezemt). In de loop van Iris’ puberteit verliest het godsgeloof van
haar jeugd zowel op rationeel als op affectief-attitudinaal vlak alle plausibiliteit. Terugkijkend
omschrijft ze deze godsvoorstelling als: de God van de bijbelverhalen, een vast aanwijsbare,
onfeilbare, weldenkende, alwetende entiteit; een almachtige persoon met een autoritair en
wraakzuchtig karakter die de mensheid onderwerpt aan zijn plan, een boeman.
In de loop van haar adolescentie krijgt christelijk geloof volitieve plausibiliteit: ze wil er meer
vanaf weten. Na verloop van tijd vormt ze een geloofsvorm die rationele plausibiliteit geeft aan het
woord ‘God’. Er vindt een transformatie plaats van letterlijke naar ontmythologiseerde 93 betekenissen
als een buitenaards verschijnsel (cf. Von Daenicken) of een ethische leidraad (een set van waarden en
normen, een ijkpunt).
Verder is er sprake van tegenstrijdigheden in haar opvattingen, gevoelens, houdingen en
verlangens rond godsgeloof. De houding die ze bij haar ouders ziet is al tegenstrijdig: ze hebben zich
van het katholieke geloof van hun jeugd afgekeerd, terwijl ze wel ‘hangen’ aan allerlei gebruiken.
Als kind wil ze enerzijds graag geloven in de God van de bijbelverhalen en is ze anderzijds wel eens
bang voor God. Enerzijds verbindt ze het woord ‘God’ aan ‘iets moois’ als een ‘zonsondergang’ of
‘liefde’, wil ze dat woord handhaven en houdt ze de mogelijkheid open dat er ‘iets meer’ is.
Anderzijds associeert ze ‘God’ met ‘iets afgrijselijks’: een boeman bij strikte protestanten en de God
van moslimfundamentalisten. Enerzijds kijkt ze op gelovigen neer omdat ze hun eigen
verantwoordelijkheid opgeven en anderen proberen te bekeren. Anderzijds benijdt ze hen omdat ze
ontslagen zijn van verantwoordelijkheid en perspectief in hun leven hebben. Deze spanningen leiden
tot een ambivalente houding tegenover christelijk godsgeloof die tot uiting komt in haar zelfdefinitie:
ze beschouwt zich als ongelovig, maar eigenlijk ook als katholiek.
b. Tijdens het abdijweekend
Het gesprek over De diligendo Deo
Iris praat met een aantal mensen in de groep over wat Bernard zegt over hoe je kunt groeien in liefde.
Ze gaat in eerste instantie in gesprek met Tanja en Bas naar aanleiding van wat Bernard beschrijft als
de eerste graad van beminnen. Tanja is ervan overtuigd dat we als mens niet verder kunnen komen
dan de eerste graad omdat het in onze ‘natuur’ ligt dat we agressie in ons dragen en dat we de angsten
waarover Bernard ook spreekt ‘niet te boven komen’. Iris ondersteunt dit argument door te stellen dat
de eerste graad haar ‘natuurlijker’ lijkt dan de overige graden. We stammen immers af van een
‘aapsoort’ en zijn eigenlijk nog steeds dieren waarvoor ‘the survival of the fittest’ geldt. Iris is het
niet eens met Bas die ervan overtuigd is dat apen altruïsme kennen; wellicht gaat het bij apen die
zwakke soortgenoten verzorgen om ‘het vervullen van een functie in de groep’.
De koppeling in de actualiserende uitleg van wat Bernard zegt over ‘de ander in God beminnen’
aan menselijke liefdesrelaties komt niet bij haar over. Het valt haar op dat het gesprek ‘heel erg over
relaties’ gaat. In de uitleg is gesteld dat afhankelijkheid feitelijk neerkomt op gevangen zitten in
begeerte, terwijl onafhankelijkheid ruimte laat voor liefdevolle overgave aan de ander. Tanja en Masha
kunnen zich daar wel in vinden; Iris begrijpt niet waarom liefdevolle overgave (onvoorwaardelijke
liefde) je meer vrijheid zou geven dan het volgen van je behoefte. Ze is het met Joris eens die vindt dat
afhankelijkheid in deze uitleg een negatieve ‘morele lading’ krijgt. Ook ondersteunt ze Fred in diens
pleidooi voor afhankelijke liefde.
Met de term ‘ontmythologiseerde betekenis’ bedoel ik een betekenisgeving waarbij mythische beelden worden
vertaald in rationele en algemeen-menselijke begrippen: ‘God’ wordt dan bijvoorbeeld ‘het goede in de mens’, de
‘hemel’ wordt een ideale samenleving op aarde, ‘Christus’ wordt een voorbeeld van een goed mens etc.
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Op een ander moment in het gesprek maakt Iris feitelijk zelf een onderscheid tussen beminnen
uit genegenheid en liefde als belangeloze gave. Ze realiseert zich namelijk dat haar omschrijving van
liefde als ‘hele sterke genegenheid’ alleen slaat op een ‘gevoel bij jezelf’, terwijl ze zich ook kan
voorstellen dat je liefde kan geven aan iemand voor wie je geen genegenheid voelt. Ook hier legt ze
geen koppeling tussen ‘liefde’ en ‘God’.
Er is wel een ander moment in het gesprek waarop Iris een religieuze betekenis verleent aan
‘liefde’. Hierbij gaat het om een passage in het gesprek waarbij Marleen zegt dat ze niet uit de voeten
kan met Bernards omschrijving van God als liefde omdat dat zou betekenen dat je, volgens het
christelijk geloof, na je dood naar ‘liefde’ zou gaan. Tanja en Masha zeggen dat ze er zich wel wat bij
kunnen voorstellen dat je na je dood wordt opgenomen in liefde. Volgens Iris komt de filosofie of de
levensbeschouwing waarin ervan wordt uitgegaan dat de mens door verschillende levens heen op weg
is naar ‘licht’, op hetzelfde neer.
Aan het einde van het gesprek zegt ze dat ze wel iets ziet in ‘dat onafhankelijke afhankelijke’,
maar het model van Bernard vindt ze ‘veel te simplistisch’. Liefde is volgens haar veel complexer dan
dit. Ze vindt het weliswaar ‘een heel erg interessant verhaal’, maar het is nutteloos omdat het geen
verklaring geeft voor hoe liefde werkt.
Het gesprek met broeder Bernardus
Iris’ deelname aan dit gesprek op zaterdagavond is opvallend gering. Ze heeft in totaal slechts drie
spreekbeurten, waarvan de eerste niet meer is dan een verontwaardigde uitroep in reactie op broeder
Bernardus’ opmerking dat de zusters van Koningsoord door de gemeente worden gedwongen om hun
klooster te verlaten.
Verderop in het gesprek vraagt Iris de monnik tot twee keer toe of hij geen ‘vrouw en
kinderen’ zou willen. Broeder Bernardus antwoordt dat hij daar wel eens naar verlangt, maar dat hij
het als een ‘arbeidsvoorwaarde’ beschouwt om daarvan af te zien; bovendien zou hij het zijn gezin
niet willen aandoen om in het kloosterritme te moeten leven (‘dan ga je echt richting sekte’).
Het evaluatiegesprek
In eerste instantie vertelt Iris bij het evaluatiegesprek op zondagochtend dat ze nu nog niets kan
zeggen omdat ze nog maar weinig indrukken heeft kunnen verwerken. Ze vertelt dat ze het gevoel
heeft door de verschillende meditaties ‘gebrainwashed’ te zijn. Omdat ze steeds haar ‘gedachten
helemaal leeg’ moest maken, werd het voor haar moeilijk om een en ander te begrijpen. Wat ze wel
kan vertellen is wat ze van het weekend geleerd heeft:
‘Dat ik begrijp wat het christelijk geloof min of meer inhoudt, hoe mensen daarover denken, hoe
je in godsnaam op zo’n totalitair systeem kunt komen en waar dat dan toe leidt. Dat komt door
dat gesprek van gisteravond. [...] Ik snap eigenlijk van geen enkel totalitair systeem iets, ik
wantrouw schema’s, maar hier kan ik me nu wel iets bij voorstellen. Ik had geen idee wat er in
een christen omgaat, nu dus wel’.
Ze legt uit dat ze met dit laatste het ‘God is liefde idee’ bedoelt, met name de toepassing daarvan in het
dagelijks leven. De manier waarop over groeien in liefde werd gepraat, had ze voor zichzelf nog nooit
zo ‘verwoord’. In tegenstelling tot wat ze eerder zei, noemt ze het schema van de vier graden van
Bernard nu niet ‘simplistisch’, maar handig omdat het inzichten verschaft.
Net als in het voorgesprek maakt ze een onderscheid tussen haar persoonlijk groeiproces en
christelijk geloof. Bij het eerste gaat het om een binnenperspectief: de nieuwe inzichten over groeien in
liefde beschouwt ze als een toevoeging voor haar persoonlijk proces; bij het tweede gaat het om een
buitenperspectief: wat ze geleerd heeft over christelijk geloof is nuttig om andere mensen beter te
kunnen begrijpen. Nu ze dit ‘systeem’ kan plaatsten, wordt het wellicht ‘makkelijker’ om ‘andere
geloven of bepaalde filosofieën die voor mensen echt allesomvattend zijn’ te begrijpen.
Fred haakt in op wat Iris zei over totalitaire systemen. Volgens hem liggen aan religieuze
gemeenschappen hetzelfde sociale mechanisme ten grondslag als aan sekten. Iris vindt dat je de
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kloosterlingen niet kan ‘aanrekenen’ wat er ‘gruwelijk misgegaan’ is in het christendom. Ze heeft
weliswaar een ‘afkeer voor kerkelijke dingen’, (zo hebben kerkelijke riten voor haar gevoel niets met
geloof te maken; ze noemt ze ‘bijgeloof’), maar het principe achter christelijk geloof vindt ze goed:
‘alles berust op een principe, alles komt terug op God’. Het woord ‘God’ is wat haar betreft niet
noodzakelijk: ‘je kunt het wel God noemen, maar dat is gewoon een label dat je erop plakt’. Om te
verduidelijken wat ze ermee bedoelt dat je een principe niet kan aanrekenen hoe het in de praktijk
werkt, maakt ze een vergelijking met het communisme.
Fred legt uit waarom hij religieuze gemeenschappen gevaarlijk vindt met behulp van het
voorbeeld van een sekte waarvan de leden, zogenaamd in vrijheid, collectief zelfmoord gepleegd
hebben. Joris ziet niet in waarom Fred het veroordeelt als mensen een dergelijke keuze maken. Iris
steunt Fred door te stellen dat suïcide ‘levensbedreigend’ is.
Ontwikkelingslijn
In de loop van het weekend heeft christelijk godsgeloof voor Iris licht aan plausibiliteit gewonnen: ze
kijkt ernaar vanuit het perspectief van de buitenstaander en constateert dat het voor haar
begrijpelijker is geworden waarom mensen geloven, vooral waarom ze hun leven aan één principe
wijden.
Er is geen sprake van verandering bij haarzelf wat de plausibiliteit van godsgeloof betreft.
Wat er naar aanleiding van de tekst van Bernard is besproken, betrekt ze weliswaar op haar
persoonlijk groeiproces (al is ze het zeker niet met alles eens), maar ze legt nergens een verband
liefde en ‘God’ (behalve als het gaat over het hiernamaals als ‘rijk van de liefde’).
c. Een maand later
Algemene indrukken
Zoals aangekondigd heeft Iris in de weken na het weekend verder over haar ervaringen nagedacht. Ze
herhaalt wat ze bij het evaluatiegesprek zei over het gevoel ‘gebrainwashed’ te zijn door de
meditaties. Deze waren weliswaar rustgevend, maar ook ‘eng’ omdat ze er ‘helemaal leeg’ van werd
waardoor ze het vermogen kwijtraakte om gedachten met elkaar te verbinden. Toch zegt ze dat ze niet
het gevoel heeft dat er tijdens het weekend druk op haar is uitgeoefend. Ze vindt zichzelf niet iemand
die makkelijk beïnvloedbaar is of zich makkelijk laat ompraten.
Wat broeder Bernardus verteld heeft, heeft een grote invloed op haar gehad. Voor haar
gevoel had hij binnen een kwartier antwoord gegeven op de vragen die haar het meest bezighielden:
zijn motivatie om voor dit leven te kiezen en zijn godsbeeld.
Het belangrijkste inzicht dat ze bij het weekend heeft opgedaan, noemt ze het ‘prachtige idee’
van ‘liefdeskracht als scheppende kracht en als reden voor alles’. Ze denkt er nog steeds veel over na,
maar niet zo ‘uitgebreid’ als ze zou willen.
Hieronder volgt een weergave van wat ze vertelt over het leven van de monniken, het beeld
van God als liefde in De diligendo Deo en haar huidige houding tegenover christelijk geloof.
Het leven van de monniken
De abdij vond ze in eerste instantie geen prettige plek; ze had het gevoel dat de monniken zich van de
wereld afsluiten. Aan het einde van het weekend is haar houding tegenover de abdij helemaal
omgeslagen. Ze spreekt dan over het klooster als een ‘prettige omgeving’ (‘rustgevend’, ‘kalmerend’,
‘aparte sfeer’) waar ze graag nog wel de hele week had willen blijven.
Ook haar gevoel bij het gebed van de monniken is in de loop van het weekend sterk
veranderd. Aan het begin was ze er, net als een aantal anderen, verbaasd over dat de monniken buiten
de vijf gezamenlijke gebedstijden ook nog eens aan persoonlijk gebed doen. Tijdens het nagesprek
noemt ze het bidden van de monniken ‘heel mooi’ en ‘een van de meest nuttige bezigheden’:
‘In ieder geval richt je geen kwaad aan als je aan het bidden bent. [...] De intentie in zo
ontzettend goed. [...] Het lijkt me een heel mooie manier om je dag door te brengen’.
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Ze kan zich nu heel goed voorstellen dat iemand ervoor kiest om zich op deze wijze helemaal te
wijden aan het heil van de mensheid. Ze voelde zich erg aangesproken door de innerlijke rust die het
rituele karakter van het gebed met zich meebrengt:
‘Al die routines, die ketenen je niet, die maken je juist meer vrij. Als je dingen routinematig
doet, dan hoef je er ook niet bij stil te staan en dan heb je je gedachteruimte over om over
andere dingen te gaan nadenken’.
In tegenstelling tot bijvoorbeeld Charlotte en Tanja ergerde ze zich niet aan de woorden in de
gebeden omdat die er voor haar gevoel niet toe doen. Ook was ze het niet eens met sommigen die
twijfelden aan de zin van het gebed. Ze zou het zelf onrealistisch vinden als de monniken, net als een
groep mediteerders in Lelystad, zouden geloven dat je op deze wijze invloed kunt uitoefenen op het
kwaad in de wereld (hoewel ze een dergelijke invloed niet helemaal uitsluit); de zin van het gebed
ligt volgens haar in de ‘voldoening’ die het je geeft als je weet dat je de hele dag bezig bent geweest
met ‘het welzijn van andere mensen’. Deze laatste gedachte heeft ze vooral ontleend aan broeder
Bernardus die het voor haar gevoel niet belangrijk vindt of gebed ‘werkt of niet’. Het gaat hem erom
‘iets goeds’ te doen ‘voor de mensheid’; dit is ‘iets prachtigs’ dat hij al sinds zijn kindertijd wil.
Wat haar eigen leefwijze betreft, vindt ze het enerzijds jammer dat ze de innerlijke rust mist
die het gebedsleven van de monniken met zich meebrengt omdat haar hoofd zo ‘vol’ zit ‘met veel
aardsere dingen’. Anderzijds voelt ze op dit moment niets voor een leven rond gebed omdat ze het
een ‘opoffering’ zou vinden. Ze kan zich voorstellen dat ze wel ‘op latere leeftijd’ voor een dergelijk
leven zou kunnen kiezen; zelf tot rust gekomen zijn voelt ze als een voorwaarde om anderen rust te
kunnen geven.
Ook wat de bezieling van de monniken betreft om voor het kloosterleven te kiezen, heeft zich
bij Iris in de loop van het abdijweekend een verandering voltrokken. Op vrijdag dacht ze aan
negatieve motivaties als ‘afkeer van de werkelijkheid of teleurstelling in het leven’.
Op zondag noemt ze positieve motivaties: ‘graag veel in de bijbel lezen’, ‘hang naar rust’,
‘het gevoel om iets voor jezelf en anderen te doen’. Bij het nagesprek legt ze uit dat de afzondering in
een klooster in eerste instantie negatief beoordeelde als het buitensluiten van de wereld, terwijl ze
zondags inzag dat een klooster een mooie en rustige omgeving biedt om je terug te trekken, niet om
de wereld buiten te sluiten, maar om jezelf te leren kennen.
Ze realiseert zich dat het een groot verschil maakt of een motivatie is ingegeven door
‘innerlijke dwang’ of door ‘roeping’ (dat je je ‘gewoon niet gelukkig’ voelt ‘als je het niet doet’).
De verandering die zich heeft voltrokken beslaat ook het godsbeeld van de monniken. Op
vrijdag dacht ze aan ‘een autoriteit’, ‘iemand die alles regelt’. Op zondag tekent ze ‘een cirkel van
liefde’ in haar boekje, ‘liefdeskracht’ in de vorm van het ‘symbool van de slang die zijn eigen staart
opeet, het komt allemaal weer bij elkaar terug’. Toch sluit ze ook niet uit dat de monniken God wel
als een ‘personage’ of een ‘autoriteit’ zien.
Haar idee van wat de monniken zich bij God voorstellen heeft ze vooral ontleend aan wat
broeder Bernardus vertelde. Ze heeft begrepen hij het hem ging ‘om een soort liefdeskracht en niet
om een God met een opgeheven vingertje’ of ‘een mannetje op een wolk’. Maar ook bij broeder
Bernardus houdt ze een slag om de arm in die zin dat ze alleen kan spreken over haar ‘interpretatie
van wat hij zei’.
God als liefde in De diligendo Deo
Iris noemt verschillende redenen waarom de tekst haar niet aansprak.
Op de eerste plaats kon ze wat in de tekst beweerd werd niet relateren aan haar eigen leven of
waar het de rest van het weekend over ging. Ze ‘struikelde’ over de voorbeelden uit de sfeer van
persoonlijke relaties. Deze werkten voor haar kennelijk eerder verwarrend dan verduidelijkend.
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‘Wat ik onthouden heb, zijn die verschillende fasen in liefde. Ik vond het ook een beetje vaag
blijven allemaal wat nou de link was met liefde in het algemeen en liefde in het bijzonder.
Tenminste ik denk dat het daarover ging. [...] Ik ben eigenlijk op details blijven hangen. Wat
niet zo goed was, ik zou het misschien nog wel een paar keer door moeten lezen’.
Ze bedenkt dat de tekst waarschijnlijk ‘te abstract’ voor haar was en dat ze iemand nodig heeft als
broeder Bernardus die ‘concrete voorbeelden’ geeft.
Op de tweede plaats heeft ze begrepen dat het bij ‘de vier graden van beminnen’ gaat om een
lineair model waarbij ‘afgebakende’ ontwikkelingsstadia elkaar opvolgen. Ze herinnert zich dat er
gezegd werd dat het niet zo is dat je eerst een periode in de ene fase bent en vervolgens een periode
in de andere, maar dit kwam voor haar gevoel niet duidelijk genoeg naar voren. Processen zoals die
welke in de tekst worden beschreven, zijn bovendien volgens haar veel complexer. De verschillende
stadia vloeien volgens haar in elkaar over, er zijn ‘mengvormen’ alsook perioden waarin het idee van
liefde voor alles en iedereen alleen maar ‘sluimert’. Wat dit laatste betreft, erkent ze dat ze er te
weinig ‘tijd en energie insteekt’.
De derde en belangrijkste reden blijkt de persoon van Bernard te zijn. Als ze nog eens nadenkt
over de tot dan toe genoemde redenen, verbaast het haar eigenlijk dat ze zo’n weerstand had tegen de
tekst. De inhoud vond ze immers ‘universeel’; bovendien spreken dergelijke ‘filosofische
verhandelingen’ haar meestal wel aan. Ze voegt de volgende redenen toe: als ‘tekstwetenschapper’
ging ze zich ‘teveel op die tekst fixeren’ in plaats van op ‘de idee’; ze vond de inhoud ‘wijsneuzerig’
(‘algemene boerenwijsheden’); het zou misschien gescheeld hebben als ze ‘de oorspronkelijke tekst’
had gelezen; misschien lag het aan haar ‘houding’ ‘op dat moment’. Dan schiet haar ineens te binnen
dat ze vòòr het weekend in een encyclopedie had opgezocht wie Bernard van Clairvaux was:
‘Toen las ik dat het eigenlijk best wel een rotvent was. Volgens mij heb ik ook die tekst zo
zitten lezen van ‘nou ja, jij kunt mij van alles vertellen, maar als je het zelf niet eens kunt’. Nu
herinner ik me dat weer... Ik vond het niet zo sympathiek allemaal. Hij was een van die mensen
die de tweede kruistochten in opdracht van de paus op poten had gezet. Wat had hij nog meer
gedaan? Iemand waar hij het niet mee eens was uit de kerk laten stoten... Maar in ieder geval, ik
zat dat te lezen en ik dacht: God, wat een vervelende despoot moet dat geweest zijn’.
In eerste instantie kan ze zich niets herinneren van de manier waarop in de tekst over ‘God’
gesproken werd. Tijdens het weekend kostte de concentratie op de tekst haar veel moeite. Als ze
vervolgens haar programmaboekje doorbladert, valt haar oog op de passage: ‘het feit dat God de
natuur leven geeft, is een uiting van liefde’. Ze is er verbaasd over dat deze wijze van over God
spreken geheel overeenkomt met wat ze eerder het godsbeeld van broeder Bernardus heeft genoemd.
Misschien, zo denkt ze, was het beter geweest om de tekst na het gesprek met de monnik te lezen; in
elk geval valt haar op dat ze er nu anders tegenaan kijkt.
Het is alsof ze de zin: ‘we hebben God niet zonder beloning lief ook al moeten wij hem lief
hebben zonder een beloning te beogen’ nu voor het eerst van haar leven onder ogen krijgt. Eerst
begrijpt ze deze zin verkeerd (‘dan denk je toch dat mensen het daarom gaan doen’), maar dan leest
ze vol instemming de zin ‘al moeten wij hem lief hebben zonder een beloning te beogen’.
Ze realiseert zich dan dat ze ‘liefde om de liefde een mooi idee’ vindt; het lijkt haar ‘fijn’ ‘om
iets volkomen belangeloos te kunnen doen’. Dit inzicht brengt ze nu wel in verband met
afhankelijkheid in liefdesrelaties:
‘Je bent natuurlijk allemaal afhankelijk van elkaar. Voor mezelf weet ik dat ik ontzettend
afhankelijk ben van wat andere mensen van mij vinden. Dus daar ben ik ook heel gevoelig
voor... Dat is eigenlijk niet zo fijn, want dan ga je daarnaar handelen... Als iemand je hele maal
niet mag en je denkt het is onterecht, dan ga je extra moeite doen om eindelijk die erkenning te
krijgen. Dat is A niet liefde om de liefde, maar echt voor een beloning en B het is niet gezond
om zo te streven naar erkenning van een ander [...]. Het is niet om de voldoening, want daar doe
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je het niet voor, maar die krijg je dus vanzelf. En als je het ook ergens voor doet dan heb je dus
ook die voldoening niet. Dat is eigenlijk heel gemeen, maar als je het juist doet om dat te
bereiken, dan krijg je het natuurlijk niet. Dan weet je dat je het alleen maar gedaan hebt om je
fijn te voelen... Als je het echt alleen maar voor jezelf doet, dan is het niet zo’n fijn gevoel voor
jezelf om onder ogen te moeten zien, dat je alleen maar voor jezelf bezig bent’.
Ze zegt dat ze dergelijke verbanden tussen liefde in persoonlijke relaties en ‘liefde in het algemeen’
tijdens het weekend niet in de tekst zag omdat het voor haar ‘te vaag gelaten’ werd, maar ‘in de
werkelijkheid’ ziet ze deze verbanden wel.
Na het weekend is haar pas duidelijk geworden wat bedoeld werd met ‘de ander in God
beminnen’:
‘God in de ander beminnen, dat konden wij ons wel voorstellen, maar de ander in God
beminnen dat ging dan op de een of andere manier niet. Maar als je God natuurlijk als de
scheppingskracht ziet, dan bemin je de ander in God. Die is onderdeel van de rest zoals alles
wat er gemaakt is, alles wat er is. Vlak daarna, toen dacht ik ineens van ‘zo moet het
waarschijnlijk zitten’: dat je andere mensen liefhebt omdat ze onderdeel zijn van die liefde.
Zonder dat te expliciteren als reden, maar dat is gewoon zo. Dat gaat gewoon automatisch als je
dat idee van ‘alles is liefde’ aanneemt. Logischerwijze geldt dat dus ook voor alle andere
mensen, die zijn dan ook onderdeel van de liefde. Ze ziet het verband tussen liefdesrelaties en
God nu op de eerste plaats in het vinden van ‘de ware liefde’. Ze heeft het echter nog niet
meegemaakt dat ze zo van iemand heeft gehouden dat het iets met ‘God’ te maken zou kunnen
hebben omdat ze in dergelijke relaties ‘niet te vertrouwen’ is. In vriendschappen herkent ze wat
ze de ‘basisidee van vertrouwen dat alles wel goed komt’ wel. Haar benadering van mensen is
nu in praktisch opzicht niet anders dan ervoor, maar het principe van waaruit ze handelt is wel
veranderd. Vroeger was dat ‘wat je jezelf niet aan wilt doen dat doe je een ander niet aan’; nu
heeft ze ‘een veel betere reden’ omdat ‘het niet van jezelf uit redeneren’ is. Bij wijze van
voorbeeld zegt ze: het is niet omdat jezelf niet gekwetst wilt worden dat je een ander niet
kwetst. De reden is gewoon dat je wel van andere mensen moet houden, dus dat je daarom lief
tegen ze bent’.
Ze bedenkt dat deze ontwikkeling om mensen liefdevol te benaderen al een tijdje bij haar gaande
was. Zo vertelt ze dat ze van iemand die zich ‘onbeschoft’ gedraagt, begrijpt dat hij eigenlijk liefde
en aandacht nodig heeft. Door het weekend heeft ze nu een motief gevonden om anderen vanuit
universele liefde te benaderen, namelijk ‘dat ze onderdeel uitmaken van de liefdeskracht en dat ze
daarom al bij voorbaat de moeite waard zijn’.
In de praktijk van het dagelijks leven blijkt een dergelijke benadering echter niet altijd even
gemakkelijk. Ze noemt een aantal praktische situaties die ze moeilijk vindt. Zo gaan sommige mensen
zich aan haar hechten als ze aardig doet. Ze moet dan aan die persoon uitleggen dat ze handelt vanuit
een universele liefde en dat het niet zo is dat ze hem of haar in het bijzonder aardig vindt. Iris vindt
zich nog niet ‘rijp’ om verantwoordelijkheid te kunnen dragen voor een ander omdat ze zich niet erg
verantwoordelijk vindt voor zichzelf. Bovendien vindt ze het overdreven dat sommige mensen
denken dat ze altijd lief is (‘ik heb ontzettend slechte gedachten’). Ze voelt er zich ‘heel ongemak kelijk’ bij ‘dat mensen’ haar ‘daarom gaan waarderen, terwijl dat helemaal niet de bedoeling is, daar
doe je het niet voor’; ze doet het omdat ze denkt ‘dat het goed is om zo te handelen’. Inmiddels kan
ze ook niet meer anders. Ze kan het handelen uit liefde ‘wel eens verwaarlozen’, maar als mensen
‘echt duidelijk laten weten dat ze je nodig hebben’, dan staat ze voor hen klaar.
Huidige houding tegenover christelijk geloof
Iris vertelt dat haar beeld van God sterk veranderd is. Ze spreekt van ‘een revolutie’. Vòòr het
abdijweekend kon ze zich onder ‘God is Liefde’ niets voorstellen, nu wel:
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‘Toen zag ik dat echt op een andere manier, hoor. Dat was echt nog die God met dat opgeheven
vingertje. Je kunt zelf je waarden en normen niet bepalen, dus je kijkt naar wat er in de bijbel
gezegd wordt over wat God vindt [...]. Het idee dat ik van God had, is sterk ver anderd. Van een
persoon of een boeman naar niet iets wat op een mens lijkt, een soort kracht, iets ontastbaars in
ieder geval, iets onzichtbaars. Ja, heel anders dus [...] Een volkomen andere manier om er
tegenaan te kijken. De manier waarop ik er vroeger tegenaan keek zou je als een probleem
kunnen zien en dit de oplossing. Het probleem was dat ik daar niet in kon geloven omdat ik het
beeld dat ik van God had niet kon accepteren, al vond ik het idee goed. Maar nu heb ik dus een
andere manier gevonden om dat beeld van God te accepteren’.
Deze verandering valt haar ook op als ze vergelijkt wat ze in haar boekje heeft geantwoord op de
vraag ‘waar slaat God volgens jou op’. Op vrijdag schrijft ze: ‘volgens mij slaat het nergens op, voor
anderen, denk ik, slaat het op een wraakzuchtig personage, dat almachtig is’; op zondag: ‘een
liefdeskracht’.
Ze vindt het woord ‘liefdeskracht’ mooier dan ‘God’: ‘Ik vind het woord “God” niet mooi, dat komt
door de letter “G”, dat vind ik geen mooie letter’. Het woord ‘Jahwe’ vindt ze ook mooier dan ‘God’,
maar het gaat volgens haar uiteindelijk ‘om het idee’.
Bij het voorgesprek had ze het over een behoefte aan bewijs voor het bestaan van God. Nu wijt
ze deze behoefte aan haar wetenschappelijke achtergrond. Ze kijkt nu op een heel andere manier naar
‘God’, waardoor ze ook iets anders ziet dan voorheen:
‘Het is net of er ergens anders een deurtje geopend wordt. Je kijkt daar doorheen en dan klopt
het in een allemaal wel. Je staat in een huis en de deur is dicht. En je probeert dan zo door het
raam te kijken naar wat er buiten te zien is. En naast je gaat er een deur open en als je daar
doorheen loopt dan kun je het allemaal zien. Maar die deur die zie je de hele tijd niet, je staat
door het raam te kijken en je denkt van: nou ja, dat slaat helemaal nergens op’.
Die deur is een ‘zeker inzicht’ dat ze tijdens het weekend heeft gekregen van hoe anderen God zien.
Ze noemt het idee van liefdeskracht een ‘handleiding voor de werkelijkheid’. Nu ze zo kijkt, wordt de
vraag of ‘God’ bestaat volgens haar retorisch omdat er dan ‘bewijsmateriaal’ te over is:
‘Nou wordt het weer mooier en trek je veel de natuur in. En als je zo rondloopt dan geloof je
zoiets gewoon, dan ben je er gewoon van overtuigd dat er een soort reden, een hele mooie
reden, liefde bijvoorbeeld, moet zijn om dit te laten bestaan. [...] Als ik door de natuur loop, dat
vind ik allemaal bewijs. Dat vind ik gewoon duidelijk. Dat er iets achter zit [...]. Er is een
prachtig natuurgebied bij Geleen-Oost. Als je daarnaar zit te kijken, dan kun je volgens mij
alles wel geloven. Ik bedoel, dat vind ik echt zo mooi daar. Het was voor mij heel duidelijk, het
maakte een klik bij mij dat ik echt iets had zo ‘zie je wel, dit hier buiten, dit is allemaal een
bewijs dat er een soort liefdeskracht of een soort scheppingskracht is’. [...] Het gaat erom dat je
het je voor kunt stellen en dat er een woord voor is. Dan bewijs je al dat het bestaat. Als je weet
wat het is, dan bestaat het. Dan is dat God bestaat of in feite dat er iets Goeds is op aarde, de
vraag is het antwoord al, dan ga je ervan uit dat het kan bestaan, dus dan bestaat het ook’.
Hiermee krijgt ook het woord ‘geloven’ voor haar een andere betekenis. Ze associeert deze nieuwe
betekenis met ‘het mysterie van het geloof’ omdat ze ‘er gewoon van overtuigd’ is, hoewel ze ‘er
geen enkele reden voor’ heeft: ‘het is gewoon zo’.
Bij alle euforie over haar nieuwe manier van geloven, blijft er echter een zekere kritische
distantie. Ze is niet helemaal en ‘onder alle omstandigheden’ hiervan overtuigd; soms heeft ze ook
‘gewoon geen zin om over dat soort dingen na te denken’. Ook zegt ze enerzijds dat ze de
liefdeskracht in zichzelf vindt, maar anderzijds wantrouwt ze haar nieuwe inzichten ook wel een
beetje omdat ze zich nu heel gelukkig voelt:
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‘Dus misschien telt deze periode wel helemaal niet. Maar het kan ook best zijn dat ik hierdoor
gelukkig ben en misschien ook wel altijd gelukkig blijf. Het is heel erg rustgevend, deze
gedachte. Je kan dingen veel beter relativeren. En dan loop ik weer iets gigantisch te relativeren
en dan weet ik dat het daaraan ligt en dus dan voel ik het weer: het is niet al leen dingen buiten
mij maar ook in mij... het is inderdaad van het komt wel goed, dat idee alles is gewoon goed...
inderdaad dat het allemaal een goede reden heeft’.
Het nieuwe godsbeeld heeft ook haar verhouding tot godsdienst veranderd. In het voorgesprek
was godsdienst nog een geïsoleerd verschijnsel waar ze pas later in haar leven aandacht aan zou
willen besteden, omdat ze zich nu eerst wilde wijden aan zichzelf beter leren kennen. Nu begrijpt ze
dat godsdienst het hele leven omvat.
‘Ik had het idee dat ik een zekere basis nodig had, voordat ik aan dit soort dingen kon
beginnen, maar het kan inderdaad ook heel goed samengaan. Je kunt van algemeen naar speci fiek gaan, maar ook van specifiek - dus vanuit het beeld dat ik nu heb van God - naar een
algemeen, hoe ik tegen alles aankijk en tegen mezelf. Ik zat meer in een andere volgorde te
denken, eerst zoveel mogelijk algemene indrukken verzamelen en die een beetje op een rijtje
krijgen. Ik dacht: godsdienst is een ding en dan heb je nog andere dingen. Maar het is
natuurlijk iets wat alles omvat als je er echt mee bezig bent... het is niet iets wat bijkomstig
is, op dit moment ben ik met godsdienst bezig en het volgende moment met lezen of televisie
kijken. Het is iets wat constant aanwezig is’.
Ook haar houding tegenover gelovigen is veranderd. Ze zegt dat ze nieuwsgierig is geworden
naar wat gelovigen geloven. Ze is ook benieuwd naar wat andere levensbeschouwingen te bieden
hebben. Ze staat open voor nieuwe ideeën en wijst niets meer bij voorbaat af. Ze praat de laatste tijd
veel met mensen over God omdat ze het een boeiend onderwerp vindt. Bovendien merkt ze dat
anderen het fijn vinden om met haar over een dergelijk onderwerp te kunnen praten zonder
uitgelachen te worden. ‘Ik ben wel nieuwsgierig, vroeger was ik weggelopen of was ik gaan zitten
lachen, ik luister nu meer’. Ze noemt o.a. een jongen die God ook als een liefdeskracht beschouwde,
maar hij ‘zag God wel als een persoon’, ‘iemand die ontzettend goed is en alom aanwezig’. Ook
vertelt ze over de werkster bij haar thuis die ze ‘licht gelovig’ noemt omdat deze ‘flessen laat
instralen door Jomanda’ en ervan overtuigd was dat naar de kerk gaan haar zou kunnen afhelpen van
een postnatale depressie:
‘Ze zat daar eigenlijk meer omdat ze dan met rust gelaten werd en zo chagrijnig kon zijn als ze
wou. En toen was ze een keertje wat langer blijven zitten na de mis en ze had nog wat in de
bijbel zitten lezen. In een keer voelde ze zich helemaal warm worden van binnen. Al haar lasten
werden van haar schouders genomen. Toen voelde ze zich in een keer weer goed. En dat was de
hand van God volgens haar’.
Om een dergelijk verhaal zou ze eerder gelachen hebben. Ondanks het feit dat Iris nu nog wel denkt
dat de werkster ‘het liefst in een bovenaardse kracht’ gelooft ‘omdat zij zelf dingen niet kan
verklaren’, vindt ze het interessant om van iemand anders te horen hoe deze gelooft.
Haar houding tegenover de manier waarop sommige gelovigen, met name die uit striktprotestantse hoek, over God spreken blijft negatief. Het beeld van God als een ‘wraakzuchtig
personage’ trof ze na het weekend aan in het genoemde EO-programma waarin, aan de hand van het
verhaal over het laatste oordeel, gesteld werd dat iemand die niet in God gelooft, niet in de hemel kan
komen, ook al is deze persoon heel sociaal. Wat in hetzelfde TV-programma ook indruk op haar
maakte, was het verhaal van een jong meisje dat alle mensen wilde laten ervaren hoe goed het is om
in God te geloven’. Iris herhaalt dan wat ze in het voorgesprek ook al zei over hoe fout ze het vindt
als sommige gelovigen niet-gelovigen maar steeds ‘willen bekeren’; je moet ‘mensen in hun waarde
laten’. De houding van broeder Bernardus tijdens het weekend vond ze ‘heel anders’:
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‘Ik geloof niet dat hij het idee had dat iedereen moest geloven of als ze niet geloven dat ze dan
een minder mens waren, minder waard in ieder geval. Ik had ook niet het idee dat hij ons wou
bekeren. Ik had al gezegd dat ik daar bang voor was, nou dat deed hij helemaal niet’.
Iris’ distantie tegenover de RK-kerk blijft onveranderd. Ze zegt dat ze ‘niet van plan ‘ is ‘om tot
de kerk toe te treden’ alleen omdat ze verwantschap voelt met een deel van het gedachtegoed. De
gedachte van liefdeskracht heeft voor haar gevoel ‘weinig met de kerk te maken’. Door het weekend
is het haar wel heel duidelijk geworden dat ze in de katholieke traditie is opgevoed en opgegroeid. In
vergelijking met andere christelijke geloofsvormen spreekt katholieke geloof haar het meest aan. Ze
denkt daarbij met name aan strikt protestantisme. Wat ze van protestanten weet (de strikte
opvattingen, de soberheid, de beeldenstorm) keurt ze af: ‘ik heb liever katholieken’. Dat ze zich
‘katholiek’ blijft noemen, beschouwt ze als een soort ‘nationalisme’ of ‘chauvinisme’, om zich ‘af te
zetten tegen protestant’: ‘in het dagelijkse leven zijn katholieken bourgondisch, ze houden van het
leven en daar vereenzelvig ik me wel mee’. Ze vereenzelvigt zich echter niet met ‘wat het katholiek
zijn verder inhoudt’. Ze denkt dat ze zich met name katholiek noemt voor haar ouders: ‘voor mijn
ouders is het erg belangrijk om tradities in stand houden. Ze zetten zich heel erg af tegen de kerk,
maar het zit gewoon zo in ze’. De tradities die ze noemt zijn het doopsel, het vormsel en diensten die
gehouden worden ter nagedachtenis van overledenen. Dergelijke gebruiken hebben echter voor haar
ouders ‘niks met de kerk te maken’.
Deze identificatie als ‘katholiek’ spreekt ze later weer tegen, als ze zegt dat ze zich als
‘ongelovig’ beschouwt. Het is voor haar gevoel ‘op het randje’: ‘ik zeg nu niet-gelovig, maar
misschien zeg ik morgen katholiek’.
Haar houding tegenover katholieke rituelen is ambivalent. Enerzijds noemt ze de rituelen van
de RK-kerk ‘een hoop bijgeloof’. Het voltrekken van dergelijke rituelen is voor haar gevoel
‘hetzelfde als niet onder een ladder doorlopen’. Bovendien verliest het geloof volgens haar waarde
als symbolen en rituelen ‘een waarde op zich’ worden; dat is ‘onzin’ voor haar gevoel. Ze kan ook
zonder ritueel geloven dat er ‘zoiets als een liefdeskracht bestaat’. Als ze ziet hoe oudere mensen
zoals haar oma ter communie gaan, krijgt ze het sterke vermoeden dat zij het brood ‘echt als het
lichaam van Christus’ zien. Wat haar ook niet aanspreekt, is de plechtigheid; vieren moet voor haar
gevoel vreugdevol zijn.
Anderzijds vindt ze de rituelen ‘wel mooi’ en ‘een mooie manier om te vieren waarin je
gelooft’. Zo vond ze de hoogmis op zondag ‘gewoon mooi’:
‘Ik vind de muziek mooi. Ik vind de gebeden interessant. De verhalen die verteld worden en het
idee dat al die mensen daar met dezelfde gedachte samen zijn. Kerken vind ik mooi, dus ik vind
het allemaal wel een hele mooie gebeurtenis, maar een goed feest vind ik ook een mooie
gebeurtenis’.
Deze zelfde ambivalentie met betrekking tot kerkelijke rituelen komt ook naar voren in de afspraak
die ze met Marleen en Masha heeft gemaakt om een keer samen naar een protestantse dienst te gaan.
Ze vindt het enerzijds interessant om mee te maken, maar anderzijds wil ze beslist niet ter communie
gaan. Dat deed ze vroeger nog wel ‘uit beleefdheid’, maar nu zou dit respectloos vinden omdat ze het
geloof van deze mensen niet deelt. Ze vermoedt dat het ritueel van de communie uitdrukt dat ‘je tot
die groep behoort en op die manier in God gelooft, een soort binding’. Daar is ze het niet mee eens
omdat een dergelijke uitdrukking van geloof wat haar betreft onnodig is.
Ontwikkelingslijn
In de maand na het weekend heeft christelijk godsgeloof sterk aan rationele plausibiliteit gewonnen:
het is begrijpelijker en inzichtelijker geworden. Vòòr het weekend had ze nog een letterlijk beeld van
‘een man op een wolk met een opgeheven vingertje’. Er blijkt zich een betekenistransformatie te
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hebben voltrokken: aan wat broeder Bernardus over God vertelde, houdt ze het beeld over van ‘een
cirkel van liefde’.
Tijdens het weekend kon ze zich nog niets voorstellen bij wat in De diligendo Deo wordt
aangeduid als ‘de ander in God beminnen’. Zeer waarschijnlijk komt dit door de weerstanden die ze
toen tegen de tekst had: de voorbeelden uit de sfeer van seksuele relaties waren verwarrend; ze vat de
gradatie van stappen die beschreven worden lineair op en vindt het daardoor een simplistisch model;
ze heeft een hekel aan Bernard. Bij het nagesprek is ze verbaasd als ze passages uit de tekst herleest
waarin wordt gezegd dat God de natuur uit liefde leven geeft en dat we beloond worden als we de
ander beminnen zonder een beloning voor ogen te hebben. Nu kan ze zich wel iets voorstellen bij ‘de
ander in God beminnen’ in verband met vriendschappen. Tijdens het weekend worstelde ze nog met
de vraag hoe belangeloos het is om iemand uit genegenheid te beminnen. Bij het nagesprek brengt ze
een onderscheid aan tussen behoefte hebben aan erkenning voor jezelf enerzijds en de ander
belangeloos liefhebben anderzijds. De verandering die zich heeft voltrokken, sluimerde al een tijdje
en is door het weekend doorgebroken. Vroeger benaderde ze de ander vanuit een principe waarbij het
startpunt bij haarzelf lag: doe een ander niet aan wat je zelf niet aangedaan wil worden. Nu ligt het
startpunt bij de ander: de ander is deel van de liefdeskracht en daardoor bij voorbaat al de moeite
waard.
Vòòr het weekend eiste Iris bewijsmateriaal voor het bestaan van God zoals de theorieën van
Von Daenicken. Door het weekend, vooral door het gesprek met broeder Bernardus, heeft ze geleerd
om op een andere manier te kijken waardoor ze overal bewijs ziet. God verstaan als scheppings- en
liefdeskracht biedt als het ware een ‘handleiding voor de werkelijkheid’; ze begrijpt nu wat met ‘het
mysterie van het geloof’ is bedoeld: weten dat het zo is, zonder aanwijsbare reden.
Haar verstaan van godsdienst is hierdoor eveneens veranderd. Vòòr het weekend zag ze
godsdienst als een geïsoleerd verschijnsel, het weekend zou wat dit betreft een soort ‘reserve’ kunnen
bieden voor later als ze zich hierin zou gaan verdiepen. Na het weekend begrijpt ze dat godsdienst het
hele leven omvat, ook je persoonlijke ontwikkeling.
Door het weekend is ook de volitieve plausibiliteit van godsgeloof sterk toegenomen. Haar
benadering van gelovigen is veranderd: met uitzondering van strikte protestanten als mensen van de
EO die geloven in de hel en je willen bekeren, is ze nu nieuwsgierig naar wat gelovigen geloven en
staat ze open voor waar ze vroeger om gelachen zou hebben (de verhalen van haar werkster over
Jomanda e.d.).
Naast deze eenduidige ontwikkelingslijn, heeft de analyse ook zicht gegeven op
tegenstrijdigheden op het vlak van de affectief-attitudinale plausibiliteit van betekenissen met
betrekking tot godsgeloof. Enerzijds waardeert ze godsgeloof zoals dat vorm krijgt in de katholieke
traditie, wat voor haar een reden is om zich als katholiek te identificeren. Ze hecht aan het
bourgondische van de katholieke cultuur alsmede katholieke rituele tradities als doopsel, vormsel,
diensten ter nagedachtenis. De hoogmis tijdens het weekend sprak haar erg aan: de verhalen en de
muziek, ‘het idee dat mensen rond dezelfde gedachte samenzijn’, ‘het vieren waar je in gelooft’.
Anderzijds zijn er drie redenen waarom ze tegelijkertijd ook weigert om zich katholiek te noemen.
De eerste reden is haar weerstand tegen de kerk. Het idee van de liefdeskracht heeft voor haar
gevoel weinig met de kerk te maken. Net als haar ouders zet ze zich van het verplichtende en
opleggende van de kerk af. De rituelen van de kerk vindt ze te plechtig en vormen van bijgeloof.
Bovendien is ze er op tegen dat symbolen een waarde op zichzelf krijgen (uit respect voor gelovigen
die geloven dat het brood het lichaam van Christus geworden is, neemt ze niet deel aan de
eucharistie).
Een tweede reden is haar weerstand tegen het woord ‘God’. Bij het evaluatiegesprek tijdens
het weekend vertelt ze dat ze het woord ‘God’ niet ‘noodzakelijk’ vindt, dat ze het beschouwt als een
‘label’. Tijdens het nagesprek zegt ze dat ze liever over ‘liefdeskracht’ spreekt dan over ‘God’.
Een derde reden: bij het nagesprek blijkt haar nieuwe geloof in liefdeskracht aan twijfels
onderhevig - ze zou willen dat ze er helemaal en ‘onder alle omstandigheden’ in zou kunnen geloven.
d. Een jaar later
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Het leven van de monniken
Iris vertelt dat ze nu begrijpt waarom mensen voor een dergelijk leven kiezen. Ze is het oneens met
Fred die het leven van de monniken maatschappelijk gezien passief noemt omdat ze heeft begrepen
dat de monniken hun gebed nou juist als een maatschappelijke activiteit beschouwen.
Iris vertelt ook dat ze met Pasen in Taizé is geweest. Daar kijkt ze met gemengde gevoelens op
terug. Enerzijds vond ze de bijbellessen ‘irritant’ (dat je werd verteld ‘wat jij hoort te denken over de
Heilige Geest’). Ze zegt dat ze niet meer terug wil naar Taizé omdat ze het daar ‘helemaal niet leuk’
vond. Anderzijds kan ze zich wel voorstellen dat Joris zich daar erg aangesproken voelt door de stilte in
de gebedsdiensten (‘je kunt heel rustig nadenken in ieder geval’). Ze zegt ook dat ze de liederen heel
mooi vond, ‘die combinatie van tonen’ die erg op elkaar lijken. Vooral het lied Il n’y pas de plus
grande amour sprak haar aan vanwege de ‘mooie tekst: ‘er is geen grotere liefde dan die die je geeft
voor van wie je houdt’.
Huidige houding tegenover christelijk geloof
Ze vertelt ook dat ze ‘weet’ wat godsgeloof ‘inhoudt’ en dat ze niet uitsluit ‘misschien ooit zelf’ te
kunnen ‘geloven’. Op een ochtend in Taizé verlangde ze er op een gegeven moment intens naar om te
kunnen geloven zodat ze volledig zou kunnen deelnemen aan de diensten (‘wat maakt het toch uit, ik
ga gewoon geloven, dan kan ik tenminste meedoen’).
Ze is in het afgelopen jaar kennelijk nog volop bezig geweest met ‘God’. Het eerste moment
waarop dat blijkt is als ze praat over liefde als ‘de bron van alles’:
‘Ik denk dat ik het ook wel als liefde zie. ‘God’ is voor mij een woordje dat je geeft aan het
gevoel. En dat gevoel is voor mij liefde. Ik ben wel deze zomer iemand tegengekomen die
eigenlijk alle emoties in God zag. Voor mijzelf heb ik dat niet zo. [Het is] de bron van alles.
[...] Het is gewoon het woord wat je eraan geeft, je kan het ook liefde noemen’.
Een tweede moment is de discussie die in reactie op deze uitspraak ontstaat waaruit blijkt dat Iris
zich, met name in Taizé, heeft afgevraagd of ‘God’ binnen of buiten de mens is. Charlotte zegt dat ze
er moeite mee heeft dat Iris over God als Liefde praat omdat andere mensen hetzelfde woord
gebruiken terwijl ze ‘in iets heel anders geloven’. Masha denkt dat mensen het woord ‘God’
gebruiken voor iets ‘goeds’ en ‘positiefs’ dat ze ervaren. Charlotte vraagt zich af of het bij God om
‘iets externs’gaat:
Het zit ook in je, ik vind dat wel moeilijk overigens... daar hadden we het ook in Taizé de hele
tijd over; hoe je dat kunt combineren, dat het tegelijkertijd iets in je is en tegelijkertijd ook
iets is wat alles daarbuiten heeft geschapen, dat kan ik me helemaal niet voorstellen. Iemand
begon daarover, dat God in je zit, en ook alles heeft gemaakt.
Een derde moment waarop Iris ingaat op de wijze waarop ze in het voorbije jaar over ‘God’ heeft
nagedacht is een gesprek met Bas en Marleen over de vraag of het bestaan op enigerlei wijze
samenhangt.
Iris vertelt dat ze enerzijds soms het gevoel heeft dat gebeurtenissen samenhangen. Bij een
ongunstig verloop van gebeurtenissen lijkt het wel alsof ‘iemand’ haar in de maling neemt met een
‘test’, terwijl ze bij een gunstig verloop wel eens het gevoel heeft alsof ‘dingen’ niet ‘vanzelf’ gaan,
alsof er iets ‘achter’ zit. Anderzijds zegt ze dat ze ‘nog geen zelfmoord’ pleegt hoewel ze zich
aangesproken voelt door Bas die zegt dat alles ‘per ongeluk zo gekomen is’. Ze vraagt Bas of hij
inderdaad gelooft ‘dat er echt helemaal niks meer is’ na de dood en dat alles ‘toeval’ is, wat deze
bevestigt.
Als Masha vertelt dat haar tijdens het abdijweekend een jaar geleden ‘een aantal dingen
duidelijker geworden zijn’, wil Iris graag weten om welke ‘dingen’ het gaat. Masha legt uit dat haar
duidelijk is geworden dat ‘de kerk, geloof en God’ voor haar drie gescheiden gebieden zijn.
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Iris blijkt nog steeds afwijzend tegenover de kerk te staan: ‘ik vind de hele kerk gewoon echt heidens;
heilige beelden en weet ik wat voor rare rituelen; dat is helemaal niet nodig’.
e. Ontwikkelingslijn vanaf het begin
Door het weekend is er sprake van toename van plausibiliteit van christelijk godsgeloof op alle
vlakken: rationeel, affectief-attitudinaal en volitief:
Tijdens het weekend had ze al meer begrip gekregen voor gelovigen, maar ze betrok geloof niet op
haar eigen persoonlijk proces. Na het weekend is ze dit verband wel gaan leggen en is ze ‘God’ op
een niet-letterlijke wijze gaan verstaan als ‘liefdes- en scheppingskracht’. Ze heeft zodoende een
godsvoorstelling ontdekt die ze kan begrijpen en aannemen, wat gepaard gaat met positieve
gevoelens en een waarderende houding. Ook is ze door het weekend nieuwsgieriger geworden naar
geloof en gelovigen. Een jaar later geeft Iris nog steeds blijk van een niet-letterlijke geloofsvorm: ze
ziet ‘God’ als ‘een label voor een gevoel’, ‘liefde als bron van alles’, die ‘in je zit, maar tegelijkertijd
ook alles geschapen’ heeft.
Naast deze eenduidige ontwikkelingslijn blijkt er bij Iris sprake te zijn van een ambivalente
houding tegenover christelijk godsgeloof. Enerzijds zou ze (onder alle omstandigheden) willen
geloven, desnoods door oppervlakkig te leven. Anderzijds staat haar kritische instelling - vooral ook
met betrekking tot de kerk - dat in de weg, wat ze soms betreurt. Deze tegenstrijdigheid ligt eraan ten
grondslag dat ze ‘op het randje’ zit wat haar levensbeschouwelijke identificatie betreft: ‘ik zeg nu
niet-gelovig, maar misschien zeg ik morgen katholiek’.
Na een jaar zijn er nog steeds spanningen op allerlei gebied. Enerzijds vindt ze
gebedsdiensten in Taizé heel mooi (de stilte, de liederen, de teksten); anderzijds staat het haar tegen
dat de monniken voor haar gevoel vertellen hoe je moet geloven. Enerzijds gelooft ze dat het bestaan
samenhangt, sluit ze niet uit zelf ooit volledig te kunnen geloven en verlangt ze daar sterk naar;
anderzijds voelt ze zich aangesproken door Bas’ visie op de contingentie van het bestaan.
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2.4 Bas94
Bas is 21 jaar en studeert wijsbegeerte. Hij zegt dat hij op de uitnodiging is ingegaan omdat hij het
plezierig vindt om weer op kloosterweekend te gaan. Het is een ‘buitenkansje’ om eraan deel te
kunnen nemen in het kader van dit onderzoek. Kloosters spreken hem erg aan vanwege de rust die ze
uitstralen. Tijdens het weekend hoopt hij rust te vinden en mensen te leren kennen. Hij zou graag een
keer per jaar met een groep een weekend in een klooster willen doorbrengen; het groepsaspect vindt hij
met name belangrijk vanwege de ontmoeting met anderen (vooral met meisjes) en de gezelligheid van
het samen drinken van abdijbier.
a. Vóór het abdijweekend
Levensloop met betrekking tot christelijk geloof
Bas’ vader (57, uroloog) en moeder (48, verpleegkundige van opleiding) zijn al voor zijn geboorte
verwijderd geraakt van het strenge katholieke geloof van hun opvoeding in België (verplichte
kerkgang, nonnenscholen waarin jongens en meisjes gescheiden werden). Bas denkt dat zijn ouders
niet met gevoelens van wrok uit de kerk gestapt zijn, maar dat ze ieder voor zich op een gegeven
moment tot de ontdekking kwamen dat ze zich niet konden vinden in de kerkelijke godsdienst.
De eerste drie jaar van de basisschoolperiode gaat Bas naar een katholieke school in een
Brabants dorp. Nadat hij als zuigeling al gedoopt was, doet hij nu mee aan de eerste communie,
inclusief alle voorbereidingen. Hij blikt daar met gemengde gevoelens op terug. Aan de ene kant
realiseert hij zich dat hij vooral meedeed voor zijn grootouders en om niet uit de toon te vallen. Aan
de andere kant vond hij het bij de voorbereiding leuk om naar aanleiding van bijbelverhalen
‘knutselwerkjes’ te maken zoals een ‘kribbetje’; bovendien vond hij het ritueel plezierig en spannend
(afgezien van de afschuwelijke kleren die hij moest dragen): ‘een belevenis [...] leuk om zo’n ding
een keer in je mond geproefd te hebben’.
Bas is een dromerig kind; hij gaat helemaal op in de fantasiewereld van de verhalen die hij
hoort bij de schoolcatechese. In die tijd is hij, naar eigen zeggen, nog weinig van zichzelf bewust. De
vraag of de gebeurtenissen in de verhalen echt gebeurd zijn, stelt hij zich niet. Hij kan zich niet
herinneren dat hij als kind ooit in ‘God’ heeft geloofd. De ‘God’ die in de verhalen voorkomt, stelt hij
zich voor als ‘een grote man met een witte toga en een grote witte baard, het hele stereotype beeld van
een oude, aardige man’. In zijn beleving onderscheiden bijbelverhalen zich niet van andere spannende
jeugdboeken (b.v. ‘De Vijf’). De parabel van de Barmhartige Samaritaan maakt indruk vanwege de
ethische strekking (die hij overigens nog steeds nastrevenswaardig vindt).
De laatste drie jaar van de basisschoolperiode gaat hij naar een internationale school in de stad.
Er wordt op die school geen catechese gegeven. Hij leest in die tijd een aantal jeugdboeken die een
negatieve kijk op godsdienst geven, o.a. over een sekte (‘over mensen die gehersenspoeld worden,
heel spannend’). Bovendien komt hij in deze periode wel eens thuis bij een streng-christelijk
vriendje. Hij vindt het plezierig om samen de bijbel te lezen en te zingen, maar voor zichzelf hecht hij
daar ‘weinig waarde’ aan.
Vanaf zijn puberteit gaat hij in toenemende mate een houding van kritische distantie innemen
tegenover godsdienst. Er valt geen moment aan te wijzen waarop hij afhaakt omdat hij zich nooit als
gelovig heeft beschouwd. Het is wel zo dat hij zich vanaf zijn puberteit begint te realiseren dat hij
‘niet-gelovig’ is. Hij vermoedt dat zijn ouders daarop van invloed zijn geweest. Er werd thuis van
alles besproken (over waarden en normen, over de actualiteit, over open staan voor anderen) maar
aan godsdienst werd geen aandacht besteed.

Zie voor het volledige dataoverzicht bijlage 8.4 op de website. In het dataoverzicht wordt bij de citaten steeds
verwezen naar de betreffende gespreksprotocollen: bijlagen 1.4.1 (de e-mails), 1.4.2 (het voorgesprek), 1.4.3
(het nagesprek), 3.2 (het groepsgesprek over De diligendo Deo), 4 (het groepsgesprek met broeder Bernardus),
5 (het evaluatiegesprek) en 7 (het groepsgesprek in de abdij van Tegelen, een jaar nadien).
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De eerste twee jaar van de middelbare school brengt hij door op een openbare school waar
catechese wederom geen schoolvak is. Omdat hij het tweede jaar daar erg gepest wordt, verandert hij
weer van school. De laatste vier jaar van het VWO gaat hij naar een katholieke middelbare school.
Omdat hij de catechese van de eerste twee schooljaren heeft gemist, krijgt hij geen les over
inhoudelijke religieuze thema’s zoals God en de bijbel. De daaropvolgende jaren staan vooral
maatschappelijke thema’s op het curriculum. In deze periode komt Bas zijn strengchristelijke
vriendje van vroeger ook weer tegen. Ze raken in allerlei discussies over geloof verzeild waarbij zijn
vriend veel kritiek heeft op Bas’ doen en laten (vooral op een mythologisch spel dat hij met
voorliefde speelt). Bas neemt nadrukkelijk afstand van de ‘rechtlijnige’ standpunten van zijn
vriendje. In deze periode ergert hij zich ook aan een man die in de stad nadrukkelijk zijn geloof
verkondigt. Verder leest hij boeken van Maarten ‘t Hart, Jan Wolkers en Hugo Claus die bij hem de
indruk achterlaten dat godsdienst autoritair en verplichtend is. Tegelijkertijd krijgt Bas ook positieve
indrukken van godsdienst. Boeken van Hubert Lampo vindt hij ‘wel mooi’ omdat deze voor zijn
gevoel over ‘mysterieuze dingen’, ‘het mystieke’ gaan. Bovendien krijgt hij rond zijn zestiende
positieve indrukken via een nieuwe vriend Joris, die enthousiast vertelt over zijn bezoeken aan de
Franse broedergemeenschap in Taizé. Van hem leert Bas dat godsdienst niet per se autoritair,
verplichtend en indoctrinerend hoeft te zijn.
De laatste jaren op het VWO heeft het vak catechese het karakter van levensbeschouwelijke
vorming. Bas geniet van de lessen over filosofie; er wordt gewerkt met creatieve werkvormen en veel
gediscussieerd over onderwerpen als ‘het oneindige’. Er was ook aandacht voor andere religies en
sekten; Bas is er achteraf vooral blij om dat hij toen heeft geleerd om aan sekten positieve en
negatieve aspecten te onderscheiden. De catechesedocent neemt zijn klassen ook mee op
abdijweekends. Bas is aangenaam verrast als de monniken zeer vrijdenkend blijken te zijn. Hij herinnert
zich dat hij onder de indruk was van de ruimte van de abdijkerk, de diensten (vooral de metten), de
stiltes, de meditaties alsmede de contacten tussen de deelnemers.
Na het VWO, op zijn achttiende gaat Bas economie studeren in een andere stad en wordt hij een
geregeld bezoeker van het plaatselijke studentenpastoraat. Hij neemt deel aan een gespreksgroep die veel
indruk op hem maakt omdat allerlei persoonlijke onderwerpen, zoals relaties, openlijk worden
besproken. Hij komt er veel te weten over zichzelf (‘van jezelf houden, van je eigen lichaam houden,
allemaal dingen waar ik me zorgen over maakte’).
Ook ontmoet hij er mensen die net als Joris ermee bezig zijn om ‘God’ een plaats te geven in hun
leven. Voor hen blijkt God niets met autoriteit of verplichting te maken te hebben, maar ‘iets interns’ te
zijn: ‘vanuit henzelf, een gevoel, dat ze dan God noemden, of hun relatie tot God’. Deze visie vindt
hij ‘veel positiever’ dan wat hij gewend was met betrekking tot godsdienst. Mensen praten daar
vanuit een innerlijke overtuiging en niet vanuit wat hen van buitenaf is opgelegd; bovendien staan
deze mensen met beide benen op de grond.
Als zijn grootvader overlijdt, vindt Bas steun in gesprekken op het studentenpastoraat. Hij wordt
dan geconfronteerd met zijn eigen visie op God en geloven. Omdat zijn opa katholiek was, werd ook het
rituele afscheid op katholieke wijze voltrokken. Net als zijn vader ondervindt Bas veel steun aan het
begrafenisritueel, wat hem aanzet tot bidden tot God om aan zijn grootvader ‘een toffe plek’ te geven.
Enerzijds vindt hij het gebed troostend en een positieve manier van rouwverwerking; anderzijds noemt
hij het ‘hypocriet’ van zichzelf omdat het ‘niet echt gemeend was’. Later zegt hij dat hij het ‘op dat
moment’ wel meende, maar dat hij het achteraf ‘makkelijk’ van zichzelf vond. Ook hier is er sprake van
een dubbelheid. Enerzijds noemt Bas het een ‘voordeel van geloven’ dat ‘troost een grond om op te
staan’ geeft; bovendien ziet hij in dat de bijbel een basis en ethisch houvast biedt. Anderzijds
beschouwt hij zich als te sceptisch en kritisch om te kunnen geloven. Daar is hij niet ongelukkig mee
omdat gelovig zijn ook gevaarlijk is: je kunt ‘vastlopen’, ‘onkritisch’ of ‘dogmatisch worden’. Bij
het studentenpastoraat heeft hij gezien dat mensen niet noodzakelijk dogmatisch worden als ze
godsdienstig zijn. Voor zichzelf heeft hij echter bepaald dat godsdienst niet zijn keuze is, ook al
vraagt hij zich wel eens af ‘waarom eigenlijk niet’? Hij identificeert zich met een aantal studenten
van het studentenpastoraat, mensen die weliswaar met godsdienst ‘flirten’, maar er toch afstand van
houden. Sinds Bas in een andere stad studeert, komt hij niet bij het studentenpastoraat. Hij is nu dan
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ook niet meer zo intensief met godsdienst bezig. Hij heeft zich wel voorgenomen dat hij ooit de bijbel
helemaal wil lezen, inclusief de apocriefe boeken, want die lijken hem het leukst.
Bas vindt het moeilijk om te bepalen of het woord ‘God’ een plaats heeft in zijn huidige
levensbeschouwing (‘Soms wel, soms niet’). Hij acht het ‘onwaarschijnlijk’ dat hij ooit in God gaat
geloven, maar hij houdt het ‘open’. De idee van ‘God’ blijft hem wel boeien, maar dan wel in een vorm
die hij kan verenigen met zijn denken. De voorstelling van een actieve God roept bij hem meteen het
probleem op van de theodicee: als God goed is én hij kan ingrijpen, dan is dat onverenigbaar met het
lijden in de wereld. Het passieve godsbeeld van Plato en Aristoteles van ‘de idee van het goede’ kan
wat Bas betreft filosofisch wel door de beugel.
Een andere wijze waarop hij ‘God’ filosofisch kan plaatsten, houdt verband met wat andere
mensen mystieke ervaringen noemen. Dit soort ervaringen kwamen ook ter sprake bij de groep van het
studentenpastoraat. Hij brengt deze in verband met wat in colleges over Heidegger werd uitgelegd als
de ‘verwondering’ van mensen over het bestaan van de wereld:
‘Een ervaring, iets zien wat je overweldigt, een zonsopgang of zonsondergang, dat soort dingen.
Ja, sommige mensen vinden dat weer geen mystieke [ervaring]. De buitenwereld die zo’n
indruk op mij heeft zie ik als een goddelijk iets; dat heb ik niet zelf gemaakt, dat kan niet. Het is
meer een geloof, een gevoel’.
Qua levensoriëntatie heeft Bas meer vertrouwen in filosofie (omdat deze kritisch is) dan in godsdienst.
Zijn filosofische interesse is, zoals gezien, gewekt op de middelbare school en voortgezet bij het
studentenpastoraat in de zin van reflectie op zichzelf en anderen. Hij vindt het prachtig als bepaalde
intuïties die hij van jongs af heeft gehad in filosofische teksten expliciet gemaakt worden. Het denken
waarbij hij zich tegenwoordig het meest thuisvoelt, is het volledig seculiere pragmatisme van de
Amerikaanse theoreticus Rorty zoals dat met name naar voren komt in diens boek Contingency, irony
and solidarity95. Rorty’s pleidooi voor solidariteit met de lijdende medemens ziet Bas als een explicatie
van zijn eigen streven naar ‘goed-zijn’ en het helpen van anderen.
‘Lijden kunnen verhelpen, vreugde in andere kunnen losmaken. Vreugde in andermans plezier,
plezier in het iets beter maken van iemands leven. Dat het iets minder wreed wordt of dat de
wereld misschien toch iets minder wreed wordt. Dat ik daar iets aan kan toedragen. Ik denk wel
dat de wereld kan veranderen. Ik wil geen metafysisch doel, maar dat betekent niet dat de
wereld ook niet te verbeteren is of dat daar niks aan te doen is, dat zeg ik niet. En daar probeer
ik dan ook wel iets aan te doen. Alleen het hele doel, daar geloof ik niet zo in, de zin van het
leven. Maar wel in zelf gelukkig worden en anderen misschien wat gelukkiger maken of minder
ongelukkig maken’.
Bas kan zich heel goed vinden in Rorty’s idee van de ‘liberal ironist’: iemand die er in zijn publieke
leven alles aan doet om wreedheid tegen medemensen te bestrijden, terwijl hij zich tegelijkertijd
bewust is van de volledige contingentie van zijn (in dit geval liberale 96) visie. Wat Bas zo aanspreekt in
dit denken is dat je onherroepelijk (‘unflinchingly’) voor je ideeën kunt gaan staan, terwijl je weet dat
je de waarheid niet in pacht hebt97. Dit laatste zorgt ervoor dat je open blijft staan voor de ideeën van
anderen.

Het dataoverzicht van Bas (bijlage 8.4) bevat een korte samenvatting van Rorty’s pragmatisme (zie website).
Rorty gebruikt het woord ‘liberal’ in de Amerikaanse betekenis van iemand die vrijzinnig en sociaal
geëngageerd is.
97
Critici van Rorty vinden het tegenstrijdig dat hij als ‘liberal ironist’ zo sociaal geëngageerd kan zijn, terwijl hij
geen sociale ethiek fundeert. Rorty’s antwoord hierop luidt dat je je bewust kunt zijn van de contingentie van je
idealen, terwijl je er toch ‘unflinchingly’ (onherroepelijk) voor kunt gaan staan. Het feit dat de ‘liberal ironist’ een
rechtvaardigheidsgevoel heeft in de zin van een afschuw van wreedheid is dan wel op zichzelf contingent, maar
dat betekent niet dat het daarom minder hevig of authentiek is dan dat van de metafysicus of de theoloog die
nog op essentialistische gronden solidair is.
95
96

68
‘Aan de ene kant in een discussie helemaal achter je eigen visie kunnen staan, dat verdedigen
en aan de andere kant blijven openstaan en interesse tonen. Weten dat je ook van anderen iets
kunt leren’.
Bas vindt het belangrijk om een consistente levensvisie te hebben (‘ik moet proberen om er een
bepaalde constante lijn in te krijgen, anders schiet het ook niet op, anders kun je niet samenleven met
andere mensen’). Zo ver is het echter naar zijn zeggen nog niet; zijn levensvisie is nog volop in
ontwikkeling.
Ondanks kritiek die hij heeft op Rorty’s extremiteit en diens eclecticisme kiest Bas voor zijn
pragmatistische levensvisie omdat deze een zekerheid geeft die godsdienst niet kan bieden. Bas vindt
het te riskant vindt om een op metafysische waarheid gefundeerde levensbeschouwing aan te hangen.
Als blijkt dat de bovennatuurlijke grond onder bijvoorbeeld godsdienst toch niet bestaat, dan valt de
hele levensbeschouwing aan duigen. Dit gevaar loopt hij bij Rorty’s gedachtegoed niet, eenvoudigweg
omdat er geen theorie over de objectieve waarheid of de essentie, de oorsprong en de bestemming van
het leven aan ten grondslag ligt. Het enige wat telt is de praktijk: het verminderen van wreedheid.
‘Een soort angst ook om er niet aan te willen... daar heb ik ook veel over nagedacht. Het kan
gewoon niet, dadelijk is het niet zo en dan heb je geen basis. On afhankelijk van of het wel of
niet zo is, moet ik een basis hebben voor mezelf. En dat kun je zoals Rorty doen met het begrip
‘contingentie’98, dat het zo is gegroeid. Fantastisch! En dan toch kritisch blijven en proberen dat
te verbeteren. En vanuit de notie van geen pijn doen mensen proberen te helpen, gelijkheid en
vrijheid bevorderen. [...] Zoals goed zijn, goedheid, mensen proberen te helpen, kleine dingen
proberen te veranderen, niet de hele wereld proberen te veranderen, geen essentialisme, niet
zeggen dat jij ‘de’ visie hebt, andere mensen respecteren ook om die reden, omdat jij weet dat
je ‘de’ visie zelf niet hebt, dat je ze daarop niet kunt afkeuren’.
Ontwikkelingslijn
Als jong kind gaat Bas op in de fantasiewereld van bijbelverhalen. Hij ziet ‘God’ als ‘een man met een
witte baard’ en stelt zich de vraag nog niet of ‘God’ echt bestaat. In zijn latere kindertijd is godsdienst
op affectief-attitudinaal vlak zowel implausibel als plausibel. Hij wordt zowel positief als negatief
geraakt door godsdienstige verschijnselen. Positief zijn de ethische strekking van het verhaal van de
barmhartige Samaritaan, het plezier bij het proeven van de hostie, het bijbellezen en het zingen van
godsdienstige liedjes. Negatief zijn het verhaal dat hij leest over mensen die ‘gehersenspoeld’ worden
in sekten en het feit dat hij het zingen van ‘weinig waarde’ vindt.
Aan het begin van de middelbareschooltijd worden deze betekenissen met betrekking tot
godsgeloof ook op rationeel vlak versterkt, met name doordat hij het geloof van zijn vriendje als
autoritair en verplichtend ervaart. Bas gaat zich vanaf dan als ‘niet-gelovig’ identificeren. Aan het einde
van de middelbareschooltijd maakt Bas kennis met positieve associaties met betrekking tot ‘God’: het
‘mystieke’ bij Lampo, de Taizé-verhalen van Joris en het abdijweekend met school. Deze kennismaking
met een niet-letterlijk verstaan van godsgeloof krijgt een vervolg als hij aan het begin van zijn
studententijd bij het studentenpastoraat mensen ontmoet die ‘met beide benen op de grond staan’ voor
wie ‘God’ een innerlijke overtuiging is (niet ‘autoritair’, ‘verplichtend’, ‘opgelegd’). Deze nieuwe
geloofsvorm raakt echter niet geïnternaliseerd. Bas’ houding tegenover godsgeloof zit op het randje van
een buitenperspectief en een binnenperspectief.
Op affectief-attitudinaal vlak vallen er allerlei tegenstrijdigheden op: zijn houding tegenover
christelijk godsgeloof is ambivalent. Hij ‘flirt’ weliswaar met godsdienst, maar houdt afstand omdat hij
uiteindelijk meer vertrouwen heeft in een filosofische levensbeschouwing die geënt is op Rorty. Het
gaat Bas vooral om de rationele plausibiliteit van het afzien van metafysische funderingen. Zijn
98

Bas legt de term ‘contingentie’ uit door Rorty te typeren als naturalist en darwinist: ‘Contingentie betekent dat
we gewoon geworden zijn die we geworden zijn omdat de natuur op een bepaalde manier reageerde en wij zijn
daar toevallig goed uitgekomen. Niet met een hoger doel of een verder doel of dat we ergens naartoe evolueren
wat veel beter is’.
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ambivalente houding tegenover christelijk godsgeloof komt ook sterk naar voren bij het overlijden van
zijn grootvader. Hij bidt, maar dat vindt hij tegelijkertijd ‘hypocriet’ omdat hij niet echt in God gelooft.
Enerzijds voelt hij zich tot godsgeloof aangetrokken vanwege, in dit geval, de bijkomende troost;
anderzijds vindt hij godsgeloof gevaarlijk (‘vastlopen’, ‘onkritisch’, ‘dogmatisch’).
b. Tijdens het abdijweekend
Het gesprek over De diligendo Deo
Bas associeert het beeld van God als Liefde van Bernard van Clairvaux met de godsdienstfilosofie van
Aristoteles:
‘Waar Bernard natuurlijk ook naar gekeken heeft, is het godsbeeld van Aristoteles. Je hebt een
God en die is liefde en goedheid, die is zo rijkelijk dat hij overstroomt’.
Met wat Bernard ‘in God beminnen’ noemt, kan hij niet uit de voeten. Enerzijds vindt hij het ‘leuk
gevonden’ en herkent hij hierin hoe sommige mensen bij het studentenpastoraat over ‘God’ praatten.
Anderzijds vindt hij de zin waarin ‘in God beminnen’ voorkomt ‘vaag’. Net als voor Marleen,
Charlotte en Tanja had het woord ‘God’ wat hem betreft niet in de tekst gehoeven.
Bas praat tijdens dit gesprek veelvuldig over belangeloze liefde, maar hij associeert dit niet
met ‘God’. Zo houdt hij voet bij stuk in een discussie met Tanja over de vraag of apen werkelijk
altruïstisch zijn; Tanja denkt dat het een soort altruïsme is om de soort in stand te houden, maar volgens
Bas gaat het om belangeloos ‘erbarmen’ als bijvoorbeeld gehandicapte apen door soortgenoten
geholpen worden.
Ook vertelt hij uit eigen ervaring over zijn zus die een heel eigen (en volgens Bas en zijn
ouders heel verkeerde) weg was ingeslagen in haar leven. Hij vertelt dat zowel hij als zijn ouders
hebben moeten leren om hun eigen ideeën los te laten:
‘Het punt is dan afstand nemen, het aan haar overlaten, haar haar eigen keuze laten maken, ook
al zou zij zich terugtrekken uit het gezin als zij dat zou willen. Daar ben ik nou redelijk uit, maar
het is nog steeds wel moeilijk’.
Bas bevestigt Tanja’s reactie die zegt dat hij er achter is gekomen dat ‘loslaten meer liefde betekent
dan er helemaal op gaan zitten’. Volgens Joris is liefde ‘een ander zijn verantwoordelijkheid laten’,
wat Bas eveneens bevestigt.
Het gesprek met broeder Bernardus
Bas’ deelname is gering. Hieraan valt niet af te lezen hoe groot zijn betrokkenheid erbij is geweest. Er
zijn momenten waarop hij het woord neemt die bevestigen dat Bas iemand is die erg is geïnteresseerd in
filosofie, met name in originele denkbeelden. Zo wordt hij enthousiast als hij van broeder Bernardus
hoort over Thomas Merton’s beeld van God als ‘het puntje van de ziel’ en wil hij graag weten of
broeder Bernardus ook metafysica heeft gehad van een zekere professor. Uit een opmerking over de
gedwongen verhuizing van de zusters van Koningsoord blijkt dat hij bij het kloosterleven betrokken is.
Het evaluatiegesprek
Bas vond dit weekend plezierig en ‘divers’. Door het bespreken van de tekst en het gesprek met de
monnik heeft hij ‘dingen op een rijtje’ kunnen zetten. Het moet nog duidelijk worden wat hij daarmee
bedoelt. Hij vertelt dat hij vooral bezig is geweest met het thema lichamelijkheid. De afgelopen nacht
kon hij ineens een verband leggen tussen enerzijds wat hij bij de Tai Chi en yoga had ervaren en
anderzijds de theorie van een filosoof die ervan uitgaat dat je door het ontwikkelen van je lichaam je
waarnemingsvermogen vergroot.
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Hij gaat nauwelijks in op christelijk geloof. Het woord ‘God’ komt in zijn terugblik niet voor.
Wel vertelt hij dat hij ‘geloof’ associeert met het overlijden van zijn grootvader. Tijdens de hoogmis
werd hij geraakt toen er voor overledenen gebeden werd omdat hij aan hem moest denken.
Ontwikkelingslijn
Uit de gesprekken blijkt dat godsgeloof voor Bas enige rationele en volitieve plausibiliteit heeft. Op
rationeel vlak is hij geïnteresseerd in godsdienst vanuit het buitenperspectief van de filosoof. Zo
brengt hij wat Bernard schrijft over ‘God als liefde’ in verband met het godsbeeld van Aristoteles. Er
is bovendien sprake van enige affectieve kleuring hierbij. Zo raakt hij enthousiast als hij broeder
Bernardus hoort zeggen dat Merton over God spreekt als ‘het puntje van de ziel’. Ook vindt hij
Bernards uitdrukking ‘in God beminnen’ ‘mooi gevonden’.
Zijn eigen houding tegenover christelijk godsgeloof blijft echter onveranderd: hij legt geen
verband tussen wat hij over liefde vertelt (bijvoorbeeld het loslaten van zijn eigen belangen rond zijn
zus) en ‘in God beminnen’. Het woord ‘God’ had wat hem betreft niet in de tekst hoeven te staan. De
enige keer dat hij naar een aspect van godsgeloof kijkt vanuit een binnenperspectief is als hij de
hoogmis associeert met de begrafenis van zijn grootvader.
d. Een maand later
Algemene indrukken
Tijdens het nagesprek vertelt Bas dat hij het ‘een waanzinnig tof weekend’ vond.
Het verblijf in de abdij voldeed aan zijn verwachtingen, met name wat hij omschrijft als ‘het
abdijgevoel’, de ‘heerlijke rust’ en ‘sereniteit’:
‘Als je de poort door bent, bam! ... dat gevoel, dat je wilde voelen waarschijnlijk. Iets wat je
verwachtte dat je misschien ook vindt. Ik weet het niet precies: de ligging, de rust, dat er geen
auto’s zijn, dat het er gewoon stil is. Ja, dat soort dingen. ....mooi ...’.
De diensten in de kapel maakten minder indruk dan de hoogmis in de kerk; hij vond het wel prettig
om de monniken te observeren en de gebeurtenissen ‘op een rijtje te zetten’.
Het programma was goed; het was weliswaar erg vol en de intensiteit was hoog doordat er
steeds vragen naar voren kwamen, maar er was ook voldoende flexibiliteit voor bijstellingen. Hij
heeft niet het gevoel dat er druk op hem is uitgeoefend. Hij is erg te spreken over de contacten die hij
heeft kunnen leggen met anderen en de openheid in de groep bij de gesprekken. Hij heeft met grote
aandacht geobserveerd wat er met de andere deelnemers gebeurde, wat hem erg aan het denken heeft
gezet over zichzelf en over ‘godsbeleving’. Hij noemt met name Tanja, die in zijn woorden ‘het
metafysische omarmt’, Marleen, die nog steeds op zoek is naar zichzelf in verhouding tot godsdienst,
Masha, die godsdienst opnieuw een plek heeft kunnen geven in haar leven waardoor ze ‘rust’ en
‘zekerheid’ heeft gevonden en Fred, die heel kritisch staat ten opzichte van godsgeloof. Bas is er achter
gekomen dat Joris en Fred eigenlijk twee kanten van hemzelf belichamen: Fred is behoudend, Joris is
‘radicaal links’.
Bas is, net als bij het evaluatiegesprek, erg positief over de meditaties tijdens het weekend.
Hij zou meer willen toekomen aan dergelijk ‘acceptabel spiritueel gedrag’ zoals hij dat al kende van
de groep in het studentenpastoraat . Naar aanleiding van een recente ervaring, waarbij hij emotioneel
instortte bij een feest, is hij er voor zichzelf achter gekomen dat het beter voor hem zou zijn om
minder met de ratio te proberen vat te krijgen op zichzelf en de gebeurtenissen in zijn leven. Hij
kwam er toen voor zichzelf achter dat hij de moeilijke situatie rond zijn zus helemaal nog geen plaats
had gegeven, zoals hij tijdens het weekend nog dacht. Feitelijk bleek dat hij negatieve gevoelens had
‘weggestopt’ zonder het zelf te beseffen. Hoewel hij het ‘heel eng’ vindt om zich open te stellen voor
zijn gevoelsleven, is hij er nu van overtuigd dat dit de enige manier is om te voorkomen dat het weer
‘gruwelijk fout’ gaat.
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Na een jaar vooral met filosofie bezig te zijn geweest, probeert Bas nu om zijn denken en zijn
gevoelsleven meer te integreren. De link die hij tijdens het weekend legde tussen het ontwikkelen van
het lichaam door middel van lichaamsoefeningen zoals die tijdens het weekend aangeboden werden en
de, naar zijn zeggen, ‘droge en vrij rationele’ filosofie van de filosoof met wie hij bezig was, is daar een
voorbeeld van. Hij was ‘best trots’ op zichzelf dat hij dit ‘bedacht had’. Een ander voorbeeld houdt
verband met zijn persoonlijke ethiek:
‘Dingen waar ik echt helemaal achtersta, echt honderd procent, zijn dingen die heel erg
gebaseerd zijn op gevoelens. Ik leef enigszins bij de regel van Kant die in het spreekwoord
verwerkt zit van ‘wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet’. Ik vind dat je
mensen moet helpen, dat je mensen geen pijn mag laten lijden. Ik vind dat je mensen gelijk
moet laten beginnen, en ze moet steunen als ze dat nodig hebben, om toch gelijk te kunnen
beginnen in het leven. Ja, dat zijn dingen gebaseerd op gevoelens, dingen die ik meegemaakt
heb, ervaringen... Verhalen die ik gehoord heb van andere mensen die dat echt met gevoel vertelden, waar ik iets mee kon voelen. Dat zijn dingen waarvoor ik sta’.
Bas analyseert zichzelf kritisch wat dit betreft: hij hanteert een harmoniemodel, wil - waarschijnlijk
als gevolg van zijn opvoeding - altijd ‘lief zijn’ voor anderen, vindt het ‘niet leuk om kwaad te
worden’; zijn eigenschap om mensen ‘ontzettend graag’ te mogen, heeft ook een negatieve kant: hij
piekert veel over ze en is er toe geneigd om zich zorgen over hen te maken.
Het leven van de monniken
Bas zegt dat hij de leefwijze van de monniken ‘geaccepteerd’ heeft als een zinvol bestaan:
‘Ze zijn bezig om de relatie met God uit te drukken, in een omgeving waar ze zich rustig voelen,
waar ze gelukkig zijn, met mensen van wie ze houden, om met allerlei dingen bezig te zijn die
ze leuk vinden. Mensen die in de tuin werken die vinden het volgens mij ook fantastisch om dat
te doen... En de diensten, voor hen een zinvol leven. Ook voor mensen die daar komen, de rust
zoeken, het geven van zo’n plek, dat vind ik heel zinvol ja... Het verzorgen van zo’n plek’.
Hij zou het zelf nog zinniger vinden als de monniken een actiever, meer op de maatschappij betrokken
leven zouden leiden, al ziet hij ook dat ze maatschappelijk gericht zijn in hun gebed. Bovendien heeft
hij aan den lijve ervaren hoe hun rituelen gasten van dienst kunnen zijn bij rouwverwerking.
Er is door het gesprek met broeder Bernardus een verandering opgetreden in zijn inschatting
van wat de monniken bezielt om voor dit leven te kiezen. Op vrijdag noemt hij naast ‘rust zoeken’ ook
‘in de maatschappij hun draai niet kunnen vinden’. Op zondag herhaalt hij het element van rust; verder
noemt hij ‘roeping’, ‘een andere plaats zoeken in de maatschappij’ en ‘vriendschap’ 99. Bas legt uit dat
hij dit laatste heeft begrepen uit de nadruk die de monnik legde op het ‘met z’n allen samenzijn’, het
‘groepsgevoel’. Dit gemeenschapsgevoel heeft Bas heel sterk ervaren bij de inkleding van de monnik
op zondagochtend. Hij was vooral onder de indruk van de vroomheid gecombineerd met menselijke
humor van de abt, die bij het inkledingsritueel voorging. Bas voelde zich toen ‘even deel van die
gemeenschap’.
Ook wat zijn inschatting van het godsbeeld van de monniken betreft is er door het gesprek met
broeder Bernardus een verandering opgetreden. Op vrijdag noemt hij naast ‘interne rust en vrede’ ook
‘de oppermachtige God van de bijbel’, ‘God die verschijnt, die de wereld schept’, de ‘God van het
Oude Testament’, een ‘man’ die bij ongehoorzaamheid dreigt ‘met ‘plagen en dat soort troep’. Op
zondag spreekt hij van ‘een oerkracht die het goede is, een natuurkracht, een persoonlijkheid’. Tijdens
het nagesprek noemt hij dit ‘een toffe typering van God’, waar hij wel ‘iets mee kan’:
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Het is opvallend dat Bas over ‘vriendschap’ spreekt omdat dit woord in het protocol van het gesprek met
broeder Bernardus helemaal niet voorkomt. De monnik spreekt wel maar liefst 25 keer over ‘gemeenschap’.
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‘Hij zei: het is een natuurkracht. Het is wel een persoon, een persoonlijkheid, zo zag hij het ook
wel min of meer, maar dan toch meer Jezus, die persoonlijkheid op zich, dat zei hij niet expliciet
maar dat dacht ik wel. Ik vond het wel mooi, het zien als het allesomringende. En de
afwezigheid van God als het slechte... Een mooie manier om het slechte ook uit te leggen in de
wereld en zo. Een acceptabele God ... omdat dat overal in zit. [...] Nou als je dan toch iets met
God moet doen, of het goddelijke moet uitleggen, ja dan zoiets. Ik weet niet, het is iets wat me
iets zegt, wat ik me kan voorstellen’.
God als liefde in De diligendo Deo
Bas noemt de tekst ‘goed’, ‘echt filosofisch’. Uit het feit dat er een intensief groepsgesprek volgde op
de concretiseringen die werden gegeven waarin ‘veel naar boven’ kwam, bleek volgens hem dat het een
tekst is die mensen ook nu nog kan inspireren. Hij kon zich gedeeltelijk vinden in de inhoud, met name
het cyclische karakter van het groeiproces van de liefde zoals Bernard van Clairvaux dat beschrijft: ‘je
bent altijd aan het zoeken en je krijgt altijd klappen terug’; ‘dat streven naar overgave, maar altijd weer
terugvallen’. Bij wijze van voorbeeld noemt hij de situatie rond zijn zus: tijdens het weekend dacht hij
nog dat hij zijn eigen ideeën over wat goed zou zijn voor haar had losgelaten, maar toen ‘het toch weer
fout ging’ met haar, raakte hij helemaal uit zijn doen.
Verder heeft Bas twee aspecten onthouden die in de tekst naar voren kwamen. Het eerste is
‘eerst jezelf liefhebben en dan pas anderen’. Bas vindt het erg belangrijk om van jezelf te houden. Hij
herinnert zich dat dit punt in de groep van het studentenpastoraat ook vaak aan de orde kwam; hij was
het inmiddels eigenlijk vergeten. Het lijkt hem inderdaad het beste om eerst van jezelf te leren houden,
al vraagt hij zich af of dat wel mogelijk is, in elk geval is het iets waar hij ‘waanzinnig veel moeite’ mee
heeft.
Het tweede aspect dat hij heeft onthouden is ‘het in de schoot geworpen krijgen van ultieme
momenten’, wat volgens hem niet alleen voor liefde geldt. Hij vertelt dat dergelijke ervaringen ook bij
de colleges metafysica en bij een groep van het studentenpastoraat ter sprake zijn gekomen:
‘Bijna spirituele ervaringen, dingen die je geen plaats kunt geven, [...] van die momenten die je
echt overkomen. Een bepaalde morgen, het zien van een baby’tje, dat je dan gaat nadenken van
‘ooohh!’. Ik bedoel, ik kan het best verklaren: eicel, zaadcel, blablabla, dat groeit. Maar het feit
dat het groeit, dat het een intelligentie wordt, dat het gaat nadenken, dat het gevoelens krijgt. Ik
vind het iets wonderbaarlijks. De extase, dat het iets is wat je toegeworpen wordt. Daar kun je
naar streven, maar het is niet iets wat je bereikt. Het is iets wat gebeurt [...]. Het is iets wat jou
dan toekomt. En dat vond ik heel mooi, maar waar het vandaan komt? Maar ik denk dat het wel
klopt, dat voelt goed!’
Wat Bas van de tekst heeft onthouden, brengt hij niet in verband met ‘God’. Hij maakt er zelfs expliciet
bezwaar tegen dat Bernard liefhebben van medemensen in verband brengt met God. Dit laatste komt
volgens hem op het volgende neer:
‘Dat je liefhebt door God of door middel van God, door het personage van het goddelijke of
zoiets [...].Het was een soort medium waardoor hij liefheeft. Hij geeft hem ook liefde, hij heeft
datgene ook lief. De noodzakelijke voorwaarde om lief te kunnen hebben [...] Dat gevoel van
liefde dat is God. Dat is het primaire deel van God, het meest belangrijke deel van God. En je
kunt het dus dan alleen maar beminnen. Ik bedoel als je iemand bemint dan heb je hem lief en
dan doe je dat dus door middel van God, want God is liefde, punt’.
Volgens Bas heeft Bernard van Clairvaux het over een ‘gevoel dat hij heeft’: liefde, waar hij vervolgens
God bijhaalt. Om het woord God heeft hij als het ware ‘heen’ gelezen, omdat dat hem ‘gewoon
helemaal niks’ zei. Hij onderkent bij zichzelf dat hij deze gedachtegang enerzijds wel afwijst omdat aan
een menselijk gevoel iets metafysisch wordt toegeschreven, maar anderzijds realiseert hij zich dat hij
gedeeltelijk met Bernard van Clairvaux meegaat omdat hij het wel een mooie definitie vindt:
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‘Ja, “God”, dan gaan weer die alarmbellen rinkelen, ‘door God, de ander liefhebben’, nee, daar
ga ik niet in mee. [...] Nee, het gaat me te ver om dat dan God te noemen. Hij geeft naar mijn
mening gewoon een naam aan een bepaald gevoel dat hij heeft. Dat probeert hij uit te leggen en
dat doet hij op die manier. Ik vind het heel mooi gezegd, het is een hele mooie manier om het uit
te drukken. [...] Die definitie zoals hij die geeft van God, dat metafysisch-achtige, om God te
definiëren als iets hogers, dat stuit me tegen de borst [...]. Ik kan er natuurlijk wel voor een deel
in meegaan, anders zou ik het geen goede definitie vinden. Ik vind dat hij het mooi zegt, maar ik
heb er niets mee’.
Bas voelde zich meer aangesproken door de wijze waarop broeder Bernardus over ‘God’ sprak die hij
‘iets meer down to earth’ vond en ‘wat acceptabeler’:
‘Ik had niet het idee dat broeder Bernardus het als de liefde zag. Ik bedoel, dat ook natuurlijk,
liefde voor God, maar hij heeft liefde voor God of zo. En hij staat in relatie tot een bepaald
persoon. En ik heb het idee dat Bernard van Clairvaux, daar is God ook een persoon, maar het is
ook de liefde. Dus alles wat met liefde te maken heeft, dat is dus God. En dat is niet zo. Ik heb
niet het idee dat dat precies dezelfde manier is als die waarop broeder Bernardus het beleeft.
Dan zie ik het misschien fout. Dat weet ik niet’.
De reden waarom Bas begrip kan opbrengen voor het godsbeeld zoals hij dat van broeder Bernardus
heeft begrepen, is dat hij het kan relateren aan wat in de Star Wars-films100 the Force wordt genoemd:
‘dat zegt een beetje hetzelfde, het zit ook overal in, in planten en stenen en in sommige mensen is het
heel sterk, in sommige plekken waarschijnlijk ook’. Maar ook bij een dergelijke ‘natuurkracht’ staat het
hem tegen en gaat het hem te ver als er te veel aan wordt toegeschreven:
‘Broeder Bernardus zag het meer als een oerkracht, die dan in de persoon van Jezus gestalte
krijgt. Dat is een andere visie. Voor mij is het iets heel anders... Ik zie het meer als een
natuurkracht... Het zit in alles.., net het the Force-idee van Star-Wars. Maar gewoon iets wat
overal in zit, natuurlijke dingen. En ook wel afwezig kan zijn. Dan krijg je van die enge dingen,
mensen die elkaar enge dingen gaan aandoen. De natuur die vernietigd is en zo. [...] Ik vraag me
af of dat kan, ik wil het niet uitsluiten, maar met liefde heb ik dat nog veel meer... Liefde is
gewoon een gevoel dat ik heb. En niet meer of zo... Daar heb ik ook geen redenen voor, het zijn
gevoelens... Voor mij is het tenminste genoeg’.
Bas’ huidige houding tegenover christelijk geloof
Bas heeft als gevolg van het weekend bij zichzelf veranderingen in zijn houding tegenover godsgeloof
aangetroffen in de zin van concretisering van wat hij eigenlijk al wist. Door het weekend en de
gesprekken erom heen werd hij als het ware ‘gedwongen’ ‘om over God na te denken en daar een
stelling in te nemen’. Hij noemt met name het geloof van zijn jeugd. Het is hem vooral duidelijk
geworden waarom andere mensen geloven:
‘Omdat ze een bepaald gevoel hebben, denk ik, dat ze een relatie hebben met een bepaald iets.
Meestal als je het uit gaat pluizen, dan blijkt het heel vaag. Het is een gevoel dat ze hebben
waardoor ze een plek geven aan bepaalde dingen die ze meegemaakt hebben. Hoe doen ze dat?
Door middel van een relatie met God, of iets goddelijks’.
In zijn houding tegenover dit godsbeeld, dat hij zoals gezien associeert met The Force, aarzelt hij
erover of hij het zelf gelooft:
Star Wars is een serie van science fiction speelfilms waarin de krachten van goed en kwaad om de macht
strijden. De kracht van het goede wordt the Force genoemd. Beroemd is de zegenspreuk ‘may the Force be with
you’, die vaak uitgesproken wordt.
100
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‘Ik geloof het zelf niet helemaal, [...] ik vind dat wel een idee wat acceptabel is, niet dat ik het
geloof. Ik kan er ook erg in meegaan dat hij dat gelooft, laat ik het zo zeggen. Ja ik kan er wel
bijna helemaal in meegaan, dat snap ik gewoon’.
Zijn reserve houdt verband met zijn eerder genoemde wantrouwen tegenover wat hij ‘het metafysische’
of ‘het zweverige’ noemt:
‘Ik heb niet het idee van iets metafysisch, dat het iets meer is als een natuurkracht. Zou wel
kunnen hoor. Ik wil het ook niet uitsluiten. Het is meer zo iets van: ‘nee ik ga er niet in mee
omdat ik dat idee gewoon gevaarlijk vind’. Stel dat het niet waar is dan wordt gewoon weer
alles onder me uitgetrapt. Dan sta je met lege handen en dat wil ik niet. Het is meer een
mogelijkheid die op de achtergrond wel degelijk meespeelt. Het is meer iets van: ‘als ik dan
dingen moet verklaren, dan is dat een hele goede manier om het te verklaren’... Bepaalde dingen
die niet kunnen of niet kloppen of vaag zijn’.
Het is Bas, mede door de individuele gesprekken, duidelijk geworden dat zijn houding tegenover wat
hij ‘het metafysische’ noemt ambivalent is: hij heeft ‘toch altijd een hang’ naar wat hij ‘het vagere’
noemt,. Zo is hij jaloers op iemand als Tanja die, in zijn woorden, ‘het metafysische wel kan omarmen’.
Hiermee bedoelt Bas niet alleen dat zij wel uit de voeten kon met de meditaties rond
lichaamsoefeningen en kleien, hij benijdt haar ook om de ‘zekerheid’ en de ‘geborgenheid’ die erin
‘meegaan’ met zich meebrengt. Enerzijds zou hij zich dat zelf ook wel gunnen, maar anderzijds doet hij
dat toch niet, ‘de scepticus’ in hem fluit hem terug. Hij wil niet uitsluiten dat hij ooit nog eens het
metafysische zou kunnen ‘omarmen’, maar dan zouden er wel hele goede argumenten moeten komen
om hem over te halen.
Het blijkt trouwens dat de scepticus die bij Bas de alarmbelletjes doet rinkelen als het te ‘vaag’
of ‘metafysisch-achtig’ wordt, ook actief wordt als iemand zich net ‘omgekeerd’ opstelt:
‘Als iemand echt een ontzettende naturalist is, ontzettend fysisch, dat vind ik ook eng. Ik weet
het niet. Dan gaan er ook alarmbelletjes rinkelen. Ik vind het te gedefinieerd. Dan heb ik zoiets
van ja, er zijn een hele hoop dingen die ik niet snap inderdaad, om te zeggen dat er niks
metafysisch is. Er zijn zoveel vage dingen, misschien is er wel een heleboel van waar, mischien
ook wel niet. En omgekeerd ook. Je kunt wel zeggen: er zijn alleen maar fysische dingen.... Er
zijn ook een hoop dingen die we niet kunnen verklaren. Maar je kunt niet alle dingen verklaren.
OK, misschien is er wel iets metafysisch of iets anders of iets vaags. Ik probeer dat gewoon
open te houden. Ik hou het meer open als het te willen definiëren. Er zijn dingen waarmee ik
niet weet om te gaan, OK.’.
Hier voegt hij aan toe dat dit niet wil zeggen dat hij er ‘geen verklaring’ voor hoeft, hij is net wel altijd
op zoek naar verklaringen, daarom vindt hij ook de studie filosofie zo ‘leuk’.
Om zijn levensfilosofie, waarin ‘de angst om je te binden aan iets wat onder je vandaan geslagen kan
worden’ een grote rol speelt, samen te vatten, gebruikt hij de metafoor van het schip:
‘Ik bouw liever een schip dan dat ik hem aan land zet, met de angst dat het land weggespoeld
zou kunnen worden. Er is een filosoof die zegt: we zitten op een schip van de filosofie. Dat
zullen we toch moeten ombouwen terwijl we op het schip zitten. We kunnen er niet afstappen.
Daarom dacht ik opeens aan die analogie van dat schip. Ik dacht aan de analogie van land... Op
gronden leggen. Op dingen vastleggen. Dan wel in het metafysische, dan wel zeggen: zo is het.
Dan wel: het is alleen maar lichaam of zo. Dan gaan alarmbelletjes rinkelen. Naar allebei de
kanten op hoor!’
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Zijn eigen argwaan tegen ‘het metafysische’ weerhoudt hem er overigens niet van om andere mensen in
contact te willen brengen met geloof als hij denkt dat ze ermee gebaat zouden kunnen zijn.
Ontwikkelingslijn
Door het abdijweekend en de gesprekken erom heen zijn er bij Bas een aantal veranderingen
opgetreden, vooral wat de onderwerpen ‘lichamelijkheid’, ‘gevoelsleven’ en ‘liefde’ betreft. Gezien de
vraagstelling beperk ik me tot veranderingen met betrekking tot godsgeloof.
Het blijkt dat het gesprek met broeder Bernardus Bas ertoe heeft gebracht om naast rationele
implausibele letterlijke betekenissen met betrekking tot ‘God’ (‘oppermachtige’, ‘die verschijnt en de
wereld schept’, ‘een man’ die ongehoorzaamheid bestraft met ‘plagen’ e.d.) ook rationeel plausibele
betekenissen te onderkennen (‘een oerkracht die het goede is, een natuurkracht, een persoonlijkheid’,
‘de afwezigheid van God als het slechte’, ‘het allesomringende’, ‘dat overal in zit’). Bas kan deze
laatste betekenissen plaatsen vanuit The Force.
Ook nu blijkt weer dat hij deze manier van geloven niet geïnternaliseerd heeft. Hij balanceert
nog steeds op het randje van een buitenperspectief en een binnenperspectief. Hij kan zich voorstellen
dat anderen zo geloven, maar hij blijft erover aarzelen of hij dit zelf gelooft. Hij ziet weliswaar
overeenkomst tussen zijn eigen ‘bijna spirituele ervaringen’ (bijvoorbeeld de geboorte van een baby) en
wat Bernard zegt over mystiek, maar dit heeft voor zijn gevoel niets met ‘God’ te maken. In elk geval
begrijpt hij nu dat godsgeloof te maken heeft met ‘een bepaald gevoel [...] een relatie te hebben’.
Er zijn ook nog steeds grote tegenstrijdigheden, met name op het vlak van de affectiefattitudinale plausibiliteit. Enerzijds stuit het Bas bij de uitdrukking ‘de ander in God beminnen’ tegen
de borst dat ‘iets metafysisch’ wordt toegekend aan een menselijk gevoel. Het woord ‘God’, waar hij
allergisch voor is, wordt er voor zijn gevoel bijgesleept. De veranderingen die zich bij hem hebben
voltrokken wat zijn visie op liefde betreft (i.e. het loslaten van zijn zus) brengt hij evenmin in verband
met ‘God’ of ‘in God beminnen’ als de ‘vriendschap’ waarover hij broeder Bernardus heeft horen
spreken of de ‘gemeenschap’ die hij heeft ervaren bij de inkleding van broeder Christian. Anderzijds
bemerkt hij bij zijn waardering van de uitdrukking ‘in God beminnen’ een ambivalente houding bij
zichzelf (‘ik kan er natuurlijk wel voor een deel in meegaan, anders zou ik het geen goede definitie
vinden [...], maar ik heb er niets mee’). Een dergelijke ambivalentie komt aan het licht op volitief vlak:
Bas zegt dat hij toch wel een ‘hang’ heeft naar ‘het vagere’ en dat hij er Tanja eigenlijk om benijdt dat
zij ‘het metafysische kan omarmen’. Bij het voorgesprek heeft hij al aan de hand van Rorty uitvoerig
verteld over zijn angst om zich over te geven aan godsdienst. Bij het nagesprek blijkt deze angst niet
alleen betrekking te hebben op het dogmatische van godsdienst maar op ‘het metafysische’ in het
algemeen. Aan de hand van de metafoor van het schip geeft Bas aan waarom hij het veiliger vindt om
zijn levensvisie te bouwen op pragmatische filosofie.
d. Een jaar later
Nadenken en praten over fundamentele levensvragen
Een aantal passages van het groepsgesprek van 1998 gaan over het nadenken en communiceren over
fundamentele levensvragen. In tegenstelling tot Charlotte, die zegt dat het haar ‘mateloos irriteert’ als
blijkt dat sommige mensen niet nadenken over hun bestaansreden, vindt Bas het niet bezwaarlijk dat
er mensen zijn die noch een aanleiding noch een noodzaak hebben om zich dergelijke vragen te
stellen. Hij kan zich goed voorstellen dat ‘iemand zegt’:
‘Wij zijn toevallig ontstaan, denk aan natuurkunde en scheikunde... dit is ontstaan en daardoor
zijn we zo ontwikkeld, gewoon een biologische theorie, sommige dingen overleven wel,
sommige dingen weer niet; daar zijn wij uit voortgekomen - dat is mijn opvatting’. Zo is het
gewoon ontstaan. Het had ook heel anders kunnen zijn, het is alleen toevallig zo gebeurd. Dat
is min of meer, één van De huidige wetenschappelijke theorieën, de belangrijkste’.
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Bas legt uit dat hij niet zeker weet of hij dit zelf ook gelooft omdat hij net als iedereen ook wel een
‘drang’ heeft om verklaringen te zoeken: ‘dat zit helemaal in onze taal, in ons denken’. Hij blijft zich
dan ook de waarom-vraag stellen. Anderen reageren op deze visie: Fred is het helemaal met Bas eens;
Charlotte vindt dit een ‘wel erg toevallige chemische reactie’; Tanja noemt deze visie ‘rationeel’;
Joris vraagt Bas hoe hij er vanuit deze visie van uit kan gaan dat er een zekere ‘continuïteit’ is waarop
deze toegeeft dat hij die inderdaad veronderstelt. Aan het einde van het gesprek bevestigt hij Iris’
opmerking dat hij niet in een ‘hiernamaals’ gelooft.
Huidige houding tegenover christelijk geloof
Bas houding tegenover ‘God’ is, naar zijn zeggen, ‘niet en wel veranderd’. Hij gelooft nog steeds niet
dat ‘er iets bestaat’, maar het is hem wel ‘nog duidelijker geworden’ waarom andere mensen geloven.
Geloof heeft voor zijn gevoel te maken met een drang om te willen begrijpen (totaliseren) wat
eigenlijk niet te begrijpen valt.
‘Naar mijn mening omdat ze gewoon een drang hebben die iedereen wel heeft. Aan de ene
kant willen we iets hebben wat we kunnen grijpen en wat we kunnen begrijpen en aan de
andere kant denk ik dat je God nooit zou kunnen begrijpen. [...] Juist omdat je het niet
helemaal kunt vatten, blijft het ook iets waar je iets mee kunt. Het niet totaliseerbare toch
willen totaliseren, de combinatie daarvan’.
Hij heeft nog steeds weinig affiniteit heeft met het woord ‘God’ als begrip, terwijl hij er wel mee uit
de voeten kan als ‘verhaal’ (‘als verhalen, als dingen waar je weer andere verhalen mee kan maken’).
Het is niet oneerbiedig bedoeld als hij zegt dat hij anders tegen bijbelverhalen aankijkt dan gelovigen
en er ook niet de waarde aan hecht die zij eraan hechten. Zo noemt hij bijvoorbeeld een stuk uit de
Apocalyps ‘leuk’ en een ‘stoer verhaal’. Door de gesprekken voor, tijdens en na het weekend is er,
naar zijn zeggen, wel verandering opgetreden in zijn denken over liefde, dat hij overigens ook nu niet
in verband brengt met ‘God’. Tijdens het weekend had hij nog een ‘naïeve en positieve visie’ over
liefde, maar die heeft hij inmiddels ‘aangepast’:
‘Ik denk dat het allemaal niet zo ultiem is, het kan ook allemaal kapot. En ik heb wel gedacht
dat er iets was als onoverwinbare, ultieme, onvoorwaardelijke liefde, maar ik denk nu dat dat
niet waar is’.
Hij verwijst hierbij naar een situatie (zeer waarschijnlijk die rond zijn zus) waar hij niet over wil uitweiden.
e. Ontwikkelingslijn vanaf het begin
Godsgeloof heeft voor Bas enigszins aan rationele plausibiliteit gewonnen, namelijk vanuit een
buitenperspectief. Wat zijn eigen houding tegenover christelijk godsgeloof betreft (binnenperspectief)
is er geen verandering. Voor en tijdens het weekend maakt Bas kennis met niet-letterlijke betekenissen
van ‘in God geloven’. De betekenissen die hij broeder Bernardus tijdens het weekend aan ‘God’ hoort
geven, brengt hij weliswaar in verband met The Force, maar zelf kan hij niet op deze wijze geloven.
Net als na de begrafenis van zijn grootvader fluit zijn kritische geest hem terug. Bas ziet meer heil in
een filosofische levensbeschouwing.
Er is sprake van tegenstrijdigheden op affectief-attitudinaal en volitief vlak: zijn houding
tegenover christelijk godsgeloof is ambivalent. Enerzijds heeft godsgeloof volitieve plausibiliteit: hij
wil graag geloven (‘een hang naar het vagere’, ‘het metafysische omarmen’). Maar hij kan en wil zich
niet aan dit verlangen overgeven omdat hij bang is dat iets metafysisch wellicht ook weer kan worden
weggevaagd. Enerzijds heeft het woord ‘God’ wel enige affectief-attitudinale plausibiliteit voor
hem; zo vindt hij ‘in God beminnen’ mooi klinken en waardeert hij bijbelverhalen op een esthetische
wijze. Anderzijds is hij ‘allergisch’ is voor het woord ‘God’. Ook hierbij geldt echter dat er geen
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sprake is van rationele plausibiliteit omdat hij ‘God’ associeert met het metafysische waarin hij niet
gelooft. In het geval van ‘in God beminnen’ betekent dit dat het metafysische, volgens hem, onterecht
in verband wordt gebracht met een menselijk gevoel. Na een jaar komt de niet-letterlijke geloofsvorm
niet (meer) naar voren. Zijn voornaamste bezwaar tegen godsdienst is rationeel van aard: hij gelooft
nog steeds niet dat er zoiets bestaat als een metafysische bestaansreden. Bovendien heeft hij nog
steeds weinig affiniteit met het woord ‘God’.
De ambivalentie waarvan eerder sprake was, blijkt nog steeds aanwezig. Hij vindt godsgeloof
zoals gezien rationeel implausibel en voelt er zich tegelijkertijd op affectief-attitudinaal vlak toe
aangetrokken (als ‘verhaal’). Ook op volitief vlak blijkt godsgeloof nog steeds enige plausibiliteit te
hebben: hij kan zich inleven in mensen die graag een verklaring willen voor het mysterie van het leven.
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2.5 Tanja101
Tanja (25) reageert telefonisch op de advertentie in het universiteitsblad. Ze is onlangs afgestudeerd
als psychologe. Ze wil graag mee op abdijweekend omdat de rust in een abdij haar aanspreekt.
Bovendien hoopt ze op een inspirerende gedachtenuitwisseling met de andere deelnemers. Ze schrijft
dat godsdienst haar, ondanks haar ongodsdienstige opvoeding ‘intrigeert’. Tanja is er erg benieuwd
naar wat de monniken ‘nou eigenlijk met God willen’; ‘wat God hun geeft, wat ze daarin zien en of het
inderdaad zo is dat God iemand is die hen kan helpen’.
a. Vóór het abdijweekend
Levensloop met betrekking tot christelijk geloof
Haar vader komt uit een Gelders protestants gezin, maar hij voelt zich meer thuis bij een
humanistische levensvisie dan bij een godsdienstige. Haar moeder is niet godsdienstig opgevoed. Ze
besluiten samen om Tanja geen godsdienstige opvoeding te geven, niet te laten dopen, maar haar wel
zo nu en dan iets te vertellen over christelijk geloof met het oog op haar algemene ontwikkeling.
Dergelijke informatie gaat ze pas later in haar kindertijd interessant vinden als ze, mede
door haar contact met gelovigen, zelf vragen krijgt bij de betekenis van de bijbel en christelijke
feestdagen. Haar eerste belangrijke contact met godsdienst verloopt via een godsdienstig
vriendinnetje op de Montessori-basisschool die ze bezoekt. Dat ze daar in huis meedoet met bidden
voor het eten noemt ze achteraf ‘na-apen’; het had niets met godsgeloof te maken, wel met bijgeloof.
Het imiteren van haar vriendinnetje gaat zo ver dat ze ook allerlei andere vormen van bijgeloof en
hoogtevrees van haar overneemt. Op grond van het imiteren van wat haar vriendinnetje doet voor het
slapengaan, een liedje dat ze van haar tante leert en haar eigen fantasie, ontwikkelt ze een eigen
ritueeltje dat ze moet voltrekken voor het slapengaan. Ook dit ritueel heeft achteraf gezien voor haar
gevoel niets met godsgeloof van doen. Het heeft een sterk magisch karakter; het gaat om het
bewerkstelligen van veiligheid en voorspoed voor haarzelf en haar dierbaren.
‘Ik had helemaal geen voedingsbodem, dus het was meer iets van het overnemen: ‘ja leuk, iets
nieuws’. Je weet eigenlijk helemaal niet wat je aan het doen bent, na-apen. Ik vond het altijd
wel heel apart dat ze voor het eten gingen bidden. [...] Ik ben toen een soort eigen geloof gaan
creëren geïnspireerd op wat ik bij haar thuis zag. Ik werd ook erg bijgelovig, dat was zij ook.
‘s Avonds bad ik naar ‘God’, ik had een eigen ritueeltje voor ik ging slapen. Ik wenste al mijn
vriendjes en ouders en zussen een goede nacht en wenste iedereen het beste etc. [...] Het was
meer een slaapritueel dan dat het iets met God te maken had. Het hoorde bij het bijgeloof, bij
de gehele gelovige toestand waar ik toen mee bezig was. Wat ik moest zeggen van mezelf
omdat ik hoopte dat het met mij dan ook goed zou blijven gaan’.
Rond haar tiende richt ze af en toe smeekbedes tot ‘God’ in hachelijke situaties; deze zijn eveneens
magisch van aard. Ze beschouwt ze achteraf als vormen van noodgreep om een goede afloop te
bewerken. Deze rituelen geven haar hoe dan ook rust.
‘Op dat soort momenten dacht ik: “iemand moet mij maar helpen” en dan haalde ik God erbij.
Dat was dan voor mij meer van: mocht er iets zijn, mocht er een kracht zijn, dan zou ik het nu
goed kunnen gebruiken. Ik werd er wel iets rustiger van, het is natuurlijk wel lang geleden, ik
heb dat voor mezelf niet helemaal duidelijk, maar het werkte wel’.
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Zie voor het volledige dataoverzicht bijlage 8.5 op de website. In het dataoverzicht wordt bij de citaten steeds
verwezen naar de betreffende gespreksprotocollen: bijlagen 1.5.1 (de e-mails), 1.5.2 (het voorgesprek), 1.5.3
(het nagesprek), 3.2 (het groepsgesprek over De diligendo Deo), 4 (het groepsgesprek met broeder Bernardus),
5 (het evaluatiegesprek) en 7 (het groepsgesprek in de abdij van Tegelen, een jaar nadien).
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Terugkijkend denkt ze dat deze incidentele smeekbeden ook niet veel met godsgeloof te maken
hadden. Ze vindt het moeilijk om te achterhalen wat ze toen precies geloofde omdat ze de
‘referentiepunten’ van een gelovige opvoeding mist.
Ondanks het feit dat niemand haar ooit heeft gezegd hoe ze zich God moest voorstellen en
hoe ze moest bidden, had ze daar toch allerlei voorstellingen bij die ook wel gepaard gingen met
twijfels:
‘Voor mij is dat godsbeeld niet een duidelijk iets omdat ik daar niet mee opgegroeid ben. Wij
baden nooit voor het eten, we kregen er wel eens wat van te horen en verder weet je ook niet
wat het allemaal inhoudt. Je krijgt het toch heel erg mee om je heen. Je ziet dingen op tv, en
wat dan ook. Al die invloeden neem je eigenlijk daarvan over. Omdat je dat mee hebt
gekregen van mensen die dat naar God doen, weet je: dat doe je dan met je handen gekruist en
je vraagt om hulp. [...] God zat ergens in de hemel, ergens boven en daar kon je kracht van
krijgen en die kon het goed of slecht met je voorhebben, naar aanleiding of jij goed of slecht
was. Nogmaals, het was eigenlijk vooral als ik echt in problemen zat, als noodgreep. Het is
niet zo dat ik heel erg bewust met God bezig was elke dag Er is mij nooit echt iets gezegd van
hoe je je God moet voorstellen. Soms heb ik het wel eens voorgesteld als een persoon die al
het goeie met de mens voorheeft. Maar waar die dan precies zit? Ik kon niet geloven dat hij
nou in de wolken zweefde, of in de hemel zat. [...] Dan was ik gewoon heel rationeel bezig en
dan dacht ik ook van: nee, dat bestaat niet’.
Op de middelbare school komt ze indirect in aanraking met godsdienst. Ze krijgt weliswaar
ook nu geen catechese, maar het schoolkoor waarvan ze lid is, zingt religieuze liederen en verzorgt
optredens in kerken en katedralen. Tanja is erg gevoelig voor de sfeer van deze godsdienstige
ruimten; ze noemt ze ‘mooi’, ‘schitterend’ en ‘rustgevend’. In haar dagelijks leven speelt godsdienst
in deze periode geen enkele rol; ze heeft er ook geen behoefte aan:
‘Ik heb het zelf niet echt zo nodig gehad; nooit echt zo heel erg naar op zoek geweest. Omdat
ik er niet mee ben opgegroeid, was ik er ook niet naar op zoek, naar steun of wat dan ook. Ik
voelde me altijd wel goed; ik had wel genoeg energie. Ik genoot altijd van het leven; ik had
genoeg aan mijn vrienden en aan mijzelf aan mijn ouders. Ik ben met heel veel liefde
opgegroeid’.
Vlak na afloop van de middelbare school neemt ze deel aan een kinderkamp in de V.S. waar voor
haar gevoel een ‘gelovig tintje’ aan zit. Ze beoordeelt het negatief dat geloof daar is ingebed in een
autoritair kader.
Na een verblijf van zeven maanden in Frankrijk keert ze terug naar Nederland waar ze eerst
uitzendwerk doet. Dan begint ze met de studie psychologie. Tanja is in die tijd ‘onrustig’ en vindt het
‘heel moeilijk om alleen te zijn’. Ze zorgt ervoor dat ze het altijd druk heeft. In toneel en
dansexpressie vindt ze geschikte ‘uitlaatkleppen’. Tegen het einde van haar studie heeft ze een
vriendin die ‘met spiritualiteit bezig is’ o.a. in de zin dat ze ‘bepaalde gaven’ heeft zoals het zien van
beelden en aura’s. Via haar komt Tanja op het idee om af en toe te mediteren. Diezelfde vriendin
vertelt haar over een bezinningsweekend waaraan ze besluit deel te nemen. Ondanks haar affiniteit
met de creatieve workshops (toneel, dans e.d.) die daar gegeven worden, kiest ze voor de workshop
Zenmeditatie, die veel indruk op haar maakt. Als ze een aantal maanden later in Australië in
aanraking komt met Tai Chi, ontdekt ze dat deze lichamelijk actievere vorm van meditatie haar beter
ligt.
‘Ik merkte dat Tai Chi mij heel erg ligt. Ik vind het makkelijker dan alleen maar mediteren
omdat ik iemand ben die via lichamelijkheid kan ontspannen. Als ik met mijn lichaam bezig
ben, dan kan ik veel beter aan niks denken dan als ik niks doe’.
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Tegenwoordig is Tanja geïnteresseerd in godsdienst, ook al beschouwt ze zich niet als
godsdienstig en weet ze er door haar ongodsdienstige opvoeding weinig van af. Ze vindt het jammer dat
ze in haar jeugd niet meer te weten is gekomen over christelijk geloof. Allerlei bijbelse uitdrukkingen
zijn haar onbekend. Ze heeft wel een aantal bijbels, maar ze kijkt er eigenlijk nooit in omdat dit door
niemand wordt gestimuleerd. De bijbel is volgens haar ook voor ongodsdienstige mensen een
interessant boek.
‘Die verhalen gaan ook over het leven, over hoe mensen met elkaar omgaan, wat mensen met
elkaar doen en gewoon in het leven zelf. Voor mij is het een verhaal waar een soort moraal
achter zit, waar we in het leven iets mee kunnen. Het gaat mij niet zo zeer om de tien geboden
van hoe we moeten leven. Ik vind het goed om te lezen als een mooi verhaal over dingen die
tegenwoordig nog gebeuren en over hoe mensen tegen elkaar kunnen doen, over goed en
kwaad en zo. In die zin spreekt het verhaal mij heel erg aan’.
Tegelijkertijd beseft ze dat ze net door haar ongodsdienstige opvoeding ook een bepaalde openheid
heeft voor godsdienstige verschijnselen. Zo is ze gefascineerd door de sfeer van kerken:
‘Omdat er iets heel erg spiritueels hangt in die ruimte. [...] Iets mystieks of zo, met allemaal
kaarsjes en mooie raampjes en beeldjes. En het is gewoon ook heel stil, je hoort elk muntje
vallen. Het is gewoon een gevoel dat er echt iets in de lucht hangt, dat gewoon meteen een
soort gevoel bij je los maakt, van nou, hier gebeurt iets. Het is een rustige plek, een mooie
plek of zo. Ook wel een krachtige plek. Zonder dat ik daar nou iemand heb horen spreken,
maar gewoon voor jezelf als je daar binnen komt, zo’n immens gebouw. [...] Maar anderen
associëren het met die missen waar je veel te lang op een houten bankje moet zitten. Dat heb
ik natuurlijk niet’.
Naast deze positieve gevoelens bij godsdienstige verschijnselen, heeft ze ook ernstige
bedenkingen bij het geloof van sommige gelovigen. Ten eerste noemt ze Jehova’s Getuigen. Ze vindt
het ‘zielig’ dat deze mensen worden ‘getraind’ om ‘zieltjes te winnen’; dat vindt ze ‘misbruik maken
van het geloof’. Opdringen van geloof heeft volgens haar trouwens ook geen enkele zin. Hun
bewijsvoering voor het bestaan van God en de waarheid van de bijbel - met alle richtlijnen voor het
leven die daaruit voortvloeien - doen er voor haar niet toe en irriteren haar.
‘Voor mij is het niet belangrijk of God nou wel of niet bestaat en of die bijbel nou wel of niet
waar is. Dat maakt mij allemaal niet uit. Je kunt er wel tegen mij heel moeilijk over gaan
doen, maar ik hoef geen bewijzen. En dan merk ik gewoon dat ik me heel ongemakkelijk ga
voelen omdat zij zo doordrammen over hoe God heeft gezegd dat we moeten leven’.
Bovendien is ze het fundamenteel oneens met hun opvatting dat de mens in vrede zal leven als deze
zich maar aan de regels van God houdt. Ze heeft vooral moeite met hun bewering dat ‘er geen oorlogen
meer’ zullen zijn en dat ‘mensen goed met elkaar om’ zullen gaan, als ze zich aan de ‘regels’ houden.
Volgens haar geldt juist vaak het tegenovergestelde omdat sommige gelovigen intolerant zijn ten
opzichte van andere opvattingen.
‘Er zijn heel veel oorlogen doordat mensen met godsdienst bezig zijn; mensen maken elkaar een
kopje kleiner omdat ze weer net een ander geloof hebben. Is dat nou de bedoeling van geloof’?
Volgens Tanja ‘zit het waarschijnlijk toch in de mens dat we slecht zijn’ en hebben fanatici die denken
dat godsdienst voor de oplossing kan zorgen het ‘helemaal bij het verkeerde eind’.
Ten tweede noemt Tanja extreme gelovigen van de zogenaamde ‘Zwarte Kousen kerken’ die
volgens haar een verkeerde interpretatie hebben van wat Gods wil is. Om uit te leggen wat ze bedoelt,
vertelt ze een ‘mopje’:
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‘ ... dat iemand op het dak staat en denkt: “ik word toch wel gered door God” en uiteindelijk
komt het vierde bootje langs en dan zegt hij weer “nee”. Dan uiteindelijk komt hij in de hemel
en dan zegt God: “dat was ik die jou probeerde te helpen”’.
Ook met de opvatting van dergelijke gelovigen dat God wil dat je je ontziet van allerlei leuke dingen in
het leven is ze het absoluut oneens.
Ten derde vertelt ze dat ze dit soort ‘kriebels’ ook krijgt bij de liedjes die gelovige mensen
die ze kent ‘s zondags in de kerk zingen. Ze zegt dat ze heel weinig godsdienstige mensen heeft ontmoet
die haar werkelijk geïnspireerd hebben. Door voorgangers wordt meestal een ‘standaardpraatje’
gehouden of een bijbelverhaal uitgelegd dat ‘dat helemaal niet aansluit bij waar je mee bezig bent’.
Het gezang van de gelovigen komt op haar niet authentiek en ‘afgestompt’ over. Ze vraagt zich ook af
of dergelijke gelovigen wel beseffen wat ze zingen, vooral als het over ‘God’ gaat.
‘Dan denk ik: “weet je wat je zegt? En ben je het er ook mee eens”? Ik mis ook mis schien wel
het kritisch blijven ten opzichte van wat je aan het doen bent. Dat je kritisch blijft als je in
God gelooft. “Weet je wel waar je mee bezig bent en wat het voor jou betekent?, welke
dingen spreken je aan en welke dingen spreken je niet aan? Want het kan toch ook zijn dat je
bepaalde dingen aan het geloof storen”! Maar daar willen ze soms helemaal niet naar kijken.
Die kant wordt een beetje weggemoffeld’.
Als ze hen vraagt waarom ze in God geloven, krijgt ze een voor haar gevoel onbevredigend antwoord
als: ‘ik kan het toch niet bewijzen, maar ik geloof er gewoon in’. Ze vermoedt dat deze gelovigen zich
sommige kritische vragen met betrekking tot godsdienst niet stellen omdat geloof voor hen
vanzelfsprekend is vanuit hun opvoeding. Omdat Tanja niet godsdienstig is opgevoed, kijkt ze vanaf
een afstand naar godsdienst en heeft ze wél over dergelijke vragen nagedacht. Bidden en kerkgang zijn
voor dergelijke gelovigen slechts een kwestie van gewoonte (‘ritueelmatig’). Ze zijn niet aandachtig en
beseffen niet wat ze doen. In dit verband vergelijkt ze het gewoontegetrouwe bidden voor het eten bij
haar ex-vriend thuis met de aandachtige stilte voor het eten bij het genoemde bezinningsweekend.
Verder vindt ze het tegenstrijdig dat ze zich keurig aan de regels houden (‘braaf’ naar de kerk gaan),
terwijl ze onvermijdelijk ook wel eens kwaad handelen of (zoals haar vroegere buren) ‘achter je rug om
van alles doen’. Dergelijke mensen willen niet toegeven dat ze, net als iedereen, ook slechte kanten
hebben. Het sacrament van de biecht vindt ze wat dit betreft hypocriet omdat mensen hun zwakke
kanten niet onder ogen willen zien en zich achter God ‘verschuilen’ waardoor hun eigen
verantwoordelijkheid voor hun daden wordt weggenomen:
‘Als ik het nou allemaal opbiecht, ben ik het kwijt! Ze gaan het niet zelf aan, met zichzelf,
face to face. Je hebt het gedaan, maar je kan dingen niet ongedaan maken, je blijft het altijd
met je meedragen. Hoe ga je er zelf mee om dat te dragen? [...] Ze geven ook niet hun zwaktes
aan. Als iets fout gaat, heeft God het zo gewild. [Omdat je er] iemand anders bijhaalt die een
stuk van je verantwoordelijkheid kan wegnemen. [...] Je legt je eigen lot eigenlijk in
andermans handen’.
Het leven zit volgens haar ook niet zo ‘simpel’ en ‘makkelijk’ in elkaar als vaak wordt uitgelegd over
dat ‘God je zal helpen’ als je volgens zijn geboden leeft.
‘Je kunt het niet bij anderen leggen. [...] Uiteindelijk ben je er alleen maar zelf om iets voor
elkaar te kunnen krijgen. Anderen kunnen jou daar wel bij helpen, maar uiteindelijk moet je
toch zelf de stappen zetten. Als je die zet dan kunnen er wel weer allemaal dingen gebeuren
en op je af komen. Maar uiteindelijk, vind ik dus, kan je er alleen maar vanuit gaan dat ik
mezelf heb en dat ik het allemaal uit mezelf moet halen’.
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Ten vierde vertelt ze dat ze zich onprettig voelt bij de manier waarop in TV-programma’s
van de Evangelische Omroep over ‘God’ wordt gesproken:
‘... dan komt in een zin het woord “God” voor en dan gaan ze ook meteen op een heel andere
manier praten. Op zo’n heilige boontjes toon: ‘Ja maar God is bij ons, en dat is echt heel fijn
en daardoor voelen we ons allemaal zo fijn’. Dan heb ik zo iets van: die staan helemaal niet
meer in het leven, ze beseffen niet meer wat er echt is, zij zweven in een soort droomwereld.
Ik heb het gevoel dat je er daar niet mee komt. [...] “Zie je dan niet dat God je kan helpen”? en
dat soort dingen, dat is dan het antwoord. En dan word ik altijd kriebelig, dan denk ik: ‘dat is
niet het antwoord, niks heeft voor mij bewezen dat dat het antwoord is. Ik ben zo weinig
tegengekomen dat ik heb gezien dat God het antwoord is’. Dan heb ik zo iets van jeach! Nee!
Ik kan niet zo goed uitleggen wat me daar dan bij prikkelt. Het is jou iets geven waar je
helemaal niet op zit te wachten. Je het echt een beetje opdringen’.
Tanja beseft dat dergelijke ervaringen hebben geleid tot haar negatieve connotatie bij het woord
‘God’. Het valt op dat de betekenissen die ze aan ‘God’ verleent tegenstrijdig zijn.
Enerzijds komt de God waarin Tanja zegt niet te geloven overeen met het godsbeeld van haar
kindertijd: een man boven in de hemel die over iedereen waakt. Bovendien zegt ze dat ze de vraag of
God wel of niet bestaat niet van belang acht. Bij een niet-theïstische levensvisie zoals het boeddhisme
zijn mensen volgens haar bewuster met zichzelf bezig dan bij godsdienst. Ze maakt een duidelijk
onderscheid tussen in God geloven en je zelf beter leren kennen.
‘Het heeft er voor mij meer mee te maken wat wil ik, wat ik belangrijk vind en hoe ik bij
mezelf kan komen, hoe ik mezelf kan leren kennen, hoe ik dingen van mezelf kan bijschaven
waar ik nog helemaal niet tevreden mee ben. Daar ben ik meer mee bezig dan dat ik dat ik
bezig met van: God zal het voor mij allemaal wel regelen’.
Bij het eerste laat je je leven in haar optiek kennelijk aan een vreemde macht over, bij het tweede durf
je het aan om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven en aan jezelf te werken. Ze vraagt zich
in dit verband af op welke manier de monniken in God geloven. Hun gebed legt ze uit als ‘placeboeffect’: ze denken dat God hen helpt, terwijl ze eigenlijk zichzelf helpen. Tanja beschouwt dit als een
‘omweg’; het heeft voor Tanja ‘geen meerwaarde’ om te denken dat God je helpt: ‘je komt toch altijd bij
jezelf uit, of je het nou via God doet of meteen via jezelf’. Anderzijds spreekt het beeld van God als
liefde uit de reggae haar wel aan. Voor haar is God de ‘personificatie van een goed mens zijn’. Ze
gebruikt het woord ‘God’ zelf nooit; je moet volgens haar ook niet over ‘God’ praten, je moet ‘het
doen’ door liefde te verspreiden.
‘Dat vind ik goddelijk. God is voor mij eigenlijk onbereikbaar. Je kunt er naar streven om
goed te doen en liefde te geven. Daarom vind ik het ook heel erg met liefde te maken hebben,
God. Er hoort ook bij om te proberen om zo goed mogelijk te leven, om liefde te geven. En bij
de reggae is dat een heel belangrijk iets. Liefde geven, gewoon ook om je heen; dat
verspreiden. Als mensen dat ook meer voelen en meer kunnen geven, dan ontstaat er een veel
betere band tussen mensen. Dan weet je gewoon dat het helemaal geen zin heeft om jezelf
lekker uit te leven en om aardig te zijn of wat dan ook’.
Deze liefde zit volgens haar in jezelf, net als kwaad en agressie; het ligt er maar net aan je omgeving,
hoe je opgevoed bent, welke genen je hebt meegekregen en je eigen inzet of liefde de overhand krijgt of
niet. Ze noemt Jezus en Adolf Hitler als voorbeelden in respectievelijk positieve en negatieve zin.
Ze realiseert zich ook dat ze een tegenstrijdige houding heeft tegenover het bidden tot God.
Eigenlijk gelooft ze niet in een externe kracht die je kan redden en vindt ze dat je jezelf moet helpen
door kracht uit jezelf te halen. Tegelijkertijd ziet ze bidden als een oplossing in noodsituaties, al weet ze
niet tot wie of wat ze zich dan richt. In dergelijke situaties bereikt ze de grenzen van haar kunnen.
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Oefeningen zoals Tai Chi of meditatie, die haar normaal helpen om kracht uit zichzelf te putten, helpen
dan niet meer. Bij dergelijke oefeningen weet ze, in tegenstelling tot bidden, wel wat ze doet: Tai Chi
activeert energiebanen in het lichaam. Volgens Tanja is er ‘overal energie’, of die nou ‘negatief of
positief’ is. ‘Het leven’ heeft voor haar ‘heel veel met energieoverdracht te maken’. Ze geeft
voorbeelden van het opwekken van dergelijke energie in contacten met medemensen, door te sporten of
door in de natuur te zijn.
Meditatie en Tai Chi helpen haar ook om bewuster te leven: ze vindt er rust door in
zichzelf en momenten van bezinning waardoor ze aandachtiger is en beter beseft wat ze doet dan als ze
‘over dingen heen’ leeft. Op deze wijze komt ze meer tot de ‘kern’ van wie ze is, die ten grondslag ligt
aan haar handelen.
Ontwikkelingslijn
Tanja’s geloofsvorm van haar vroege kindertijd zit vol van fantasie en magie. Iets later probeert ze
zich een voorstelling van ‘God’ te maken, met name als ze bidt. Ondanks twijfels houdt ze vast aan
haar magische geloof omdat het haar veiligheid biedt in noodsituaties. Naarmate ze ouder wordt
verliest godsgeloof aan rationele plausibiliteit. Doordat haar denkvermogen tot ontwikkeling komt,
wordt het beeld van een God die ‘in de wolken zweefde of in de hemel zat’ onhoudbaar. Ook op
volitief vlak heeft godsdienst dan geen plausibiliteit meer, ze heeft geen behoefte aan godsdienst
omdat ze van thuis uit al gelukkig is. Aan het einde van de middelbareschooltijd heeft godsgeloof wel
enige affectief-attitudinale plausibiliteit voor haar: ze is erg gevoelig voor de sfeer in kerken.
Tegelijkertijd heeft ze een houding van kritische afstand tot de autoritaire christelijke geloofsvorm,
waarmee ze tijdens het Amerikaanse kinderkamp kennismaakt.
Haar huidige verhouding tot christelijk godsgeloof is ambivalent. Enerzijds heeft godsdienst
sterke volitieve plausibiliteit: ze staat er open voor, ze is erdoor geïntrigeerd, ze vindt het jammer dat
ze niet meer over geloof (met name de bijbel) weet en ze is nieuwsgierig naar het godsgeloof van de
monniken. Anderzijds is godsdienst op volitief vlak ook implausibel voor haar: ze geeft aan dat ze
nooit ‘op zoek’ is geweest naar God en dat ze niet in de vraag naar diens bestaan is geïnteresseerd.
Ze noemt zich ongodsdienstig. Bepaalde vormen van christelijk godsgeloof zijn volkomen
implausibel voor haar. Zo kan ze op rationeel vlak niet uit de voeten met de opvattingen van Jehova’s
Getuigen en Zwarte Kousen-gelovigen; bovendien vindt ze het onbegrijpelijk dat sommige gelovigen
geen kritische vragen stellen, een verkeerde voorstelling hebben van Gods wil, hun persoonlijke
verantwoordelijkheid afschuiven, intolerant zijn en in een ‘droomwereld’ leven. Het bidden van de
monniken lijkt haar een vorm van placebo. Op affectief-attitudinaal vlak heeft ze allerlei ‘kriebels’
bij de manier waarop sommige gelovigen geloven. Tegelijkertijd is ze nog steeds erg gevoelig voor
de sfeer in kerken en voelt ze zich aangesproken door het beeld van ‘God’als ‘liefde’ zoals ze dat
kent vanuit de reggae-cultuur (deze invulling van godsgeloof sluit aan bij haar streven om een goed
mens te zijn).
b. Tijdens het abdijweekend
Het gesprek over De diligendo Deo
Tanja is sterk bij het gesprek betrokken. Ze reageert vaak - soms ondersteunend, helpend, soms ook
kritisch - op wat anderen zeggen. Over een aantal onderwerpen die hier ter sprake komen, heeft ze
duidelijke overtuigingen.
Bij het voorgesprek noemde ze een goed mens zijn en liefde geven al een ideaal dat we niet
kunnen bereiken. Bij dit gesprek komt deze overtuiging terug. Tanja begrijpt dat Bernard een weg laat
zien om uiteindelijk vervuld te gaan beminnen. De vierde graad lijkt haar ‘heel moeilijk’.
‘Dat komt er denk ik ook uit voort dat wij dat niet kunnen bereiken, dat beminnen, het altijd
beminnen. Dat zit niet in ons. Want inderdaad een stuk van onze aard, van onze natuur, is ook
dat wij agressie hebben en dat wij juist niet die angsten te boven kunnen komen. Ik denk dat wij
niet verder komen dan die eerste stap’.
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Een andere reden waarom we niet verder komen dan de eerste graad is volgens haar dat we op
eigenbelang gericht zijn. Ze staat dan ook sceptisch tegenover wat Bas zegt over een natuurlijke aanleg
voor altruïsme die zou zijn aangetroffen bij apen. Tanja denkt dat de apen elkaar helpen om de soort in
stand te houden, wat ze als een vorm van eigenbelang beschouwt. Ook het voorbeeld van Etty Hillesum,
die volgens Babette zelfs nog in het nazi-kamp gevoelens van naastenliefde had, overtuigt Tanja niet
(Etty vond het kennelijk prettig om naastenliefde te geven).
Tanja begrijpt wat Babette bedoelt als ze een onderscheid maakt tussen een afhankelijke
liefde waarbij je jezelf volledig wegcijfert en onafhankelijke liefde uit vrijwillige overgave. Ze weet
kennelijk uit eigen ervaring precies waar het om gaat: als je afhankelijk bent van je partner ben je
feitelijk bezig met bevrediging van jezelf; als je onafhankelijk bent van je partner vertrouw je meer op
jezelf en je eigen kwaliteiten waardoor je die ander niet nodig hebt om jou te bevestigen. Het lijkt haar
‘fijner’ om vanuit een dergelijke onafhankelijkheid te beminnen, dan om op een totaal afhankelijke
manier lief te hebben (wat Fred als de hoogste vorm van liefde beschouwt).
Tanja praat ook uitgebreid over de groei in haar wijze van liefhebben. In het begin was ze
erg afhankelijk en dus vooral op zichzelf gericht. Later ging ze beseffen dat het voorwaarde is voor een
evenwichtige relatie om allebei ‘heel’ te zijn. Ze illustreert dit met een voorbeeld:
‘Als je allebei een heel cirkeltje bent. Als je nog half bent en de ander is ook nog half, dan ga je
elkaar gebruiken om samen in ieder geval een cirkel te zijn. Maar als je allebei al redelijk heel
bent, dan heb je de ander niet meer nodig. Dus dan kun je samen iets krijgen, extra energie
krijgen, waardoor het niet slopend is. En daarom kan ik me ook wel heel erg hierin vinden. Pas
als je zelf gevonden hebt waarvoor jij staat, kan je ook met de ander goed omgaan. Want dan ga
je de ander niet gebruiken dan ga je niet energie van hem afbrokkelen, of energie uitslurpen.
Dan kan je ook echt energie geven zonder daar zelf aan onderdoor te gaan. En dat is wel echt
wat ik pas het laatste jaar besef’.
Tanja beseft dat een monnik in zijn liefdesrelatie met God net zo worstelt met afhankelijke en
onafhankelijke liefde:
Je hebt die relatie met God, je bent ook nog onafhankelijk en je hebt wel die overgave. Maar op
het moment dat je hem kwijtraakt, dan val je terug, die onafhankelijkheid, die verlies je dan
weer. Omdat je weet hoe fijn het was toen je in die relatie zat. Dan val je terug en dan heb je
pijn. En dan val je weer terug in dat andere, dat je je weer afhankelijkheid voelt, want je wilt het
weer.
Wat dit betreft kan zij zich ‘heel erg vinden’ in Bernards graden van liefde; het is voor haar ‘niet heel
erg nieuw’. Elders geeft ze er blijk van te begrijpen dat liefdevolle overgave met loslaten te maken
heeft: ‘juist als je er weer naar gaat streven, krijg je het niet; juist als je het loslaat, het streven, komt het
naar je toe’. Dit inzicht blijkt ook uit haar reactie op Bas’ verhaal die vertelt dat hij er nu niet meer mee
bezig is om zijn zus te vertellen wat goed voor haar zou zijn: ‘je bent er eigenlijk achtergekomen dat
loslaten meer liefde betekent dan als je er helemaal op gaat zitten’.
Ze raakt echter, net als Charlotte, verward over wat Bernard zegt over de ander in God
beminnen. Bij ‘God in de ander beminnen’ zou ze zich nog wel iets kunnen voorstellen. Wat het
gebruik van het woord ‘God’ betreft, spreekt ze zichzelf tegen: eerst zegt ze dat ze liever gewoon over
‘levenskracht’ spreekt, terwijl ze later zegt dat ‘het’ wat haar betreft ook ‘God’ genoemd mag worden.
‘Waar heb je God voor nodig? Voor mij wordt het nog vager. Er staat hier: “je bemint een ander
echt als je hem of haar in God bemint”. Nou die zin, daar hebben we het nog niet over gehad,
maar die snap ik dus niet zo goed. Want ik had dus meer het gevoel dat God dus in een ieder zit.
En dat we op die manier erover gepraat hebben, maar in zin vijf staat het voor mij anders. En
dan de manier waarop we godsdienst maken, dan heb ik zoiets van: waarom moeten we het
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woord God erbij halen. We hebben het nu de hele tijd over allemaal dingen gehad die gewoon
heel erg dichtbij liggen, waar ik me heel goed in kan vinden en zo. Maar voor mij is het meer
zoiets van: we moeten God nog ergens in plaatsen dus doen we God is liefde. Ik zie er dus nog
steeds niet het nut van in dat we dat zo moeten noemen. Voor mij kan ik ook beter spreken van:
‘nou dat is dan levenskracht’. [...] Maar voor mijn part mag je het ook God noemen. Dat vind ik
niet erg. Ik bedoel, als dat daarvoor staat dan... [...] Krijgen jullie ook een beetje een warrig idee
van wat God is, of het inderdaad een personificatie ergens van is, dus een beeld’?
Er zijn drie momenten in het gesprek waarop ze enig begrip opbrengt voor ‘persoon’ als beeld, als
‘personificatie’.
1) Het eerste moment is Tanja’s reactie op Marleen, die zich bij het beeld van God als Liefde niet kan
voorstellen waar de mensen in de kerk het over hebben als ze zeggen dat je na je dood naar God gaat.
Tanja zegt dat ze zich daar wel iets bij kan voorstellen: ‘naar het rijk van de liefde, waar alles liefde is’.
2) Het ‘mopje’ over de man die verdrinkt omdat hij niet begrijpt dat Gods hulp bestaat uit de bootjes
die langskomen, dat ze nu weer vertelt, is een tweede moment. Hierin verstaat ze ‘God’ als een
personificatie van genade, waarbij de mens ook zelf een stap moet zetten.
3) Het derde moment is als ze zegt dat ze zich kan voorstellen dat de monniken zich ‘God’ als een
‘persoon’ voorstellen ‘die daarboven zit’ omdat het gemakkelijker is om je op liefde te richten als je je
op een beeld kunt richten. Ze zegt dat ze er ‘heel benieuwd’ naar is ‘of die monniken dat inderdaad ook
zo zien: van we aanbidden God, we aanbidden eigenlijk liefde, onvoorwaardelijke liefde’.
Het gesprek met broeder Bernardus
De vragen die Tanja aan broeder Bernardus stelt gaan over het kloosterleven. De monnik bevestigt wat
ze verwachtte, namelijk dat hij vakanties mist. Tanja is er ook nieuwsgierig naar wat zijn ouders
vonden van zijn keuze voor het kloosterleven. Broeder Bernardus vertelt dat zijn vader er grote moeite
mee had dat hij het familiebedrijf niet over zou nemen. Ook vertelt hij dat hij al van jongs af aan
‘gegrepen’ was door wat zich ‘rondom die kerk afspeelde’. Toen hij deze gemeenschap leerde kennen,
raakte hij gefascineerd door het ‘samenleven rond dat ene ideaal’, waarbij hij ook het vermoeden had
dat ‘er meer is dan waar iedereen achteraan holt’. Hij benadrukt dat het ‘van heel jongs af aan is gaan
groeien’.
Broeder Bernardus vraagt wat de groep van de tekst vond. Tanja antwoordt dat ze het ‘een
mooie tekst’ vond en dat in de vragen die gesteld zijn wel doorgeklonken heeft waarmee de groep ‘wat
meer moeite had’. Ze verwijst hier naar onderwerpen als ‘in God beminnen’, God en het kwaad, de
vraag of God een persoon is, hemel en hel, de zin van bidden.
De monnik vertelt dat een oudere medebroeder het vreemd vond dat jonge mensen zich met
zo’n tekst bezig kunnen houden. Hijzelf zegt het daar niet mee eens te zijn; hij vindt dat je dergelijke
teksten ‘moet weten te vertalen naar deze tijd’. Tanja vraagt hem of zijn medebroeders zich ook in deze
tekst kunnen vinden. Broeder Bernardus antwoordt: ‘iedereen kan op de een of andere manier wel iets
van zichzelf erin terugvinden, maar ook voor die monnik van nu is die vertaalslag nodig’.
Tanja vraagt hem niet naar zijn godsbeeld en godsrelatie, terwijl ze daar aan het einde van
het vorige gesprek speciaal in geïnteresseerd was.
Het evaluatiegesprek
Tanja is zich ervan bewust dat ze bij dit gesprek veel aan het woord is. Ze vertelt uitvoerig over wat ze
aan het weekend heeft beleefd. Haar reacies getuigen van een grote betrokkenheid op de andere
deelnemers. Ze kiest ervoor om te zeggen wat ze denkt en voelt, ook al is dat soms niet complimenteus
(bijvoorbeeld als ze Joris vertelt dat ze het gevoel had dat er geen contact met hem mogelijk was). Ze
heeft grote waardering voor de openheid in de groep, met name bij het gesprek over De diligendo Deo.
Het gesprek was ‘intensief’ en daardoor ‘vermoeiend’, maar ook ‘duidelijk’ en ‘mooi’. Iedereen was bij
de tekst betrokken, liet elkaar uitspreken en was kritisch. Het heeft haar kennelijk verbaasd om met een
groep mensen, die ze normaal niet zou leren kennen, een samenhorigheidsgevoel op te bouwen in zo’n
korte tijd.
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Wat de inhoud van het weekend betreft, gebruikt ze tot twee keer toe het woord
‘verhelderend’. Vanwege het feit dat ze ‘niet gelovig opgevoed’ is, kwam er veel ‘nieuws’ op haar af,
vooral tijdens de diensten, maar naar verloop van tijd groeide er meer vertrouwdheid. De hoogmis van
deze zondagochtend sprak haar erg aan. Ze vertelt enthousiast over de verbondenheid die ze met de
monniken heeft ervaren.
‘Dat het me ook echt raakte. En vandaag in die kerk, dat klinkt dan heel anders. Die liederen die
galmen zo, en met dat orgel erbij. En gewoon die monniken die daar zo bij elkaar stonden. Ik
had af en toe echt zoiets van, ‘slik’ of zo. Het deed me echt wel iets, ik vond het heel bijzonder
om dat gewoon eens een keertje zo mee te maken’.
Het feit dat broeder Christian voor de studenten bad en hun verblijf in de abdij memoreerde in zijn
preek, gaf haar een bijzonder gevoel, met name omdat ze eerder die ochtend met de groep bij zijn
inkleding aanwezig was geweest. Deze positieve ervaringen hebben ertoe bijgedragen dat ‘alles een
beetje in elkaar viel’. Deze uitdrukking lijkt te suggereren dat ze allerlei verbanden heeft gelegd, maar
hier wordt (nog) niet duidelijk welke dat zijn.
Ze is aangenaam verrast over de nuchterheid, wijsheid, openheid en menselijkheid van broeder
Bernardus. In tegenstelling tot andere gelovigen die ze kent, heeft ze bij hem wel de indruk dat hij weet
waar hij mee bezig is. Bovendien is hij in haar ogen, weer in tegenstelling tot andere gelovigen, niet
iemand die zich laat leiden door regeltjes en door voorschriften uit de bijbel. Tanja is het er dan ook
niet mee eens dat Fred het klooster vergelijkt met een sekte: ‘de intentie’ en ‘de oprechtheid die
erachter zit’ vindt ze heel anders.
Ze heeft er grote waardering voor dat hij er heel open en eerlijk over is als hij geen antwoord
weet op een gestelde vraag. In tegenstelling tot andere gelovigen gaat hij er niet omheen praten, maar
geeft hij duidelijk aan wat voor hem wel en niet van belang is.
Ontwikkellingslijn
Bij het evaluatiegesprek blijkt dat er bij Tanja sprake is van enige toename van de plausibiliteit van
godsgeloof.
1) Op het vlak van rationele plausibiliteit: in de persoon van broeder Bernardus ontmoet ze een
gelovige die, in tegenstelling tot andere gelovigen die ze kent, autonoom en intelligent is.
2) Bij het voorgesprek werd al duidelijk dat godsgeloof voor Tanja enige volitieve plausibiliteit heeft:
ze is erin geïnteresseerd als verschijnsel en ze zou er graag meer over te weten komen. Het weekend
was ‘verhelderend’ wat dit betreft, met name de kennis die ze heeft opgedaan over de gebedsdiensten.
3) Op affectief-attitudinaal vlak; de verbondenheid die ze ervaart met de monniken blijkt haar te raken.
Ze legt echter geen direct verband met ‘God’.
Haar reactie van verwarring over wat Bernard ‘in God beminnen’ noemt, is opmerkelijk. Voor
haar gevoel wordt zoiets wat ver van haar afstaat als ‘God’ betrokken bij iets dat voor haar gevoel ‘heel
dichtbij ligt’. Wat Bernard over groeien in liefde schrijft, is voor Tanja namelijk heel herkenbaar
binnen menselijke relaties (al vraagt ze zich af of de mens inderdaad wel zo op de ander is gericht). Ook
beseft ze dat de monniken in hun liefdesrelatie met God net zo worstelen met dynamieken als
afhankelijkheid en overgave. Haar verwarring is er feitelijk het gevolg van dat hier twee betekenissen
naast elkaar komen te staan die ze niet met elkaar kan rijmen. Kennelijk associeert ze het woord ‘God’
met voor haar volledig implausibele letterlijke beeld van een man op een wolk. Tegelijkertijd realiseert
ze zich dat Bernard het niet over dergelijke betekenissen heeft. Als ze zegt dat ze zich bij ‘God in de
ander beminnen’ nog wel iets voorstellen, zoekt ze feitelijk een oplossing in een ontmythologiseerd
godsbeeld (God als het goede in de ander). Maar ze realiseert zich meteen dat een dergelijke
interpretatie niet opgaat bij ‘de ander in God beminnen’. De verwarring leidt ertoe dat ze zich gaat
afvragen of ‘God’ wellicht een personificatie is, een beeld (van genade of van onvoorwaardelijke
liefde). Deze beweging zet niet door tot een betekenistransformatie. Kennelijk is de interferentie van de
letterlijke betekenissen te sterk: ze spreekt liever over ‘levenskracht’.
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c. Een maand later
Het abdijweekend in het algemeen
Tanja is niet fundamenteel anders gaan denken over christelijk geloof door het abdijweekend. Ze heeft
wel het gevoel dat haar ‘geestelijke bagage’ door het weekend ‘vollediger’ is geworden. Alleen de
gebedsdiensten (die ze ‘missen’ noemt) waren voor haar echt nieuw.
Het was een bijzondere ervaring om in een klooster te zijn. Ze heeft naderhand nog
bedacht dat een klooster ‘iets speciaals’ is omdat het een leefgemeenschap is van mensen die elkaar
niet hebben uitgezocht. In een gesprek met Fred was ze het met hem eens dat er een ‘kracht’ uitgaat
van zo’n gemeenschap.
‘Gewoon ongelofelijk! Dat er mensen zijn die zo ergens in een klooster zitten en elke dag al
die missen hebben en zingen en een heel eigen leventje aan het leiden zijn daar. Dat vond ik
gewoon heel mooi om te zien. Ik zat ook echt te kijken hoe ze met dat geloof bezig zijn’.
Wat de interactie met de anderen betreft, valt op dat Tanja enerzijds lyrisch is over de groep als
groep omdat er volop openheid en ruimte was voor iedereen om zichzelf te zijn. Anderzijds distantieert
ze zich van de anderen in de zin dat ze hen ‘rationeel’ noemt, op zoek naar antwoorden, niet gewend
om, zoals zij, van je gevoel uit te gaan. Met name noemt ze Marleen die voor haar gevoel ‘heel erg
vastzat in bepaalde ideeën’ en ‘antwoorden zocht’ op vragen die nou net omdat ze met geloof te maken
hebben niet te beantwoorden vallen. Het was Tanja tijdens het weekend opgevallen dat ‘weinig
mensen’ in de groep eerder ‘iets gedaan hadden’ met yoga of meditatie. Ze had de indruk dat ze toch
al niet erg ‘open stonden in hun gevoel’.
Het leven van de monniken
Met name door het gesprek met broeder Bernardus heeft ze een ‘betere kijk’ gekregen op geloof: ‘nou
weet ik ook beter waar ik over praat als mensen het over het geloof hebben’. Ze vraagt zich wel af in
hoeverre het beeld van een gelovige dat ze van hem heeft gekregen, generaliseerbaar is naar de andere
monniken en naar ‘gewone gelovigen’ toe. Ze zou wel eens empirisch onderzocht willen zien wat
gewone kerkgangers precies geloven en hoe zich dat verhoudt tot het geloof van de monniken zoals ze
dat tijdens het abdijweekend heeft meegemaakt. Het enige wat ze kan zeggen is dat geloof ‘kan leiden
tot een mooi persoon worden, een manier om ook echt iets voor jezelf te doen en een beter mens te
worden’ omdat ze dat bij broeder Bernardus heeft gezien. Broeder Bernardus is ‘één persoon’ uit
‘een bepaalde stroming binnen het christelijk geloof die met die teksten bezig zijn geweest’. Ze kan
zich voorstellen dat ze ‘in andere kloosters’ ‘die teksten’ misschien ‘niet eens kennen’. Als ze zich
alleen op broeder Bernardus zou baseren dan zou hij een soort ‘prototype’ worden van een gelovige.
In de abdij heeft ze ook wel een monnik gezien die voor haar gevoel aan het ‘wegvluchten’ was ‘van
de dagelijkse wereld’ in plaats van te ‘reflecteren over je eigen angsten en behoeften’.
Haar criterium bij de vraag of geloof al dan niet zinnig is, is of het al dan niet bijdraagt aan
iemands geestelijke ontwikkeling. Bij broeder Bernardus heeft ze gezien dat geloof geestelijke groei
kan bevorderen omdat met God bezig zijn en met je eigen ontwikkeling bezig zijn een eenheid vormen.
Bij gewone gelovigen kan ze zich echter niet aan de indruk onttrekken dat geloof eerder een
‘belemmering’ vormt ‘om echt naar jezelf te kijken’ als het puur een kwestie is van doen wat je
‘opgelegd’ is. Verder denkt ze dat de meeste gewone gelovigen hun geloof, in tegenstelling tot de
monniken, op een egoïstische manier vormgeven (i.e. gericht op steun, hulp of vergeving van God).
‘Daar heb ik meer moeite mee, dan wil je alleen maar iets. Maar kan je ook iets geven? Als je
alleen maar iets van God wil, dan wil je steeds maar om steun vragen. Dan stel je als mens
dus niet zo veel voor, dan leer je ook niet zo veel. Als het even fout gaat, dan hebben we God
wel weer... Voor die kloosterlingen is het eigenlijke doel geestelijke ontwikkeling. De
overgave aan God is dan om één te worden met het goede en liefde. Maar dat gevoel heb ik
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niet zo heel erg sterk als ik om me heen kijk in de kerk, dat dat nou bij heel veel mensen zo
erg speelt’.
Wat ze bovendien een groot verschil vindt, is dat de monniken een lang traject moeten afleggen voordat
ze toegelaten worden, wat getuigt van bijzondere toewijding, terwijl gewone gelovigen uit gewoonte
geloven. Afgezien hiervan vraagt ze zich af in hoeverre het leven in een christelijke abdij vergelijkbaar
is met dat in een boeddhistisch klooster.
Tanja herinnert zich dat broeder Bernardus tijdens het gesprek werd gevraagd wat het
‘beminnen van God’ voor hem betekent en dat hij daarop antwoordde: ‘elke dag er iets van maken
met plezier en vreugde om ‘s avonds terug te kijken en de dag te kunnen bekijken van het was weer
een mooie dag’. Door het gesprek met broeder Bernardus is haar kennelijk duidelijk geworden dat de
visie in De diligendo Deo niet particulier is, maar betrekking heeft op de spiritualiteit van cisterciënzers
in het algemeen. Uit haar antwoorden op de vragen over de monniken op vrijdag en zondag blijkt dat ze
wat haar over De diligendo Deo duidelijk is geworden, transponeert naar hun leefwijze. Op zondag ziet
ze dat liefde centraal staat in hun leven:
‘Vooral bij het gesprek met die monnik, dan zie je gewoon, dat was natuurlijk ook aan de
hand van die teksten die we gelezen hebben van Clairvaux. Omdat hij het ook zo zag, zie je
dat het gewoon een heel belangrijk deel is, dat dat het belangrijkste is’.
Het doel van de monniken is om geestelijk zodanig te groeien ‘door niet alleen met hun behoeften bezig
te zijn’ dat ze ‘het stadium van volledige overgave bewerkstelligen’. Het is duidelijk dat Tanja
verwantschap voelt met dit levensdoel. De leefwijze van de monniken komt in grote lijnen overeen met
hoe ze zelf leeft: ‘je probeert eigenlijk op elk moment zo goed mogelijk te leven en liefde te geven
om je heen, proberen te luisteren en bewust te zijn van wat je doet’. Er zijn echter ook verschillen:
‘Ik bid niet, ik zing geen religieuze liederen, ik ben niet bezig met de bijbel of met richtlijnen
die binnen een geloof heersen. Ik ben ook niet met God bezig of met een beeld daarvan of met
beeldjes in mijn kamer. Ik ga niet naar de kerk. In die zin houden zij zich heel erg duidelijk
met religie bezig en hebben ze daar gewoon richtlijnen voor. Ik leg mezelf niks op’.
Ze ziet dat er in haar eigen leven te veel ruis en chaos is om toe te komen aan geregelde meditatie, ze
wil zichzelf echter niets opleggen en niets forceren. Ze zou de ruimte voor spontane gebeurtenissen ook
niet willen missen. Ze beschouwt het als een uitdaging om rust te vinden in haar ongestructureerde
leven. Ze denkt dat de monniken toegewijder zijn dan zijzelf en directer op hun doel afgaan; ze neemt
op de koop toe dat haar eigen geestelijke ontwikkelingsproces trager gaat. Ze wil zich namelijk niet zo
‘beperken’ als de monniken; ze wil ‘niet opgesloten zitten’ en steeds met dezelfde mensen zijn, ze wil
kunnen ‘reizen’. Haar levenswijze is ‘heel intensief’, ze ontmoet veel mensen, wat ze heel leerzaam
vindt.
Tanja maakt wat de monniken betreft een verschil tussen meditatie en bidden. Het grootste
verschil is dat er bij gebed een tekst tot God gericht wordt, terwijl meditatie woordloos is en gericht op
jezelf door niets te doen. Er is door het weekend verandering gekomen in hoe ze het gebed van de
monniken beoordeelt: in het voorgesprek had ze het over een ‘placebo-effect’ met betrekking tot het
bidden van de monniken. Bij het nagesprek is ze vol begrip over hun gebed; ze kan zich inleven in de
betekenis die bidden voor de monniken heeft door zich voor te stellen dat de goede wensen in de
richting van andere mensen en de wereld iets positiefs uitstralen dat op een bepaalde manier aankomt.
Tegelijkertijd realiseert ze zich dat je met gebed geen oorlog kunt stoppen. Wat ze met name belangrijk
vindt, is dat de monniken door hun gebed bewust blijven van wat er om hen heen gebeurt en betrokken
blijven op de wereld, (de ‘vibes’ van goede wensen die volgens haar ergens aankomen en het
bewustzijn van en de betrokkenheid op de wereld verhogen).
God als liefde in De diligendo Deo
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Uit haar samenvatting van De diligendo Deo blijkt dat ze de kern van waar het Bernard van Clairvaux
om gaat, goed heeft begrepen:
‘… dat er eigenlijk verschillende stadia zijn in geestelijke groei, in groei naar liefde. [...] Het
begint met dat je alles doet voor jezelf, je wil zeg maar je behoefte bevredigd hebben voor
jezelf. Zo ben je nog niets aan het geven. En geleidelijk aan, als je die fase doorloopt, dan is
het steeds meer zo dat je geeft maar niet om er zelf beter van te worden, maar dat je geeft voor
de ander. Dus in het begin ben je alleen maar met jezelf bezig, dan voor de ander maar
eigenlijk om er zelf nog wel beter van te worden, en uiteindelijk kan je je helemaal geven aan
de ander maar ook echt voor de ander. Dat je dus zelf niet meer belangen hebt, maar juist het
belang is dat je liefde aan die ander geeft, zonder dat er nog egoïsme bij zit. Uiteindelijk komt
het bij een soort volledige overgave, dat je de menselijke blokkades kwijt bent, zoals angst en
behoefte, en dat je je volledig kan overgeven, dat je bijna een wordt met de ander. En dat die
momenten eigenlijk bijna nooit voorkomen, althans een keer een minuutje of zo’.
Ze zegt dat ze zelf ‘de laatste twee jaar’ ‘heel erg bezig is geweest’ met een ‘manier van denken’ die
gericht is op ‘geestelijke groei’ en ‘een beter mens worden’ zoals die ook in de tekst naar voren
kwam.
Het is voor haar een feit dat menselijke relaties spiritueel van aard kunnen zijn. Ze noemt in dit verband
associaties als: ‘een vonk’ die ‘overgaat bij mensen’, ‘een gevoelsbinding’, ‘dat je de ander heel goed
kan aanvoelen’, ‘als je allebei heel erg open staat voor de ander’ en niet ‘je eigen ideeën’ op de
voorgrond plaatst; ‘je heel erg overgeven aan de ander’, ‘luisteren’ en ‘proberen te snappen wat die
ander bedoelt’, ‘zo min mogelijk met je eigen oordelen erbij’; er is sprake van ‘een hele sterke
gevoelsband’ wat soms ‘een super-euforisch gevoel geeft’; je kan gewoon jezelf zijn bij een ander, je
voelt je heel erg geaccepteerd en gewaardeerd, er is een ‘warm gevoel’ en ‘hele goede interactie’ omdat
je ‘echt bij elkaar betrokken bent’; als je een ‘spirituele band hebt’ kun je elkaar zelfs ‘op afstand’
aanvoelen; het kan een tijd duren voordat ‘een gevoelsband’ het ‘level’ heeft bereikt dat het een
‘liefdesband’ is zodat er een ‘liefdesstroom’ is, ‘energie’ die ‘circuleert’ tussen mensen.
De indeling in vier verschillende graden in De diligendo Deo hebben sommige van haar
gedachten over menselijke relaties verduidelijkt. In De diligendo Deo heeft ze ook verhelderende
woorden en begrippen gevonden (ze noemt met name de metafoor van de druppel wijn bij de vierde
graad en het herleiden van de menselijke conditie tot angst en behoefte).
Het woord ‘God’ kan ze niet plaatsen binnen Bernards gedachtegang. Bij een immanent
godsbeeld als ‘God in de ander beminnen’ kan ze zich nog wel iets voorstellen (‘dat je het goede in
iedereen ziet’), maar wat Bernard bedoelt met ‘de ander in God beminnen’ blijft voor haar een raadsel.
Ze zegt dat ze het woord ‘God’ niet nodig heeft: ‘het enige wat ze weg moeten halen is het woord
“God”, dan vind ik het prima’.
Ik zie het meer als de ander, een ander mens. Maar bij hen of in de tekst werd er dan
gesproken over de ander is dan God. Dus dat je op een gegeven moment liefde geeft en
ontvangt van de ander en de ander was dan God. En op een gegeven moment, weet ik nog dat
er toen die ene moeilijk zin in was die niemand eigenlijk snapte... de ander in God beminnen.
Ik had toen toch eerder zoiets van: de God in de ander beminnen, dat je het goede van
iedereen ziet, en dat je de liefdeskrachten van iedereen kan zien. Er zijn natuurlijk altijd
slechte kanten van iemand, maar als je het goede er in ziet dan kan je ook veel meer met
iedereen, kan je ook veel meer met andere personen. En God was meer een soort
liefdesstroom die overal doorheen liep en waar je ook één mee kon zijn als je je menselijke
behoeften en angsten weg had. Dan kon God ook bij jou stromen.
Tanja vergelijkt dergelijke oude teksten, met het New Age-boek de Celestijnse Belofte (zo
brengt ze de vierde graad van beminnen in De diligendo Deo in verband met wat ze in de Celestijnse
Belofte heeft gelezen over ‘aandachtig bij een persoon zijn’). Bij beide gaat het volgens haar om
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‘basisdingen’ van het menselijk leven, onze roots waarvan we steeds meer verwijderd raken. Uit het
feit dat deze negen eeuwen oude tekst nu nog aanspreekt, valt volgens haar af te leiden dat er wat de
wezenlijke zaken van het mens-zijn niets veranderd is. Ze is er ‘zeker van dat mensen daar ook nu nog
wat van kunnen leren’. Daar voegt ze aan toe dat ze het zou toejuichen als veel mensen de Celestijnse
Belofte zouden lezen omdat het ‘makkelijker’, ‘toegankelijker’ en ‘lekker populair’ is.
Houding tegenover christelijk geloof
De vraag naar haar eigen godsbeeld beantwoordt Tanja op vrijdag met: ‘liefde, het goede en kracht’
Op zondag luidt haar antwoord: ‘levenskracht’.
‘Levenskracht, daar zit ook liefde in en daar zit ook het goede in. Daar spreek ik meer over. Ik
gebruik nooit ‘God’. Dus voor mij is het nog steeds niet nodig om het te gebruiken, want ik
heb het eerder over dat soort termen, daar kan ik meer mee, kan ik beter bevatten. En dat is
nog steeds zo. Die verhalen daar was ik het allemaal heel erg mee eens en die teksten van
Clairvaux vond ik allemaal heel mooi, hoe het daar stond en als je die monnik hoort praten. Ik
denk: het enige wat ze weg moeten halen is het woord ‘God’, en dan vind ik het prima! Dat is
het gewoon, voor mij hoeft dat er niet bij. Ik kan me voorstellen dat mensen daar dan
duidelijk een woord voor willen hebben waar ze zich op kunnen richten, waar ze al hun
rituelen naartoe kunnen richten. Maar ik gebruik dat nooit, in die zin heb ik er niet veel mee’.
Tanja zegt dat ze ‘die woorden niet nodig’ heeft; het is voor haar ‘veel makkelijker’ om ‘de ander’ te
zien ‘als een ander mens’. Ze denkt dat het ‘scheelt’ dat ze niet met het geloof is opgevoed.
Bovendien zegt ze dat ze minder dan sommige anderen de neiging heeft om alles rationeel te willen
vatten:
‘Ik kan me voorstellen dat als je jong bent, dat het er in wordt gepompt en dat het toch een
persoon is die daar zit. En ook als je dan misschien teksten uit de bijbel hebt gelezen, dan ga
je er eerder een soort persoon bij zien. Terwijl ik vanuit een andere insteek ben gekomen, van:
‘hoe sta je in het leven?’. En dan maakt het op zich ook niet zoveel uit waar dat dan zit. Dat
vind ik dan niet het interessantste of het nou een man is of niet. Het is makkelijk om een
beeldje te hebben, maar dat kan elk beeldje zijn om een soort kracht er naartoe te kunnen
richten. Maar verder is het denk ik voor hoe je aan het leven bent niet relevant’.
Bij het nagesprek vertelt Tanja dat ze haar bidden tot God ‘vervangen’ heeft: wat zichzelf
betreft door zich te ontspannen en wat anderen betreft door hun concreet te steunen door een kaartje te
sturen of op visite te gaan. Vroeger raakte ze, zoals gezien, in paniek als ze zich lichamelijk
gespannen voelde, terwijl ze, nu ze haar lichaam beter kent, naar oorzaken van spanningen kan
zoeken en zich beter kan ontspannen. Daar voegt ze aan toe dat ze nu ook minder met de dood bezig
is dan in haar kindertijd omdat ze er niet meer bang voor is.
Tijdens het nagesprek herhaalt ze negatieve associaties bij geloof en gelovigen die ook al bij het
voorgesprek aan bod kwamen: gewone gelovigen zijn niet aandachtig, bidden of gaan naar de kerk uit
gewoonte en zonder beleving, zijn onkritisch, hypocriet en schuiven hun eigen verantwoordelijkheid af.
Als ze op een gegeven moment beseft dat dit beelden zijn die ze zich gevormd heeft op grond van het
geloof van haar vroegere buren, dat haar erg tegen de borst stuitte, zegt ze dat ze het ‘heel slecht’ van
zichzelf vindt dat ze beelden gecreëerd heeft van gewone gelovigen zonder die te toetsen.
Ontwikkelingslijn
Tanja zegt dat ze niet fundamenteel anders is gaan nadenken over christelijk godsgeloof. Wel is er
sprake van enige toename van rationele plausibiliteit. Het gaat hierbij om het perspectief van de
buitenstaander. Ze zegt dat ze een ‘betere kijk’ heeft gekregen op godsgeloof en dat het weekend
‘verhelderend’ was. Ook kan ze zich nu meer voorstellen bij het gebed van de monniken. Het valt op
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dat ze het bidden van de monniken vòòr het weekend nog een ‘placebo’ noemde, terwijl ze bij het
nagesprek de nadruk legt op het uitzenden van ‘goede wensen’.
Het gesprek met broeder Bernardus en de hoogmis blijken, door de openheid van de monnik en
de sfeer in de kerk, van grote invloed te zijn geweest op haar begrip van wat de monniken bedoelen met
het beminnen van God. Kennelijk heeft ze na het gesprek met broeder Bernardus allerlei verbanden
kunnen leggen tussen wat Bernard van Clairvaux ‘in God beminnen’ noemt en het leven van de
monniken. Ze begrijpt nu dat ‘God beminnen’ voor de monniken alles te maken heeft met de kracht van
de gemeenschap, met vreugde en plezier leven, de sfeer van verbondenheid en zich willen ontwikkelen
tot een goed mens. Daarbij is met name van belang dat ze deze leefwijze ook relateert aan persoonlijke
ontwikkeling. Ze denkt nog steeds dat godsgeloof voor de meeste gelovigen een ‘belemmering’ vormt
voor geestelijke groei. Bovendien geeft ze aan dat de levenswijze van de monniken, ondanks de grote
overeenkomsten met wat ze zelf wil, voor haar gevoel te weinig persoonlijke vrijheid geeft.
Het is opvallend dat ze nog steeds verward is over het woord ‘God’. Ze herhaalt dat ze zich wel
iets kan voorstellen bij ‘God in de ander beminnen’, maar niet bij ‘de ander in God beminnen’.
Ondanks het feit dat ze ronduit spreekt over spirituele geladenheid van liefdesrelaties, geeft ze er de
voorkeur aan om het woord ‘God’ uit de tekst te schrappen. Met het simpelweg vervangen van ‘God’
door ‘Levenskracht’ blijkt haar verwarring niet te zijn opgelost. Kennelijk blijven letterlijke
betekenissen interfereren.
d. Een jaar later
Bij het groepsgesprek een jaar later in de cisterciënzerabdij in Tegelen vertelt Tanja dat haar
religiositeit, in tegenstelling tot wat ze in het klooster heeft meegemaakt aan gebedsdiensten e.d. is
verweven met haar dagelijkse leven (‘met de Zen kant, met innerlijke rust, met aandacht de dingen
doen, veel meer naar jezelf kijken en letten op reacties, het is veel meer in het leven verweven, het is
meer persoonlijke ontwikkeling door middel van naar mezelf te kijken’).
Ze heeft de diensten als meditatieve momenten beleefd. Wat er inhoudelijk aan de orde kwam
sprak haar aan voorzover het om persoonlijke ervaringen ging. De teksten van gebeden e.d. gingen
verder aan haar voorbij omdat ze voor haar gevoel geen betrekking hebben op het dagelijks leven. Ze
vindt dat de monniken niet in een positie zijn om daarover iets zinnigs te zeggen omdat ze buiten de
maatschappij staan. Tanja vertelt dan dat haar opvalt dat anderen het heel interessant vinden als ze zegt
dat ze naar een klooster gaat en dat ze blij is dat er weer een abdijweekend is georganiseerd omdat ze er
uit zichzelf niet toe komt om naar een klooster te gaan. Ze komt terug op wat ze een jaar eerder zei
over de regelmaat en de discipline die ze in het klooster aantrof en die ze in haar eigen leven niet
heeft en eigenlijk ook niet wil. Wel zit ze eraan te denken om een keer in retraite te gaan in een
boeddhistisch klooster in Engeland.
Er zijn verschillende passages in het gespreksprotocol waarin ze reageert op een groepslid. De
meest interessante, gezien de vraagstelling, zijn de momenten waarop Tanja met verbazing reageert op
Marleens frustratie als ze van andere mensen geen, of een onvoldoende concreet, antwoord krijgt op
de vraag waarin ze geloven. Tanja vraagt zich ook af wat het Marleen ‘oplevert’ als ze van anderen
een concreet antwoord krijgt. Ze adviseert Marleen om eerst voor zichzelf uit te maken wat geloof
voor haar betekent in plaats van ‘energie’ te steken in het geloof van anderen.
Helemaal aan het einde van het gesprek reageert Tanja op Iris die vertelt over een Taizé-lied
met een uitspraak van Jezus in die haar erg aanspreekt:
‘Ik vind Jezus al veel meer iets zeggen dan God, ik bedoel, Jezus dat is gewoon een goed
mens geweest. [...] Wat is God, liefde of aandacht. Jezus, dat is veel meer een figuur, die heeft
gewoon geleefd, daar kan ik veel meer mee. Dat het gewoon een goed mens is, die veel voor
anderen doet en geeft. [...] Hoe je zelf zover komt dat je dat dus kan, aan mensen dingen kan
geven zonder er iets voor terug te willen. Of dat je gewoon rustig kan zijn en met mensen op
een respectvolle manier om kan gaan’.

92
e. Ontwikkelingslijn vanaf het begin
Er is bij Tanja sprake van enige toename van de rationele plausibiliteit van godsgeloof voor zover het
de positie van de buitenstaander betreft (buitenperspectief), met name doordat ze in de persoon van
broeder Bernardus een christen heeft ontmoet die op een autonome en inteligente wijze gelooft, in
tegenstelling tot de voor haar gevoel volledig inplausibele geloofswijze van andere gelovigen
(intolerant, onkritisch, verantwoordelijkheid afschuiven, verkeerde voorstelling van Gods wil etc.).
Door het abdijweekend is ook verhelderd wat de monniken verstaan onder ‘God beminnen’ (leven in
gemeenschap). Haar eigen verhouding tot godsgeloof (binnenperspectief) is echter niet veranderd. Ze
ziet meer heil in haar eigen bestaansoriëntatie die sterk is geïnspireerd door Zen.
Met het trekken van deze conclusie is nog geen duidelijkheid gekomen in de ambivalentie rond
‘God’ waarop de verwarring duidt waar Tanja last van had bij het gesprek over De diligendo Deo.
Enerzijds heeft het woord ‘God’ kennelijk geen volitieve plausibiliteit voor haar: het laat haar
onverschillig, ze zegt steeds dat het woord ‘God’ haar niets zegt, ze heeft ‘geen behoefte aan God’, ze is
niet ‘op zoek naar God’, ze is niet geïnteresseerd in de vraag of God bestaat. Anderzijds blijkt het
woord ‘God’ haar niet onverschillig te laten: ze blijft zich ervan distantiëren door aan te geven dat het
woord ‘God’ niet in verband gebracht moet worden met zoiets menselijks als liefde. Kennelijk
interfereren rationeel implausibele letterlijke betekenissen (een ‘man op een wolk’). Een dergelijke
ambivalentie speelt ook op het affectief-attitudinale vlak: naast de zojuist genoemde afstand die ze
steeds weer neemt ten opzichte van ‘God’, heeft ze voeling met een niet-letterlijke betekenis van ‘God’:
een personificatie van genade of onvoorwaardelijke liefde.
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2.6 Charlotte102
Charlotte is 20 en studeert economie. In haar eerste e-mail, waarmee ze op de advertentie reageert,
schrijft ze dat ze met haar studiegenote, huisgenote en vriendin Marleen ook wel eens over geloof
praat.
Tijdens het voorgesprek vertelt ze dat ze graag meewil naar een abdij omdat ze het interessant vindt
om
van gelovigen, zoals deze monniken, te horen waarom ze geloven. Het lijkt haar niet alleen leuk, maar
ook goed voor haar ontwikkeling om door de monniken aan het denken te worden gezet. Ze mogen ook
wel proberen om haar te overtuigen.
a. Vóór het abdijweekend
Levensloop met betrekking tot christelijk geloof
Charlotte komt uit een Zuidhollands gezin. Ze vertelt dat ze van haar ouders een kritische houding en
humor heeft meegekregen alsook het belang dat ze hecht aan het maken van eigen keuzen. In het gezin
wordt eigenlijk nooit over gevoelens gepraat. Godsdienst speelt bij de opvoeding geen rol. Haar vader
(55, PR-functionaris bij een Hogeschool) is weliswaar katholiek opgevoed maar al lang afgehaakt. Haar
moeder (51, directiesecretaresse aan een Hogeschool) is volgens Charlotte nooit echt godsdienstig
geweest. Ze hebben hun kinderen ook niet laten dopen. Charlotte schrijft het volgende over hoe haar
visie op geloof zich ontwikkeld heeft:
‘Bij mij thuis hebben we het ook zelden tot helemaal nooit over religie gehad (mijn moeder
zei in elk geval altijd dat ze het onzin vond). Ik heb wel op een christelijke lagere school
gezeten en op een katholieke middelbare school, op die scholen heb ik natuurlijk het een en
ander van deze twee godsdiensten meegekregen (strenge leer) en in de catecheselessen op de
middelbare school werd ook aardig veel aandacht besteed aan andere religies (boeddhisme
enz.). Zelf heb ik nooit voor een bepaalde religie gekozen en ik geloof ook niet in een "god"
zodanig als hij in de bijbel staat beschreven, wel in een soort "god", mensen schijnen per se
dat woord te willen gebruiken, die eigenlijk diep in elke persoon zelf zit’.
Ze gaat verder in op hoe ‘God’ er voor haar door de jaren heen uitzag:
‘Toen ik vijf was, kwam ik pas net met hem in aanraking via de kleuterschool. Ik weet niet
hoe ik er toen over dacht. Toen ik tien was geloofde ik niet echt dat God bestond, maar ik wist
ook niet zeker dat hij niet bestond. Ik stond er echter wel sceptisch tegenover, omdat er zoveel
ongeloofwaardige dingen bij te pas komen (in de bijbelverhalen: opstandingen, wonderen
enz.). Toen ik vijftien was, had ik voor mijzelf al besloten dat godsdienst onzin was voor
zover je het letterlijk zou moeten nemen. Toen is het idee begonnen te groeien van de "god" in
mezelf. Nu ik 20 ben, heeft dat idee veel vastere vormen aangenomen en kan ik het ook beter
verwoorden. Ik sta niet afwijzend tegen alle godsdienst, maar wel tegen het geloven aan de
letter. Maar ik kan wel in elke godsdienst waarmee ik kennis heb gemaakt, iets heel zinnigs
ontdekken, wat je ook zelf kan meenemen in je eigen privé-godsdienst’.
Vanaf haar vroegste jeugd leeft ze wat godsdienst betreft in twee verschillende werelden: op de
confessionele scholen die ze achtereenvolgens bezoekt, wordt bij de godsdienstlessen feitelijk
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verondersteld dat ze godsdienstig is, terwijl er thuis sceptisch gedaan wordt over godsdienst. Als jong
kind laat ze thuis vol enthousiasme de kinderbijbel zien die ze gekregen heeft. Ze beseft dan al dat haar
ouders niet geloven in de bijbelverhalen die ze op de kleuterschool hoort.
Ze schrikt soms van enge bijbelverhalen, maar dat komt eerder door de aard van het verhaal dan
door de godsdienstige ideeën die erin vervat liggen. Ze noemt ook een film over de gebroeders
Leeuwenhart die toentertijd veel indruk op haar gemaakt heeft. Er wordt een plastisch onderscheid in
gemaakt tussen de hemel en de hel. Als ze hier nu op terugkijkt, bedenkt ze dat ze toen al besefte dat ze
het niet eens was met het godsdienstig gedachtengoed waarbij de nadruk ligt op het gehoorzamen aan
religieuze plichten:
‘Op een gegeven moment had ik ook zoiets van: “ho, hoe kun je dit nu verzinnen?” Dat je
gemarteld wordt omdat je iets niet goed hebt gedaan. Omdat je niet gebeden hebt of niet genoeg
naar de kerk bent geweest. En ik zou het niet weten wat je allemaal moet doen om goed gelovig
te zijn. [...] Nou ja, en dan nog alles wat de dominees en priesters er in de loop der jaren nog
omheen hebben gedaan. Qua rituelen en tradities en zo, die je toch allemaal vooral maar bij
moet houden. En zelfs al zou je mensen vermoord hebben, en helemaal alles gedaan hebben wat
God verbiedt. Dan nog, het tot in de eeuwigheid gefolterd worden, dat iemand anders dat
beslist, en dat het ergens gebeurt waar ik allemaal geen weet van heb, maar het is vooral
daarboven’.
Op de christelijke basisschool die ze bezoekt, heeft ze het gevoel dat christelijk geloof haar ‘min of meer
opge-drongen’ is omdat er geen ruimte wordt geboden om na te gaan ‘of je het verhaal wel of niet gelooft
of om er een mening over te hebben’. De bijbelverhalen die op school worden voorgelezen vindt ze
mooi, net als de liederen die samen worden gezongen en de gebeden die samen worden gebeden. Ze
herinnert zich vooral het bedanken voor wat je overkomen was en het Onze Vader dat ze uit haar hoofd
kende. Achteraf vraagt ze zich af of ze toen wel geloofde dat ze tegen ‘God’ sprak. Ze denkt nu dat ze
nooit vast in het bestaan van God geloofd heeft, maar ze wist ook niet zeker dat hij niet bestond.
‘Het is een beetje het Sinterklaas-idee: al die kinderen zeggen van ‘ik geloof er niet in’, maar ze
zitten wel te zingen voor de schoorsteen, want als die er is, dan krijgen ze toch iets. Dus voor de
zekerheid dan toch maar, want je weet ‘t nooit! Je moet hem natuurlijk niet boos hebben als die
er is’.
Aan het einde van haar basisschooltijd bidt ze eigenlijk alleen bij ziekte van iemand of als ze
bijvoorbeeld een proefwerk wilde halen. Achteraf gezien vindt ze dat ‘schijnheilig’. Van die periode
weet ze dat ze niet echt geloofde dat er een God was tot wie ze zich richtte, al vindt ze het nog steeds een
fijn gevoel om te bedanken.
Achteraf gezien realiseert ze zich ook dat haar twijfels met betrekking tot het gebed ermee te maken
moet
hebben gehad dat ze het ‘van huis uit niet meegekregen’ heeft. Bovendien bleek al snel genoeg dat het
gebed
niet het gewenste effect had. Bidden voor iets vond ze dan ook niet langer ‘geloofwaardig’. De God over
wie
op het einde van de basisschool werd gepraat, beschouwde ze toen al als een ‘God van anderen’. De
meeste eigenschappen van deze God staan haar erg tegen. Hij heeft ook enkele eigenschappen die ze wel
aardig vindt. Maar zij vermoedt dat deze er alleen zijn om gelovigen te lijmen:
‘Dat is iemand die hoog in de wolken zit op een troon en die kijkt dan naar beneden of alles goed
gaat. Je mag er geen gezicht aan geven, je mag er geen naam aan geven, maar hij is er wel. En hij is
iets heel vaags. [...] Hij is heel machtig, hij heeft altijd gelijk. Allemaal van die waardeloze dingen.
Allemaal dingen die me tegenstaan eigenlijk. Ja, hij is vader ook, hij is heel goed voor je, dat is dan
altijd wel weer leuk. Hij leidt je weg en ook al weet je niet waar ‘t voor dient, het zal wel goed zijn.
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[...] Als hij alleen maar wegen zou bepalen en straffen, dan zou geen mens meer geloven. Maar ja,
zoals het in de bijbel staat is hij ook mijn vader die om me geeft en me zal troosten en een heleboel
andere dingen’.
Ze vindt het achteraf gezien niet eerlijk dat mensen als Marleen in hun kindertijd met een dergelijk
godsbeeld
zijn opgevoed. Als ze gaan twijfelen, voelen ze zich ‘belazerd’. Ze weet nog goed hoe woedend ze was
toen ze
er achter kwam dat Sinterklaas niet bestond omdat ze zich ‘ontzettend voor de gek’ gehouden voelde. Ze
kan
zich goed voorstellen dat iemand in een ‘identiteitscrisis’ terecht komt als datgene waar je altijd in
geloofd hebt
onwaar blijkt te zijn.
Rond haar twaalfde gaat Charlotte naar een katholieke middelbare school. In haar vriendenkring is
geloof niet aan de orde. De meesten zijn ongelovig, op haar beste vriendin na, die af en toe naar de kerk
gaat. De twijfels over christelijk godsgeloof, die tijdens haar basisschooltijd al aan de oppervlakte
kwamen,
nemen nu vaste vormen aan. Wat bidden betreft realiseert ze zich in deze periode dat je er een hoop van
leert over jezelf: over wat je dwars zit, wat je wilt in je leven, wie je dierbaar is en waar je allemaal
dankbaar voor mag zijn. Maar ze komt ook tot het besef dat ze absoluut niet uit de voeten kan met het
idee dat je je richt tot ‘iemand die in de hemel zit’, die overal ‘een bedoeling’ mee heeft, ook als het
slecht gaat en die beslist wie in de hemel komt en wie in de hel. Als ze erop terugkijkt hoe in haar jeugd
over God werd gepraat, kan ze zich eraan ‘ergeren’ omdat ze vindt dat het niet klopt dat iemand anders,
afhankelijk van hoe gehoorzaam je geweest bent, beslist of je goed geleefd hebt of niet. Op de
middelbare school wordt voor haar gevoel tijdens de godsdienstlessen herhaald wat ze op de
basisschool al geleerd had. De bijbelverhalen vindt ze nog steeds mooi, maar inmiddels wel
ongeloofwaardig:
‘Ja, mooi, dat verhaal van zeven keer om een stad lopen en dan stort die in en dan heb je de stad
gewonnen. Het is aan de ene kant mooi, en aan de andere kant ongeloofwaardig. Als ik op dit
moment zeven keer om een stad loop, dan stort die dus niet in! [...] Kijk Mozes loopt door de
woestijn, hij komt een zee tegen, en de zee zegt ‘kom ik doe wel een stapje opzij’. Ontzettend
mooi, maar aan de andere kant ontzettend ongeloofwaardig. Jezus is dood, maar als hij dood is,
kan die weer opstaan. En dan kan die een rots voor z’n graf wegwerpen. [...] Ook dat hele
scheppingsverhaal, van God die denkt van ‘nou, het is vandaag maart, zullen we een wereld
creëren? Je moet zelf maar een aarde maken, en dan maak ik er water op en aarde, en vissen. En
dan op de laatste dag dan maak ik een mens. Oh, nee, op de enerlaatste dag, want op de laatste
dag neem ik rust’. Ja, ik vind het mooie verhalen, maar heel ongeloofwaardig’.
Als ze er nu op terugkijkt beseft ze dat ze als jong kind, toen ze de verhalen voor het eerst hoorde,
vooral gevoelig was voor het mooie van de verhalen, terwijl ze daarna steeds meer oog begon te krijgen
voor de ongeloofwaardigheid ervan. Het valt haar op dat dit probleem van de ongeloofwaardigheid van
verhalen nooit speelde bij sprookjes. Achteraf vindt ze dat het misleidende van hoe de bijbelverhalen
werden gepresenteerd. Er werd nooit expliciet gezegd dat de verhalen waar gebeurd zijn, maar door de
‘context’ waarbinnen ze verteld werden, werd dat wel impliciet verondersteld. Bovendien werd er nooit
een vraag gesteld bij de historiciteit van de verhalen. Achteraf gezien vindt Charlotte ‘het neppe daaraan
dat je na zestien jaar, misschien wel twaalf of meer of minder, ineens denkt: ‘Ja, dat waren nu wel
mooie
verhalen maar dat was eigenlijk helemaal niet waar’. Ze vraagt zich nu ook af of de broeders die de
godsdienstlessen verzorgden zelf wel ‘letterlijk’ geloofden.
Ook al wordt op school duidelijk gemaakt dat het katholieke geloof het enige ware is, ze heeft
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niet het gevoel dat haar het geloof wordt ‘opgedrongen’. Er werd voor haar gevoel wel op
‘aangedrongen’ om voor een bepaalde gevestigde religie te kiezen. Dat stoort haar omdat ze er zelf van
overtuigd is dat ‘ieder zijn eigen geloof heeft’. Ze beseft nu dat ze zich vanaf deze tijd als ongelovig is
gaan beschouwen. Ze vindt het wel leuk om bij de godsdienstlessen op de middelbare school kennis te
maken met het geloof, maar ze hecht er persoonlijk geen waarde aan. Vanuit school werd geregeld een
‘groepenweekend’ georganiseerd in een abdij in Brugge. Charlotte is nooit meegeweest. Het had haar op
zich wel leuk geleken om mee te gaan en dieper na te denken over de dingen des levens. Het interesseert
haar vooral wat gelovige mensen denken, waarom ze geloven en hoe ze gelovig kunnen blijven.
Binnen haar huidige levensvisie vindt Charlotte communicatie over levensvragen en gevoelens
erg belangrijk. Bij haar thuis werd daar, zoals gezien, nooit over gepraat. Haar vriendschap met
Marleen vindt ze met name zo bijzonder omdat ze zich door haar begrepen voelt en omgekeerd. Ze
realiseert zich dat de taal vaak tekort schiet om over fundamentele levensvragen te communiceren.
Bovendien is ze bang dat ze ‘helemaal gek’ wordt als ze over sommige levensvragen te ver doordenkt.
Het is opvallend dat er in het gesprek een drietal momenten zijn waarop ze het doordenken op
onoplosbare levensvragen een halt toeroept om dreigende emotionele onrust af te wenden:
1) Het nadenken over de vraag wat ze het allerbelangrijkste vindt in haar leven. Ze noemt de waarden
‘liefde’, ‘gezondheid’ en ‘familie’, waarbij ze zich realiseert dat ze meteen weer aan het twijfelen zou
kunnen worden gebracht als ze één van deze waarden boven de andere zou plaatsen.
2) Ze zou ook ‘helemaal gek’ worden als ze zou blijven nadenken over de vraag of de gebeurtenissen in
haar leven voorbestemd zijn of niet. De wonderbaarlijke wijze waarop de vriendschap met Marleen is
gegroeid, lijkt erop te wijzen dat toeval niet bestaat. Maar als alles voorbestemd is, dan houdt dat in dat
ze haar leven niet zelf bepaalt. Een dergelijk geloof zou haar fatalistisch maken.
3) Tenslotte zou ze ook ‘helemaal gek’ worden als ze door zou denken op de vraag wanneer de wereld
begonnen is.
In al deze gevallen huldigt ze een soort berustend agnosticisme: je kunt niet alles classificeren,
definiëren of begrijpen en dat is ook helemaal niet nodig. Het is beter om te accepteren, erin te berusten
dat je niet alles kan verklaren en dergelijke onoplosbare vragen maar niet te stellen. De gerichtheid op
een concreet levensdoel (een baan, een relatie, een gezin) stelt ze uit ten gunste van korte
termijndoelen: een tentamen halen of afstuderen.
Wat haar eigen geloof betreft is een idee dat ze vanaf haar middelbareschooltijd is gaan
ontwikkelen, verder uitgekristalliseerd. Wat ze met aarzeling in gesprek met anderen ‘god’ noemt, is de
optelsom van haar eigen ervaringen die is opgeslagen in haar diepste innerlijk. Ze noemt het ‘je
onbewuste diepe innerlijke waar je niet zo goed bij kunt’, wat ze in verband brengt met wat ze hoort
over Freud’s begrip ‘Überich’. Verschillende keren geeft ze aan dat ze het moeilijk vindt om te
omschrijven wat ze bedoelt. Ze spreekt over een ‘bron’ die ze aanspreekt als ze diep over het leven
nadenkt, die ‘heel erg in harmonie is’ met haarzelf.
‘Mijn eigen ‘godje’ in mijzelf betekent voor mij gewoon datgene wat heel diep in mij ligt en
bepaalt hoe mijn normen en waarden liggen en de regels waarnaar ik zelf leef en die bepalen
hoe ik op bepaalde situaties reageer. Die ‘god’ is gevormd door de dingen die ik heb
meegemaakt en meegekregen van mijn ouders, op school en in de catecheselessen, door mij
gefilterd en uitgeselecteerd’.
De benaming ‘god’ doet er voor haar niet echt toe. Ze zegt dat ze dit woord gebruikt omdat dat handig is
in gesprekken met anderen. Feitelijk doet ze echter alle moeite om vooral duidelijk te maken dat haar
‘godje’ heel iets anders is dan de God van christenen Als christenen haar vragen of ze in God gelooft,
zegt ze: ‘ja, maar niet in degene waar jullie in geloven, maar wel in eentje die in mij zit’. De ‘God’
waar christenen in geloven, wijst ze van de hand als heteronoom (‘als ik later dood ga beslist hij of ik in
de hemel of in de hel kom’), autoritair (‘als ik doe wat hij zegt, kom ik vast wel in de hemel’) en in
ontologische zin implausibel (‘iemand die hoog in de wolken zit op een troon en die kijkt dan naar
beneden of alles goed gaat’, ‘iets hogers zoals je dat toch leert’).
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Ze ziet ook wel dat geloven grote voordelen heeft: je hebt ‘altijd houvast’, ‘altijd iets om op terug
te vallen’, ‘altijd iets om dingen mee te verklaren’. Dat zo de ‘onzekerheid’ van het bestaan wordt
weggenomen, lijkt haar ‘emotioneel wel een rustgevend, vertrouwend gevoel’ te geven. Ook het
opgenomen zijn in een ‘geloofsgemeenschap’, de ‘zekerheid ergens bij te horen’ lijkt haar rust,
vertrouwen en geborgenheid met zich mee te brengen, net als het geloof dat God een vader is die over je
waakt. Zelf heeft ze het niet nodig om zoals gelovigen ‘toevlucht’ te nemen tot geloof. Bovendien ziet ze
ook grote nadelen aan een dergelijk geloof. Het lijkt haar ‘een eng idee’ dat je vader alles ziet. Ook het
‘samenzijn’ van de gelovigen lijkt haar niet plezierig omdat je ‘nooit eens lekker alleen kan zijn’ en er
‘goed op je gelet wordt’. Verder noemt ze de ‘angst’ om er achter te moeten komen dat het geloof toch
niet waar is, dat je als gelovige ‘intolerant wordt tegenover andere ideeën’ en dat geloof ‘ongelofelijk
veel tijd kost’.
Ze maakt er ook bezwaar tegen dat de kerk de gelovigen oproept om volgens bepaalde regels te
leven. Naast autonomie geeft Charlotte sterk de voorkeur aan individuele verscheidenheid. Het idee van
leven in een religieuze gemeenschap benauwt haar vanwege de sociale druk en controle.Bij wijze van
contrastering legt ze grote nadruk op de kwaliteiten van autonomie en ontologische plausibiliteit binnen
haar eigen geloof: haar ‘god’ zit in haar zit en is er alleen voor haar. Als ik haar elders in het gesprek
vraag waar ze haar god nog meer tegenkomt, geeft ze aan dat ze niet weet waar ze hem ‘anders tegen
zou moeten komen’ omdat hij alleen in haarzelf zit. Op mijn opmerking dat sommige mensen God in
verband brengen met liefde, reageert ze vol onbegrip: ‘waarom moet liefde nou ineens God zijn? God is
toch gewoon iets wat ikzelf ben? Het is gewoon jezelf’.
Ze noemt haar ‘god’ ook een database waarin je indrukwekkende ervaringen zoals ‘iets
vervelends’ of ontmoetingen en diepgaande discussies met anderen opslaat. Het is niet iets waar ze zich
dagelijks bewust van is, maar deze database bepaalt en fundeert wel onbewust wat ze concreet denkt en
doet:
‘Het heeft ook niet echt invloed op je leven, het is meer iets wat je achter de hand hebt. Ik vind
dat altijd wel een goed iets in mensen, als ze ergens over na kunnen denken of discussiëren en
daar niet bang voor zijn en dat aandurven. En daar zorgt dat ding voor, die god. Ja, en als je je
rot voelt dan kan je daar ook gewoon bij terecht, bij jezelf als god. Ja, het is je eigen kleine
godsdienstje. Alles wat daar in zit, bepaalt wat ik doe en hoe ik ergens over denk. Wat ik vind
en wat ik wel en wat ik niet zou doen. Kijk, als iemand jou een vraag stelt, dan zou je dit of dat
doen. En in een reflex antwoord je ‘nee, dat zou ik nooit doen’ En dat komt allemaal daar
vandaan. Want het is niet iets waar je eerst over nadenkt, het komt meteen daar vandaan’.
Wat haar eigen god betreft, wil ze graag te rade gaan bij andere religies om verschillende facetten te
integreren. Ze noemt aspecten van het boeddhisme waarover ze op de middelbare school heeft geleerd,
bijvoorbeeld dat je terugkomt als je goed geleefd hebt. Maar ze bedenkt ook dat daar ‘ook wel weer een
God zal zijn die beslist of ik goed geleefd heb’, wat haar minder aanspreekt. Haar godsbeeld heeft
consequenties voor haar huidige opvatting over gebed. Ze zou nog steeds wel kunnen bidden om te
bedanken of om iets te vragen of om zich beter te gaan voelen. Nu heeft ze echter niet meer het idee dat
ze zich tot iemand richt, maar wel tot ‘iets wat heel diep in jezelf zit’. Dit vergelijkt ze met de
Zuidamerikaanse poppetjes die je voor het slapengaan je probleem vertelt. Als ze in haar huidige leven
een probleem heeft dan praat ze er met vrienden over of ze probeert het zelf op te lossen.
Ondanks alle scepsis ten opzichte van christelijk geloof, is Charlotte er op een bepaalde manier
ook door gefascineerd. Terwijl ze vroeger op school altijd tussen gelovigen zat (zij was de enige nietgelovige) kent ze in haar huidige leven nauwelijks mensen die geloven. Ze noemt een aardige
studiegenoot die bij een jongerenkerk bleek te zitten. Mensen die ze vertelt dat ze gesprekken heeft bij de
studentenkerk en meegaat op abdijweekend, reageren vol onbegrip. Dat komt er volgens Charlotte door
dat ze geloof ‘eng’ vinden omdat het ‘ongrijpbaar’ en ‘niet tastbaar is’, ‘niemand kan het bewijzen’, ‘je
kan er wel een discussie over hebben, maar er heeft nooit iemand gelijk’. En dat vindt men ‘frustrerend’
en ‘akelig’ omdat niet bepaald kan worden wie er gelijk heeft.
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Charlotte vindt het zelf ‘leuk’ om met geloof en gelovigen geconfronteerd te worden. Ze denkt
dat niemand haar van geloof zou kunnen ‘overtuigen’. Als iemand ‘heel mooi kan vertellen’ heeft ze wel
‘heel snel de neiging om iets te geloven’. Maar als ze weer terugkomt in haar eigen omgeving dan wint
het kritische verstand. Omdat ze christelijk geloof zelf zo ‘ongeloofwaardig’ vindt, kan ze zich moeilijk
voorstellen ‘dat er mensen zijn die er wel in geloven’. Ze vraagt zich dan ook af hoe gelovigen het ‘in
vredesnaam volhouden’, omdat het naar haar idee ‘van geen kanten klopt’. Om de wonderlijke verhalen
in de bijbel ‘waar te maken’ kan ze zich voorstellen dat iemand die heel erg gelooft verklaringen zoekt,
bijvoorbeeld in de zin van bijna-dood ervaringen zoals die ook heden ten dage gerapporteerd worden. Zij
beschouwt de bijbel als een bundeling van volksvertellingen zoals sprookjes, die in de loop van de jaren
steeds verder aangedikt zijn. Iedere cultuur heeft zo’n verzameling van vertellingen. Ze voegt daaraan
toe dat zelfs als mocht blijken dat de wonderlijke verschijnselen in de bijbel waar gebeurd zijn, dat voor
haar nog geen reden is om ‘iemand anders haar leven te laten bepalen’. Ze herhaalt wat ze eerder gezegd
heeft over de slechte invloed die godsdienst op mensen kan hebben, waardoor ze niet meer hun ‘eigen
weg’ gaan, maar ‘ophouden met zelf na te denken’ en ‘hun mening laten overrulen door iets groters’. Ze
ziet dat met name gebeuren waar religieuze leiders hun invloed uitoefenen ‘op een hele grote groep
mensen’ zodat ze deze mensen ‘de meest waanzinnige dingen laten doen’. Dit gevaar ziet ze bij
godsdiensten en nog in sterkere mate bij sekten, zoals de ‘zonnetempelsekte’.
Ontwikkelingslijn
Godsgeloof heeft in haar vroege kindertijd een zekere affectieve plausibiliteit (vaderlijke bescherming,
geborgenheid, rust, houvast, de schoonheid van verhalen en rituelen). Als haar cognitieve vermogens tot
ontwikkeling komen, wordt christelijk godsgeloof rationeel implausibel voor haar. Ze voelt zich misleid
door de letterlijke wijze waarop in haar kindertijd over geloof werd gepraat: God als een autoritair,
bovennatuurlijk opperwezen.
Ook op affectief-attitudinaal vlak komt ze in opstand. Ze maakt er met name bezwaar tegen dat
godsgeloof gepaard gaat met het inleveren van je autonomie. Het is voor haar dan ook niet acceptabel
dat de kerk de gelovigen oproept om volgens bepaalde regels te leven. Ze ontwikkelt zelf een
geloofsvorm die rationeel wel plausibel is: een agnostische levensoriëntatie met sterke nadruk op
autonomie, het eigen innerlijk en waarden als familie, gezondheid en liefde. Het valt op dat haar
verhouding tot christelijk geloof voor een aanzienlijk deel wordt getekend door tegenstrijdigheden. Op
volitief vlak is godsgeloof enerzijds implausibel (ze heeft geen behoefte aan godsgeloof), anderzijds
juist zeer plausibel (ze is erdoor gefascineerd, wordt er graag mee geconfronteerd en is nieuwsgierig
naar wat gelovigen, met name de monniken, geloven). Ook is er een spanning tussen affectieve
plausibiliteit en rationele implausibiliteit (bijbelverhalen zijn mooi, maar ook ongeloofwaardig; bidden
en danken is fijn, maar ook rationeel onhoudbaar).
b. Tijdens het abdijweekend
Charlotte neemt op zaterdagmiddag deel aan het groepsgesprek naar aanleiding van de fragmenten uit
De diligendo Deo. Van het gesprek met broeder Bernardus maakt ze alleen de inleiding mee; aan het
groepsgesprek neemt ze geen deel omdat ze voortijdig vertrekt. Omdat ze ook het evaluatiegesprek
mist, vraag ik haar om haar indrukken in de week na afloop van het weekend te verwoorden in een email.
Het gesprek over De diligendo Deo
Charlotte vond het groepsgesprek ‘heel leuk’ voor zover het ging over liefdesrelaties. Een aantal keren
reageert ze vanuit haar eigen ervaring op wat er over dit onderwerp ter sprake komt. Zo zegt ze dat ze
inderdaad gelooft wat er in de tekst beweerd wordt over de onverzadigbaarheid van de menselijke
begeerte omdat je ‘steeds meer wil’. Verder vertelt ze dat ze een verschil ziet in hoe ze vroeger verliefd
was en nu. Ze realiseert zich ook dat het ‘ongezond is als je afhankelijk bent’ van de ander, ‘je kunt wel
aanhankelijk zijn, maar niet afhankelijk’. Je kunt volgens haar pas ‘een goede relatie hebben als je weet
wie jezelf bent’.
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Het verband dat in de tekst wordt gelegd tussen menselijke liefde en ‘God’ is voor haar echter
totaal implausibel. Ze heeft moeite met het stuk uit De diligendo Deo waarin beweerd wordt dat je de
ander pas echt bemint als je hem of haar ‘in God bemint’. Dit noemt ze ‘een beetje een vage zin’. Uit
mijn uitleg van het godsbeeld van Bernard van Clairvaux heeft ze opgemaakt dat ik denk dat God een
‘Kracht’ is en dus ‘geen persoon’, maar dat het ‘makkelijker voor te stellen is’ om God als een
persoon op te vatten. Door de bespreking van de tekst is ze voor zichzelf tot de ‘overtuiging gekomen’
dat ze ‘absoluut niet in godsdienst’ gelooft, ‘in God of wat dan ook’. Ze reageert op Marleens
opmerking dat ze ‘het een mooi verhaal gevonden’ had ‘als er niet steeds “God” in stond’:
‘Want zodra je zegt: “God is een liefdevolle kracht, een liefdevolle energie, maar het is geen
persoon”, dan zeg ik dus, ‘dan komt die kracht uit jezelf’. Dus waarom heb je daar een God voor
nodig. En waarom zou je een hele godsdienst om die God heen bouwen als het in jezelf zit. Dat
geeft mij alleen nog maar de overtuiging dat hetgeen wat ik aan jou verteld heb, dat als je per se
iets God wilt noemen dat het dan in jezelf zit. [...] Als God er niet in had gestaan, was het
inderdaad gewoon een levensles van iemand geweest. Het is onduidelijker geworden... God’.
Even later reageert Charlotte op Tanja die het ‘niet erg’ vindt om het woord ‘God’ te gebruiken.
Volgens Charlotte krijg je dan ‘verwarring’ omdat ‘de rest van de wereld ergens anders’ aan denkt. Ze
voegt daaraan toe dat ze niet begrijpt ‘waarom je dat nou God moet noemen’, al ‘mag’ het van haar wel.
Zoals ze al bij het voorgesprek aangaf, vindt ze dat ‘God’ evenals andere woorden als afhankelijkheid en
liefde, voor spraakverwarring zorgen omdat het ‘ongrijpbare begrippen’ zijn waar iedereen weer iets
anders onder verstaat.
Eerste terugblik op het weekend per e-mail
De eerste vraag die ze in haar e-mail beantwoordt, heeft betrekking op haar voortijdig vertrek:
‘Het gaf inderdaad nogal een onbevredigend gevoel. Ik had ook het gevoel dat ik inderdaad
halverwege weg was gegaan, dat ik ‘t niet goed had afgesloten... Ik had zondag heel veel
moeite om mijn hoofd erbij te houden, vooral in het begin zweefde ik nog een beetje tussen
Berkel-Enschot en thuis in... Ik denk dat als ik tot het einde was gebleven en dus ook het
eindgesprek had meegemaakt, dat ik wel het gevoel zou hebben gehad dat alles veel beter
afgerond was. Ik heb het gevoel dat ik ook een deel van het groepsgevoel, het vrienden
worden, heb gemist, dat ik er een beetje bij hang, omdat ik toch een hele avond en dag heb
gemist. Inmiddels ben ik weer helemaal terug in mijn ‘dagelijkse’ leven en lijkt het hele
kloosterweekend iets uit een vage droom of iets van heel lang geleden, omdat je ‘t er toch met
bijna niemand over kan hebben (kan wel, maar niet op die manier die ik bedoel)’.
Wat de inhoud betreft van wat tijdens het abdijweekend aan de orde is geweest, reageert ze op wat
broeder Bernardus vertelde over zijn godsbeeld:
‘Ik was alleen erg teleurgesteld in wat hij zei over het voorstellen van God als een persoon
omdat dat toch wel zo makkelijk was ofzo en nog wat andere dingen die hij zei, misschien dat
ik hoopte dat hij eigenlijk iets revolutionairders zou zeggen. Maar Marleen heeft al uitgelegd
dat hij toch wel degelijk moderne opvattingen heeft, dat hij ook niet aan de letter gelooft enz
.’.
Ontwikkelingslijn
Charlotte geeft aan dat het haar ‘onduidelijker’ is geworden waar het woord ‘God’ voor staat. De
rationele en affectief-attitudinale plausibiliteit van godsgeloof lijkt af te nemen. Ze ziet geen verband
tussen het gesprek over liefdesrelaties en Bernards beeld van God als liefde. Ze associeert het woord
‘God’ met de voor haar rationeel volkomen implausibele letterlijke voorstelling van ‘persoon’. Deze
betekenis van haar kindertijd blijft interfereren. Ze probeert het woord ‘God’ te vertalen naar een
geloofsvorm die overeenkomt met haar eigen geloof. Deze vertaling heft haar verwarring echter niet op.
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Zo kan ze aan wat broeder Bernardus vertelt om uit te leggen wat Bernardus van Clairvaux bedoelt met
‘in God beminnen’ geen touw vastknopen. Bij zijn uitleg over dat je God overal ontmoet omdat Hij
alles geschapen heeft, zelfs het theekopje dat voor hem staat, raakt ze elk spoor bijster omdat ze deze
uitspraak niet anders dan letterlijk kan opvatten. Het is opvallend dat ze aangeeft dat ze er teleurgesteld
over is dat broeder Bernardus God een ‘persoon’ noemde omdat ze op ‘iets revolutionairders’ gehoopt
had. Kennelijk is er bij haar naast de genoemde rationele en affectief-attitudinale implausibiliteit van
godsgeloof, sprake van volitieve plausibiliteit: ze wil weten wat geloof in God zou kunnen inhouden.
c. Een maand later
Algemene indrukken
Het weekend heeft ‘een bepaalde indruk’ gemaakt, maar ze is niet op andere gedachten gekomen. De
indrukken zijn inmiddels ver weggezakt, vooral ook omdat ze er nauwelijks over heeft kunnen praten.
Charlotte betreurt het dat ze het weekend niet heeft afgemaakt. Ze vraagt zich af of ze anders over
geloof was gaan denken als ze wel het hele weekend was gebleven.
Ze is erg te spreken over de openheid in de groep en de bereidheid om naar elkaar te luisteren.
Er werd niet gediscussieerd ‘met een mes of een vuist erbij’. Ze zegt dat ze vond dat het ‘best goed
klikte binnen de groep’; er was niemand die op een vervelende manier een stempel op de groep drukte.
Ze vindt het jammer dat ze door haar voortijdig vertrek een groot deel van de informele contacten met
de andere deelnemers heeft moeten missen.
Daarnaast spraken de gesprekken haar erg aan omdat ze het ‘prettig’ vindt om over ‘diepe
onderwerpen’ te praten. In haar ‘dagelijks leven’, zo zegt ze, komt ze ‘bar weinig mensen tegen’ met
wie ze ‘zomaar’ een gesprek kan beginnen over dit soort onderwerpen.
Voor Charlotte’s gevoel kwam het thema van het weekend ‘groeien in liefde’ alleen in de tekst aan bod.
Charlotte kan zich voorstellen dat deze tekst mensen nu nog kan inspireren; ze vond het ‘een tijdloze
tekst’, zinvol met betrekking tot menselijke relaties, al zegt ze dat ze voor het ‘proces van jezelf leren
liefhebben en leren accepteren’ geen stappenplan nodig heeft, zoals Bernard van Clairvaux dat geeft.
De discussie over afhankelijkheid vond ze ‘wél interessant’. Ze herinnert zich met name de
opmerking van Tanja dat je pas ‘echt een leuke relatie op kan bouwen als je in elk geval voor jezelf al
dingen op een rijtje hebt’ en die van Fred dat je in een relatie best afhankelijk mag zijn.
Ze heeft niet de indruk dat er tijdens het weekend druk op haar is uitgeoefend. Ze had graag
overtuigd willen worden van het geloof van de monniken maar ze is alleen bevestigd in de
ongodsdienstige denkbeelden die ze al had. Ze heeft tijdens het weekend weliswaar wat inzichten
opgedaan van de andere deelnemers, maar ze heeft niets revolutionairs of indrukwekkends gehoord. Als
ze de aantekeningen, die ze op zaterdagavond in de bus en trein gemaakt heeft nog eens doorkijkt,
trekt ze de volgende conclusie over haar algemene beleving van het abdijweekend:
‘Aan de ene kant vond ik het allemaal hartstikke leuk en gezellig. Ik vond het ook wel leuk
om het kloosterleven eens van dichtbij te zien. Maar op een bepaalde manier heb ik het idee
dat ik een beetje teleurgesteld ben over wat het heeft opgeleverd. Ik weet ook helemaal niet
waarom: het is meer een gevoel dat het juist een heleboel dingen die ik al dacht alleen nog
maar heeft bevestigd’.
Verder is ze er door het weekend achter gekomen dat ze zichzelf als ‘doodnuchter’ beschouwt, iemand
die in vergelijking met andere mensen minder diepe gevoelens heeft. Net als in haar dagelijks leven was
ze tijdens het weekend vooral bezig met doen, niet met voelen. Ze heeft er dan ook moeite mee dat er
tijdens het weekend steeds naar haar beleving werd gevraagd:
‘Dat is ook een beetje moeilijk want jij vraagt maar steeds hoe ik het beleefd heb, maar ja, het
beleven, beleven, ik weet het niet. Ik heb ook niet een ontzettende intense beleving gehad
daar. Ik was er gewoon en het was leuk... Er is niks mystieks aan. [...] Volgens mij voel ik
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gewoon helemaal niet zoveel. Ja, ik zal ongetwijfeld wel dingen voelen, maar misschien wat
minder diep dan andere mensen, ik weet het niet’.
Wel staat ze nu positiever tegenover mediteren: ‘ik wist eigenlijk niet dat het mogelijk is dat je dingen
gaat voelen’.
Het leven van de monniken
In het begin vond ze de abdij ‘een beetje killig’. Aanvankelijk kreeg ze het ook benauwd van de orde
en regelmaat en zag ze er tegenop om naar de diensten te gaan. Toen ze wat meer ging begrijpen van
de structuur van de diensten, vond ze ze prettiger, hoewel de inhoud haar nog steeds niet aansprak. Ze
had ook het idee dat de hele groep wat meer bij de dienst betrokken was dan voorheen. Achteraf
vindt ze het ook jammer dat ze de hoogmis op zondag heeft moeten missen omdat deze volgens
Marleen mooi was. Ze bedenkt daarbij dat een dergelijk regelmatig gebedsleven in haar huidige
bestaan best ‘prettig’ zou kunnen zijn.
Ze stelt zich voor dat sommige mensen het wellicht ‘schijnheilig’ zouden vinden om naar een
abdij te gaan, maar daar is ze het niet mee eens. Het gaat haar om het ‘gevoel’ dat ze daar heeft, niet om
de godsdienst. Wat ze naast de reeds genoemde ‘regelmaat’ prettig vindt aan een verblijf in een abdij is
het ‘samenzijn’, ‘het uitwisselen van ideeën’, het samen zingen (‘het heeft gewoon wel iets’), de sfeer
die er hangt (‘wat de meeste mensen wel hebben als ze in een kerk of klooster komen’) en de rust die er
meteen heerst. Door afstand te nemen van de drukte van de buitenwereld kom je meer bij jezelf en kun
je je ook beter op anderen concentreren.
Ze realiseert zich ook wel dat ze gek zou worden als ze voor een langere periode in een abdij
zou moeten blijven. Dat ligt volgens haar aan het persoonlijkstype dat je bent. De monniken vinden het
kennelijk prettig om de hele dag in deze regelmaat door te brengen. In een boekje dat op iedere kamer
lag, heeft ze gelezen dat het samen bidden voor de monniken ‘het hoogtepunt van de dag is’. Ze kreeg
eerder het idee dat de monniken baden uit gewoonte of verplichting, dan uit overtuiging, ‘blijdschap’
of ‘saamhorigheidsgevoel’.
Ze zegt dat ze door het abdijweekend ‘voorgoed’ is ‘afgestapt’ van het ‘romantische idee’ dat ze
had dat ze het er zo fijn zou vinden dat ze ‘in een dwaze bui zou overwegen om ooit eens het klooster in
te gaan’.
Charlotte herhaalt dat ze teleurgesteld is over wat het contact met de monniken, met name het
gesprek met broeder Bernardus, haar aan nieuwe inzichten heeft opgeleverd wat godsgeloof betreft.
Ze had van broeder Bernardus ‘een hele nieuwe visie verwacht’, maar het werd het ‘oude verhaal’
(‘wel iets losser dan vroeger misschien maar niet wezenlijk anders’). Haar teleurstelling heeft met
name betrekking op zijn beeld van God als een ‘persoon’ dat voor haar volledig onacceptabel is:
‘God als een persoon zien, ik snap niet hoe je erop komt. Waar haal je het vandaan? Op geen
enkele manier heb je een reden om aan te nemen dat God in de vorm van een persoon ergens
zou zijn. Hij zegt dan: ‘dat is makkelijker’, of weet ik veel precies waarom hij het deed. Maar
dan denk ik ja ‘wat is daar nou makkelijker aan?’ Ik zie dat niet... Op een gegeven moment
draait het er toch op uit dat hij wel vond dat het een man was en geen vrouw. En dan denk ik
‘zo zie ik dat helemaal niet’. Als er al iets van een God zou zijn, zoals Bernard van Clairvaux
dat omschreef, als een soort kracht of zo, dan is dat toch iets overkoepelends, en iets
onzijdigs, dat zie je toch niet als iets mannelijks of iets vrouwelijks? Daar kan ik echt
helemaal niet bij. Als iets zo’n grote invloed zou hebben op je leven, dan vind ik niet dat je
dat kan zien als een persoon. Een persoon kan helemaal niet zo’n ontzettende grote invloed
hebben. Nee, ik vond het allemaal heel erg tegenvallen eigenlijk. Toch wel jammer’.
Met betrekking tot broeder Bernardus’ beeld van God als een persoon, herinnert ze zich ook dat hij
sprak over een ‘een gelijkwaardige relatie’ waarbij God en hijzelf elkaar liefde geven en ook weer
terugontvangen. Charlotte kan zich hier niets bij voorstellen:
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‘Dan denk ik van ‘ja, wacht eens even, jij stelt je leven in dienst van God. Denk je dat God
ook zijn leven in dienst stelt van jou? Persoonlijk? Alleen?’. Dat is dus niet zo. Kijk, als het al
zo was dat God iets met jou te maken had, dan zou je één van de miljoenen zijn. Dus dat kan
dan toch nooit een gelijkwaardige relatie zijn? Dus dat vond ik zo vreemd dat hij dat zei... Ik
kan me wel voorstellen dat hij dat zo wil zien: God heeft natuurlijk wel miljoenen mensen
lief, maar hij is zo veelzijdig dat hij dan eigenlijk ook wel de hele dag wel met mij bezig is.
Maar nee, daar kan ik echt niet bij, zeker niet als je het voorstelt als een persoon, want dat is
dan wel een erg veelzijdig persoon’.
Bovendien noemt ze broeder Bernardus’ uitleg van wat Bernard van Clairvaux bedoelt met ‘in
God beminnen’. Broeder Bernardus legde toen uit dat God volgens hem alles geschapen heeft en dat
je derhalve God bemint als je Zijn schepsel bemint. Charlotte heeft om te beginnen al moeite met
broeder Bernardus’ idee dat het bijbelse scheppingsverhaal en de wetenschappelijke theorie van de
oerknal heel goed verenigbaar zijn:
‘Ze willen ook koste wat kost vasthouden aan het idee dat God de wereld heeft geschapen.
Dat hoeft dan niet in zeven dagen te zijn, maar hij heeft het mooi wel geschapen. Dan hadden
ze het over de oerknal. Dan heeft Hij voor de oerknal gezorgd. Ja, zo kan je aan alles wel God
vastplakken. Hij zei ook ‘alles wat je ziet, een theepot, een mens, een dier, alles is door God
geschapen’. En dan denk ik ‘kom nou, denk je dat een theepot door God geschapen is?’ Dat
hoeft voor mij allemaal niet’.
Ook had ze grote bezwaren tegen de manier waarop broeder Bernardus over God sprak in
verband met het kwaad. Ze herinnert zich dat hij Freds vraag waarom er ook zulke slechte mensen zijn,
beantwoordde door te zeggen dat ‘het licht van God niet door de muur van kwaad heen kon schijnen’.
Wat haar hierin zo stoort is dat het kwaad dan kennelijk uit de mens zelf komt, terwijl God alleen
maar goed is:
‘De kracht en de liefde, dat kwam allemaal van God .”Ja, maar hoe zit het dan met het
kwaad?”, “ja, dat komt uit de mens zelf”. Ja, dat vond ik wel erg gemakkelijk! Daar dacht ik
van: dat kan je natuurlijk ook andersom zeggen! Zo van: ja, daar kunnen we niks aan doen,
nou dat is jammer! ... Dus ja, het kwaad moet toch ergens vandaan komen, het komt duidelijk
niet van God’.
Ze denkt zelf dat goed en kwaad in je ‘eigen persoon huist’. Het heeft volgens haar ‘grotendeels met
jezelf te maken’ en met ‘je opvoeding en omgeving’ ‘wat je naar buiten laat komen’. Ze vindt het erg
onlogisch en onbegrijpelijk om ‘daar een externe kracht bij te halen’. Bovendien begrijpt ze niet
waarom het goede wel van God komt en het kwaad niet:
‘Want waarom zou je zoiets verzinnen? Waarom zou je verzinnen dat het ene wel ergens
anders vandaan komt en het andere niet. Waarom ben je daar dan niet consequent in? Kijk als
je dan toch al iets verzint, laat dan alles van buitenaf komen. Maar dat doen ze dan dus weer
niet. En dan denk ik: dat is een beetje willekeurig’.
Verder vertelt Charlotte dat het erg ‘naïef’ op haar overkomt dat de monniken ‘tot God
bidden voor de rest van de hele wereld’. Ze begrijpt niet wat ze van God verwachten. Het lijkt erop
dat ze geloven dat ‘Hij wel zorgt dat alles goed komt als zij maar genoeg bidden’. Dat kan ze zich
eigenlijk niet voorstellen, maar het is wel wat ze van de monniken heeft begrepen. Tegelijkertijd lijkt
het voorbeeld dat broeder Bernardus gaf van hun gebed aan de vooravond van de golfoorlog erop te
wijzen dat ze het toch niet zo zien. Met wat broeder Bernardus vertelde over het positieve effect dat
het bidden aan de vooravond van de golfoorlog had gehad op de gemeenschap, kan ze totaal niet uit
de voeten:
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‘Hij vertelde dat die monniken zelf ook zoiets hadden van ‘ja, net alsof wij de hele dag gaan
bidden en het gaat niet door, om twaalf uur is het toch wel oorlog’. Dan blijkt dus ook dat ze
er zelf ook niet van overtuigd zijn van ‘als je maar bidt dan komt het wel goed’. Dan denk ik
‘waar doen ze het dan nog voor?’ Het is allemaal zo tegenstrijdig. Heel vreemd vind ik dat
want waarom bidden ze dan? Ze zeggen ‘we bidden voor de rest van de wereld zodat alles
goed komt’. Maar ja, als die God er dan toch niks aan kan doen, waarom doe je het dan nog.
Ik bedoel: denken zij nog echt dat er iemand is, een God, die er wel voor zorgt dat alles goed
komt? [...] Als je daar alleen maar profijt van hebt binnen de gemeenschap, dat is natuurlijk
hartstikke leuk, maar wat heb je daaraan? Dan ben je eigenlijk alleen maar met je eigen
gemeenschap bezig. En ik neem aan dat dat niet echt de bedoeling is. Naar buiten toe doen ze
eigenlijk heel weinig, het enige wat ze doen is hun huis beschikbaar stellen voor gasten.
Hartstikke leuk voor ze dat de conflicten binnen het klooster daardoor minder werden, maar is
dat nou waar je het voor doet? Dus je gaat in het klooster om vervolgens daarbinnen de
conflicten op te kunnen lossen? Dat lijkt me niet. Dus ja, daar kan ik ook niet helemaal bij
dan. Ik neem niet aan dat dat de reden is’.
Charlotte had het gevoel dat de monniken vooral uit gewoonte bidden. Verder vergelijkt ze hun
gebed ermee dat zij uit zou roepen ‘oh, laat alstublieft alles in Zaire goed gaan’, terwijl ze weet dat
dit niets verandert aan de feitelijke situatie daar.
Ze vindt het ‘erg vriendelijk’ van de monniken dat er tijdens de hoogmis op zondag gebeden
werd voor een voorspoedige verdere levensloop van de studenten. Maar voor haar is dit vergelijkbaar
met het naar een wildvreemd iemand toestappen op straat en deze een prettige levensloop toe te
wensen. Ze zegt dat ze er eigenlijk zelfs de voorkeur aan zou geven als de monniken zich direct tot
haar zouden richten, in plaats van tot God. Het is voor haar volslagen onbegrijpelijk dat de monniken
‘doen alsof het helpt’ om zich tot God te wenden:
‘Als je bidt, dan geloof ik niet dat er iets of iemand is die dat hoort, behalve de mensen die
daar in die ruimte zijn. Ik geloof niet in iets, een persoon of kracht of wat voor iets ook dat
daar meeluistert. En als je daar vanuit gaat, dan vraag ik me dus of wat voor zin dat bidden
heeft. En als het voor hun iets anders zou betekenen, dat ze echt denken dat er iemand luistert,
dan vraag ik me toch af wat dat in vredesnaam is, want ik kan niks bedenken. Niks dus wat
buiten dat klooster komt’.
In haar teleurstelling en scepsis, klinkt al lichte verontwaardiging door over het godsbeeld
van broeder Bernardus zoals zij dat verstaat; op een gegeven moment spreekt ze zelfs aarzelend over
kwaadheid. Op vrijdag beantwoordt ze de vraag ‘hoe denk je dat de monniken zich God voorstellen’
met: ‘dat is voor andere mensen een verklaring voor alles wat ze niet op een andere manier kunnen
verklaren, een universeel antwoord, lekker makkelijk’. Na het weekend benoemt ze de God van de
monniken als: ‘een liefdevol persoon die voor hen bepaalt wat ze allemaal moeten doen... hij heeft al
voor hen uitgestippeld hoe de rest van hun leven gaat lopen’. Het beeld van God als ‘liefdevol
persoon’ blijkt bij haarzelf geen positief gevoel met zich mee te brengen, in tegendeel, ze raakt
verontwaardigd omdat ze er geen touw aan kan vastknopen:
‘Dat is leuk voor hen, als zij daar gelukkig mee zijn, vind ik dat heel erg leuk voor ze. Maar ik
geloof daar zelf niet in [...] een almachtig persoon en die zou dan bestaan. En die gaat ook nog
even voor mij bepalen wat ik allemaal wel en niet mag doen. En wanneer ik het moet doen.
Hij bepaalt voor mij alles wat ik moet doen, en als ik bid, dan komt het wel weer goed. Ik kan
daar allemaal niet bij. Alles wat ze zeggen, het grootste gedeelte van waar ze in geloven en
wat ze doen dat kan ik echt helemaal niks mee. [...] Goed, ik word er niet kwaad om, ze
moeten vooral geloven waarin ze willen geloven. [...] In principe ben ik er natuurlijk helemaal
niet boos om. Het zijn een beetje onbegrijpelijke ideëen. Omdat ik absoluut niet begrijp hoe
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ze in vredesnaam bij komen: al die dingen, omdat ik het allemaal zo onbegrijpelijk en
onlogisch vind, heb ik zoiets van ‘hoe komen ze daar toch bij: ik snap niet waar ze het
vandaan halen!’ Ja, en dan kan ik me daar wel druk over maken, maar ja, als zij dat willen
geloven, dan vind ik het prima. Moeten ze vooral doen’.
Wat haar kwaad maakt, blijkt met name het onvermogen van de monniken om over te brengen wat ze
geloven. Ze steekt van wal met een imaginaire monoloog aan het adres van broeder Bernardus en de
andere monniken:
‘Verdom me, nou weet ik het nog niet! En ja, als je dan een broeder bent, en wij zijn daar in
geïnteresseerd, waarom vertel je dat dan niet gewoon lekker? Waarom kom je dan met dat
verhaal van die theepot aanzetten? Misschien, moet ik tussen zijn woorden doorlezen of zo,
maar ja, daar ben ik niet toe in staat. Ik bedoel, zo’n abt ook, hij ziet eruit als een hele brave,
wijze man. En ik kan me niet voorstellen dat hij in een God gelooft zoals dat gebruikelijk is.
Dan denk ik: ja, waar zal hij nou toch wel in geloven, en waar zou het allemaal voor doen? En
als ze bidden, wat willen ze daar toch eigenlijk mee zeggen? En dat is me dus niet duidelijk
geworden in het klooster en dat vind ik dus een beetje een teleurstelling’.
Opvallend is dat ze de uitspraken van de monnik als volledig implausibel verwerpt en
tegelijkertijd de hoop uitspreekt dat ze hem verkeerd begrijpt. Ze hoopt dan ook dat er onder het
‘oude verhaal’ van broeder Bernardus en de andere monniken diepere betekenissen schuilgaan. Het
kloosterleven heeft voor haar ‘iets mystieks’ en ze kan zich niet voorstellen dat je ‘je hele leven in
een klooster gaat zitten en je hele leven gaat wijden aan iemand die niet bestaat’. Van het gesprek met
broeder Bernardus heeft ze onthouden dat hij al zijn hele leven het idee had dat hij het klooster in wilde
omdat hij al van kinds af aan gegrepen was door verhalen over God.
‘Ik ben gewoon op zoek naar waar dat godsdenkbeeld nou vandaan komt. En ik heb het idee
dat dat een heel simplistisch iets is, wat je dan leuk aan de mensen kan voeren. Maar waar ze
eigenlijk iets heel anders mee bedoelen. Maar wat ze er dan wel mee bedoelen, daar kom ik
niet achter. [...] Hij had dat toch anders moeten uitleggen en niet met een theepot en zo. Op
die manier roep je het dan toch wel op, dat het allemaal een beetje simplistisch klinkt. Ik
hoopte dus dat hij het anders zou bedoelen, maar dat is dan niet overgekomen. En dat vind ik
dan wel jammer. Als hij het anders zou bedoelen, dan is het in elk geval niet overgekomen,
nee. Ik heb toch wel geprobeerd of ik er niet iets in kon vinden. [...] Ik hoop eigenlijk dat het
hele God-gedoe maar een metafoor is voor iets veel diepers, iets wat ik misschien wel zou
kunnen begrijpen. [...] En dan denk ik dus: ‘dat zullen wel allemaal metaforen zijn voor iets
dat wel heel zinvol en een hele mooie gedachte is, iets waar je inderdaad je leven aan wil
wijden’ [...] Hij zal er ongetwijfeld iets anders mee bedoeld hebben... dat heeft dan
waarschijnlijk weer te maken met dat beeld van God wat die monniken hebben dat ik dus nog
niet weet’.
Tegelijkertijd realiseert ze zich dat haar vermoeden dat er ‘toch haast wel iets diepers’ moet zijn,
wellicht slechts ‘een romantisch denkbeeld’ van haarzelf is.
Charlotte legt uit dat ze zich ‘druk’ maakt over het godsgeloof van de monniken, terwijl het
geloof van streng-gelovigen haar werkelijk boos maakt (daarover later meer). In tegenstelling tot
streng-gelovigen heeft broeder Bernardus er geen moeite mee als iemand anders denkt over geloof.
De monniken leggen niemand hun geloof op, ze voeren hun geloofsopvattingen niet zover door als
streng-gelovigen. Bovendien zijn de monniken niemand tot last, ze richten zich vooral op zichzelf.
Verder hebben zij zelf voor het kloosterleven en de daarbij horende regels gekozen, terwijl strenggelovigen het geloof vaak opgedrongen krijgen.
God als Liefde in De diligendo Deo
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Charlotte zegt bij herhaling dat Bernard van Clairvaux God een ‘liefdeskracht’, een ‘liefdevolle
energie’ noemt. Ze komt terug op wat ze bij het voorgesprek en het gesprek naar aanleiding van De
diligendo Deo al zei over de moeilijkheden die woorden als ‘liefde’ met zich meebrengen. Ze denkt
dat ‘liefde voor iedereen iets anders is’. Het heeft dan ook ‘weinig nut om daar een algemene noemer
aan te geven’ omdat dat alleen maar tot spraakverwarring leidt.
Ze reageert er vol onbegrip op dat steeds over liefde werd gesproken in verband met ‘God’. Bij
de bespreking van de tekst had ze sterk de indruk dat ‘eigenlijk niemand het zo op had met dat Godidee’.
‘Kijk, die hele externe God-iets, bestaat voor mij niet. Dus hoe kan ik nou in liefde naar iets
toegroeien wat er voor mij niet is: dat bestaat toch niet? Ik bedoel: alles wat met dat idee van
God te maken heeft, dat valt voor mij meteen af. [...] Er staat hier: ‘God is liefde, God en gave
Gods worden dus terecht liefde genoemd. Liefde geeft dus liefde. En wat op zichzelf staat,
geeft wat erbij komt’.. Ja, sorry maar ik begrijp geen woord van wat er staat. ‘God is liefde’.
Maar is liefde dan iets universeels, of is liefde iets wat in de mens zit: in ieder persoon apart?
Dan is dan weer de eerste vraag die ik er dan weer bij krijg’.
Ze legt uit dat ze heeft begrepen dat God ‘stukjes kracht’ aan mensen geeft:
‘Ik zag een gloeiende rooie bol van liefdeskracht voor me. [...] .Ja, wat ik me precies voor
moet stellen bij een kracht: het is niet tastbaar. Het idee wat ik daar dan bij heb is een soort
grote zwevende bol van liefde die ergens rondzweeft en die mensen instraalt met kracht of zo.
[...] Ik had het idee dat iedereen een stukje van die bal, van dat gloeiende iets in zich heeft
waardoor die in staat is het ook naar buiten te brengen, om lief te hebben’.
Christelijk godsgeloof in vergelijking met dat van haarzelf
Charlotte is ervan overtuigd dat ‘geloof heel veel goeds voor de mensen heeft gebracht’. Ze denkt aan
de ‘gemeenschap’ waarin de gelovigen ‘zich prettig konden voelen’ en aan de zekerheid, de rust en
de veiligheid die geloof met zich meebrengt. Het is volgens haar geen toeval dat de kerk vroeger ‘het
middelpunt van het dorp’ was, met ‘de huizen daar omheen’ omdat dat een gevoel van bescherming
geeft. Ze vindt al deze zaken ‘heel mooi’ zolang haar maar niet gevraagd wordt ‘om het te geloven’.
Ook bij dit gesprek laat ze duidelijk weten dat ze fundamentele bezwaren heeft tegen godsgeloof,
vooral tegen dat van strikt-protestantse gelovigen. Het allerergste vindt ze dat het gelovigen intolerant
kan maken ten opzichte van andersdenkenden omdat ze ervan uitgaan de waarheid in pacht te
hebben:
‘Om dat nou aan te nemen als iets wat zeker waar is, dat vind ik een beetje gevaarlijk. Ik
bedoel, die mensen moeten wel beseffen dat het iets is waar zij in geloven. En dat er ook
mensen zijn die daar heel anders over denken en dat dat moet kunnen... Ik bedoel, je hebt van
die mensen, Zwarte Kousen Kerk’ en zo, als je iets anders denkt, dan ben je de duivel. Kijk:
zo moet het natuurlijk niet zijn. Je moet van iedereen gewoon accepteren waarin hij wil
geloven’.
Ze zegt dat ze ‘er wel boos over kan worden’ dat veel kinderen het ‘officiële geloof’ van hun omgeving
‘opgedrongen krijgen als waarheid’ en dat ze er pas later achter komen dat ‘het gewoon één van de vele
ideeën is die er bestaan’. Het is voor haar gevoel ‘onrechtvaardig’ omdat veel mensen ‘daar problemen
mee krijgen’. Ze vindt het niet acceptabel dat ‘je niet de vrijheid krijgt om zelf te kiezen waarin je
gelooft’; mensen die er later voor kiezen om ervan ‘af te wijken’ worden daarop ‘aangekeken’. Dit is
hetgene waar ze zich ‘heel erg druk over kan maken’, maar met geloof heeft ze in principe ‘geen
problemen’. Daar voegt ze aan toe dat ze met name het geloof van ‘Zwarte Kousen’ mensen, zoals de
gelovigen in Marleens geboortedorp, ‘gevaarlijk’ vindt, omdat andere denkbeelden niet toegestaan zijn.
Ze vindt het ook ‘kortzichtig’ omdat je ‘toch wel wat mist’ door je zo af te sluiten: ‘je hebt wel een hele
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kleine wereld op die manier’. Ze vindt het ‘leeg en gedachtenloos’ om je bepaalde levensvragen niet
meer te stellen en ze vraagt zich af of zulke gelovigen niet iets ‘missen in hun leven’.
Een tweede gevaar van streng geloven vindt ze dat het gemakkelijk wordt om je eigen
verantwoordelijkheid te ontlopen door je achter de regels van het geloof te verschuilen. Volgens
Charlotte heeft iedereen ‘de verantwoordelijkheid om zich open te stellen voor andere mensen’:
‘Dat ben je aan elkaar verplicht. Maar als godsdienstige kan je een mooie muur om je heen
bouwen en zeggen van ‘alles wat anders is dan ik denk, dat is fout en ik luister er niet eens
naar’. En je kan ook nog iedereen die niet hetzelfde gelooft met de vinger aanwijzen en zeggen:
‘het is fout wat jij doet’. Want dat is in feite wat die mensen - ja, hoe moet je ze noemen, Zwarte
Kousen, de mensen die streng geloven, wat zij doen. En dat keur ik absoluut niet goed. Ik heb
gewoon het idee dat iedereen gewoon de verantwoordelijkheid heeft voor zichzelf en of zij nou
besluiten om in een vage externe God te geloven, dat is hun idee, maar dat maakt ze niet minder
verantwoordelijk voor zichzelf’.
Ze is niet kwaad over geloof in het algemeen. In haar jeugd heeft ze immers nooit ‘problemen gehad
met godsdienst’ of, zoals veel anderen, een ‘frustratie’ opgelopen aan een godsdienstige opvoeding.
Maar, net als bij de monniken, kan ze zich er wel ‘druk over maken’ dat ze niet begrijpt hoe mensen
kunnen geloven wat voor haar zo ongeloofwaardig is.
‘Hoe kan het nou, hoe bestaat het dat zo ontzettend veel mensen daarin geloven waarvan ik al
op het eerste moment zeg van ‘daar klopt geen hout van’? Dat snap ik niet. Daar kan ik echt
met mijn hoofd niet bij. Dan heb ik zoiets van: ‘denken al die mensen nou niet na of denk ik
nou gewoon heel anders dan de rest van de wereld. Hoe kan het nou dat verder iedereen op de
wereld daarin gelooft, behalve ik?’ Hoeveel mensen geloven er in Nederland? Een vierde of
zo? Dat zoveel mensen daarin geloven en ik niet’.
Ze denkt dat de meesten gelovigen geloven in een ‘God op een wolk met vleugeltjes’, ‘in elk geval
een persoon of een iets of een kracht die almachtig is’, die je voorschrijft hoe je te leven hebt en die
‘toch je leven bepaalt’.
God is volgens haar door gelovigen verzonnen als ‘verklaring van alles wat niet anderszins
verklaard kon worden’, ‘een universeel antwoord, lekker makkelijk’. Ze spreekt ook van de duivel als
verzinsel om de oorsprong van het kwaad te verklaren omdat men God immers alleen in verband wil
brengen met ‘iets wat mooi, goed en leuk’ is, wat Charlotte ‘niet eerlijk’ vindt. Ze kan niet anders
dan concluderen dat die ‘kracht of persoon’ niet bestaat. Als je daarvan uitgaat dan betekent bidden
‘dat je eigenlijk een verhaal aan jezelf loopt te vertellen’, wat feitelijk inhoudt dat godsdienst
overbodig is. De basis van het geloof, ‘dat hele idee van God’, ‘wil’ er bij haar ‘echt niet in’.
Ze realiseert zich dat het een goed recht is van gelovigen om te geloven wat ze willen, maar
ze maakt zich er kwaad over dat zoveel mensen dergelijke verzinsels voor waar aannemen.
Op zaterdagavond schrijft ze in de trein o.a. het volgende over haar gevoelens met betrekking tot de
godsdienst die ze in de abdij heeft beleefd in vergelijking met haar eigen godsgeloof:
‘Ik snap niet dat iedereen God als een iemand of iets ziet, als God een liefdevolle energie is,
zoals Bernard van Clairvaux dat zei, komt het uit jezelf, en huist God dus in jezelf. Dan heb
de hele godsdienst dus niet nodig... Het idee dat God iets op zichzelf zou zijn, in welke andere
vorm dan ook, anders dan een godje in mezelf, is voor mij ongeloofwaardig, omdat ik er geen
enkele aanwijzing voor of aanleiding toe zie. En daardoor is het voor mij onacceptabel. Die
gedachte en de godsdienst die daarop is gebaseerd, is rustgevend en prettig, hoewel er strenge
orde heerst. En ik kan me goed voorstellen dat godsdienst is ontstaan. Universeel. Ik vind het
prettig om die godsdienst af en toe mee te maken en te beleven, maar ik zou haar nooit kunnen
aanhangen. Omdat de kern van hun overtuiging anders is dan de mijne’.
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Ze noemt een aantal fundamentele verschillen tussen haar eigen godsgeloof en het christelijke:
1) Bij haar godsbeeld gaat om ‘iets wat in mij zit, een innerlijke kracht, liefde en overtuiging, iets
waardoor ik geleid wordt’. Je zou het ook ‘ziel’ kunnen noemen: datgene ‘wat voor mij keuzen maakt
en beslissingen neemt en wat verwerkt wat ik meemaak’. Het is aan haar persoon gebonden omdat
daarin alles ligt ‘opgeslagen’ wat zij ‘denkt en voelt’ en ‘er is geen enkel mens op de wereld die dat
precies zo denkt of meemaakt’. Er is geen onderscheid tussen haarzelf en haar godje, behalve het feit
dat haar godje niet van de buitenkant te zien valt omdat het iets innerlijks is. In de christelijke traditie
bestaat God daarentegen als een ‘iets’ los van het eigen innerlijk, waardoor iedereen er ‘gebruik van
kan maken’. Aanvankelijk had ze bedacht dat de God van gelovigen niet werkelijk bestaat, terwijl
haar godje wel ‘echt’ is, maar dan realiseert ze zich dat haar godsgeloof net zo min ‘wetenschappelijk
aan te tonen’ valt. Het is voor haar gevoel wel ‘veel logischer’ dan een externe persoonlijke God die
alles geschapen heeft. Ze bedenkt dat het onderscheid waar ze op doelt het duidelijkst naar voren
komt in haar visie op gebed: terwijl de gelovige zich tot een externe God richt en van daar ook hulp
verwacht, vertelt zij een verhaal aan zichzelf en heeft ze ook alleen van daar een ‘oplossing’ te
verwachten.
2) Bij het christelijk godsbeeld is het kwaad, zoals gezien een ‘externe kracht’, terwijl het kwaad bij
haar godsbeeld net zo ‘in jouw eigen persoon huist’ als het goede. Beide zijn immers het product van
‘je opvoeding en je omgeving’. Bovendien vindt ze het bij het christelijk godsbeeld ‘niet logisch’ om
God alleen in verband te brengen met het goede. Het godje in haarzelf herbergt zowel het goede als het
kwade, wat ‘naar voren komt’ heeft ‘grotendeels met jezelf te maken’.
3) Vanuit haar eigen godsbeeld ziet ze het proces van ‘groeien in liefde’, zoals gezien, als particuliere
liefde (‘jezelf leren liefhebben en leren accepteren’) en niet zoals de christelijke traditie, als universele
liefde (het liefhebben van de ander in God).
4) Haar ‘god’ heeft niets te maken met grote levensvragen; deze blijven volgens haar onoplosbaar:
‘Waar komt de wereld vandaan? Wanneer begon het en wanneer zal het eindigen? [...] En wat is
de zin van het leven’? [...] Nee, daar kan ik geen antwoord op geven. Dat is zo’n vraag waar je
alleen maar stikstapelgek van wordt als je er langer over gaat nadenken. Dat zijn meer van die
vragen die je jezelf ook stelt wanneer je ontzettend in de put zit of zo. Van, wat doe ik met m’n
leven? Ja, waar komt m’n leven eigenlijk vandaan? En, waar ga ik naartoe als ik dood ben en
wat is dood-zijn eigenlijk? Niemand kan je daar antwoord op geven. En het heeft ook absoluut
geen zin om je die vraag te stellen. Ik vraag me ook af of er iemand is die er wel een antwoord
op heeft’.
Ontwikkelingslijn
Wat ze van de monniken over ‘God’ hoort, verstaat Charlotte letterlijk. Bijgevolg is godsgeloof
rationeel volkomen implausibel voor haar: God is een persoon, een man die zich kennelijk met iedere
gelovige persoonlijk bezighoudt in een gelijkwaardige relatie; God is een schepper, hij heeft de mens en
de wereld gemaakt; God staat voor al het goede, de mens is van nature slecht; God heeft met iedereen
een plan, hij bepaalt hoe mijn leven verloopt en als ik maar genoeg tot hem bidt komt alles goed; God
oordeelt over mij, hij bepaalt of ik in de hemel kom of in de hel.
Tegelijkertijd heeft ze, zoals ze al eerder aangaf, het vermoeden dat godsgeloof een diepere zin
heeft. Het kloosterleven heeft voor haar gevoel ‘iets mystieks’ (de rust, de sfeer in de kerk) en ze kan
zich niet voorstellen dat de monniken hun leven wijden aan een ‘persoon’. Ze krijgt echter geen contact
met het religieuze taalspel van de monniken. Het ergert haar dat ze er niet in slagen om haar duidelijk te
maken wat de ‘diepere dimensie’ is die ze aanvoelt.
De ergernis over het godsgeloof van de monniken is van een andere orde dan haar kwaadheid
jegens strikt-gelovigen. De ergernis jegens strikt-gelovigen heeft ermee te maken dat ze hun
(gods)geloof afkeurt: het is gevaarlijk omdat het intolerant, absolutistisch en opdringerig is; deze
mensen ontlopen hun eigen verantwoordelijkheid door een ‘vage externe God’ te volgen.
Wat de monniken betreft, is het een ergernis die de vorm heeft van teleurstelling en kwaadheid.
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Als broeder Bernardus spreekt over zijn ‘gelijkwaardige relatie’ met ‘God’, kan ze deze uitspraak alleen
plaatsen binnen een letterlijke geloofsvorm (een ‘persoon’). Ook zijn uitleg van schepping (de oerknal,
de theepot) en het kwaad (afwezigheid van God) vat ze letterlijk op, waardoor wat hij zegt voor haar
rationeel volslagen implausibel is. Eenzelfde communicatiestoornis speelt als ze zegt dat ze de indruk
heeft dat de monniken geloven dat er ‘iemand’ is die hen hoort als ze bidden.
Het godsbeeld van Bernard kan ze evenmin plaatsen. Bij Bernards uitspraak dat God liefde
geeft, kan ze zich alleen een letterlijke voorstelling maken: een transcendente Kracht die van buitenaf
liefde geeft, een vuurbal die mensen af en toe stukjes liefde toebedeelt. Haar eigen godsbeeld is voor
haar gevoel veel logischer en daarom ook rationeel plausibel: het ‘godje’ in haarzelf is in alle opzichten
immanent. Het is haar eigen innerlijk dat, nadat ze kennelijk als een tabula rasa ter wereld is gekomen,
is gevormd door haar levenservaringen. Liefde is dan ook een gevoel dat in haar leeft en zeker niet iets
universeels of transcendents.
De spanning waarvan al tijdens het weekend sprake was is er beslist niet minder op geworden.
Enerzijds is godsgeloof voor Charlotte implausibel: haar bezwaren op rationeel vlak zijn genoemd; op
affectief-attitudinaal vlak klinkt afkeer en afwijzing door. Anderzijds is godsgeloof ook aantrekkelijk
op affectief vlak (het heeft te maken met een ‘mystieke sfeer’, gemeenschap, rust, zekerheid, je prettig
voelen); bovendien duidt haar teleurstelling, zoals gezien, op een sterke volitie om de vermoede diepere
dimensie van godsgeloof te begrijpen.
d. Een jaar later
Algemene indrukken
Bij het groepsgesprek in de abdij van Tegelen herhaalt Charlotte dat het abdijweekend van 1997 haar
teleurgesteld heeft.
‘Nou, het heeft me niet opgeleverd waar ik eigenlijk op gehoopt had, maar misschien had ik
dat ook niet mogen verwachten. Ik had gehoopt dat het mij ontzettend zou overtuigen, maar
dat is in de achttien of twintig jaren daarvoor ook niet gebeurd, dus dat is ook een beetje
onlogisch om dat te denken. [...] Ik denk dat als ik na 21 jaar nog niet een antwoord ben
tegengekomen wat mij in elk geval voldoening geeft, dan denk ik niet dat ik dat nog
tegenkom. Ik hoop van wel, maar daarom zit ik hier ook weer’.
Charlotte haakt aan bij Marleen die vertelt dat ze graag van gelovigen wil weten wat ze geloven; ze is
er ‘nieuwsgierig’ naar. Ze ‘kan er slecht tegen’ dat ze hen niet kan begrijpen. Omdat Charlotte het zelf
belangrijk vindt om met levensvragen bezig te zijn, betreurt ze het dat er in haar omgeving weinig
mensen zijn met wie ze over zingeving en geloof kan praten. De enige bij wie Charlotte met
dergelijke vragen terecht kan, is Marleen. Het lijkt ook wel alsof anderen niet met levensvragen bezig
zijn.
‘Als ik mensen vertel dat ik naar een klooster ga, dan wil iedereen wel weten waarom. Ze
vinden het ook wel grappig, maar er is niemand die met mij wil bomen over het leven of God
of zo. Dat vind ik eigenlijk wel jammer. [...] Het feit dat ik vertel dat ik naar het klooster ga en
wat ik daar dan doe, dat leg ik dan dus uit, wat ik geloof, dat we het over geloof in God
hebben, dan lok je een bepaalde reactie uit, maar die reactie komt gewoon niet [...] De zin van
het leven, dat weet ik niet. Dat is een vraag die ik mijzelf ook regelmatig stel. Dan kan ik me
dus ook niet voorstellen dat andere mensen dat dan niet hebben, dat ze zomaar leven... Ik
vraag mezelf ook af: waarom doe ik dit allemaal, ik had het eigenlijk allemaal net zo goed niet
kunnen doen. [...] Dat zijn vragen die ik mij heel vaak afvraag, en waar ik het ook veel met
anderen over heb. Dan kom ik heel veel mensen tegen die ook tegen die dingen allemaal
aanlopen, van ‘wat is eigenlijk je drive’ en ‘waar ben je eigenlijk in het leven mee bezig’ en
‘waar eindig je’. [...] Dat vind ik raar, die mensen leer je steeds beter kennen en dan ook
overal goed over gebabbeld worden en op een gegeven moment kom je op dat onderwerp en
dan heb je ineens niks meer te vertellen. [...] Blijkbaar zijn er toch weinig mensen die of
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erover nadenken, of er niet over durven na te denken of zo’.
Godsgeloof
Charlotte bedenkt dat het woord ‘God’ haar door het abdijweekend van 1997 nog minder is gaan
zeggen:
‘Ik moet zeggen, dat woordje God zegt me steeds minder, dat deed me vòòr het weekend heel
weinig. En daarna eigenlijk nog minder. [...] Ik had eigenlijk gehoopt dat ik een antwoord zou
krijgen op de vraag waarom mensen nou eigenlijk in een klooster gaan. Net zo goed als ik
graag een antwoord zou willen hebben op de vraag waarom mensen geloven. Op al die vragen
krijg ik nog steeds geen antwoord, dan heb ik zoiets van laat dan maar. [...] God is voor mij
niks, ik geloof daar niet in. Het is tenminste God zoals je dat geleerd wordt, of zoals ik het in
enige vorm gehoord heb: iets van een hogere macht, of energiebron, of wat dan ook. Het is
iets waar ik niks mee heb. Ik geloof dat de mens autonoom is, dat je beïnvloed wordt door jou
en door jou en door jullie allemaal en door een hele hoop andere mensen, maar niet iets wat ik
niet aan kan wijzen’.
Als Iris zegt dat ‘God’ voor haar een woord is dat ze geeft aan het gevoel van liefde, heeft Charlotte
daar moeite mee: ‘Zij heeft het dan over liefde, en andere mensen geloven in iets heel anders, maar
die noemen het stug ook ‘God’. En dat vind ik dus raar’. Charlotte vraagt zich ook af of ‘God’ voor
Iris ‘iets externs’ is. Deze zegt ‘dat het tegelijkertijd iets in je is en tegelijkertijd ook iets is wat alles
daarbuiten heeft geschapen’.Het blijft voor Charlotte een raadsel wat gelovigen zich onder ‘God’
voorstellen:
‘Omdat ik mij daar zelf niks bij voor kan stellen, waarom mensen daar überhaupt in geloven,
dan denk ik van: misschien stel ik me dan wel iets verkeerds voor bij God, en laat dan horen
wat zij zich ervan voorstellen, misschien begrijp ik het dan. Ik hoef het niet zelf ook te vinden,
maar ik wil het wel begrijpen. Ik vind, mensen mogen weten wat ze zelf willen. Mogen
geloven wat ze willen, maar konden ze maar uitleggen waar ze in geloofden, maar dat kunnen
ze niet’.
Marleen sluit bij Charlotte aan door te zeggen dat ze het nog enigszins zouden kunnen begrijpen als
ze het over iemand ‘op een wolkje apart’ zouden hebben. Maar, zo vult Charlotte aan: ‘dat geloven ze
zelf ook niet’. Het is voor haar ook onbegrijpelijk als mensen zeggen ‘ik geloof dat er iets meer is’:
‘Dan snap ik niet waarom ze bij die godsdienst zitten en niet bij die of die of bij een van die
andere vijftig anderen, daar heb je toch voor gekozen, lijkt mij? Je komt er toch niet per
ongeluk terecht. Want als je er wel per ongeluk terecht komt, dan vind ik dat ook weer zo
oppervlakkig’.
e. Ontwikkelingslijn vanaf het begin
Charlotte is door het weekend, met name door de bespreking van De diligendo Deo, tot de overtuiging
gekomen dat ze beslist ongodsdienstig is. Deze toename van implausibiliteit van godsgeloof komt
vooral naar voren op rationeel en affectief-attitudinaal vlak. Er blijkt sprake te zijn van interferentie van
de geloofsvorm uit haar kindertijd waardoor ze godsgeloof alleen op een letterlijke wijze kan plaatsen.
Ze verkiest haar eigen agnostische bestaansoriëntatie boven christelijk geloof. Een jaar later is in deze
situatie geen verandering gekomen. Uit wat ze zegt over christelijk godsgeloof blijkt dat zowel de
rationele als de affectief-attitudinale plausibiliteit van godsgeloof door het weekend zijn verminderd.
Naast deze eenduidige ontwikkelingslijn is er sprake van een merkwaardige ambivalentie. Naast
de geconstateerde afname van plausibiliteit van christelijk godsgeloof op rationeel en affectiefattitudinaal vlak, blijkt er sprake te zijn van een sterke volitieve plausibiliteit (die er overigens vòòr het
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weekend ook al was). Ze geeft bij herhaling aan dat ze teleurgesteld is over wat ze over godsgeloof aan
de weet is gekomen. Deze teleurstelling duidt op een verlangen dat gefrustreerd raakt: christelijk
godsgeloof heeft waarschijnlijk een diepere, metaforische betekenis die haar ontgaat. Een jaar later is ze
onverminderd teleurgesteld over dat het haar niet de inzichten heeft opgeleverd waar ze op gehoopt had.
Ze is er net als Marleen gefrustreerd over dat gelovigen haar niet duidelijk kunnen maken wat ze
geloven. Met iets andere woorden dan een jaar geleden spreekt ze het vermoeden uit dat ze wellicht een
verkeerd beeld heeft.
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2.7 Joris103
Joris, een 22 jarige student filosofie en psychologie, reageert per e-mail op de oproep waarover hij via
zijn vriend Bas heeft gehoord. Hoewel hij erg bezig is met humanisme 104en zich als ‘ongelovig’
beschouwt, is hij ook geïnteresseerd in ‘allerlei vernieuwingsbewegingen binnen kerken’.
Wat het abdijweekend betreft, denkt hij dat er ‘een hoop interessants’ te bespreken valt en dat
hij de groep zo open mogelijk tegemoet wil treden. Hij maakt enig voorbehoud door te stellen dat hij
uit eerdere ervaringen weet dat zijn meningen over levensbeschouwing en godsdienst niet altijd
worden gewaardeerd omdat hij nogal eens afstandelijk of provocerend overkomt.
a. Vóór het abdijweekend
Levensloop met betrekking tot christelijk geloof
Joris is opgegroeid bij zijn moeder (gezinsverzorgster, 49). Zijn vader (orthopedagoog, 52) heeft een
tijdje theologie gestudeerd aan een seminarie, maar heeft als gevolg van de vroege echtscheiding geen
invloed gehad op Joris’ levensbeschouwelijke opvoeding. Joris’ moeder is opgegroeid in Midden
Limburg in een streng katholiek gezin met dertien kinderen. Nadat ze zich al eerder had afgezet tegen
katholiek geloof, komt het tijdens haar studietijd tot een breuk. Ze vindt aansluiting bij het Humanistisch
Verbond. Joris vertelt dat hij in zijn vroege kindertijd van zijn moeder meekreeg dat godsdienst ‘dogmatisch en gevaarlijk’ is.
‘Godsdienst was iets om je tegen af te zetten. [...] Het gaat dan vooral over die dogmatiek; het
krijgen van kinderen zonder dat je getrouwd bent, het moeten trouwen of in ieder geval vanuit
de familie aangegeven krijgen dat je moet trouwen. En in die zin dus ook ontzettend sterk
leefregels opgedrongen krijgen vanuit een geloofscultuur’.
Hoewel het afzetten tegen de katholieke geloofscultuur in zijn kindertijd bij haar overheerste, denkt
Joris dat zijn moeder zich altijd nog wel verbonden heeft gevoeld met katholiek geloof. Ze nam hem
toendertijd wel eens mee naar een klein katholiek kerkje in de buurt. Hij heeft de indruk dat ze
tegenwoordig weer meer openstaat voor de aantrekkingskracht die katholieke rituelen altijd op haar
gehad hebben.
Joris vertelt dat er vanuit katholieke kringen werd geprobeerd om de komst van de openbare
basisschool, die hij bezocht, tegen te houden. Joris heeft voor zijn gevoel van de onderwijzers daar een
bepaalde ‘gedrevenheid’ meegekregen. Er wordt daar geen onderwijs verzorgd op het gebied van bijbel
of godsdienst. Hij komt in die tijd wel in aanraking met godsdienst, o.a. via een vriendje die Jehova’s
Getuige is. Joris herinnert zich dat hij dit vriendje toen kritisch bevroeg op zijn keuze om op zijn
twaalfde voor het doopsel en dus voor een bepaalde levensovertuiging te kiezen. Hij had het gevoel dat
het met ‘groepsdruk’ te maken had.
‘Ik was het absoluut niet met hem eens. Ik was altijd een tamelijk rationeel ingesteld ventje dus
ik wist wel enigszins wat van de strijdpunten en dat werd dan ook met verve uitgevochten...’.
‘Alleen al het idee dat er iets bestond als een God, dat snapte ik niet helemaal. Ik snapte niet zo
goed waarom mensen dat konden denken. Ik had natuurlijk van die standaardargumenten van:
Zie voor het volledige dataoverzicht bijlage 8.7 op de website. In het dataoverzicht wordt bij de citaten steeds
verwezen naar de betreffende gespreksprotocollen: bijlagen 1.7.1 (de e-mails), 1.7.2 (het voorgesprek), 1.7.3
(het nagesprek), 3.2 (het groepsgesprek over De diligendo Deo), 4 (het groepsgesprek met broeder Bernardus),
5 (het evaluatiegesprek) en 7 (het groepsgesprek in de abdij van Tegelen, een jaar nadien).
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Het na-oorlogse humanisme zet zich sterk af van een godsdienst die als heteronoom, autoritair en metafysisch
onjuist wordt beschouwd. Constandse (1967) noemt vier kenmerken: 1) Het verklaren van de wereld uit evolutie,
zonder zich te beroepen op een hogere macht; 2) Het aanvaarden van verklaringen van de empirische
wetenschappen voor verschijnselen die eerder alleen op mythische wijze door de godsdienst verklaard werden;
3) Het autonome geweten als leidraad nemen voor ethisch oordelen, niet ‘theologische vooronderstellingen,
goddelijke geboden of kerkelijke zeden’; 4) Het bevorderen van ‘het algemeen welzijn op aarde’ (5-6).
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nou ja bewijs het maar, laat het maar zien, wat bedoel je nu eigenlijk? Waar heb je het over als
je het woord God noemt?’.
Na enig gepeins herinnert Joris zich dat zijn godsbeeld als kind ‘een negatief begrip’ was. Wat hij
toendertijd aan godsdienstige uitingen tegenkwam, kon hij niet plaatsten:
‘In de zin van die God in de derde persoon die daar ergens boven de wolken zit... Een
dogmatisch, tamelijk overheersend idee. .. Ja echt het beeld van een man ergens, die dan ook
nog eens een keer allerlei dingen zegt over hoe mensen zich te gedragen hebben. En
tegelijkertijd aan de andere kant om je heen zien dat er zoiets als een kerk bestaat en dat
helemaal niet met elkaar in verband kunnen brengen. Dan wordt er ergens een God aangeroepen
of dan wordt er ergens een Maria-ikoon door de stad gedragen in processie. Ik vroeg me echt af
van: “ja, wat is dat nou”? [...] Het was een mysterie voor mij: waar hebben die mensen het
over? Wat is dat, God’?
Opgroeiend in Limburg komt hij uiteraard ook in aanraking met de katholieke geloofscultuur,
vooral via zijn katholieke familie. Hij komt veel bij zijn neefje in wiens gezin het katholieke geloof erg
leeft. Dit neefje gaat maar al te graag in op de vragen over geloof die Joris stelt. Ook leert hij hem het
Onze Vader. Dit leidde ertoe dat Joris ook zelf ging bidden, in het geheim, onder de dekens, met
samengevouwen handen. Hij herinnert zich dat het ‘stiekem’ moest, omdat hij er zich schaamde naar
zijn moeder toe. Achteraf denkt hij dat hij vooral steun gezocht heeft, maar omdat hij niet kon geloven
dat er een God was die hem kon horen, is hij er na verloop van tijd ook weer mee gestopt:
‘Het was niet bepaald een prettige periode voor mij... Ik denk dat het een van de manieren is
geweest om te proberen of je niet meer met je omgeving in harmonie kunt komen. En er zijn
verschillende lagen denk ik. Aan de ene kant ook zo’n sociale druk en aan de andere kant
gewoon verwarring bij mezelf en ook zoeken. [...] Het botste teveel. Aan de ene kant het idee;
het is eigenlijk belachelijk dat er een God zou bestaan die ergens in de hemel zit en die dan zou
kunnen helpen. Aan de andere kant het gevoel van toch steun zoeken bij een ander of bij jezelf
voor de dingen waarmee je geconfronteerd wordt’.
Hij noemt het, met een ironische toon, achteraf gezien ‘misschien de enige werkelijke humanistische
daad’ van zijn moeder dat ze nooit gereageerd heeft op Joris’ verkenningen van het katholieke geloof.
Het opgenomen zijn in de katholieke cultuur brengt bij Joris tegen het einde van zijn basisschooltijd
ook spanningen met zich mee:
‘Ik kan me nog heel goed herinneren dat we op een gegeven moment met de katholieke
harmonie deelnamen aan een mis. Ik heb er toen heel bewust voor gekozen om niet ter communie te gaan. Ik heb dat later ook vastgehouden. Op dit moment heb dat ook wel gerationaliseerd
voor mezelf, in de zin van, dat is een stukje geloofsbeleving van mensen waar ik niet aan mag
zitten. Ik deel dat niet, dus ga ik ook niet ter communie. Ik denk dat het ook gewoon een
gedeelte onbekendheid en afkeer was. [...] Ik denk dat het een botsing was tussen aan de ene
kant het gevoel, van ik wil erbij horen, ik wil opgenomen worden - en dat had ik in die tijd
absoluut heel hard nodig. En aan de andere kant gewoon rationeel niet kunnen aanvaarden de
manier waarop het gebracht wordt’.
Als Joris twaalf jaar is, verhuist hij met zijn moeder naar Eindhoven, waar hij naar dezelfde
katholieke middelbare school gaat als Bas. De godsdienstlessen rond bijbelverhalen die hij in de eerste
jaren krijgt, vindt hij niet interessant. Dat verandert als hij later een docent krijgt die naast
filosofielessen ook lesgeeft over levensbeschouwingen (islam, boeddhisme, sektes). Bij de lessen over
het boeddhisme werden ook een aantal meditatieoefeningen behandeld. Deze docent organiseert
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weekends in kloosters, o.a. in de abdij Koningshoeven. Joris voelt zich daarbij vooral aangesproken
door de ontmoetingen met de monniken, met name door hun humor en relativeringsvermogen.
Als Joris op zijn zeventiende van een oudere vriendin enthousiaste verhalen hoort over haar
vroegere bezoeken aan Taizé, is hij in eerste instantie sceptisch. Maar als een andere vriendin ook op
een positieve manier erover praat wordt hij nieuwsgierig. Achteraf denkt hij dat zijn positieve
ervaringen tijdens de kloosterweekenden hebben bijgedragen aan zijn besluit om een keer mee te gaan.
In eerste instantie bevalt Taizé hem helemaal niet, maar tot zijn verbazing komt daar verandering in.
Joris heeft ervaren dat Taizé ‘bindt ondanks zichzelf’; het is een ‘heel omvattend gevoel’, waar je
weliswaar aan kunt bijdragen door ‘acceptatie en overgave’, maar dat je ‘meeneemt en opneemt’.
Joris bedenkt achteraf dat het feit dat hij zich zo thuis heeft gevoeld in Taizé, ermee te maken
heeft dat hij is opgegroeid in het katholieke Limburg. Hij is met name ‘getroffen’ door de ‘instelling’
van de mensen die naar Taizé toekomen: ze zijn op zoek naar hun eigen wijze van geloven; ze willen
zich aan anderen ‘spiegelen’ en met hen ‘delen’; vanuit hun geloof iets ‘meegeven aan anderen’.
Mensen ontmoeten en met hen in gesprek raken wordt voor hem een belangrijke ‘drive’ om steeds weer
terug te gaan naar Taizé. De impact die Taizé op hem heeft, wordt nog versterkt doordat het gevoel van
verbondenheid wordt ‘verworteld’ door het dagelijks leven: de gebedsdiensten, het werk en gesprekken
tussendoor. Het is verwarrend om zich zo ‘opgenomen’ te voelen door christenen, terwijl hij zichzelf
niet als christen beschouwt. Aanvankelijk rationaliseert hij wat er met hem gebeurt door de liederen als
‘mantra’s’ te beschouwen en problematische teksten buiten beschouwing te laten en kiest hij ervoor om
alleen liederen te zingen waarvan de teksten in overeenstemming zijn met zijn humanistische
levensovertuiging;
‘Kijk, je zit op een gegeven moment in die dienst en je merkt gewoon van dit is prettig. Het
raakt je. En behalve dat je erover gaat nadenken van: wat zing ik hier of wat wordt er hier
gezongen?, ga je ook nadenken van ‘wat gebeurt er hier eigenlijk?’ en waarom raakt het me en
wat trekt me hieraan? Daar heb ik ook heel snel gemerkt dat het die gemeenschap van mensen is
en die bijna onmogelijke verbondenheid die je op dat moment voelt met die mensen. Die
warmte, die opgenomenheid dat was wat mij raakte. Dat was ook wat bij mij op een gegeven
moment de doorslag gaf, waardoor ik dacht van, ‘ja, hier kan ik wat mee’. In eerste instantie in
de diensten maar zeker ook gewoon in de gesprekken die je met mensen hebt. Dat raakte me
enorm. [...] Het hele gevoel van Taizé dat op een werkelijk bijna wonderbaarlijke manier
mensen bij elkaar brengt. En daarvan dacht ik van: ‘nou, daar kan ik niet aan voorbij gaan, dat
kan ik niet zomaar van me afschuiven en zeggen van jongens dit heeft met religie te maken dus
daar wil ik niets vanaf weten of niks bij voelen’.
Als gevolg van deze verwarring over zijn houding tegenover christelijk geloof gaat hij zich enigszins
verdiepen in theologie.
Tijdens zijn studietijd gaat Joris nog zes keer naar Taizé; bovendien gaat hij twee keer naar
internationale Taizé-ontmoetingen die elk jaar in de kersttijd in een grote Europese stad worden
georganiseerd. Joris heeft er grote bewondering voor dat men er in Taizé al 40 jaar in slaagt om grote
groepen jongeren te ontvangen. Hij voelt zich aangesproken door de oosters-orthodoxe invloeden in de
liturgie van Taizé. Het gaat hem met name om het gemeenschapsaspect en om de nadruk die ligt op de
vreugde van Pasen (en niet op het lijden van Christus). Als hij zich ooit bij een kerk zou aansluiten dan
zou dat een dergelijke gemeenschap moeten zijn en zeker geen protestantse.
‘Voor mij gaat het in eerste instantie om die mensen die in dat Corpus Christi bij elkaar komen.
En dat vind ik een hele warme gedachte. Veel meer dan wat ik nou ook zo meekrijg in NoordNederland, dat toch veel rationalistischer ingestelde protestantse geloof met het ontzettend
individualistische dat erbij hangt’.

114
De verbondenheid die hij in Taizé ervaren heeft, brengt hij in verband met de fenomenologische
filosofie van Maurice Merleau-Ponty105. Deze legt hij voor zichzelf uit als ‘alles wat met leven te maken
heeft, dat bouwt op en het geheel is meer dan de delen die het samenstelt’. Wat hem ook aanspreekt in
Taizé, is dat de broeders niet op een strikte manier met de bijbel omgaan. Om dit punt te illustreren
verhaalt hij over een broeder die besloot om met zijn groep in de zomer kerstmis te vieren. In
tegenstelling daarmee is hij afkerig van opvattingen van ‘devote Polen’ die hij in Taizé ontmoet, die
‘precies weten wat God is dat letterlijk kunnen afleiden uit de bijbel’. Bovendien vereren ze de Paus, die
voor Joris staat voor ‘een bolwerk van macht’. Hij noemt het ook een ‘keerzijde’ van Taizé: het is een
‘stukje hemel op aarde, maar ook niet helemaal’. Het is verleidelijk om je helemaal aan het leven daar
over te geven, wat gevaren met zich meebrengt. Hij noemt het voorbeeld van een labiel meisje dat aan
Taizé een zodanige ‘bijbelmanie’ overhield dat ze opgenomen moest worden in een psychiatrische
instelling. Ook het feit dat de net genoemde ‘devote Polen’ helemaal opgaan in het verheerlijken van
broeder Roger vindt hij ‘storend’. Een andere keerzijde van Taizé vindt hij de teksten van sommige
liederen, vooral die over de aanbidding van het kruis. Over dit laatste zegt hij het volgende:
‘Wat ik gewoon absoluut niet kan aanvaarden, dat is dat hele wederopstandingsverhaal.
Daarvan denk ik: die vent die is op een gegeven moment gekruisigd en met hem naderhand nog
vele tienduizenden meer, die op een gegeven moment ook langs die Via Appia hebben gestaan.
En als jullie nu allemaal zo fervent aanhanger zijn van dat kruis, dan ga er zelf aanhangen, dan
weet je ook hoe het voelt. Ik bedoel: dat kruis is gewoon een van ergste martelwerktuigen die er
ooit zijn uitgevonden. En om dat nu om je nek te gaan hangen en daarmee bezig te zijn, het spijt
me, dat stoort mij’.
Hij zegt dat hij zich wel voelt aangesproken door het kruisje van Taizé omdat het een uitbeelding is van
de Parakleitos, de Heilige Geest106. Volgens Joris is dit symbool uit de Griekse oudheid, dus ouder dan
het evangelie. Omdat hij het associeert met de genoemde verbondenheid en vreugde van Pasen, kan hij
dit kruisje ook wel dragen.
Zijn ervaringen in Taizé doen hem ook anders kijken naar de humanistische beweging waarmee
hij nog steeds veel contact heeft: ‘ik denk, jullie hebben het wel over verbondenheid, maar weet je wel
wat het is’? Hij krijgt hierdoor vragen bij zijn levensbeschouwelijke identificatie. In zijn e-mail schrijft
hij dat hij zich ‘pas echt humanist’ voelt als hij ‘met die hard christenen praat’. Hij denkt dat
humanisten over het algemeen meer met beide benen op de grond staan en bovendien een meer
beredeneerde keuze maken voor een bepaalde levensbeschouwing dan veel christenen die hun geloof
vanuit hun opvoeding hebben meegekregen en het nooit kritisch bevragen. Joris is echter niet
geïnteresseerd in de polemiek tussen christendom en humanisme, waarvan in zijn moeders tijd nog
volop sprake was107. Hij voelt zich juist erg aangesproken door wat er in sommige christelijke kringen
gebeurt: ‘ik ben zeer geporteerd van de houding van de meeste jonge christenen, die vaak erg goed
weten waarom ze eigenlijk geloven en in een kerk zijn’. Hij zegt dat hij zich ‘misschien humanistisch
christen’ zou kunnen noemen. Een gesprek met een broeder heeft hem erg geholpen om zijn
humanistisch gedachtegoed en zijn ervaringen in Taizé met elkaar in verband te brengen.
In zijn Phénoménologie de la Perception rekent Merleau-Ponty zowel af met de idealistische als met de
realistische filosofie die het menselijk bewustzijn los van de wereld ziet. De filosoof Bakker (1986) legt in zijn
inleiding op de Nederlandse vertaling van het voorwoord van dit werk uit dat de mens volgens Merleau-Ponty in
zijn lichamelijkheid ‘versmolten’ is ‘met de wereld’ (23); onze kennis is dan ook ‘geworteld in de gesitueerde
ervaring die met onze lichamelijkheid samenhangt’ (7).
106
Het Taizé-kruis lijkt op een duif, het symbool van de Heilige Geest.
107
In het e-mail citeert hij de socioloog Herman Vuisje om aan te geven dat beide partijen naar elkaar toe zijn
gegroeid: ‘Ook de verschillen tussen kerken an andere levensbeschouwelijke groeperingen nemen af. In feite
zijn steeds meer Christenen als "crypto-humanisten" te beschouwen. Van de andere kant groeit in onkerkelijk
Nederland weer meer belangstelling voor normen, waarden en rituelen. Doorgeschoten individualisme en
dreigend nihilisme maken de vraag naar verankering en moraal weer salonfaehig. Zo beginnen humanisten toe
te geven dat ze jaloers zijn op de rituele rijkdom van de christelijke kerken, en dat het tijd wordt, hun strijdlust
tegen de christelijke geloofsijver te beperken. De deconfessionalisering roept onder humanisten weinig
leedvermaak meer op, nu zij zien dat als alternatief amoraliteit dreigt’ (bijlage 8.7).
105
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‘Voor een groot gedeelte [ben ik] qua morele waarden wel geënt op het humanisme, maar tot op
zekere hoogte zou ik mezelf wel christen willen noemen, ja. Ik had daar dus op een gegeven
moment in Taizé een zware tijd mee. Zo van: Jezus wat moet ik hier nou mee. Ik voel me
eigenlijk veel meer thuis bij deze mensen dan in de humanistische wereld. En toen legde ik mijn
verhaal voor aan een anglicaanse broeder uit Engeland en hij keek me zo eens aan en zei: ja,
maar jongen, iedereen heeft gewoon zijn eigen omgeving waarin hij goed werk kan doen,
iedereen kan in principe binnen zijn eigen groep of beweging, vanuit dezelfde soort inspiratie
dingen doen die gewoon goed zijn. En dat heeft me toen ontzettend veel meegegeven. Daar
verbaas ik me tot op de dag van vandaag nog over, dat die man dat antwoord gaf... Wees je er
ook gewoon van bewust waar je op dit moment in staat en dat dat niet onverenigbaar is met wat
je in Taizé meekrijgt’. Wat hij daarmee impliceerde is van: alle vormen van levensbeschouwing
zijn ook gewoon keuzen, en dat hoeft elkaar echt niet zoveel te ontlopen’.
Joris wil er geen uitspraak over doen wat gelovigen zich volgens hem onder ‘God’ voorstellen
omdat hij weet dat er grote verschillen kunnen bestaan in hoe mensen in God geloven. Wel vertelt hij
dat hij afhaakt op hoe strikt-protestantse gelovigen invulling geven aan godsgeloof:
‘Dat houdt in dat het leven lijden is en dat er een God is die de mensen min of meer zonder dat
ze dat kunnen weten uitzoekt. En dat je maar vooral door hard werken en vlijt de hemel kunt
bereiken en dat je daar dan ook nog eens door zo’n God gekeurd zou gaan worden, nou ja, de
hele rimram erbij. Kijk, op het moment, dat die God gepersonifieerd gaat worden en dat daar
een aantal eigenschappen aan toegedicht worden en ook nog eens een keer een aantal
waardekenmerken, waar iedereen maar vooral aan te voldoen zou moeten hebben, zo’n absoluut
beeld, op dat moment haak ik af bij het woord God. Maar dat zijn dan wel waarden-toedichtsels
bij dat woord die door een aantal mensen eraan wordt opgehangen’.
Uit zijn visie dat er niet zoiets bestaat als een absolute waarheid, volgt zijn opvatting dat een absoluut
geloof niet houdbaar is. Iemands geloof moet praktisch toepasbaar zijn en niemand heeft het recht om de
levensovertuiging van een ander te bepalen. Hij is niet te spreken over ‘institutionele christenen’ zoals
de Paus en ‘de typische zwarte-kousers die te lam zijn om naar een ander te luisteren’. Volgens Joris
is ‘dogmatiek geen exclusieve kwalititeit is van bestaande geloven’, maar heeft het eerder te maken
‘met karakterstrukturen’.
In tegenstelling tot de gelovigen binnen zijn familie die uit gewoonte geloven voelt Joris zich
meer aangesproken door gelovigen die zichzelf kritische vragen stellen over hun godsgeloof. Hij noemt
wat de joodse denker Elie Wiesel heeft geschreven naar aanleiding van zijn kampervaringen 108 alsook
kritische gelovigen uit zijn kennissenkring:
‘Wiesel is ook ontzettend gaan vragen van: maar, die God, wat is dat nou? Waar vindt dat nou
zijn weerslag in? Waar is diegene te vinden? Want enige invloed op het menselijke bestaan als
derde persoon heeft diegene dus absoluut niet. Ja, wat dat betreft denk ik dat de meeste mensen
die mij sympathiek zijn met hun godsbeeld, dat dat ook mensen zijn die op een gegeven moment
een beetje erbij stil hebben gestaan en zijn gaan denken van: ‘waar heb ik het eigenlijk over? In
hoeverre is dat iets buiten mezelf en in hoeverre is dat iets binnen mezelf’?
Als het gaat om zijn eigen houding tegenover godsgeloof komen er verschillende lagen aan de
oppervlakte. Joris zegt dat het woord ‘God’ voor hem geen inhoud heeft, maar wel connotaties.
Enerzijds noemt hij zich ‘agnostisch’ als het gaat om het bestaan van een hogere macht. Anderzijds zou
hij dan ook willen zeggen dat hij in ‘God’ gelooft voor zover hij zelf aan dat woord een vertaalslag kan
geven in de zin van wat hij eerder heeft verteld over zijn ervaringen van verbondenheid in Taizé. De
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Zie Wiesel (1987).
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voornaamste connotaties die hij met ‘God’ verbindt zijn ‘verbondenheid’ en ‘leven’. De connotatie van
‘verbondenheid’ heeft niet alleen met Taizé te maken, maar ook met zijn levensgeschiedenis:
‘Voor mij heeft dat in eerste instantie te maken met dat gevoel van verbondenheid tussen de
mensen, daar komt het tot uitdrukking. Dat woord God heeft natuurlijk zo ontzettend veel lagen
en heeft zo ontzettend veel traditie. Het heeft ook zo ontzettend veel gevoelsindrukken sinds die
tijd bij mij gekregen dat het wel ergens een plekje heeft gevonden. En ik ben me er ook van
bewust, dat dat een plekje is dat ik ervan gemaakt heb en dat dat te maken heeft met de mensen
die ik daar ken en met een stuk eigen geschiedenis. En in die zin kan ik het heel goed plaatsen
en kan ik daar gewoon in meegaan’.
Over de connotatie ‘leven’ vertelt hij enerzijds dat het een ‘rationele invulling’ is; hij zegt dat hij ‘niet
zo’n hele sterke emotionele binding’ heeft met het woord ‘God’. Hij spreekt over het ‘overstijgende’ dat
leven tot meer maakt dan ‘een som der delen’. Hij is er huiverig voor om een dergelijke formulering te
gebruiken omdat deze voor zijn gevoel in de New Age-beweging ‘te veel misbruikt’ wordt. Bovendien
doet het woord ‘God’ te veel denken aan iets overkoepelends. Anderzijds benadrukt hij het verband
tussen leven, zingeving en moraliteit:
‘Het leven dat tot keuzes, dat tot moraliteit noopt. Leven is een zichzelf bevestigende kracht
die zich telkens weer manifesteert in alle (menselijke) handelingen.[...] Geloven is het
aannemen van het bestaan van een motivatie, in of buiten jezelf, om te blijven leven. Zonder
geloof in wat dan ook, zonder het aannemen van een aantal minimale voorwaarden tot
zingeving is er geen grond verder te leven’.
Deze gedachtegang blijkt gestoeld is op het boek ‘De Mythe van Sisyfus’ van Albert Camus 109 dat hij
tijdens zijn studie gelezen heeft en in verband heeft gebracht met zijn humanistische ideeën en zijn
ervaringen in Taizé. Joris legt uit dat Camus zich, net als Sartre, de fundamentele vraag stelt naar ‘de zin
van je leven’:
‘De enige belangrijke vraag in het leven van de mensen is: waarom plegen we geen zelfmoord?
En vanuit die vraag gaat hij dan vervolgens verder denken. Hij komt erop uit dat je niks vasts
hebt waaraan je van alles op kunt hangen 110. En dan gaat hij verder denken: wat zijn
bijvoorbeeld vanuit de literatuur mogelijke rolmodellen die door de eeuwen gegeven zijn. Hij
noemt een aantal modellen die in principe heel erg goed invulbaar zijn als je er niet vanuit gaat
dat er iets vasts is van waaruit je begint 111. En hij eindigt dan het boek met het verhaal van
Sisyfus die om zijn hoogmoed gestraft wordt. Zeus laat dan de goeie man een steen de berg
oprollen en dan rolt die steen telkens weer naar beneden. Hij moet die dan weer omhoog
brengen. Camus eindigt het boek met: stel je eens een keer Sisyfus voor die lacht 112. En dat vond
Camus, (1963).
In dit boek constateert Camus (1963) een ‘scheiding’ tussen de geest die verlangt naar ‘eenheid’ in ‘dit
versplinterde heelal’ en de wereld die erin teleurstelt om in deze eenheid te voorzien (73). Deze constatering
noopt hem tot de erkenning van wat hij het ‘absurde’ van ons bestaan noemt: ‘En ik weet bovendien dat ik deze
twee zekerheden, mijn verlangen naar het absolute en naar eenheid en de onmogelijkheid om deze wereld tot
een rationeel en verstandelijk beginsel te kunnen herleiden, niet met elkaar in overeenstemming kan brengen.
Welke andere waarheid kan ik erkennen zonder te liegen, zonder een hoop in te schakelen, die ik niet heb...?
(75).
111
Camus (1963) noemt inderdaad drie manieren om te leven met de evidentie van het absurde van het bestaan:
het Don Juanisme (100-110), het toneel (110-120) en de verovering (120-131). Hij benadrukt echter dat niet
alleen de ‘minnaar, de komediant en de avonturier’ ‘het absurde’ ‘kiezen’: ‘evengoed de kuise, de ambtenaar en
de president van de republiek, als zij dat willen’. Het gaat om dit laatste: ‘weten en niets maskeren is voldoende’
(128, 129).
112
Camus (1963) voert Sisyfus op als het prototype van de absurde mens. Hij heeft niet alleen, zoals de minnaar,
de komediant en de avonturier, leren leven met het absurde, hij heeft het overwonnen: ‘Sisyfus kent de hele
omvang van zijn ellendige toestand - daaraan denkt hij tijdens zijn afdaling. Het helder inzicht dat zijn eigenlijke
kwelling zou moeten veroorzaken, bewerkstelligt tegelijkertijd zijn overwinning’ (168). En deze overwinning stemt
109
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ik zo’n mooie gedachte. En ik denk dat ik daar als humanist ook wel wat mee kan. Of in ieder
geval vanuit het humanisme. Ik weet niet eens of ik mezelf een humanist wil noemen... Dat was
een beetje het uitgangspunt: een Sysiphus die lacht. Dat is inderdaad ook het lebensbejahende
zoals het zo mooi heet in het Duits. [...] En dat vormt voor mij dan zo’n beetje de basis van
waaruit ik zeg: dat leven, in eerste instantie dus de mens, dat is gewoon iets heel belangrijks.
Iets wat in mijn keuze het verdient om bejaht te worden. En dan kun je dus ook inderdaad gaan
denken aan Taizé en aan verbondenheid. En als je aan Merleau-Ponty denkt: het geheel is meer
dan de delen, nou, op het moment dat je daar zesduizend mensen in de kerk hebt zitten, dan voel
je dat wel hoor! En dat is wel degelijk tot op zekere hoogte een overstijgende kracht. En die
kracht op zich is niet God, maar wel de mensen die dat samenstellen. En dat verband dat daar
tussen komt, dat zou ik misschien dan God kunnen noemen’.
In het verdere verloop van het gesprek wordt duidelijk dat het antwoord van de suïcide op de vraag naar
de zin van het bestaan niet puur hypothetisch van aard is; het is een antwoord dat Joris ook in zijn eigen
leven heeft overwogen en, op grond van zijn ontwikkelde bestaansoriëntatie, heeft verworpen:
‘Dat is voor mij zingeving, dat is motivatie tot leven. Op het moment dat jij niet ergens een idee
hebt van waarvoor je leeft of waarom je leeft, wat jouw motivaties zijn, wat blijft er dan over?
[...] Kijk, ik ben natuurlijk ook net puber-af en dan kan je een gegeven moment ontzettend lopen
spelen met het idee van zelfmoord, door te gaan nadenken van: ‘jongens waarom ben ik hier nou
eigenlijk en wat gebeurt er nou allemaal?’... Op het moment dat je leeft, en dat is ook wel wat
bij Camus terugkomt, weet je niet waarom je leeft. Je kunt het nergens absoluut aan ophangen maar feit is wel dat je leeft en dat je je door die tijd heenbeweegt en dat je constant bezig blijft.
Dus dat je een soort levensenergie met je meedraagt die je constant voortstuwt. Het feit dat die
er is, hoe absurd die ook is, is voor mij al een aanzet tot moraliteit. Het is aan mij niet gegeven
om dat zonder meer te onderbreken’.
Voor Joris is de bestaansoriëntatie die hij ontwikkeld heeft op grond van wat hij van zijn
levenservaringen geleerd heeft, letterlijk, van levensbelang. Zijn antwoord op de vraag naar de zin van
het leven is tegelijkertijd zijn motivatie om te leven, zijn zingeving.
Ontwikkelingslijn
Als kind had Joris op rationeel vlak al fundamentele vragen bij christelijk godsgeloof (het doopsel
van zijn vriendje, het bestaan van God). De God die hij als kind al afwees is ‘een handelende derde
persoon in de wolken’. Tijdens zijn kindertijd komen er een aantal tegenstrijdigheden aan de
oppervlakte. Van zijn moeder krijgt Joris de opvatting mee dat godsdienst dogmatisch en autoritair is,
terwijl ze hem tegelijkertijd meeneemt naar sfeervolle kerkjes. Verder heeft godsgeloof enerzijds
volitieve plausibiliteit: hij wil graag geloven en hij zoekt steun bij God in gebed. Anderzijds heeft het
geloof van die tijd geen rationele plausibiliteit: hij wijst bidden af omdat hij eigenlijk niet gelooft dat
er ‘iemand’ is die hem hoort.
Tijdens zijn middelbareschooltijd maakt hij kennis met kloosters. Hij is er verbaasd over dat
de monniken die hij ontmoet kennelijk bewust voor een godgewijd leven kiezen. Dit positieve beeld
van gelovigen wordt versterkt als hij aan het einde van zijn middelbareschooltijd geregeld naar Taizé
gaat. Hij komt er mensen tegen die op hun eigen kritische wijze geloven, waarbij ‘delen’ en ‘elkaar
ontmoeten’ centraal staan. Na aanvankelijke scepsis wordt hij in Taizé met name ook enorm geraakt
door de verbondenheid die hij ervaart in de liturgie (‘warmte’, ‘omvattend gevoel’, ‘de vreugde van
pasen’). Deze ervaringen zetten hem aan het denken. Hij raakt in de war over zijn
levensbeschouwelijke zelfdefinitie. Enerzijds heeft godsgeloof nu affectief-attitudinale plausibiliteit:
hem vreugdevol: ‘Daarin bestaat nu de verzwegen vreugde van Sisyfus. Zijn noodlot hoort hem toe. Zijn rots is
zijn zaak. Evenzo legt de absurde mens, als hij over zijn kwelling nadenkt, alle goden het zwijgen op’ (170). ‘De
strijd op zichzelf tegen de top is voldoende om het hart van een mens te vullen. We moeten ons Sisyfus als een
gelukkig mens voorstellen’ (171).
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hij voelt zich wat deze verbondenheid betreft sterker verwant met kritische christenen dan met
humanisten. Anderzijds kan hij op rationeel vlak nog steeds niet uit de voeten met elementen van
christelijk geloof die hij letterlijk opvat. Wat dit betreft blijft hij een humanist: hij wijst absolutistisch
godsgeloof, waarbij God een persoon is die waarden oplegt, af en hij blijft zich als agnosticus
beschouwen. Ook bij de geloofs-beleving van Taizé heeft hij fundamentele vragen, met name als het
gaat om de verheerlijking van het kruis. Verder gaat hij niet ter communie omdat hij de leer erachter
niet kan aanvaarden.
Om het rationele en het affectieve domein bij elkaar te brengen zoekt hij naar een filosofisch
kader waarbinnen hij de kracht van de gemeenschap die hij heeft ervaren, kan plaatsen. Toch blijft er
sprake van tegenstrijdigheid, met name wat de plaats van het woord ‘God’ in zijn christelijkhumanisme betreft. Enerzijds wijst hij het woord op rationele gronden af omdat het ‘iets
overkoepelends’ suggereert waarin hij niet gelooft. Anderzijds vindt hij dat het woord zo’n rijke
traditie heeft dat je het overstijgende dat hij met name in Taizé heeft ervaren ‘misschien God’ kunt
noemen. Je zou kunnen zeggen dat er hier sprake is van een aanzet tot een betekenistransformatie van
het woord ‘God’ van een letterlijke naar een niet-letterlijke betekenis.
b. Tijdens het abdijweekend
Het gesprek over De diligendo Deo
Joris vindt dat de tekst ‘semantisch knap in elkaar zit’; ook spreekt hij van ‘prachtige retoriek’. Hij
maakt echter bezwaar tegen de uitleg van hoe Bernard God ziet:
‘Wat hij zegt is: God is liefde. Maar tegelijkertijd splitst hij het wel in twee delen, namelijk
liefde als kracht, en tegelijkertijd als een soort onafhankelijke derde die in staat is om bewust
handelingen te doen. [...]. Waar hij vervolgens mee doorgaat is die ander wel als God te
benoemen, en ook te begiftigen met gaven zoals dat ook in de bijbel wordt uitgelegd. [...] Jij
maakt me niet wijs dat een goed katholiek als Bernard in dit geval God zou benoemen als iets
anders dan God zoals hij in de bijbel als drie-eenheid benoemd is. En dan zal dit inderdaad een
gedeelte van hem zijn, vader, zoon en de heilige geest. Maar daarmee neemt hij die andere twee
delen nog niet weg [...]. Op het moment dat hij God inderdaad zou gaan benoemen als puur
liefde, als een kracht, dan zou hij daarmee gewoon een ketter zijn’.
Bovendien maakt hij er op filosofische gronden bezwaar tegen dat Bernard een ‘groeimodel’ geeft waar
je als individu geen ‘zeggenschap’ over hebt:
‘Jij kunt niet bepalen waar je naar toe wilt. Er gebeuren dingen met je - daar kun je uit leren,
maar dat is verder niet van belang - maar alleen doordat dingen je overkomen kun je op een
gegeven moment daarin verder komen’.
Joris heeft er aanvankelijk moeite mee dat wordt benadrukt dat angst en begeerte je belemmeren in je
geestelijke groei. In de wijze waarop Babette over afhankelijkheid in liefdesrelaties praat, hoort hij een
‘morele lading’. Later in het gesprek zegt Joris dat hij zich goed kan vinden in wat Bernard zegt, vooral
omdat het gaat over met bewustzijn omgaan met wat je in je dagelijks leven doet ‘zonder daar
automatisch waardeoordelen aan vast te plakken’. Hij herkent dit in zijn eigen leven doordat hij groei
ervaart omdat hij zich nu bewuster is van afhankelijkheid:
‘Je bent je gewoon van een hele hoop dingen niet bewust die je doet. Vaak herken je helemaal
niet in je eigen handelingen in hoeverre je aan iemand gaat hangen en in hoeverre je aan iemand
anders toestaat om aan jou te gaan hangen’.
Tanja vindt dat Joris ‘er steeds omheen draait’, zich tot algemeenheden beperkt en niet uit zichzelf praat;
deze zegt dat hij zich daar niet van bewust is.
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In de rest van het gesprek plaatst Joris nog een aantal opmerkingen over de persoon van
Bernard. Zo reageert hij op ironische toon als gezegd wordt dat Bernard een weg van onvoorwaardelijk
beminnen uitzet: ‘en dat deed hij dan ook’. Ook is hij er verbaasd over als hij hoort dat Bernard één van
de grondleggers van de cisterciënserorde is.
Het gesprek met broeder Bernardus
Joris noemt broeder Bernardus’ visie op het hiernamaals ‘heel humanistisch’ omdat hij in het hier en
nu leeft en ‘niet voor de eeuwigheid’.
Uit het verdere verloop van het gesprek blijkt Joris’ interesse in het kloosterleven. Hij is erin
geïnteresseerd wat een monnik als broeder Bernardus bezielt om voor een dergelijk leven te kiezen.
Ook denkt hij met de monnik mee over hoe de toekomst van het kloosterleven er uit zou kunnen zien.
Een opmerking over ‘machtsconflictjes’ tussen broeders onderling laat zien dat hij het religieuze
leven niet idealiseert.
Als de monnik het heeft over ‘zinnige dingen’ die de Paus zegt, laakt Joris diens opvattingen
opzichtig. Broeder Bernardus noemt de inzet van de Paus voor Oost-Europa en het milieu, alsook het
kwijtschelden van schulden aan de Derde Wereld.
Het evaluatiegesprek
Bij dit gesprek gaat Joris vooral in op zijn interactie met de andere deelnemers. Hij vertelt dat hij
tijdens het weekend meer op zichzelf dan op de groep betrokken was. Aan de ene kant zegt hij dat het
zijn keuze was en dat het ‘goed’ was: het paste bij de ‘stemming op dat moment’ om bij zichzelf te
blijven, hij had ‘geen behoefte aan contact’, nu kon hij de dingen op zich ‘af laten komen’. Aan de
andere kant zegt hij ook dat hij een herhaling van eerdere nare ervaringen wilde voorkomen. Later
heeft hij het over intense ontmoetingen in Taizé die geen vervolg kregen.
Er zijn een tweetal momenten waarop hij reageert op anderen. Zo wordt hij fel als Tanja hem
zegt dat ze zijn teruggetrokkenheid als vervelend heeft ervaren. Ook reageert hij verbaasd als Fred
vertelt dat hij tijdens de hoogmis van die ochtend geëmotioneerd werd. Joris bekent dat hij een
vooroordeel had ten opzichte van Fred.
Aan het einde van het gesprek hebben Fred en Joris een meningsverschil. Fred vindt
religieuze gemeenschappen gevaarlijk getuige de collectieve zelfmoord van een sekte in America. Hij
vindt een dergelijke handeling ‘hartstikke fout’, ook al was het ‘in vrijheid’. Vanuit zijn eigen
(humanistische) waarden en normen ziet Joris niet waarom dit fout zou zijn.
Ontwikkelingslijn
Joris waardeert de tekst van Bernard op literair vlak, maar heeft zeer fundamentele bezwaren tegen de
wijze waarop hij het woord ‘God’ gebruikt. Joris heeft begrepen dat Bernard het over een werkzame
liefdeskracht heeft die hij vervolgens ‘God’ noemt. Voor Joris functioneert het woord ‘God’, zoals
gezien, binnen een voor hem rationeel implausibele letterlijke geloofsvorm: ‘een handelende
persoon’, iemand met menselijke eigenschappen. Net als bij zijn zich afzetten tegen wat hij Bernards
‘retoriek’ noemt, profileert hij zich tijdens dit gesprek een aantal keren als ongodsdienstig humanist:
hij maakt er bezwaar tegen dat Bernards graden van liefde niet uitgaan van de autonomie van de
mens, hij prijst broeder Bernardus om diens ‘humanistische’ visie op het hiernamaals, hij laakt de
Paus en hij verdedigt het recht op suïcide.
c. Een maand later
Algemene indrukken
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Voor Joris’ gevoel heeft het abdijweekend geen verandering teweeg gebracht. Hij had gehoopt rust te
vinden om meer bij zichzelf te komen. Hij vindt het jammer dat dit niet het geval was, wat hij wijt aan
oorzaken die zowel buiten als binnen hemzelf liggen. Oorzaken van buitenaf zijn de tijdsdruk van het
programma en het feit dat het klooster hem niet zo aansprak. De oorzaak van binnenuit is dat hij in
zichzelf niet de ruimte vond om werkelijk aanwezig te zijn en zich in de vragen van de andere
deelnemers te verplaatsen.
Wat dit laatste betreft, is hij achteraf in eerste instantie verdeeld: enerzijds zegt hij dat hij
‘meende’ wat hij hierover bij het evaluatiegesprek zei (nl. dat hij geen contact zocht met de groep).
Bij dit nagesprek wordt duidelijk dat wat hij toen bedoelde ermee te maken had dat de vragen van de
anderen (met name die van Fred) dezelfde kritische vragen waren die hij zich stelde toen hij voor het
eerst in Taizé kwam, vooral over het godsbeeld van de monniken (waarover later meer) en hun
afgesloten levensstijl. Joris noemt het achteraf ‘misschien arrogant’ dat hij deze vragen als
achterhaald beschouwt omdat ze bij hemzelf niet meer leven. Toen aan het begin van het weekend een
poging mislukte om Fred iets van zijn ervaring wat dit betreft mee te delen, werd het Joris duidelijk
dat dergelijke mededelingen geen zin hebben omdat iemand dat alleen zelf kan ‘uitzoeken’. Deze
constatering brengt Joris tot de uitspraak die zijn gevoel met betrekking tot de groep samenvat: ‘ik kan
niks met jullie vragen en jullie kunnen niks met mijn antwoorden’. Bovendien zet hij zijn verweer
tegen Tanja bij dit gesprek nu nog eens kracht bij door haar opmerking dat ze zich aan zijn
ontoegankelijke houding gestoord had ‘onpassend’ te noemen. Anderzijds zoekt hij ook wat dit betreft
de oorzaak bij zichzelf door te zeggen dat het hem ‘spijt’ dat hij kennelijk anderen met zijn
opmerkingen over zijn bewust geen contact zoeken, gekwetst heeft. Hetzelfde geldt voor het bekennen
van zijn ‘onvermogen’ waardoor hij zich, zij het onbewust, van de groep ging afscheiden door tijdens
een groepsgesprek te tekenen. In tweede instantie realiseert hij zich dat er feitelijk tijdens het
weekend sprake was van een ‘communicatieprobleem’. Het feit dat hij er niet in slaagde om zijn
‘ervaringen’ op de anderen ‘over te dragen’ brengt hij er nu mee in verband dat hij voor het eerst met
een groep ongodsdienstigen op kloosterweekend was, wier achtergrond hij bovendien niet kende.
Bovendien bekent hij dat hij van zichzelf weet dat hij ‘moeilijk’ is wat communicatie betreft.
Dit gebrek aan communicatie was een van de zaken die Joris bij dit abdijweekend in vergelijk
met zijn eerdere ervaringen in Taizé heeft gemist. Tijdens twee weken die hij in Taizé in stilte heeft
doorgebracht, was hem al opgevallen hoe anders een kloosterervaring is als die ontmoeting niet
plaatsvindt. Ook viel het hem op dat de monniken in Koningshoeven veel minder zijn gericht op
ontmoeting met de gasten en meer naar binnen zijn gericht dan de broeders in Taizé.
Ook heeft hij een gevoel van gemeenschap (‘samen delen’) gemist in de liturgie. In Taizé is de
verbondenheid met elkaar en de monniken veel sterker, o.a. door het samen zingen, op de grond
zittend. Bovendien biedt de liturgie in Taizé volgens Joris meer ruimte voor ‘bezig zijn met jezelf’.
Ondanks het feit dat de liturgie in Koningshoeven hem niet aansprak, met name door de liturgische
ruimte en de psalmen die werden gezongen, kan Joris zich voorstellen dat hij zich op latere leeftijd
meer aangesproken zou kunnen voelen door een echt, oud en eerbiedwaardig klooster als dit dan door
het jeugdige en frivole Taizé. Nadenkend over de liturgie in Taizé en die in Koningshoeven, herinnert
Joris zich hoe sterk de rituelen bij de afscheidsdienst en het begrafenisritueel voor zijn grootvader
hebben gewerkt. Hij waardeert het dat er zulke eeuwenoude vaste rituelen bestaan die je de
mogelijkheid bieden om te ‘voelen wat er in je omgaat’ en daarover na te denken. Wat hem vooral
raakt is het besef dat hij via zijn grootvader in een traditie staat. Op de eerste plaats is dat de
familielijn: zijn grootvader heeft nageslacht nagelaten, zoals zijn nicht - wier verhaal tijdens de dienst
hem raakt - en zijn jongste neefje, die hem alleen al door zijn aanwezigheid doet nadenken over wat
zijn grootvader heeft doorgegeven. Op de tweede plaats is dat de verbondenheid met de katholieke
geloofstraditie waar zijn grootvader in stond. Joris denkt in verband hiermee na over de
‘eeuwigheidswaarde’ van de geloofstraditie. Alleen door hun aanwezigheid bij deze dienst wordt voor
Joris’ gevoel bevestigd dat zijn moeder en hijzelf ook nog deel uitmaken van deze traditie, ook al
hebben ze er ‘tot op zekere hoogte’ mee gebroken.
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Joris vertelt dat hij ook bij deze afscheidsdienst ervan heeft afgezien om deel te nemen aan de
Eucharistie en herhaalt wat hij al bij het voorgesprek vertelde over zijn redenen daartoe. Meer nog
dan om het feit dat hij als niet katholiek niet aan de Eucharistie mag deelnemen, gaat het hem erom
dat hij de geloofsbeleving wil respecteren van mensen die zich wel tot dat geloof bekennen. Hij
vertelt dat hij ruzie kreeg met een protestantse vriendin toen hij om deze reden bij een viering waar zij
samen waren, weigerde om deel te nemen aan het Avondmaal. Om deze principiële reden is hij er erg
over te spreken dat Taizé aan mensen die zich niet tot een christelijke denominatie bekennen de
mogelijkheid biedt om gewijd brood te nemen.
Het leven van de monniken
Wat Joris aanspreekt in het kloosterleven is dat het leven een regelmaat heeft die rust geeft en
mogelijkheden biedt voor zelfreflectie. Hij noemt het een ‘ver ideaal’ van hemzelf om in een gemeenschap te leven waarin je het leven deelt rond steeds terugkerende rituele momenten. Zoals gezien wat
dit zeker niet Joris’ eerste kloosterbezoek. Van de eerste keer herinnert hij zich dat het beeld dat hij
vooraf van een monnik had ‘niet erg helder’, maar in elk geval ‘vrij ontmenselijkt’ was: iemand die
‘niet erg kritisch is’, wiens eigen keuzevrijheid beperkt is, die ‘zijn leven wijdt aan de studie of aan
het bidden of aan het rondwandelen door de kloostertuinen’. Dit impliciete beeld werd door zijn
eerste ervaring in een klooster gecorrigeerd; monniken bleken gewone mensen te zijn die hun eigen
leven leiden. Ook de ontmoeting met broeder Bernardus bij zijn eerste weekend in Koningshoeven
heeft geleid tot een bijstelling van ‘wat je zo in eerste instantie zou verwachten bij een monnik op het
moment dat je er vers inkomt’. Joris heeft ‘bewondering’ voor de levenskeuze van broeder Bernardus,
al zou hij zelf niet al op jonge leeftijd voor een dergelijk leven willen kiezen. Wat hij aan broeder
Bernardus zo ‘lovenswaardig’ vindt is dat deze op een persoonlijke, intelligente en autonome wijze
gevolg heeft gegeven aan de ‘roeping’ om als monnik binnen de christelijke traditie te gaan staan en
zijn leven aan God te wijden. Deze autonomie en zijn kritische geest heeft Joris vooral aangetroffen
met betrekking tot het leergezag (‘de catechismus’) en de hiërarchie (‘de paus’) in de kerk: broeder
Bernardus laat zich door niets of niemand opleggen wat hij moet geloven, bijvoorbeeld wat zijn
godsbeeld betreft, dat Joris ‘niet uitsluitend naar andere ideeën’ noemt. Bovendien bewondert Joris
hem om zijn humor die hij heeft behouden ondanks de last van allerlei verantwoordelijkheden die hij
in het klooster draagt.
Dit was niet Joris’ eerste ontmoeting met broeder Bernardus. Bij een van de weekenden met de
filosofiegroep van de middelbare school was Joris al verrast door de humor en de nuchterheid van de
monnik. Nu bewondert Joris broeder Bernardus erom dat hij in de context van een klooster voor zichzelf
blijft denken en zich laat leiden door zijn eigen religieuze ervaring, ook wat zijn godsbeeld betreft:
‘Broeder Bernardus zit ook in die traditie. Maar tegelijkertijd geeft hij ook heel duidelijk aan
dat zijn beeld niet per se dat beeld van die traditie of het antwoord uit de catechismus hoeft te
zijn. Dat heeft hij heel duidelijk aangegeven zelfs. En dat vind ik heel lovenswaardig. Die
man die denkt voor zichzelf. Die man die voelt wel een roeping en die wijdt zijn leven wel
aan God, maar hij weet ook, dat is mijn invulling, dat daar veel meer bij komt kijken dan een
officieel antwoord, of alleen maar napraten wat andere mensen hem vertellen. Daar komt ook
een heel stuk van hemzelf bij kijken. [...] Ik weet in ieder geval wel, dat het een vrij
veelomvattend godsbegrip was, wat hij had. In zoverre dat het niet uitsluitend was naar andere
ideeën toe. [...]. Ik denk wel, ook naar aanleiding van wat hij vertelde over dat hij [zich] als kind
al [aangetrokken voelde tot het klooster]. Ik denk wel dat hij zich laat leiden, dat hij een vrij
sterk besef heeft van: er is iets anders. Maar ik denk dat hij er wel heel goed over nagedacht
heeft’.
In deze passage komt naar voren dat Joris de hoge mate van autonomie en tolerantie in de wijze waarop
de monnik over ‘God’ praat allesbehalve vanzelfsprekend vindt. Het ligt volgens Joris kennelijk veel
meer voor de hand om als monnik een godsbeeld te hebben dat autonomie en tolerantie uitsluit.
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Naast deze enthousiaste reactie op het godsbeeld van broeder Bernardus, laat Joris ook blijken
dat hij het niet eens was met de wijze waarop de monnik sprak over het kwaad als afwezigheid van
‘God’. De monnik en Joris putten uit verschillende bronnen en spreken derhalve een andere taal.
Omdat
Joris ‘God’ zoals gezien met ‘leven’ en ‘moraliteit’ associeert, klinkt wat de monnik zegt onzinnig. In
tegenstelling tot het godsbeeld van broeder Bernardus, waarin God niet is waar kwaad is, stelt Joris
immers dat bij zijn godsbeeld ook bij een keuze voor het kwaad het ‘leven als moraliteit’ wordt
bevestigd. Anders gezegd: bij Joris’ godsbeeld van leven gaat het niet om goed tegenover kwaad.
Omdat bij zijn godsbeeld ‘leven’ samenhangt met ‘moraliteit’ gaat het om kiezen tegenover nietkiezen. Om uit te leggen wat hij bedoelt, verwijst hij naar de joodse schrijver Elie Wiesel:
‘Moraliteit is de mogelijkheid tot het maken van keuzen. En om keuzen te interpreteren: van
jezelf, van de ander, van dingen die gebeuren. Als er iets van een gave is of zo, dan is het die
wel ! [...] Hij beschrijft op een gegeven moment hoe hij samen met zijn kleine zusje op
transport gesteld wordt. En dat zusje dat sterft van de dorst, is echt half aan het doodgaan. En
daar staan allemaal SS’ers omheen: ze kunnen niet weg. En er staat ergens in een raam boven,
staat een man toe te kijken, staat alleen maar te kijken. Hij doet niks. En hij zegt dan op een
gegeven moment van: ‘als je had gescholden, of als je ons had geslagen, dan was je aanwezig
geweest. Dan was je slecht geweest. En als je mijn zusje een glas water had gebracht, dan was
je ook aanwezig geweest, dan was je goed geweest. Nou heb je niks gedaan en daarom haat ik
je’. Dat is wat ik bedoel. Moraliteit, in de zin van goed en kwaad, dat ligt heel dicht bij elkaar,
terwijl de afwezigheid van het niet maken van een keuze, dat staat daar haaks op’.
Joris realiseert zich, zoals gezien, dat Fred zich bij dit weekend hetzelfde soort vragen stelde
als hij zich zelf stelde toen hij voor het eerst in Taizé was. ‘God’ (en aanverwante woorden) hadden
voor hem toen nog vooral negatieve associaties: ‘waar zijn ze hier mee bezig, stelletje EO-piepertjes!,
waar gaat het hier eigenlijk over; wat bedoelen ze met God?; op welke manier wordt het in de praktijk
gebracht en wat kan ik ermee?’. Joris ziet Fred nu op eenzelfde manier reageren en beseft dat hij
sindsdien een weg heeft afgelegd wat dit betreft die hij hem niet zomaar kan mededelen.
In tegenstelling tot een aantal andere deelnemers vindt Joris het gebed van de monniken
zinvol. Vanuit eerdere ervaringen kent hij het gebruik van voorbeden waarin in een groep een
concrete hoop wordt uitgesproken. Hij vergelijkt dit met een goede wens doen voor iemand als je een
vallende ster ziet. Het kan volgens hem ‘geen kwaad’ om even stil te staan bij anderen en jezelf. Hij
denkt ook dat er van het gebed een positieve invloed uitgaat op een ander. In eerste instantie zegt hij
dat dit niets met magie van doen heeft; waarbij hij verwijst naar het ritueel van het branden van een
kaarsje voor iemand, dat hij ‘fantastisch’ noemt. In tweede instantie zegt hij dat het misschien toch
wel een magisch karakter heeft op een wijze die wij niet begrijpen.
God als Liefde in De diligendo Deo
Van de uitleg van de tekstfragmenten heeft hij het volgende onthouden:
‘Stappen om te komen tot liefde. En dat begint bij jezelf. En bij Bernard is het zo dat je je
vervolgens realiseert dat het gegeven is. Dat het van een God komt. En dat God die liefde is.
En dat als je je dat gaat realiseren dat het ook allesomvattend is. Dan kun je je daar ook aan
overgeven’.
Joris zegt bij herhaling dat hij de tekst mooi vond. Hij voelt zich erg door de tekst aangesproken als
een leerstuk over persoonlijke ontwikkeling, vooral met betrekking tot het groeien in liefhebben.
Bovendien ziet hij een verband tussen de manier waarop hier over God als liefde wordt gesproken en
de verbondenheid die hij heeft ervaren bij diensten in Taizé die kan worden verwoord in het adagium
ubi caritas et amor, Deus ibi est. Hij heeft echter ook fundamentele inhoudelijke bezwaren tegen de
tekst: Zijn belangrijkste objecties hebben met ‘God’ te maken (hierover later meer). Hij heeft ook een
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probleem met de persoon van Bernard. Hij vindt het ‘holle retoriek’ dat Bernard, net als Paulus, een
prachtige tekst schrijft over liefde terwijl hij deze inzichten vervolgens in zijn leven niet in de praktijk
brengt (hij denkt daarbij aan de prediking van de kruistochten en de veroordeling van Abélard).
Hij brengt ook filosofische bezwaren naar voren tegen Bernards visie. Het eerste
fundamentele bezwaar heeft te maken met de koppeling van ‘liefde’ aan ‘God’. In eerste instantie legt
hij een verband tussen de wijze waarop in deze tekst over ‘God’ wordt gesproken als Liefde en zijn
ervaringen van verbondenheid in Taizé die o.a. worden uitgedrukt in het lied ubi caritas et amor, deus
ibi est (waar liefde is, daar is God).
‘Op het moment dat je in die kerk zit, dan voel je ook iets. Dan voel je ook verbondenheid met
die andere mensen. En dat kun je ook liefde noemen. [...] Omdat je gewoon met een hele hoop
mensen daar samen zit en omdat het op dat moment ook heel concreet aanwezig is, dat gevoel;
verbondenheid. En inderdaad ook liefde in een bredere zin. Ja. dat is heel tastbaar op de een
of andere manier’.
Deze concreetheid en tastbaarheid vindt hij meteen ook het grote verschil met de, voor zijn gevoel,
vage en abstracte wijze waarop Bernard over ‘God’ als Liefde spreekt: Joris’. Bernards opvatting van
liefde houdt volgens Joris geen verband met het dagelijks leven.
‘Daarom kan ik er wat mee. Omdat het te maken heeft met de situatie waar de mensen zijn, je
hebt niet te maken met een abstract begrip liefde. Misschien is dat het wel. Hij verzelfstandigt
het begrip liefde op een gegeven moment. En stelt dat gelijk aan God en dat is te vaag. ... Ubi
is waar: is een plek: is een situatie, is een gegevenheid. Dat kan ik ergens op projecteren: daar
kan ik een situatie bij voorstellen. Maar ‘de liefde’ is niks’.
Bernard past voor Joris’ gevoel een ‘retorische truc’ toe door een stap te zetten van liefde als
‘kwaliteit’ en ‘waarde’ naar ‘God’.
‘Liefde is een kwaliteit: liefde is een eigenschap, liefde is een nastrevenswaardig doel. Hij
zegt hier: ‘het feit dat God de natuur het leven geeft’, hè? Dat is een handelende derde
persoon. [...] Dit is retoriek, hoor. Eerst het een gelijkstellen aan het ander en vervolgens
Hem, het, haar die eigenschap geven. [...] En nogmaals: ik vind het heel lovenswaardig, ik
vind het een heel mooie tekst, maar hij zegt minder dan wat hij eigenlijk bedoelt. [...] ‘God
geeft.’, dat is een handeling, dat is een derde persoon die blijkbaar een actie kan ondernemen.
En tegelijkertijd is hij liefde. Ja, wacht effe! Hij stelt liefde als een kwaliteit: als een waarde.
En een kwaliteit of een waarde is niet iets wat op zichzelf kan handelen. Is niet iets wat
zonder meer kan geven. Ligt eraan hoe overdrachtelijk dat hij het bedoelt. Maar zoals ik hem
lees, bedoelt hij het niet zo overdrachtelijk. Dan bedoelt hij het weldegelijk als een
handelende persoon. En die twee dingen die passen niet. Bij mij roept dat automatisch het
beeld op van God die op een troon in de wolken zit. [...] Dat is wel wat hij naar mijn mening
impliceert. Anders kun je het ook over liefde hebben, maar liefde geeft niet. Ja, of liefde geeft
wel, maar liefde is niet als derde persoon aanwezig. [...] bij mij hangt daar het beeld aan vast
van die God die daar hoog in de wolk op zijn troontje zit, die af en toe een bliksemflits naar
beneden smijt, of dan liefde geeft aan de mensen’.
De koppeling van ‘liefde’ aan ‘God’ ergert hem. Joris geeft de voorkeur aan een tekst als Paulus’
hooglied van de liefde 113. Het grote verschil met De diligendo Deo is dat liefde hier niet gelijkgesteld
wordt aan een handelende God ‘op zichzelf’ staat. Anders gezegd: het is een tekst over liefde (volgens
Joris ‘de mooiste tekst die ooit over liefde geschreven is’), niet over ‘God’.
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‘Hij zal het niet bedoelen, daar is die vent ook gewoon te intelligent voor. Het enige wat ik
zeg is: volgens mij laat hij een heel stuk weg, van wat er nog achteraan komt. Dat proef ik.
Anders kun je ook gewoon een tekst schrijven over de liefde: dan heb je het woord God niet
nodig. [...] Ik vind het ook hypocriet en huichelachtig op het moment dat je, dat je een tekst
schrijft over de liefde en hoe je die bereiken kunt, en dat vervolgens, dat je daar
vervolgens een handelende God aan gaat hangen’.
Andere associaties bij ‘God’ die interfereren, hebben te maken met het ‘geloofsbestel’ waar Bernard
voor staat. Het gaat in deze tekst over de persoonlijke ontwikkeling van mensen in de richting van
een liefdevoller mens worden. Tegelijkertijd wordt aan deze visie het begrip ‘God’ gekoppeld in de
betekenis zoals die binnen de christelijke traditie en de katholieke kerk geldt:
‘Hij staat hierbij ook gewoon voor, voor een heel geloofsysteem. [...] die man was een
functionaris in de katholieke kerk [...] Zoals ik zijn godsbegrip begrijp, houdt het in dat hij
God in eerste instantie wel als kwaliteit liefde meegeeft en vervolgens die kwaliteit neemt,
maar niet erbij zegt wat hij nog meer onder God verstaat. Dat is de hele traditie van de kerk
erbij. Bernard was een kerkvorst, Bernard stond ook in zijn tijd en heeft ook meegewerkt aan
kruistochten en heeft ook meegewerkt aan het afhakken van de ballen van Abélard. En dat is
ook iets wat uit die traditie is voortgekomen’.
Het tweede fundamentele bezwaar heeft ermee te maken dat Joris Bernards graden opvat als een
moreel systeem waarbij het erom gaat steeds meer tegemoet te komen aan de waarde ‘liefde’. Dit staat
haaks op zijn eigen godsbeeld van ‘leven’. Vanuit de koppeling aan moraal, is het voor Joris totaal
onaannemelijk om over God te spreken als ‘liefde’. God gelijkstellen aan liefde ontkent immers dat
het bestaan kan nopen tot een keuze die tegen liefde indruist en toch verantwoord is. Hij kan zich wel
voorstellen dat het goed is om naar liefde te streven, maar het lijkt hem dat Bernard zich er ook van
bewust geweest moet zijn dat je niet altijd vanuit liefde kunt handelen:
‘Mijn veronderstelling is natuurlijk dat God leven is. En dat betekent veel meer dan alleen
maar liefde. Dat betekent ook haat, dat betekent ook oorlog, dat betekent ook mensen afmaken
en dat betekent ook: keuzen maken. En keuzen kunnen niet altijd uitvallen naar liefde toe. [...]
Dat je op een gegeven moment ook voor keuzen komt te staan waarin dit soort dingen gewoon
niet in de praktijk te brengen is. {...] Dat je ook gewoon puur praktisch bezig bent en dat je
keuzen maakt die daar volledig tegen indruisen’.
Ter illustratie van zijn punt geeft hij het voorbeeld van een man die hij op bezoek had, die bij het
vreemdelingenlegioen is geweest. In een bepaalde situatie kon hij niet anders dan zijn eigen leven te
redden door anderen te doden. Volgens Joris zou een dergelijke handelswijze in de ogen van Bernard
‘niet goed zijn’. Joris realiseert zich gaandeweg dat hij Bernard visie op liefde wel waardeert als
streven, maar dat hij het niet met Bernard eens is dat liefde de hoogste waarde in het leven is. Hij
bedenkt dat de beleving van wat liefde is kan veranderen waardoor je ook in liefderelaties tot keuzen
kunt komen die tegen liefde indruisen en niettemin verantwoord zijn. Hij geeft het voorbeeld van een
handeling die tegen liefde lijkt in te druisen: het beëindigen van een romantische relatie.
‘Waarom zou dat voor die ander zo goed zijn, op het moment dat die zich alleen maar
gebonden voelt aan mij? Of als ik me gebonden voel aan haar?’ Dan ben je bezig je begrip
van liefde te veranderen. En dan kom je er misschien ook achter dat jij keuzen voor jezelf
maakt die de ander misschien niet steunt maar wel kan accepteren. [...]Stel je hebt een
kalverliefde en je komt er op een gegeven moment achter van: ‘ja, hier klopt iets niet’. En die
ander kan daar niet in mee gaan. Ik kies er dan voor om te zeggen van: ‘ja, dit gaat zo niet
langer, sorry, kan niet meer’. Dat is een keuze die tot dan toe niet logisch lijkt. Terwijl een
ander zal zeggen van: Jezus zeg, wat flik je me nou? Daar kwaad over zal zijn: zal zeggen
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van: ‘ja, je houdt niet meer van me!’ Dan zit je tegen die ander te zeggen: Ja, ik hou wel van
je’.
Ontwikkelingslijn
Joris heeft door het weekend een verband kunnen leggen tussen de verbondenheid van Taizé en
Bernards godsbeeld van Liefde. De liefde waarover Bernard spreekt is volgens hem echter vaag en
abstract in tegenstelling tot de concrete, tastbare liefde die hij ervaart tijdens de liturgie in Taizé.
Verder heeft Joris zich tijdens dit weekend gerealiseerd dat hij sinds het begin van zijn Taizé-tijd een
weg heeft afgelegd wat zijn verstaan van godsgeloof betreft. Allerlei vragen rond de rationele
implausibiliteit van godsgeloof die toen nog prangend waren, zoals deze dat nu ook zijn voor Fred,
zijn voor hem nu niet meer van belang. Door het weekend is opnieuw gebleken dat de katholieke
geloofstraditie voor Joris enige affectief-attitudinale en volitieve plausibiliteit heeft. Hij voelt zich op
een bepaalde manier verbonden met de rituelen van die traditie (denk aan de begrafenis van zijn opa)
en hij heeft een zeker verlangen naar een levenswijze van regelmaat, rust en samen delen rond rituele
momenten. Tegelijkertijd zijn er door het weekend allerlei tegenbewegingen op gang gekomen, vooral
van rationele aard:
1) Zijn literaire en psychologische waardering voor het tekstfragment daargelaten, heeft Joris
filosofische kritiek op Bernards godsbeeld. Hij noemt Bernards redenering ‘holle retoriek’: Joris vindt
het misleidend om God liefde te noemen als ‘God’ staat voor een ‘handelende persoon’.
2) Ook heeft Joris er bezwaar tegen dat Bernard het geloofsbestel verzwijgt dat ten grondslag ligt aan
zijn opvattingen en dat hij zijn eigen levensleer niet in de praktijk brengt.
3) Joris vat Bernards graden op als een moreel systeem waarbij waardeoordelen worden uitgesproken
over behoefte en liefde (behoefte is fout, liefde is het enige en hoogste goed).
4) Naast bewondering voor de intelligente, autonome en open manier waarop broeder Bernardus
gelooft, heeft Joris ook fundamentele kritiek op diens visie op kwaad als afwezigheid van God. Hij
vindt zijn eigen filosofie over moraliteit als keuze logischer.
Hier komt feitelijk de ambivalentie naar voren die al in zijn vroege jeugd speelde bij zijn
moeder: enerzijds is katholieke geloof rationeel en affectief-attitutinaal implausibel, wat leidt tot
afstand. Anderzijds is heeft katholiek geloof op affectief-attitudinaal en ook volitief vlak wel
plausibiliteit, wat leidt tot betrokkenheid.
Er is sprake van een aanzet tot een betekenistransformatie rond ‘bidden’. Als kind besluit hij,
zoals gezien, dat bidden onzinnig is. Tijdens het nagesprek blijkt dat ‘bidden’ aan rationele
plausibiliteit heeft gewonnen: het kan in elk geval ‘geen kwaad’ om goede wensen uit te spreken;
wellicht gaat er op voor ons nog onnavolgbare wijze ook wel inderdaad een positieve invloed van uit
op anderen.
d) Een jaar later
Joris vertelt dat hij een druk jaar achter de rug heeft en dat hij verlangt naar rust. Afgelopen zomer
heeft hij wel rust gevonden in Taizé. Tanja vraagt hem waarom hij niet meer tijd vrijmaakt voor rust
en reflexie; haar idee is dat er altijd wel rustmomenten te vinden zijn. Deze heeft daar niet direct een
‘pasklaar antwoord’ op; naar zijn inschatting waren die momenten er niet.
Er zijn nog een aantal momenten waarop Joris op anderen reageert. Als Fred zegt dat hij er geen
behoefte aan heeft om over God na te denken; zegt Joris dat Fred wel ‘nadenkt’ over wat hij
‘belangrijk’ vindt. Met Bas raakt hij verzeild in een filosofische discussie als deze zegt dat de wereld
en de mensen er toevallig gekomen zijn. Joris reageert daar als volgt op:
‘Als je dat gelooft, wat is dan je zekerheid om te zeggen dat dingen die je vandaag plant dat je
die ook uit kunt voeren? Je gaat uit van bestaanszekerheid, je gaat er dus van uit dat er een
bepaalde continuïteit is’.
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In beide reacties klinkt het belang door dat Joris vanuit zijn eigen levensbeschouwing hecht aan
zingeving en moraliteit als bestaansmotivatie.
Het grootste deel van Joris bijdrage aan dit gesprek gaat over zijn motivatie om naar Taizé te
gaan. Hij noemt de ontmoeting met leeftijdsgenoten, jezelf mogen zijn, rust en kunnen praten
waarover je maar wil. In reactie op Marleen en Iris, die het in Taizé storend vonden dat er steeds
bijbelbijeenkomsten waren, vermeldt Joris dat hij er zelden over de bijbel heeft gepraat. Ook brengt
hij iets naar voren van zijn vragen bij geloofsinhouden die ter sprake komen in de liederen die in
Taizé worden gezongen:
‘In eerste instantie vond ik het irritant, later had ik zoiets van ja, ‘t zijn mooie liedjes, er zit
een toffe tekst bij en het zal me verder jeuken. Iets wat ik weiger te zingen is een liedje
waarin ze het hebben over Jezus, en dat hij gekruisigd wordt en dat hij verheerlijkt wordt ook,
en dan denk ik ook van: je bent gek..... Met die symbolen heb ik verder niet zoveel, behalve
met de mensen die er komen’.
Net als bij het voorgesprek vertelt hij dat hij het meest onder de indruk is van de gebedsdiensten, met
name de stilte daarbinnen:
‘Zo’n gebedsdienst waarin alleen maar gezongen wordt, dan waarin je stilte hebt, dat vind ik
indrukwekkend... dat je op een gegeven moment met een x-aantal duizend mensen daar zit, en dat
het gewoon echt stil is’.
Fred vraagt aan Joris of het voor hem een ‘extra dimensie’ heeft dat het om stilte in een kerk gaat.
Ook is hij er benieuwd naar of het hem gaat om stilte op zich of om stilte om te bidden. Ter illustratie
haalt Fred het voorbeeld aan van de voetbalsupporters van Ajax die massaal stil waren om de dood
van een Feyenoord-supporter te gedenken. Voor Joris is het een belangrijk verschil dat mensen in
Taizé samen stil zijn omdat ze ‘iets willen delen’. Freds vraag of dit met bidden te maken heeft,
beantwoordt Joris in eerste instantie ontkennend. Dan vertaalt hij bidden naar ‘de dag door je heen
laten gaan’, ‘reflecteren op wat voor jou daarin positief en negatief was’ e.d.
e. Ontwikkelingslijn vanaf het begin
In zijn kindertijd was Joris’ houding tegenover christelijk geloof al ambivalent. Enerzijds wilde hij
graag geloven, vond hij steun in gebed en ging hij met zijn moeder graag naar kerkjes. Anderzijds kon
hij rationeel niet uit de voeten met de voorstelling van God als een persoon die je hoort.
Door kloosterbezoeken tijdens zijn middelbareschooltijd en later door de ontmoeting met
kritische christenen in Taizé wint christelijk godsgeloof sterk aan plausibiliteit. Wat hij vertelt over
Taizé kan worden getypeerd als betekenissen van affectief-attitudinale aard: hij vindt er rust, hij
geniet van de ontmoetingen en de stilte. Zijn oorspronkelijk afkerigheid, verandert, met name door
zijn intense ervaringen van verbondenheid tijdens de liturgie, in een positieve houding. In de filosofie
vindt Joris een rationeel plausibel kader waarbinnen hij de Taizé-ervaringen kan plaatsen; bovendien
kan hij ze koppelen aan de notie van God als Liefde. Hij integreert zijn religieuze ervaringen in de
humanistische levensoriëntatie die hij is gaan vormen. Zoals al bij het voorgesprek gezien heeft Joris
als het ware een schifting gemaakt tussen geloofsinhouden waar hij niet mee uit de voeten kan (zoals
de verheerlijking van de kruisdood) en die welke hij heeft kunnen vertalen voor zichzelf.
De kennismaking met het beeld van God als liefde bij Bernard van Clairvaux heeft de
plausibiliteit van christelijk godsgeloof verminderd. De tegenstellingen in Joris’ houding tegenover
godsgeloof zijn als gevolg hiervan versterkt. De toename aan plausibiliteit van godsgeloof in
Taizé was vooral van affectieve en volitieve aard, zijn huidige bezwaren tegen godsgeloof zijn vooral
van rationele aard. De godsvoorstelling van zijn jeugd (God als handelende persoon in de wolken) en
zijn afkeer van het geloofsbestel interfereren zodanig, dat Joris het woord ‘God’ uit zijn religieuze
vocabulaire is gaan schrappen. Andere interferenties vormen Joris’ morele opvatting van de vier
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graden en zijn bezwaren tegen de persoon van Bernard. Een jaar later is er in deze situatie geen
verandering opgetreden.
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2.8 Masha114
Masha is een 26-jarige studente informatica. Over haar motivatie om aan dit abdijweekend deel te
nemen, zegt ze bij het voorgesprek, net als in haar e-mail, dat het haar erom gaat om helderheid te
krijgen in haar verhouding tot katholiek geloof. Ze heeft bij zichzelf gemerkt dat ze geleidelijk steeds
meer afstand heeft genomen van geloof en kerk. Haar interesse in geloofszaken is een tijd weggeweest,
maar nu is ze weer met vragen daaromtrent bezig, ook omdat ze vaak in Italië komt waar ze een minder
strikte katholieke geloofsbeleving ziet.
Ze vraagt zich af waarom ze afstand genomen heeft en waar ze nu staat wat haar houding
tegenover katholiek geloof betreft en of in deze positie nog verandering kan komen. Ze zegt dat ze ‘wel
weet’ dat ze ‘een hele hoop dingen goed of slecht’ vindt. Maar ze wil haar positie ten opzichte van
katholiek geloof niet baseren op ‘vooroordelen’; daarom wil ze er eerst meer over te weten komen, o.a.
door deelname aan dit abdijweekend. Een belangrijke motivatie om haar eigen positie ten opzichte van
katholiek geloof te bepalen, is dat ze het jammer vindt dat ze er niet in slaagt om haar vriend, die geen
godsdienstige achtergrond heeft, uit te leggen wat haar aanspreekt in geloof.
a. Vóór het abdijweekend
Levensloop met betrekking tot christelijk geloof
Tijdens haar vroege kindertijd woont het gezin in Rotterdam; haar basisschooltijd brengt ze door in
een Noord-Brabants dorp. De ervaringen met het katholieke geloof van haar kindertijd waren
positief.
Zo vertelt ze enthousiast over de leuke opdrachten die ze op de basisschool moest doen ter
voorbereiding op de communie en het vormsel. Ze herinnert zich dat er een ‘hele grote’ bijbel was
waaruit de pastoor vooral gedeelten uit het Oude Testament voorlas en dat er een doek gemaakt werd
naar aanleiding van de verhalen. Ze vindt het moeilijk om te zeggen of ze als kind in God geloofde.
Het was eerder een kwestie van het overnemen van de voorstellingen die ze zag in de plaatjes van de
kinderbijbel.
‘Ja, wat is God? Je weet wat je verteld wordt. Geloof je dan? Ik weet niet of dat zo is. Ik
betwijfel het. Ik denk dat je gelooft wat er gezegd wordt. Maar of dat betekent dat je gelooft in
God, nee. Misschien wel in die God uit die verhalen, want je gelooft wat je verteld wordt. Maar
echt in God geloven zoals je misschien doet als je wat ouder bent? Ik geloof het niet [...] Het
enige wat je denkt, is dat het iemand daar boven is, meer niet. [...] Wat je je erbij voorstelt, is
wat je op de plaatjes ziet en meer niet. Je ziet er maar verschrikkelijk weinig plaatjes van. In
wezen wordt het gewoon voorgesteld als een vader, that’s it, meer niet [...] En het beeld dat je
wel eens in de kerken ziet hangen. Een andere voorstelling maak je er niet van, je denkt: dat is
het. [...] Je ziet daar toch een personage voor je, want daar kun je je iets bij voorstellen als kind’.
In het katholieke dorp waar ze tot haar twaalfde woonde, hadden bijna alle sociale activiteiten met de
kerk te maken. In zo’n kleine gemeenschap was met name de kindermis een bijzondere gebeurtenis. Ze
zat bij het koor en speelde wel eens blokfluit bij een kerstviering. Als ze op deze tijd terugkijkt, zegt
ze dat ze ‘überhaupt geen slechte herinneringen’ heeft aan de kerk. Het kerkgebouw vond ze een
‘prettige plek’ om te zijn. Omdat ze er vrijaf van kreeg van school en omdat ze leuk vond om te doen,
werd ze op haar negende misdienaar. In de regio was het uitzonderlijk dat een meisje misdienaar
mocht worden. Bij de voorbereidingen op de diensten vond ze het leuk om andere misdienaars te
Zie voor het volledige dataoverzicht bijlage 8.8 op de website. In het dataoverzicht wordt bij de citaten steeds
verwezen naar de betreffende gespreksprotocollen: bijlagen 1.8.1 (de e-mails), 1.8.2 (het voorgesprek), 1.8.3
(het nagesprek), 3.2 (het groepsgesprek over De diligendo Deo), 4 (het groepsgesprek met broeder Bernardus),
5 (het evaluatiegesprek) en 7 (het groepsgesprek in de abdij van Tegelen, een jaar nadien).
114
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ontmoeten die vaak van andere scholen kwamen. Masha is erg te spreken over de sfeer die er heerste
in de kerk in de periode dat ze er misdienaar was. Ze vond het interessant om meer te weten te komen
over de kerk. Ook kreeg ze zo mee wat er in het dorp gebeurde en deed ze kennis op over de opbouw
van vieringen. Ze vertelt dat sommige diensten waarvoor mensen speciaal naar de kerk kwamen, zoals
begrafenissen en huwelijken, indruk op haar gemaakt hebben, vooral begrafenisdienst van een jongen
van negentien.
In die tijd hield ze zich ‘keurig’ en ‘braaf’ aan de regels die door de kerk werden gesteld. Er
werd haar door mensen in haar omgeving verteld dat deze regels gelden als je kiest voor katholiek
geloof: bidden voor het eten, voor het slapengaan en als je in de kerk komt, af en toe met geloof bezig
zijn, ‘naar de kerk gaan’ en je ‘een beetje meegaan met de regels’. Daar stelde ze zich toen nog geen
vragen bij. Ze vraagt zich nu af of haar ouders zich toen zelf wel hielden aan de regels van de kerk
die ze naar haar toe bekrachtigden. Achteraf denkt ze dat haar motivatie om te bidden toen vooral het
bewerkstelligen van heil voor anderen was alsmede het kwijtraken van schuldgevoelens over kleine
vergrijpen zoals ziekte voorwenden om niet naar school te hoeven. Voor zichzelf bad ze niet omdat
het haar ‘helemaal niet slecht’ ging.
In de periode van anderhalf jaar na de verhuizing naar een Noord-Limburgse stad rond haar
twaalfde, treden er grote veranderingen op waardoor er zich een steeds grotere verwijdering van het
geloof van de RK-kerk voltrekt.
De belangrijkste verandering is de scheiding van haar ouders waardoor dezen het ‘te druk’
kregen ‘met zichzelf’ om nog een geloofsopvoeding te verzorgen. Masha heeft de indruk dat naar de
kerk gaan vanaf deze periode voor haar ouders nog weinig belang heeft. Feitelijk hield de scheiding van
haar ouders in dat ze niet meer welkom waren in de kerk. Ze is er boos over dat haar ouders wel werden
geacht om de kerkbijdrage te betalen: ‘het is a of b, niet allebei, dat kan niet. Ik denk dat dat het enige
slechte is van de kerk wat ik heb meegemaakt’.
Een tweede verandering is dat in de stad, in tegenstelling tot RK-dorp waartoe ze behoorde,
de aansluiting bij een parochie niet voor de hand lag. Ook is er in de stad veel meer te doen dan
kerkelijke activiteiten (o.a. zwemmen) waardoor ze een ‘heel ander leven’ krijgt. Bovendien ontmoet
ze in de stad mensen met een ander geloof (moslims) en krijgt ze er vrienden die niet naar de kerk
gaan waardoor haar ‘gezichtsveld’ breder wordt. Het gevolg is dat ze minder en na verloop van tijd
niet meer naar de kerk gaat.
De derde verandering is dat ze op de middelbare school geen catechese meer kreeg maar lessen
over godsdiensten en ‘verschillende stromingen’. Ze vertelt dat ze het interessant vond om na te denken
over achtergronden van verschillende geloven; ze heeft het gevoel dat ze nu nog ‘profijt’ heeft van deze
kennis.
‘... er zijn zoveel mensen die dat niet hebben gehad. Bij mijn vriend zie ik dat, die heeft dat niet
gehad en die heeft totaal geen idee wat daar gebeurt, die kan zich daar eigenlijk ook weinig bij
voorstellen en dat vind ik wel jammer’.
Rond die tijd had ze ook al mensen om zich heen gezien die op een andere manier uiting gaven aan
geloof dan zij gewend was, met name moslims. Door de lessen krijgt ze ‘wat meer overzicht’ waardoor
ze aan het denken wordt gezet .
‘Blijkbaar is er wel iets, maar is dit het of is dat andere het. Welk geloof is dan inderdaad juist
of is het allemaal kolder? Daar ga je wel over nadenken, juist omdat je wat meer overzicht
krijgt’.
Als gevolg van deze veranderingen is de verwijdering van katholiek geloof op een gegeven moment
compleet. Enerzijds is het een bewuste keuze om afstand te nemen (‘Ik wilde gewoon resoluut weg
gaan daar, denk ik’). Wat dit betreft, noemt ze de opstelling van de kerk tegen scheiden met name als
reden die aan haar afhaken heeft bijgedragen: ‘dat was misschien net weer een stap verder om te
zeggen: het is allemaal wel leuk met jullie’. Anderzijds heeft de verwijdering zich onbewust en
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geleidelijk voltrokken. Ze gist naar de redenen waardoor het zover gekomen is. Het werd een kwestie
van ‘discipline’ - die ze niet kon opbrengen - om nog naar de kerk te gaan of om met geloof bezig te
zijn, vooral ook omdat ze er de rust niet voor had. Toch waren er in deze periode ook steeds perioden
waarin ze over zichzelf en haar verhouding tot kerk en geloof nadacht, bijvoorbeeld bij een
incidentele kerkdienst met Kerstmis, Pasen, een trouwerij of een begrafenis of als ze wel eens even in
een rustige kerk ging zitten.
‘Op het moment dat je wat meer tijd hebt, dan komt er wel weer iets van terug, want je gaat
nadenken over: maar hoe zit het dan? Als je een keer een hele rustige periode hebt, als je tijd
voor jezelf hebt, dan ga je toch in jezelf zoeken [...] dan ga je op een plek zitten, bijvoorbeeld
een kerk, waar het heel vaak rustig is. Om eens na te gaan zitten denken over allerlei dingen,
gewoon op een rijtje te zetten. Een kerk is gewoon een hele rustige plek, vind ik persoonlijk. En
dat heeft voor mij niets met geloof te maken. Alleen er is daar een zodanige rustgevende sfeer
dat ik daar rustig ga zitten nadenken’.
Op haar achttiende gaat Masha uit huis om te studeren. Ze doet eerst een hbo-opleiding en
daarna een verkorte universitaire studie. Tijdens haar studie werkt ze in de informatica-branche. Ze zegt
dat het toen wat kerk en geloof betreft ‘helemaal over’ was. In de loop van het gesprek vertelt ze dat ze
‘in de afgelopen tien jaar vrijwel niet in de kerk is geweest’ en dat ze niet meer bidt. Ze doet
tegenwoordig wel aan yoga, maar dat is niet meer dan een ‘ontspanningstraining’. Wat ze ‘nadenken’
noemt, lijkt misschien wel op bidden, maar ze beschouwt het niet als een ‘vorm van een gebed’ zoals ze
die kent. Vroeger bad ze nog wel eens voor ‘mensen die niks hebben’, nu vraagt ze zich af hoe ze ooit
heeft kunnen hopen dat die mensen het daardoor beter zouden kunnen krijgen. Ze vindt het nog steeds
belangrijk om goed te doen voor anderen, maar dat ziet ze nu vooral praktisch: mensen in derde
wereldlanden leren hoe je kan telen of mensen in je omgeving steunen als die het moeilijk hebben,
naar hen toe te gaan, aan hen denken of hen ‘kracht en sterkte’ wensen. Dit heeft voor haar gevoel
‘niks met geloof te maken’, maar met ‘levensvisie’ en ‘iets goeds doen voor de ander’.
Het valt Masha op dat het ‘tegenstrijdig’ is dat ze katholiek geloof, met name ten opzichte
van haar vriend, verdedigt terwijl ze van zichzelf vindt dat ze niet (meer) gelooft.
‘Ik vind het heel tegenstrijdig van mezelf dat ik iets wil verdedigen waar ik eigenlijk niet meer
achtersta. Ik ben weg daar en ik ben het met zoveel dingen niet eens, dus echt gelovig ben ik
niet, nee’.
Deze ambivalente houding blijkt er ook uit dat ze allerlei zowel positieve als negatieve aspecten aan
katholiek geloof toekent. Enerzijds noemt ze, naast de reeds gememoreerde positieve ervaringen met
bijbelverhalen en haar misdienaarschap, positieve gevoelens over katholieke gebruiken. Het verbaast
haar dat mensen als haar vriend geen kennis hebben van katholieke geloofselementen (‘Pasen’, ‘een
abdij’). In het geval van haar vriend betreurt ze dit en is ze blij dat ze dergelijke kennis door haar
katholieke opvoeding wel heeft. Ook vindt ze het jammer dat allerlei katholieke gebruiken aan het
verdwijnen zijn.
‘Echt een hele hoop van die dingen zijn weg, Palmpasen, dat kent ook bijna niemand, het
advent-gebeuren ook niet. Ik vind het toch wel jammer. Ergens is dat misschien een stuk van
vroeger gewoon, een stuk terugdenken aan vroeger. [...] Dat een bepaalde taal verdwijnt, vind ik
ook jammer. Je denkt dat het heel jammer is als er bepaalde dingen uit het cultuurgoed
verdwijnen. [...] Het is een stuk traditie dat weggaat voor mijn gevoel. Bepaalde missen, net
zoals Kerstmis, dat zou ik missen omdat het heel bijzonder is, vind ik. Misschien niet om het
verhaal dat erbij hoort, maar als je ‘s nachts met kerstnacht op straat loopt en je loopt naar de
kerk toe, dat is een bepaalde traditie die toch iets met zich meebrengt waardoor iedereen ineens
zo kalm en zo rustig is. Op dat moment merk je ook de kracht, dan is de hele kerk vol en mensen
komen toch maar naar die kerk toe’.

131

Een vierde positieve ervaring met katholiek geloof die ze ter sprake brengt, is wat ze ‘de kracht van
de stilte’ noemt, de rustige sfeer die ze heeft ervaren in kerken, met name in de St. Pieter in Rome. In
een dergelijke ruimte wordt ze ‘meteen stil’. Ze heeft ook het gevoel dat ze er niet alleen is, er is ‘nog
iets meer’.
‘... een heerlijke plaats om gewoon rustig na te denken [...] een bepaalde rust straalt daarvan uit.
Ik denk dat dat ook het enige is wat ik ooit in de kerk gevonden heb, dat het gewoon heel prettig
en rustig is. [...] Als je [de St. Pieter] binnenkomt dan ben je meteen stil. Het is groot, het gevoel
van macht dat op je neerdaalt in die immense ruimte. Er is veel meer, dat kun je heel goed
merken. Als je ergens gewoon zit, dan merk je dat je in wezen niet alleen bent. Dat is niet het
enige dat er is, je bent niet de enige die daar is op dat moment, dat kun je heel goed merken. Er
is iets, ik noem het de kracht van de stilte, maar er is iets wat daar uit voortkomt. Je kunt voelen
dat er nog iets anders is als je alleen in een kerk zit en je zit bij een altaartje naar die kaarsjes te
kijken. Op een gegeven moment denk je: ik ben hier helemaal alleen maar er is iets meer, dat
kun je voelen. Misschien is dat de stilte die overweldigend is, maar ik heb zelf het idee dat er op
dat moment iets meer is’.
Het ritueel van het aansteken van een kaars voor iemand brengt ze in verband hiermee. Anderzijds
vertelt ze ook dat het geloof van de RK-kerk voor haar een gepasseerd station is. Ze noemt de
volgende bezwaren die voor haar zo zwaar wegen dat ze zich als ‘niet gelovig’ beschouwt:
Dat is op de eerste plaats de ‘verouderde’ regelgeving van de kerk die haar tegenstaat. Ze
noemt de volgende concrete punten: de discriminatie van de vrouw, het stimuleren van het krijgen
van veel kinderen, het veroordelen van echtscheiding, het verbod op seks voor het huwelijk, het
veroordelen van homoseksualiteit en het niet accepteren van andere geloven. Over dit laatste punt
zegt ze het volgende:
‘Heb uw naaste lief, daar heb ik in de kerk vrij weinig van gezien. Ik vind als je zo absoluut zegt
van “mijn geloof is het enige geloof en de rest is slecht”, het spijt me... [...] Een relatie met een
atheïst, zoals ik die heb, zou eigenlijk niet kunnen.[...] Het ware geloof, daar geloof ik niet in. Ik
geloof dat dat me nu het meest tegenstaat aan de kerk, aan eigenlijk alle kerkelijke vormen, of
dit nou in het christendom is of bij de joden of bij de islam, maakt niet uit, dat staat me gewoon
heel erg tegen. [...] Daar geloof ik namelijk niet in. Ik geloof wel dat ze goede dingen kunnen
doen, maar ik geloof niet dat dit het is. Ik denk dat ieder zijn eigen waarheid heeft. [...] Ik vind
dat je ook respect moet hebben voor mensen die iets anders geloven en dat zie je in de nieuwe
stromingen wel, maar in de oude stromingen helemaal niet’.
Op de tweede plaats zegt ze dat ze de rijkdom van de kerk ‘tegenstrijdig’ vindt omdat er
zoveel armoede in de wereld is.
‘Iets wat ik heel erg slecht vind, is de enorme rijkdom die de Kerk heeft, niet qua geld dan maar
qua schitterende kunst. Als je in het Vaticaan bent geweest dan weet je wat ik bedoel. Dat is
zo’n tegenstrijdigheid, daar kan ik heel slecht tegen. Het is prachtig dat het er is. Die mensen
hebben het waarschijnlijk uit liefde opgericht voor de instantie kerk, dat geloof ik allemaal. Ik
denk ook dat ze dat op die manier gedacht hebben, maar aan de andere kant: [...] die mensen
hebben al zo weinig. Zeker als ik kijk naar een stad als Rome waar de rijkdom in de kerken
gigantisch is. Dat vind ik best wel kwalijk’.
Het derde aspect waartegen ze bezwaar maakt, is het feit dat RK-geloof wordt opgelegd.
Masha wil als de meeste mensen van tegenwoordig zelf bepalen wat ze denkt en doet, maar ‘dat
strookt niet met de regels van de kerk’. Volgens haar heeft het ook geen zin om een geloof op te
leggen omdat het alleen ‘gemeend’ is als het uit iemand zelf komt. Ze noemt het ‘knap’ dat sommige
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gelovigen ertoe in staat zijn om zich toe te leggen op een geloof waar ze niet helemaal achter staan.
Zelf is ze niet tot een dergelijke ‘zelfdiscipline’ in staat.
‘Dus iets doen waar je helemaal niet achter staat, is volgens mij ook niet gemeend. Volgens de
wetgeving en de regelgeving van de kerk zou het dan OK zijn, terwijl je er helemaal niet
achterstaat. Dat heb ik dus wel gedaan, maar eigenlijk wil je dat helemaal niet, ik geloof niet dat
dat goed is. Nee, ik denk dat je het beste dan hetgeen kunt doen wat jij denkt dat goed is [...] Zij
kunnen iets wat ik absoluut niet kan: je kunnen toeleggen op die regels, daar helemaal naar
kunnen leven, proberen om je best te doen op die manier, dat vind ik echt heel erg knap. Want
dat kost natuurlijk ook een hoop zelfdiscipline, ook als je ouder wordt, daar heb ik veel respect
voor, absoluut. Ik heb mezelf die zelfdiscipline niet op kunnen leggen. [...] Die mensen staan
vaak ook niet achter bepaalde dingen en toch kunnen zij zich er helemaal aan geven’.
Haar eigen leefregels stroken in sommige opzichten met die van de kerk (bijvoorbeeld ‘goed doen
voor een ander’). Het grote verschil is echter dat zij zelf en als volwassene voor haar leefregels heeft
gekozen; ze zijn niet door een andere instantie opgelegd, daarom kan ze er ook achterstaan.
‘De kerk heeft wel regels, maar hele andere, in bepaalde stukken gaan ze wel weer gelijk op
natuurlijk. [...] Je moet het zelf ook willen denk ik. Daarom zou het ook beter zijn om pas op
latere leeftijd te hoeven kiezen voor wat je wilt geloven. Ik vind als je twaalf of elf jaar oud bent
dan kun je eigenlijk daar niet voor kiezen. Nu heb je meer gezien en je weet wat meer en het
interesseert je. [...] Behandel iemand anders zoals jezelf behandeld wilt worden. Je weet dat je
daar andere mensen verdriet mee doet. Er zijn mensen die zich dat heel erg aantrekken. In
zoverre zijn mijn regels gewoon net iets anders, iets vrijer denk ik wel. [...] Ik denk dat je dat
voor een deel zelf moet doen. Ik geloof niet dat er iemand is die zegt: “jij doet dit en jij doet
dat”. Als je dat toch niet wil doen, dan doe je het toch niet’.
Het vierde aspect waartegen ze bezwaar maakt is wat ze ‘het godsbeeld van de instantie kerk’
noemt. Ook zegt ze nadrukkelijk dat ze niet gelooft dat er ‘een God is’ in de zin van wat gelovigen
volgens haar geloven: ‘datgene wat boven iedereen staat, die iedereen geschapen heeft’. Het
voornaamste struikelblok bij het gebruik van het woord ‘God’ is dat ze niet meer gelooft dat God een
‘personage’ is. Voor haar gevoel is het beeld van God als persoon zoals ze dat kent van ‘allerlei mooie
prachtige mozaïeken’ ‘de personificatie van het instituut’, met alle opgelegde en achterhaalde regels van
dien. Ondanks de genoemde bezwaren tegen ‘God’, gebruikt ze dit woord wel soms als benaming voor
‘iets’ waarin ze gelooft. Ze denkt dat dit door haar opvoeding komt.
‘Ik weet voor mijzelf dat er iets anders is, maar of ik dat nou God moet noemen? Ik zie het
namelijk niet als een personage. Maar als kind wel dus. [...] Dat is een naampje wat ik ooit heb
meegekregen en dat is makkelijk, gewoon een naam eraan geven. Het is makkelijk om te
zeggen: dat ietsje, laat ik het maar God noemen. Het had voor mijn part ook anders kunnen
heten, maar voor mij is het makkelijker uit de traditie die ik heb meegekregen, noem het maar
God’.
Ze benadrukt dat ze het dan niet heeft over ‘de God zoals die wordt voorgesteld in de kerk’ maar over
‘iets’ waarin ze gelooft. Aan het ‘iets’ waarover ze spreekt, kent ze de volgende eigenschappen toe:
Op de eerste plaats: het zet haar aan om goed te doen en om volgens bepaalde normen en
waarden te leven. Op haar eigen houtje zou ze daartoe niet in staat zijn.
‘Die dingen die mij zeggen dat er toch bepaalde dingen zijn in het leven waar je je aan moet
houden, bepaalde normen en waarden. Dat heeft voor mij wel met God te maken: “wie goed
doet, goed ontmoet”, zoals ze dat zeggen. [...] Het is voor jezelf dat je zegt van: ik wil leven als
een goed mens. [...] Voor mij is dat de enige link die ik daartussen kan leggen. Ik vind dat iets je
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toch moet drijven om dingen te doen. En waarom ik dat doe, iets drijft me daartoe, voor een
gedeelte wel jezelf, maar niet alles. Waarom zou ik voor mezelf goed willen doen, waarom zou
ik dat in hemelsnaam willen, waarom zou ik dat doen? Als ik iets zie dan kan ik het ook links
van me laten liggen. [...] Waarom doe ik dat toch? Dat komt niet helemaal uit jezelf. [...] Goeie
dingen wensen, mensen proberen te helpen, bij te staan, dat is toch iets wat niet helemaal uit
jezelf komt’.
Ten tweede: het is ‘onverklaarbaar’ en het staat ‘boven ons’. Ze ervaart het in de reeds genoemde
‘plekken van macht’ zoals de St. Pieter en sommige andere kerken of plekken waar heiligdommen staan
of hebben gestaan. Aan de ene kant zou ze willen weten wat dit ‘iets’ is, maar anderzijds wil ze het
mysterie ook het mysterie laten.
Ten derde: het ‘iets’ biedt op mysterieuze wijze bescherming.
‘Dat iets is een beschermend iets, vind ik zelf persoonlijk. Er zijn soms dingen die gebeuren,
dan denk ik: dat had helemaal fout af moeten lopen en dan gebeurt het niet om onverklaarbare
wijze. Je kunt niet verklaren waarom het zo is, maar het gebeurt wel. Er is toch blijkbaar iets dat
daarvoor zorgt. Dat is heel raar’.
Ze noemt het voorbeeld van hoe ze ooit aan een ernstig ongeluk ontsnapt is, waarbij ze het gevoel had
dat ‘iets’ ervoor zorgde dat haar niets overkwam.
Tenslotte brengt het ‘iets’ ook in verband met een onstoffelijk bestaan na dit leven. Daarbij legt
ze er de nadruk op dat ze, in tegenstelling tot het ‘hemel en hel geloof’ van de RK-kerk (wat ze een
fantasie van schilders noemt), niet gelooft in een oordeel na de dood. Ze gelooft dat er iets onstoffelijks
van een overledene overblijft. Daarbij geeft ze voorbeelden van een huis en een kerkhof waarbij ze
gevoeld heeft dat er iets onstoffelijks van overledenen was.
Desgevraagd zegt ze dat muziek en liefdesrelaties niets met dat ‘iets’ te doen hebben.
Ontwikkelingslijn
Tijdens haar kindertijd neemt Masha de plaatjes in de kinderbijbel over (‘God’ als een ‘personage’); het
bidden van die tijd is magisch, gericht op het bewerkstelligen van heil. Als kind is Masha ingebed in de
geloofsgemeenschap van het dorp, ze houdt zich braaf aan de regels die door de kerk, haar ouders en de
dorpelingen gesteld zijn.
Tijdens haar middelbareschooltijd ontstaat er een gedeeltelijk bewuste en gedeeltelijk
onbewuste verwijdering van het katholieke geloof van haar kindertijd. De factor waarvan ze zich het
meest bewust is, is de veroordeling die ze van de kant van de kerk voelt als haar ouders gaan scheiden.
Verder realiseert ze zich dat de verbreding van haar gezichtsveld - door de verhuizing naar de stad en
het vak levensbeschouwing op school - een grote rol heeft gespeeld. Ze krijgt een afkeer van de ‘regels
van de kerk’ en begint nu een autonome levensoriëntatie te vormen rond haar eigen ‘leefregels’.
Tijdens haar studietijd is er niets meer over van het geloof van haar kindertijd, behalve
sporadische bezoeken aan kerken voor gelegenheidsvieringen of in haar eentje als ze nadenkt en geniet
van de rust en de sfeer. Ze staat nu zeer kritisch ten opzichte van het magische karakter van het gebed
van haar jeugd; nu zoekt ze haar heil in praktische zaken als goede wensen en handelingen.
Ze beseft dat haar huidige houding tegenover katholiek geloof tegenstrijdig is. Enerzijds heeft
het affectief-attitudinale plausibiliteit: positieve belevingen bij de bijbelverhalen ter voorbereidingen op
de eerste communie, haar misdienaarschap, katholieke gebruiken (met name de volle kerk met kerst en
de kracht, de rust, de macht die ze ervaart in kerken als de St. Pieter. Bovendien blijkt uit haar
verlangen om geloof ten opzichte van haar vriend te verdedigen dat het voor haar volitieve plausibiliteit
heeft. Anderzijds is katholiek geloof voor haar rationeel implausibel: denk aan haar fundamentele
kritiek op de verouderde regelgeving, het absolutisme, de rijkdom, het opgelegde geloof en het
godsbeeld van de kerk. Deze ambivalentie komt ook tot uiting in tegenstrijdigheid rond het gebruik van
het woord ‘God’. Enerzijds zegt ze dat ze het woord vermijdt omdat ze niet meer gelooft in een
letterlijke voorstelling van ‘God’ als een personage dat door de kerk wordt voorgesteld en staat voor
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haar regels. Anderzijds zegt ze dat ze het woord ‘God’ wel gebruikt vanwege de traditie die ze in haar
opvoeding heeft meegekregen. Enkele aspecten van het ‘iets meer’ waarin ze gelooft brengt ze in
verband met het woord ‘God’. Er is hier feitelijk sprake van een aanzet tot betekenistransformatie van
een letterlijke naar een niet-letterlijke betekenis (de genoemde macht die ze voelt neerdalen in kerken).
b. Tijdens het abdijweekend
Het gesprek over ‘De Diligendo Deo’
Masha praat een aantal keren over godsgeloof. In reactie op Charlotte en Marleen, die zich afvragen
of God een ‘persoon’ is, merkt ze op dat God eigenlijk nooit wordt afgebeeld in kerken, behalve bij
het beroemde schilderij van Michelangelo. Ze denkt dat mensen zich dit beeld al snel voor de geest
halen als ze aan God denken, terwijl de schilder voor Masha’s gevoel alleen een tafereel heeft
getekend als in een stripverhaal. Even later reageert ze weer op Marleen die zich afvraagt waar je na
je dood naartoe gaat als God ‘liefde’ is. Masha vertelt dat ze niet gelooft in de hemel of de hel maar
dat ze wel denkt dat je wordt ‘opgenomen’ in wat ze ‘het geheel, alles daarbuiten’ noemt. Het is ‘iets
dat wij niet weten’, ‘datgene wat er meer is’, ‘wat je niet kunt vertellen’. Dit associeert ze met ‘God
is liefde’: het ‘iets’ wat er is en waar we heen gaan ‘weerspiegelt zich in de mensen’, in ‘wat we met
elkaar allemaal hebben’.
Bij een andere passage blijkt dat Masha, net als bij het voorgesprek, geen religieuze betekenis geeft
aan menselijke liefdesrelaties. In het betoog van Bernard herkent ze wel het gegeven dat begeerte je
afhankelijk kan maken. Ze is het dan ook niet eens met Fred die ‘echte liefde’ met totale
afhankelijkheid van elkaar associeert. Volgens haar betekent liefdevolle overgave aan een ander dat
je niet afhankelijk bent van die ander. Als je, volgens haar, wel afhankelijk bent van die ander dan
ben je alleen nog maar op het liefhebben van die ander gericht en wil je ‘steeds meer’, wat volgens
haar niet ‘werkt’.
Weer iets verderop in het gesprek stelt Masha een tweetal vragen waarbij de koppeling van
menselijke liefdesrelaties aan ‘God’ weer terug komt in relatie tot het leven van de monniken.
Haar eerste vraag is wat ‘liefdevolle overgave aan een ander’ inhoudt in het leven van een
monnik: ‘is dat aan zijn medemensen die hier in de geloofsgemeenschap zitten ? Of is dat naar God
toe? Of is voor hen dat liefhebben dat ze alles samen doen’?
De tweede vraag is een reactie op Tanja’s opmerking dat ze ‘een warrig idee’ krijgt ‘van wat
God is’ bij wat Bernard van Clairvaux schrijft over je medemens ‘in God beminnen’.
‘Ja, wat Tanja net zegt: “je bemint de ander pas echt als je hem of haar in God bemint”, in
relatie tot die monniken, dat zie ik helemaal niet. Dat is heel warrig. Daar ben ik heel benieuwd
naar, wat hij daarover kan vertellen’.
Het gesprek met broeder Bernardus
Masha stelt een tweetal vragen die te maken hebben met autonomie. De eerste heeft betrekking op
regelgeving. Wie kiest de psalmen die gezongen worden? En vindt broeder Bernardus de regels van
de kerk niet ‘verouderd’? Broeder Bernardus reageert daarop door te laten zien dat de monniken in
vrijheid met regels omgaan. De psalmen worden, tot op zekere hoogte, zelf gekozen en met de
regelgeving van de kerk wordt ‘in dialoog’ omgegaan. Wat dit laatste betreft legt de monnik er de
nadruk op dat de regels van de kerk verband houden met een leefwijze waarbij je je niet aanpast aan
‘de wereld’, waar hij kennelijk steeds meer een voorstander van is geworden.
Masha’s tweede vraag heeft betrekking op de gebondenheid van de monniken aan de abdij.
Broeder Bernardus benadrukt dat de monniken hier zelf voor een contemplatief, aan een plek
gebonden leven gekozen hebben. Hij legt uit dat deze ‘stabiliteit’ te maken heeft met de keuze voor
gemeenschapsleven: ‘waar die gemeenschap gaat, daar gaat die monnik’. Masha geeft hierbij aan dat
ze zich kan voorstellen dat de vergrijzing van religieuze gemeenschappen in de toekomst voor
problemen zal gaan zorgen: ‘het lijkt me best wel moeilijk, als je in een keer naar een ander plaats
zou moeten’.
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Het evaluatiegesprek
Masha vertelt dat ze door het abdijweekend, met name door het gesprek met broeder Bernardus, meer
duidelijkheid heeft gekregen over haar verhouding tot katholiek geloof: ze wist al waarom ze in haar
jeugd afhaakte, nu weet ze ook wat haar aan deze geloofstraditie bindt:
‘... verduidelijking, ik kwam hierheen omdat ik wel iets met de kerk heb. Ik ben katholiek
opgevoed, maar ik ben op de een of andere manier toch weggegaan. Ik weet nu wel wat ik heb
met de kerk. Dat heeft broeder Bernardus gisteren heel mooi onder woorden gebracht, vond ik.
Dat stond me wel aan eigenlijk. En dat heeft er voor mij toe geleid dat ik in ieder geval weet wat
voor mij het gevoel is dat ik toch met de kerk heb overgehouden. Dus dat vond ik heel positief
eigenlijk. Ik begreep eigenlijk niet zo goed waarom ik weg ben gegaan. Omdat ik toch nog steeds
iets met die kerk heb. Maar nou weet ik ook waarom ik dat nog steeds heb. Waarom ik weg ben
gegaan, dat wist ik wel, eigenlijk. Gewoon omdat ik niet zo goed tegen de regels kan die de kerk
stelt. Maar er is natuurlijk veel meer aan de hand. [...] Met de kerk zelf heb ik niets. Maar wel met
het katholieke of tenminste, met het opgegroeid zijn met geloven in. Ik kan niks met de instantie
kerk, dat was denk ik de reden waarom ik ben weggegaan. Maar ik vond dat hij het gisteren heel
mooi omschreef. Wat ik heel mooi vond, was hoe hij het kwaad omschreef, gisteren. Dat vond ik
echt een hele mooie definitie: de afwezigheid van God. En ook de manier waarop hij God
beschreef. Niet als God zijnde, dat wat er helemaal niet is. Maar dat ieder mens een stukje van
God in zich draagt. Dat wij eigenlijk allemaal samen God zijn. Dat vond ik heel erg mooi. Hij gaf
dat gewoon heel mooi weer. Daar kon ik heel goed mee overweg. Dat heeft veel duidelijk
gemaakt’.
Ze zegt dat ze wat broeder Bernardus vertelde zelf wel eerder ‘gevoeld’ had, maar nooit had kunnen
verwoorden omdat ze niet wist hoe ze ‘het’ moest ‘zien’. Masha vertelt ook dat wat ze heeft ervaren
bij de inkleding en de preek van broeder Christian ook aan de verduidelijking heeft bijgedragen. Ze
noemt twee facetten: het feit dat de monniken zo ‘aardig’ waren om de groep studenten zowel bij de
inkleding als bij de hoogmis te betrekken en het feit dat ze heeft gezien waarom monniken tot een
dergelijke levenskeuze kunnen komen.
Ontwikkelingslijn
Bij het gesprek over De diligendo Deo komt haar houding tegenover christelijk godsgeloof verder in
beweging doordat ze, net als Tanja, struikelt over de zinsnede ‘in God beminnen’. Ze heeft dan al het
vermoeden dat de monniken dit ervaren in hun leefgemeenschap. Later zal de koppeling van ‘in God
beminnen’ aan het gemeenschapsleven van de monniken worden versterkt door de inkleding van
broeder Christian op zondagochtend.
Bij het gesprek met broeder Bernardus merkt ze dat geloofsvoorstellingen als ‘persoon’ en
‘hemel en hel’ die ze vanuit haar kindertijd alleen in letterlijke zin kent, blijkbaar ook anders opgevat
kunnen worden. Bij het evaluatiegesprek wordt duidelijk dat ze zoekt naar een manier om haar
positieve gevoel bij ‘het katholieke’ ook rationeel te legitimeren. Deze rationele plausibiliteit vindt ze in
het godsbeeld zoals ze dat heeft begrepen van broeder Bernardus: ieder mens draagt een stukje van
‘God’ in zich en we zijn allemaal samen ‘God’. 115 Anders gezegd: er is sprake van een aanzet tot een
betekenistransformatie van een letterlijk verstaan van ‘God’ als een ‘personage’ naar een niet-letterlijk
verstaan als ‘we zijn allemaal samen God’. Ze realiseert zich nu dat de woorden van broeder Bernardus
voor haar expliciet hebben gemaakt wat ze wel eerder heeft gevoeld, maar nooit heeft kunnen
verwoorden.
c. Een maand later
Ik ga hier niet in op de vraag of broeder Bernardus dit heeft bedoeld; het gaat me uitsluitend om hoe Masha
zijn woorden heeft opgevat.
115
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Algemene indrukken
Masha vertelt dat de meeste indrukken van het weekend op zaterdag en zondag al op hun ‘plaats’
waren ‘gevallen’. Na afloop van het weekend heeft ze er nog op teruggekeken, over nagedacht en
gepraat met mensen zowel van buiten als van binnen de groep. Ze vindt het jammer dat de indrukken
‘vervagen’, al blijven bepaalde zaken toch wel ‘hangen’.
Een van de redenen die Masha noemt waarom ze enthousiast is over het abdijweekend is dat
ze het plezierig vond om met anderen te praten over verschillen en overeenkomsten in opvattingen
over geloven, in dit geval katholiek geloof. Ze is met name erg te spreken over de uitwisseling van
opvattingen in de groep naar aanleiding van de uitleg van De diligendo Deo, al vond ze de tekst
zwaar, het onderwerp moeilijk en de verwerkingstijd niet lang genoeg.
Ook heeft de sfeer in de abdij haar erg aangesproken. Ze noemt met name de kamers, de
kloostergangen, het luiden van de klok, de kloostertuin en de kerk. De gebedsruimte vond ze
sfeerloos, vooral ook omdat er geen wijwater was, een symbool dat ze kennelijk vanuit haar jeugd
met de kerk associeert.
De overgang van haar drukke leven naar de rust van de abdij de eerste nacht te groot zodat de
stilte haar erg benauwde, maar na verloop van tijd vond ze de rust ‘heerlijk, zalig’.
Het leven van de monniken
Gaandeweg het weekend ging Masha zodanig wennen aan het regelmatige leven van de monniken dat
ze bij thuiskomst opnieuw moest wennen. Hoewel ze de monniken bewondert om hun levenswijze,
zou ze een dergelijke regelmaat niet in haar eigen leven kunnen inpassen.
Ze is er erg door getroffen dat ‘gemeenschap’ zo’n belangrijk onderdeel vormt van hun leven.
In eerste instantie kon ze het kloosterleven in Koningshoeven niet plaatsen binnen haar beeld van
katholiek geloof. Doordat ze nu een ander beeld heeft gekregen is er een verandering opgetreden in
hoe ze denkt over de bezieling van de monniken om voor dit leven te kiezen.
‘Omdat ze het eigenlijk continue hadden over dat ze het zo fijn hebben met elkaar. Dat is me
heel erg opgevallen. Dat is een beeld wat veranderd is, meer die samenlevingsvorm, dat ze
daar voor gekozen hebben. Ook omdat broeder Bernardus heel duidelijk zei ‘als we met zijn
allen weg moeten en we komen hier in een flat te zitten, dan hoeft het voor mij niet meer’. Dat
vond ik heel duidelijk eigenlijk. De gemeenschap en dan toch op een bepaalde manier wel
heel eenzaam, maar toch met elkaar. [...] Maar het was voor mij het idee voordat ik hier kwam
dat die mensen gewoon daarvoor gekozen hadden omdat ze het gewoon heel rustig aan wilden
doen. Dat hoor je toch wel, dan hebben ze de rest van hun leven gehad en dan duiken ze nog
het klooster in. Om rustig voort te leven. Maar dat was niet zo. Dat was voor mij echt vreemd.
[...] Daarom vond ik het ook wel heel maf: voor mij staat Koningshoeven eigenlijk heel ver
buiten katholiek zijn. Juist door de manier waarop ze tegen bepaalde dingen aankijken. Dat
past niet helemaal in mijn beeld. Het moet wel erin passen, maar dat past er niet helemaal in
omdat ik toch een bepaald beeld had. Het verandert wel, maar waar moet je het inpassen? Dat
vond ik heel moeilijk, toch wel. Waar plaats ik Koningshoeven nou in dat beeld’?
God als liefde in De diligendo Deo
De fragmenten uit De diligendo Deo noemt ze mooi en met veel charisma geschreven; ze zegt dat
Bernard van Clairvaux iemand moet zijn geweest met uitstraling. Ze vertelt dat ze na het weekend
nog in de tekst heeft ‘gebladerd’ en dat ze de verloofde van haar nicht een kopie heeft beloofd omdat
deze erin geïnteresseerd was in verband met hun huwelijksviering. De inzichten over liefde vond ze
mooi en duidelijk verwoord, maar ze waren ‘niet nieuw’ voor haar. Ze vond ze heel herkenbaar en
toepasbaar in het dagelijks leven vanuit de behoeftenpsychologie van Maslow.
‘Eigenlijk meer die praktische toepassing, bij mij past het meer in het beeld van Maslow
inderdaad. Nou, niet nieuw, maar wel gewoon mooi opgeschreven. Op een goede manier
opgeschreven, ook heel duidelijk opgeschreven. [...] De fasen in liefde die zo oplopen; die
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stappen komen ook een beetje terug in het dagelijks leven. Dat het steeds verder oploopt, het
gewoon liefhebben omdat je liefde terug wilt hebben, liefde geven zonder er iets voor terug te
verwachten. Ik denk dat het inderdaad in het dagelijks leven wel terugkomt. [...] Op de
hogeschool waar ik heb gezeten, word je doodgegooid met Maslow [...] dat herkende ik daar
heel erg in. Gewoon die treedjes, dat je steeds een stukje hogerop komt, dat je steeds iets
verder komt. Dat vond ik heel mooi. Omdat je eigenlijk zit met basisbehoeften en je wil toch
wel iets meer dan alleen basisbehoeften, maar dat kan pas als die basisbehoeften vervuld zijn,
dus je gaat naar een volgende stap toe. Dat zie ik daarin, dat je steeds een stap verder komt,
dat je steeds meer gerealiseerd bent. [...] In dit geval in de manier waarop je liefde hebt voor
jezelf, dat is nodig om liefde te kunnen geven, dat je liefde gaat geven om liefde terug te
kunnen krijgen. En dan uiteindelijk liefde kunnen geven zonder daar ook maar iets voor terug
te verwachten’.
Deze gedachtegang kon ze bij het eerste groepsgesprek nog niet in verband brengen met ‘God’, wat
haar in verwarring bracht. Bij het tweede groepsgesprek maakte broeder Bernardus voor haar gevoel
een koppeling tussen ‘God’ en ‘het goede’ door het kwaad te benoemen als ‘de afwezigheid van
God’. Deze koppeling maakt het voor haar duidelijker wat met de uitdrukking ‘in God beminnen’ in
De diligendo Deo bedoeld is. Wat de monniken betreft, begrijpt ze dat het hierbij gaat om hun
gemeenschapsleven. Bij de inkleding van broeder Christian werd haar dit verband tussen God
beminnen en de onderlinge gemeenschap, waarvoor de monniken bewust hebben gekozen, nog
duidelijker.
‘Het beminnen in die gemeenschap, de liefde die ze naar elkaar uitstralen, de vriendschap die
ze hebben en de dingen die ze samen doen. [...] Die persoonlijke relatie die ze hebben met
God. Dat het toch een weerspiegeling is van wat ze in elkaar zien: wat ze met elkaar hebben,
samen’.
Masha zegt dat ze het godsbeeld van de monniken - met name dat van broeder Bernardus verrassend, erg mooi en verduidelijkend vond. Ze kan zich er erg in vinden dat God eigenlijk overal
is en niet af te beelden valt; ze zoekt naar een manier om de persoonlijke relatie met God waarover
broeder Bernardus sprak, te kunnen plaatsen.
‘Niet als persoon, wel als iets waar hij een persoonlijke relatie mee heeft, maar niet als
persoon zelf. Dat is mij ook heel erg opgevallen. Wat je ziet, dat is een prachtig mooie
mozaïek, maar dat is het niet. Dat kan het ook niet zijn. [...] Ik dacht zelf dat ze God toch
zouden zien als dat plaatje misschien. Iets meer dan dat, wel een gedachtegang achter dat
plaatje. Maar het viel me heel erg op dat hij inderdaad zei: ‘dat is niet de man met de lange
baard. [...] Een persoon, maar dan in de vorm van iets waarmee ze een persoonlijke band
hebben. [...] God is overal, is een stukje van iedereen. Dat is ook de persoonlijke relatie. En ik
kan me er ook in vinden omdat je toch eigenlijk overal in bijna alle culturen een godsbeleving
ziet. Ik denk dat als je dat eraan ten grondslag legt, dat het dan inderdaad kan kloppen, dat het
overal voorkomt. Dus, dat vond ik een mooi beeld van God schetsen’.
Huidige houding tegenover christelijk geloof
Toen ze over dit godsbeeld ging nadenken, ontdekte ze gaandeweg haar op zoek zijn naar een eigen
invulling van godsgeloof. Deze heeft ze nu gevonden in de vorm van ‘geloven in het goede’. Masha
zegt dat ze het ‘heel fijn’ vindt dat ze dit nieuwe beeld van ‘hoe je geloof ook kunt zien’ een plaats
heeft kunnen geven. Ze noemt het ‘een invulling waar ik zelf wel mee kan leven’. Volgens haar oude
beeld kon ze ‘niks’ met geloven, volgens het nieuwe beeld wel. Dit nieuwe beeld van geloven is ook
een invulling die ze kan omschrijven, wat ze belangrijk vindt, omdat je anders volgens haar net zo
goed niet kan geloven.
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De onderscheidingen die ze al bij het evaluatiegesprek aanbracht, voert ze hier verder door.
De onaanvaardbare betekenissen van God, geloof en kerk waren eigenlijk altijd synoniem aan elkaar:
geloof betekende op gezag van de personificatie van de instantie kerk de geldende regels opvolgen.
Dit leidde ertoe dat ze zich als ongelovig ging beschouwen. Nu is ze tot een betekenisdifferentiatie
gekomen die inhoudt dat ‘God’, ‘geloof’ en ‘kerk’ ook los van elkaar gezien kunnen worden.
‘Ik heb een manier waarop ik het kan beschrijven. Het is voor mij wat duidelijker geworden.
Een andere invulling dan ‘kerk = geloof = God’. Dat is voor mij nu gewoon in stukken
gevallen. [...] Ik kan van mezelf wel een bepaalde manier zien waarop het veranderd is. Dat
‘kerk = geloof’ altijd één was, en dat ‘geloof = God’. Dat waren vroeger twee dingen, dat is
uiteindelijk naar een ding gegaan. En nu zijn het gewoon drie losse dingen voor mij. Dus daar
heb ik naderhand wel over na zitten denken van: waarom is dat nu anders dan? Ik denk dat dat
toch wel voor mij het verschil heeft gemaakt. Dat je die drie dingen toch apart in kunt vullen’.
Haar nieuwe geloof van ‘geloven in het goede’ heeft voor haar dan ook niets te maken met ‘de
instantie kerk’, ‘God’ (als persoon) en ‘al die regels’; het woord ‘God’ geeft ze nu de betekenis van
‘het goede in iedereen’. Ook zegt ze dat ze vindt dat je de ‘kerk’ niet nodig hebt om te geloven,
terwijl ze ‘geloof’ en ‘God’ nog wel kan verbinden in de eerder genoemde zin van ‘geloven in het
goede’.
Ze spreekt zichzelf veelvuldig tegen als het gaat om het gebruik van het woord ‘God’.
Enerzijds vermijdt ze het en zegt ze dat ze het niet nodig heeft:
‘Dat is ook niet veranderd: het woord God heb je niet nodig. Ik vind de invulling van het
woord belangrijker dan het woord zelf. Je kan het heel mooi benoemen: je kan het God
noemen, dat is makkelijk: mooie afkorting, drie letters. Het maakt mij niet uit hoe je het
noemt. Als je zegt het is het torengebouw hier tegenover, dan geloof ik je ook. Als die
invulling maar hetzelfde is, dan heb ik dat woord niet nodig. [...] Ik geloof wel in iets, maar
goed dat kan alles zijn, dus ik zal dat geen ‘God’ noemen. Maar dat geloof moet ergens
vandaan komen. Je gelooft wel iets maar niet in een woord wat dan ‘God’ genoemd wordt.
[...]Het woord zelf doet mij niet zoveel, nog steeds niet. Dat zal ook wel nooit zijn, denk ik.
Misschien omdat dan toch weer dat godsbeeld van de kerk terugkomt. [...] En dat is toch weer
dat negatieve, wat zich daarin weerspiegelt. Dat is niet zoals ik het zou willen zien’.
Anderzijds gebruikt ze het woord ‘God’ wel:
‘Het woord God is dan voor mij in te vullen als het goede in iedereen [...] Vanwege mijn
achtergrond, [noem ik het] gewoon God: makkelijk’.
Masha bemerkt deze ‘tegenstrijdigheid’ bij zichzelf. De betekenisgeving aan het woord ‘God’ staat
onder spanning omdat haar oude godsbeeld tegelijkertijd aanwezig is met de nieuwe invulling waarin
ze zich wel kan vinden. De betekenisgeving uit haar jeugd interfereert met de huidige:
‘Het is gewoon heel tegenstrijdig: je hebt aan de ene kant nog steeds dat beeld van die
persoon, en aan de andere kant een heel ander beeld van hoe je het invult. En bij het ene beeld
kun je je daar niks bij voorstellen en bij het andere beeld wel. [...] Wel als je God ziet als die
persoonlijke relatie. Maar niet als je zegt de persoon God, daar zie ik helemaal niks in, daar
kan ik helemaal niks mee. [...] Wel als je ziet dat: God is liefde is het goede, dan wel. [...] Als
je ziet dat, tenminste zoals ik dat dan zie: dat in ieder mens een stukje God is, dan draag je dat
uit naar elkaar. Naar allerlei mensen toe. En dan wordt het praktischer. Dat hele zweverige is
aan mij niet besteed, zo’n vage persoonlijke relatie, ergens in de hemel, nee, daar kan ik niks
mee’.
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Er is sprake van een dergelijke tegenstrijdigheid wat de katholieke kerk betreft. Ze zegt dat ze
vanuit haar achtergrond ‘wel iets met de kerk heeft’, maar dat ze haar geloven niet meer daarbinnen
plaatst. Enerzijds is ze zo afgeknapt op de rigide regelgeving van de kerk dat ze er voorgoed afscheid
van genomen heeft; anderzijds waardeert ze de katholieke kerk om haar rituelen en als drager van een
bepaald cultureel erfgoed.
Wat katholieke rituelen betreft, vertelt ze dat ze tijdens het weekend bewust heeft
deelgenomen aan de eucharistie. Ze benadrukt dat haar deelnemen aan de eucharistie niet gebeurt uit
gehoorzaamheid aan de kerk. Ook zegt ze dat ze meer waardering heeft voor iemand die er bewust
voor kiest om niet deel te nemen, dan voor iemand die ‘plichtsgetrouw’ deelneemt. Haar spreekt met
name het idee van delen aan, wat ze associeert met ‘God’.
‘Ik vind het overigens ook een van de mooiere riten van de kerk. Dat vind ik eigenlijk ook het
enige mooie aan de kerk: de riten die er zijn. Vind ik erg mooi. Dus. Dat is een reden waarom
ik daarvoor gekozen heb. [...] Het is toch dat stukje God, waar je dan bij hoort. Ja, ik weet niet
precies hoe je dat moet uitleggen [...] Op dat moment is het allemaal een, bij wijze van
spreken. Zoals ik al zei, het is een heel mooi ritueel vind ik. Blijft het’.
Het blijkt wel dat ze veel ontzag heeft voor dit kerkelijk sacrament als ze vol afschuw vertelt dat ze
vroeger meemaakte dat hosties werden bewaard in ‘tupperware-doosjes’ en dat ze na de mis vaak
werden opgegeten door de pastoor en de misdienaars. Voor haar gevoel werd het ritueel op die
manier van ‘het mysterie’ ontdaan.
Masha vindt het jammer dat ‘katholiek erfgoed’ aan het verdwijnen is. Ze noemt een aantal
symbolen en symboolhandelingen die haar erg aanspreken (‘het halen van het boek’ in de Kerstmis,
wierook, wijwater, het askruisje, palmtakjes en ex-voto’s). Ook noemt ze haar voorliefde voor
beelden: ze heeft een Maria-beeldje, is op zoek naar een ‘Heilig Hart beeld’, wat haar meer
aanspreekt dan een kruisbeeld omdat het liefde uitstraalt, net als de pieta van Michelangelo.
Bovendien noemt ze de Sint Pieter-kerk als een plek waar je de macht kunt ervaren die in
afbeeldingen van God niet overkomt. Voor haar gevoel sluit de macht die ze daar ervaart aan bij het
beeld van God als het goede van mensen samen.
‘Als je in de Sint Pieter komt, daar heb je die afbeeldingen niet en heb je wel het gevoel dat
daar veel meer is; dat daar iets is. Terwijl, als je naar zo’n afbeelding kijkt, als je God ziet als
die afbeelding, daar kan je niks mee. Misschien juist omdat heel veel mensen daar komen met
die intentie van: dit is een plek van het goede. [...] Het maakt niet uit wat ze geloven. Daar
word je stil van. Misschien dat dat het stuk God is wat weerspiegelt in iedereen: als je daar
binnenkomt. En je ziet daar ook geen afbeeldingen van God. [...] Misschien dat je daar God
of de Heilige Geest of de Drie-eenheid ziet [als] het licht [dat] daarboven [door] het raam
binnenkomt, bij de stoel van Petrus. Misschien dat daarom de Sint Pieter zo goed past in dat
beeld van dat God eigenlijk al die mensen samen is. Juist omdat daar al die mensen
samenkomen’.
Ze is er nieuwsgierig naar of ze zich na het weekend meer zal kunnen vinden in kerkelijk geloof,
bijvoorbeeld bij een strikt Nederlands Hervormde dienst. Dit verwacht ze echter niet; ten eerste
omdat ze niets in opgelegd geloof (zoals hel en verdoemenis) ziet en ten tweede omdat ze denkt dat
‘kerk’ voor haar ‘iets aparts’ is geworden dat zijzelf niet nodig heeft om te kunnen geloven.
Ontwikkelingslijn
Een maand later is Masha er erg verheugd over dat ze nu een invulling van geloof heeft gevonden die ze
kan verwoorden. Deze weg van een impliciet naar een expliciet geloof wijst er feitelijk op dat er zich
differentiaties hebben voltrokken wat betekenissen met betrekking tot godsgeloof betreft. Door het
weekend is ze onderscheidingen gaan aanbrengen in de positieve en negatieve betekenissen die ze
verleent aan de woorden ‘kerk’, ‘geloof’ en ‘God’. Ze onderscheidt betekenissen die voor haar rationeel
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implausibel zijn (de ‘instantie kerk’ met haar regels, haar opgelegd geloof en haar voorstelling van
‘God’ als een persoon) van betekenissen die voor haar affectief-attitunaal plausibel zijn (het cultureel
erfgoed van de kerk en geloven in ‘iets’ en ‘het goede’).
De eerder geconstateerde aanzet tot betekenistransformatie rond ‘God’ blijkt te zijn voortgezet.
Ze is er, net als bij het gesprek over De diligendo Deo, volop mee bezig om de betekenis ‘persoon’ een
plaats te geven. Het heeft haar kennelijk opgelucht dat broeder Bernardus met ‘persoon’ niet de
afbeelding bedoelt van de man met de lange baard dat ze kent uit haar kindertijd. Ze benadrukt dat hij
bedoelde het hebben van een ‘persoonlijke relatie’ met iets dat niet af te beelden valt. Deze
betekenistransformatie blijkt er ook als ze ‘God’ in verband brengt met betekenissen als ‘iets meer’,
‘macht die op je neerdaalt’, ‘sfeer’, ‘mysterie’, ‘niet af te beelden’.
Ze herhaalt dat ze de zinsnede ‘in God beminnen’ aanvankelijk niet kon plaatsen, ondanks het
feit dat ze de door Bernard beschreven gradaties in beminnen goed kon volgen vanuit Maslow. Nu legt
ze uit dat het met name de omschrijving was die broeder Bernardus gaf van het kwaad als de
‘afwezigheid van God’, die de zinsnede van ‘in God beminnen’ voor haar aannemelijk maakte als
‘streven naar het goede’: ze ontmythologiseert godsgeloof tot ethiek (‘het goede’).
Met deze betekenisdifferentiaties en betekenistransformaties zijn de ambivalenties echter nog
niet verdwenen. Ze blijft enerzijds zeggen dat ze het woord ‘God’ niet nodig heeft en het vermijdt
terwijl ze anderzijds zegt dat ze het gebruikt omdat ze het meegekregen heeft en het daarom makkelijk
vindt. De rationeel implausibele betekenissen met betrekking tot ‘God’ (‘persoon’, ‘regels’) en ‘kerk’
uit haar jeugd (‘persoon’, ‘plicht’, ‘verouderde regels’, ‘absolutisme’, ‘opgelegd geloof’) interfereren
nog steeds met de plausibele affectief-attitudinale betekenissen die ze o.a. tijdens het weekend heeft
opgedaan (‘iets meer’, ‘macht die op je neerdaalt’, ‘stilte’, ‘rust’, ‘sfeer’, ‘riten’, ‘delen’, ‘mysterie’,
‘niet af te beelden’).
d. Een jaar later
Masha’s bijdrage aan het groepsgesprek
Een jaar later, bij het groepsgesprek in de abdij van Tegelen, komt Masha terug op wat ze bij het
nagesprek verteld heeft. Zo betreurt ze het nog steeds dat ze wat geloof betreft niets met haar vriend
kan delen. De betekenisdifferentiatie die ze heeft aangebracht, blijkt te hebben doorgewerkt. Met
het woord ‘geloof’ kan ze goed uit de voeten; de woorden ‘God’ en ‘kerk’ hebben nog steeds twee
kanten:
‘Ik heb voor mijzelf een hele duidelijke scheidslijn tussen de kerk, geloof en God. Ik denk dat
dat allemaal los van elkaar staat. En dat was voorheen voor mij niet zo duidelijk. [...] Kerk zie
ik als een middelpunt in de gemeenschap, kan het zijn. Maar dat komt ook erg door mijn
opvoeding. Geloof is iets van jezelf. Ik denk dat geloof en liefde wel sterk met elkaar
verweven zijn. En God, je zou God als liefde kunnen zien. [...] Geloof is voor mij dat je die
dingen doet waarvan je denkt dat ze goed zijn. Dat je probeert aan zulke leefregels te houden,
zodat je respect hebt voor andere mensen. Maar ook voor jezelf. [...] Het concilie, paus,
dekens, dat soort toestanden. Ja dat doet mij helemaal niks. En waar ze nou weer mee komen,
met regels, dan denk ik van, dat is helemaal niet meer van deze tijd. [...] Het is dan toch ook
een typisch middeleeuwse godsdienst met middeleeuwse regels, denk ik. [...] Het bestuur van
de kerk, dat vind ik heel erg, dat heeft voor mij gewoon afgedaan. Terwijl de kerk bij ons, dat
was nog wel een leefgemeenschap. In een klein dorp heb je dat nog, maar in de stad heb je dat
niet en daar heeft de kerk ook absoluut geen betekenis’.
e. Ontwikkelingslijn vanaf het begin
Tijdens haar kindertijd had christelijk geloof voor Masha grote plausibiliteit op alle vlakken. Tijdens
haar adolescentie verliest het sterk aan rationele en affectief-attitudinale plausibiliteit (moeite met
letterlijke geloof en de regels van de kerk). Ook de volitieve plausibiliteit loopt sterk terug (ze is niet
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meer bijzonder in geloof geïnteresseerd). In de jonge volwassenheid wordt haar interesse in godsdienst
weer sterker, vooral omdat ze graag voor zichzelf haar verhouding tot christelijk geloof wil bepalen.
De plausibiliteit van christelijk godsgeloof is voor Masha dan ook door het weekend verder
toegenomen doordat ze differentiaties heeft kunnen aanbrengen tussen betekenissen die ze waardeert
(‘het goede’, ‘iets’, ‘een macht die neerdaalt’) en betekenissen die ze afwijst (God als een persoon,
gekoppeld aan de regels van de kerk).
Vòòr het abdijweekend was er al sprake van een toename in de rationele plausibiliteit van
godsgeloof, met name door een transformatie van een letterlijk naar een niet-letterlijk verstaan van
‘God’ als een ethische imperatief en ‘een macht die neerdaalt’. Deze betekenistransformatie zet als
gevolg van het weekend verder door omdat ze bij broeder Bernardus een godsbeeld gevonden heeft dat
ze kan plaatsen binnen haar eigen denkkader (‘we zijn allemaal samen God’). Een jaar later komt ze
terug op de differentiaties met betrekking tot betekenissen met betrekking tot godsgeloof. Bij de
woorden ‘God’ en ‘kerk’ maakt ze een duidelijk onderscheid tussen betekenissen waarmee ze niet en
wel uit de voeten kan. Wat ‘God’ betreft, lijkt er nu geen sprake meer te zijn van interferentie van
letterlijk geloof. Bij ‘Kerk’ ziet ze een duidelijke scheiding tussen betekenissen als ‘leefgemeenschap’
en ‘middeleeuwse regels’. Het woord ‘geloof’ is voor haar kennelijk onbesmet: ze ziet het als het leven
volgens eigen leefregels als respect hebben voor anderen en goed doen.
Voor en tijdens het weekend was er sprake van een tegenstrijdigheid rond godsgeloof die is
getypeerd als een botsing van affectief-attitudinale en volitieve plausibiliteit enerzijds en rationele
implausibiliteit anderzijds. Bij het gesprek van een maand na het weekend is er nog sprake van
tegenstrijdigheid rond het gebruik van het woord ‘God’. Een jaar later lijkt ze deze innerlijke spanning
te hebben verzoend door het woord ‘God’ te koppelen aan ‘Liefde’.

142

143
2.9 Conclusies
De onderzoeksvraag van de pilot study werd als volgt geformuleerd:
In hoeverre is er bij de deelnemers sprake van verandering met betrekking tot de toekenning
van plausibiliteit aan woorden die centraal staan in christelijk geloof, met name ‘God’,
uitgaande van verschuivingen in de betekenissen die de acht deelnemers voor, tijdens en na
het abdijweekend aan deze woorden verlenen?
De vraag is nu in de portretten per individuele respondent beantwoord. De bedoeling van deze
paragraaf is om de individuele antwoorden met elkaar te verbinden in de vorm van een indeling naar de
mate dat het toekennen van plausibiliteit aan christelijke betekenaars door de respondent is
toegenomen. Zo ontstaat een ‘boven-individueel’ beeld. Bij alle respondenten is er door het
abdijweekend verandering opgetreden, met name in de verlening van betekenissen aan de betekenaar
‘God’.
Toename vanuit binnenperspectief
Bij Iris en Masha is er sprake van toename van de plausibiliteit van christelijk godsgeloof zodanig dat
ze elementen ervan integreren in hun eigen bestaansoriëntatie.
• Iris heeft met de betekenis ‘liefdes- en scheppingskracht’ een godsvoorstelling ontdekt die ze kan
begrijpen en aannemen, wat gepaard gaat met positieve gevoelens en een waarderende houding.
Ook is ze door het weekend nieuwsgieriger geworden naar geloof en gelovigen.
• Bij Masha is de plausibiliteit van christelijk godsgeloof verder toegenomen. Dit is op de eerste
plaats gebeurd door de differentiaties die ze heeft kunnen aanbrengen tussen betekenissen die ze
waardeert en afwijst. Op de tweede plaats is dat gebeurd doordat ze bij broeder Bernardus een
godsbeeld gevonden heeft dat ze kan plaatsen binnen haar eigen denkkader (‘we zijn allemaal
samen God’).
Bij de zes andere deelnemers is dit niet het geval. Bij de betekenissen van ‘God’ blijken
letterlijke invullingen steeds zodanig te interfereren dat aanzetten tot betekenistransformatie uiteindelijk
teniet worden gedaan.
Toename vanuit buitenperspectief
Bij Fred, Bas en Tanja is er wel sprake van toename van plausibiliteit voor zover het om het geloof van
anderen gaat (buitenperspectief). Ze kunnen er nu begrip voor opbrengen wat anderen bezielt om te
geloven.
• Fred heeft door het weekend weliswaar meer begrip heeft gekregen voor het godsgeloof van
anderen, maar voor hemzelf is godsgeloof er noch in rationele, noch in volitieve zin plausibeler op
geworden.
• Ook Bas is meer gaan begrijpen van het godsgeloof van anderen. Wat zijn eigen levensoriëntatie
betreft, houdt hij het op een seculiere filosofische levensbeschouwing.
• Tanja heeft in broeder Bernardus een gelovige ontmoet die ze begrijpt (in tegenstelling tot andere
gelovigen). Het is haar vooral duidelijk geworden wat de monniken verstaan onder ‘God beminnen’
(leven in gemeenschap). Zelf ziet ze nog steeds meer heil in haar Zen-geloof.
Afname
Bij Marleen, Charlotte en Joris is er sprake van afname van plausibiliteit van christelijk godsgeloof,
meer bepaald de plek van het woord ‘God’ in hun levensoriëntatie. Marleen en Joris schrappen het
woord ‘God’, Charlotte weet nu zeker dat ze niet in ‘God’ gelooft.
• Bij Marleen blijkt de letterlijke geloofsvorm van haar jeugd zodanig te interfereren dat het woord
‘God’ na het weekend alle plausibiliteit heeft verloren.
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Ook Charlotte blijkt godsgeloof alleen op een letterlijke manier te kunnen plaatsen. Door het
weekend, met name door de bespreking van De diligendo Deo, is ze ervan overtuigd geraakt dat
ze beslist ongodsdienstig is.
Voor Joris geldt eveneens dat een letterlijk godsbeeld (‘handelende derde persoon enkelvoud’)
interfereert. Het beeld van God als liefde bij Bernard van Clairvaux roept bij hem zoveel verzet
op dat hij het woord ‘God’ liever vermijdt.

Indeling van de respondenten
De acht respondenten kunnen qua toe- en afname van de plausibiliteit van christelijk godsgeloof als
volgt worden ingedeeld:
Toename
Iris

buitenperspectief
Fred

afname
Marleen

Masha

Bas
Tanja

Charlotte
Joris

Nog onbegrijpelijke dubbelzinnigheden en hevige emoties
Bij alle acht respondenten zijn dubbelzinnigheden en emoties aangetroffen die nog geen verklaring
hebben gevonden.
• Marleen geeft al vanaf het begin aan dat ze godsdienst afwijst en het toch een fascinerend
verschijnsel vindt. Tijdens het weekend raakt ze in de war als haar letterlijke geloofsvorm botst met
niet-letterlijke manieren om in ‘God’ te geloven van Bernard en de monniken. Een jaar later blijkt
haar nieuwsgierigheid naar christelijk geloof nog steeds heel sterk te zijn.
• Fred waardeert culturele aspecten van christelijk geloof, terwijl hij fanatisme, intolerantie,
absolutisme e.d. afwijst. Tijdens het weekend blijkt er tegelijkertijd sprake te zijn van sterk
waarderen (de gemeenschap van de monniken) en sterk afkeuren (het sociale mechanisme).
• Iris blijft ambivalent wat haar levensbeschouwelijke identificatie betreft. Ze staat wantrouwig
tegenover haar nieuwe geloof: het gaat haar nu bijzonder goed, maar wat gebeurt er later? Ze zou
onder alle omstandigheden willen geloven, maar haar kritische instelling fluit haar vaak ook weer
terug.
• Bij Bas speelt iets soortgelijks. Hij zou, net als Tanja, het ‘metafysische’ willen omarmen, maar
zijn kritische geest vertrouwt het niet. Ook vindt hij het woord ‘God’ mooi, maar hij is er ook
allergisch voor omdat hij het met ‘het metafysische’ associeert.
• Bij Tanja is er verwarring over het gebruik van ‘God’ in De diligendo Deo. Het ene moment zegt ze
dat het woord haar onverschillig laat (ze heeft ‘geen behoefte aan God’, ze is niet ‘op zoek naar
God’, ze is niet geïnteresseerd in de vraag of God bestaat). Het andere moment distantieert ze er
zich nadrukkelijk van dat ‘God’ in verband wordt gebracht met ‘liefde’, terwijl ze ook voeling
blijkt te hebben met een niet-letterlijke betekenis van ‘God’: een personificatie van genade of
onvoorwaardelijke liefde.
• Charlotte wijst christelijk godsgeloof na het weekend nadrukkelijk af, terwijl ze er ook gefrustreerd
over is dat niemand haar heeft kunnen uitleggen wat godsgeloof inhoudt (ze vermoedt dat ‘God’
een metafoor is voor ‘iets mystieks’).
• Joris had als kind al een ambivalente verhouding tot bidden: hij bad voor steun, maar geloofde
tegelijkertijd niet dat er iemand was die hem kon horen, wat leidde tot schaamte. In Taizé werd hij
enerzijds diep geraakt door de onderlinge verbondenheid van mensen, terwijl hij zich ook
distantieerde van teksten over het kruis e.d. Tijdens het voorgesprek doet hij nog moeite om het
woord ‘God’ in zijn levensfilosofie in te passen, maar na het weekend is zijn weerzin ertegen groot,
met name door de wijze waarop Bernard over God spreekt.
• Masha bemerkt vòòr het weekend een tegenstrijdigheid bij zichzelf: ze betreurt het dat haar vriend
ongelovig is, terwijl ze dat toch zelf eigenlijk ook is. De ambivalentie wordt door het weekend
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verhelderd en opgelost doordat ze differentiaties aanbrengt in wat haar wel en niet aanspreekt. Wat
gebruik van het woord ‘God’ betreft (wel of niet) spreekt ze zich tijdens het nagesprek een aantal
keren tegen.
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3. Interpretatie van de portretten
In de inleiding werd ‘plausibiliteitsverlies van christelijk geloof’ genoemd als de voornaamste oorzaak
van de voortschrijdende subjectieve secularisatie van hedendaagse jongeren. Het bedoelde pastorale
effect van het abdijweekend rond de mystieke tekst was om het toekennen van plausibiliteit aan
christelijk geloof door de acht deelnemende studenten te vergroten. In het vorige hoofdstuk werden de
portretten belicht vanuit verschillende aspecten van plausibiliteit: rationeel, affectief-attitudinaal en
volitief. Daarbij ging het erom hoe de deelnemers zich verhouden tot christelijke geloofselementen,
met name ‘God’. Het is gebleken dat de Auseinandersetzung met elementen van christelijk geloof
tijdens het abdijweekend bij sommige deelnemers heeft geleid tot toename aan plausibiliteitstoekenning
en bij anderen tot afname daarvan.
Vervolgonderzoek
Zoals al in de inleiding werd aangegeven, is er niet voor gekozen om de pilot study te vervolgen met
herhalingen van deze onderzoeksprocedure bij andere groepen ongodsdienstige studenten. In plaats van
een dergelijk empirisch effectonderzoek, is ervoor gekozen om het vergaarde onderzoeksmateriaal nog
diepgaander te bestuderen en wel gericht op de aangetroffen dubbelzinnigheden. Deze
dubbelzinnigheden blijken, nader beschouwd, betrekking te hebben op de aanwezigheid van zowel
positieve als negatieve waardering van betekenissen met betrekking tot christelijk geloof.
Het was te verwachten dat sommige betekenissen door de deelnemers aan het abdijweekend
positief gewaardeerd zouden worden voor zover ze plausibel werden geacht - in cognitieve, affectiefattitudinale en volitieve zin - en dat andere zouden worden afgewezen voor zover ze implausibel
werden geacht. Dit te verwachten verschijnsel noem ik hieronder ‘differentiatie’. Daarnaast zagen we
iets onverwachts gebeuren: sommige christelijke betekenaars (bijvoorbeeld ‘God’) kregen betekenissen
die wijzen op een blijvende gelijktijdigheid van zowel positieve als negatieve waardering. Dit
verschijnsel noem ik hieronder ‘ambivalentie’. Hieronder leg ik uit wat de overeenkomst is tussen beide
verschijnselen en wat het verschil.
Zoals reeds in de inleiding werd gesteld, kan het interesse van deze subjectief-geseculariseerde
jonge mensen in Auseinandersetzung met (elementen van) christelijk geloof worden verstaan als een
verlangen om geloofselementen van verschillende tradities (christelijk geloof, boeddhisme, islam, New
Age) te exploreren. Het doel van een dergelijke ‘zinzoektocht’ is om een differentiatie aan te brengen in
wat men wel en niet wil opnemen in de eigen levensvisie. Geloofselementen die negatief gewaardeerd
worden, worden afgestoten; elementen die positief worden gewaardeerd, worden geïntegreerd in het
eigen zingevingssysteem. Duidelijke voorbeelden van een dergelijk samengesteld zingevingssysteem
zien we bij Tanja (Zen, Taoïsme, Reggae e.d.) en Marleen (reïncarnatiegeloof, paranormale
verschijnselen, sommige elementen van christelijk geloof). Specifiek gelet op christelijk geloof zien we
bij allen differentiaties optreden in welke elementen overboord gaan of blijven en welke de moeite
waard blijken om verder te onderzoeken of zelfs op te nemen in de eigen levensvisie. Het duidelijkst
zien we dit gebeuren bij Masha: betekenissen van ‘geloof’ in de zin van regels van de ‘kerk’ als
instituut, met ‘God’ als ‘personificatie’ daarvan gaan definitief overboord, terwijl betekenissen van
‘geloof’ als leven in liefde, ‘kerk’ als geloofsgemeenschap en ‘God’ als ‘het goede’, een vaste plaats
krijgen in haar zingevingssysteem.
Het verschijnsel van ambivalentie vertoont een overeenkomst met het verschijnsel van
differentiatie, maar het valt er niet mee samen. De overeenkomst is dat het bij beide verschijnselen gaat
om een gelijktijdigheid van positieve en negatieve waardering. Het verschil is dat er bij differentiatie
geen sprake is van dynamiek: als de positieve waarderingen eenmaal zijn onderscheiden van de
negatieve, treedt er een toestand van innerlijke rust op (cf. Masha). De positief gewaardeerde
betekenissen worden opgenomen in de eigen levensvisie; de negatief gewaardeerde betekenissen
worden afgestoten. Dit is niet het geval bij het verschijnsel van de aangetroffen tegenstrijdige
betekenissen. Het blijft de vraag of een betekenaar (bijvoorbeeld ‘God’) al dan niet een plaats behoudt
of krijgt binnen de eigen levensvisie. De gelijktijdige positieve en negatieve waardering blijft bestaan,
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waardoor er sprake is van spanning. In sommige gevallen moet op sommige momenten zelfs worden
gesproken van een innerlijk conflict. Van het hevigste conflict getuigt Marleen bij het evaluatiegesprek:
ze is verward omdat ze enerzijds afstand heeft genomen van de ‘God’ van christelijk geloof en zich
tegelijkertijd aangesproken voelt door wat Bernard van Clairvaux en broeder Bernardus over ‘God’
beweren116. Dergelijke spanningen nopen ertoe om de plaats van elementen van christelijk geloof
binnen het eigen zingevingssysteem opnieuw te formuleren. Tieleman baseert zich op een hypothese
van Ganzevoort als hij zegt dat met name crisissituaties nopen tot een herinterpretatie van het eigen
levensverhaal waarbij ‘zingeving’ een ‘sleutelrol’ vervult. Het levensverhaal, zoals dat tot dan toe
werd geformuleerd, voldoet niet meer (volledig) om zin te geven aan het bestaan en wordt aangepast
tot een levensverhaal dat wel zin geeft 117. Het zou te ver gaan om de innerlijke spanningen rond de
waardering van christelijk geloof, die bij de respondenten aan het licht komen, ‘crises’ te noemen. De
overeenkomst is wel dat ook de deelnemers aan dit abdijweekend bij de gesprekken steeds weer
ermee bezig zijn, om met een Engelse uitdrukking te spreken, to make sense of it all, om hun
ervaringen rond christelijk geloof te kunnen plaatsen binnen hun levensvisie. Bij het
vervolgonderzoek worden nu juist de aangetroffen tegenstrijdige betekenissen en emoties bestudeerd.
Fundamentaaltheologische of godsdienstfilosofische onderscheidingen tussen ‘christelijk
geloof’ en ‘ongeloof’ voldoen niet om dergelijke tegenstrijdigheden te verstaan 118. Zoals al in de
inleiding gezegd, worden de tegenstrijdigheden hier bestudeerd vanuit een existentiële invalshoek.
Door zo naar de tegenstrijdigheden te kijken, blijkt dat geloof en ongeloof, ook wat christelijk geloof
betreft, hier aanwezig zijn binnen één en dezelfde persoon. Er kan zowel bij zogenaamde ‘gelovigen’
als bij zogenaamde ‘ongelovigen’ sprake zijn van ingewikkelde verhoudingen met christelijk geloof.
Wat bijvoorbeeld te denken van ‘gelovigen’ die de christelijke geloofsleer schijnbaar onderschrijven,
zelfs christelijke geloofspraktijken bezigen (bidden, deelnemen aan de liturgie, leven volgens
christelijke waarden e.d.), maar feitelijk vooral gemotiveerd worden door gewoonte? Men is
bijvoorbeeld opgegroeid in een christelijke omgeving en doet wat iedereen doet. Of men heeft
misschien wel fundamentele geloofstwijfels die men liever verborgen houdt 119. Of men is feitelijk
helemaal niet met christelijk geloof bezig en lapt de leer en centrale christelijke waarden heimelijk
aan de laars. En wat bijvoorbeeld te denken van iemand die zich ‘atheïst’ noemt en een voorbeeldig
leven leidt rond – voor christenen centrale - waarden als gastvrijheid, rechtvaardigheid en
barmhartigheid? Ook doet zich de paradoxale situatie voor dat sommige ‘ongelovigen’ treuren over
het verloren gegane geloof van hun jeugd of zich aangetrokken voelen tot elementen van de
christelijke geloofstraditie (bijvoorbeeld symbolen en rituelen) 120. Wie is er meer of minder ‘gelovig’
Ik volsta hier met dit ene voorbeeld ter illustratie. In het vervolg zullen bij alle deelnemers dergelijke innerlijke
conflicten worden aangetoond en geïnterpreteerd.
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Tieleman (1995), 165-166.
118
. Cf. Reid (1971, 13-22) die ongelovigen over drie categorieën spreidt. De ‘praktisch ongelovige’ leidt een
oppervlakkig leven zonder enige reflectie, geloof speelt er domweg geen rol in. De ‘verlangende gelovige’ zou
wel willen geloven, maar het lukt hem niet. De ‘onvoorwaardelijk ongelovige’ maakt een bewuste keuze voor een
waardensysteem waarin niet God, maar autonomie en wetenschap centraal staan. Deze laatste groep
ongelovigen beschrijft hij vanuit de formele categorieën atheïsme en agnosticisme: de atheïst ontkent het
bestaan van God, de agnosticus is ervan overtuigd dat kennis over het al dan niet bestaan van God buiten ons
kennisbereik valt. Marty (1964,104-150) biedt een gedifferentieerde typologie van ongeloof. Naast de reeds
genoemde vormen van atheïsme en agnosticisme onderscheidt hij pantheïsme (de hele werkelijkheid als
goddelijk beschouwen), anomie/accidie (leefwijzen die positieve waarden niet serieus nemen), nihilisme (een
bereflecteerde keuze voor een levensvisie die uitgaat van de fundamentele zinloosheid van het bestaan) en een
wetenschappelijke levensbeschouwing. Verder bespreekt hij een aantal religieuze vormen van ongeloof zoals
syncretisme.
119
Vele gelovigen houden hun twijfel verborgen. De theologe Ranke-Heinemann wijst erop dat de kerk mensen
oproept tot geloven en niet tot twijfelen: ‘In een godsdienst die de gelovige zalig prijst, en nooit de twijfelaarster,
blijven mensen die vragen stellen ongezegend en maken mensen die vragen stellen zich verdacht bij menige
gelovige’ (1993, 9). Volgens de theoloog Anneser geldt voor elke christen dat deze tot op het moment van zijn
dood ongeloof bij zichzelf zal aantreffen. Hij vindt het gezonder voor geloofsontwikkeling dat men er zich als
gelovige rekenschap van geeft dat geloof geen bezit is en steeds weer aanvechtingen kent, dan dat men
tendensen tot ongeloof wegstopt (1971, 96).
120
De filosoof Verhoeven beschrijft het verschijnsel dat sommige atheïsten het verlies van hun godsdienstige
zekerheden betreuren als een verloren gegaan bezit (1998, 68). De godsdienstpsycholoog Vergote stelt dat het
116
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in christelijke zin: de ‘gelovige op papier’, die feitelijk niet met christelijk geloof bezig is of de
‘ongelovige’ die oprecht geïnteresseerd is in sommige christelijke geloofselementen en naar een weg
zoekt om deze een plaats te geven binnen het eigen zingevingssysteem?
Om dergelijke ingewikkelde verhoudingen met christelijk geloof te kunnen ontrafelen, wordt
hieronder een interpretatiekader ontwikkeld dat verschillen qua zingeving zichtbaar maakt. In de
inleiding werd al verwezen naar de theorie van Fowler. Deze beschrijft niet alleen geloof (‘faith’) in
termen van zingeving, hij laat ook zien hoe geloof, in deze existentiële betekenis, zich ontwikkelt. In
zijn Faith Development Theory (FDT) onderscheidt hij stadia die kunnen worden beschouwd als een
beschrijving van gradaties in geloofsontwikkeling. In de eerste subparagraaf van dit hoofdstuk wordt
FDT kort uiteen gezet en toegepast op de portretten. Het zal blijken dat FDT slechts gedeeltelijk
voldoet aan de eisen van een interpretatiekader dat nodig is om de vraagstelling te beantwoorden. Deze
constatering leidt tot een zoektocht naar een interpretatiekader dat daartoe wel geschikt is. Dit
interpretatiekader wordt opgebouwd door een voortdurende heen- en weer gaande beweging tussen
het lezen van de portretten en het raadplegen van relevante psychologische, sociologische en
theologische vakliteratuur. FDT wordt bij deze zoektocht gebruikt als ‘generatieve theorie’, dit wil
zeggen dat de elementen die geschikt zijn worden behouden en dat de elementen die niet geschikt zijn,
na literatuurstudie, worden vervangen door elementen uit andere theorieën.
In de eerste paragraaf wordt de zoektocht naar het interpretatiekader systematisch uiteengezet.
Dit interpretatiekader wordt in de tweede paragraaf gepresenteerd. In de derde paragraaf wordt het
gevormde interpretatiekader toegepast op de portretten, wat in de vierde paragraaf leidt tot conclusies
met het oog op de vraagstelling:
Hoe kunnen de tegenstrijdige betekenissen die de ongodsdienstige studenten verlenen aan
christelijke betekenaars als ‘God’, en de daarmee gepaard gaande hevige emoties, worden
verstaan in termen van de geloofsontwikkeling die ze hebben doorgemaakt voor, tijdens en na
deelname aan het abdijweekend?
3.1 Op zoek naar een geschikt interpretatiekader
Het is niet het doel van deze studie om een substantiële bijdrage te leveren aan de theorievorming
over geloofsontwikkeling in het algemeen. De weergave van de theorievorming op dit vlak is
instrumenteel van aard. Om de tegenstrijdige betekenisverleningen aan christelijke betekenaars te
kunnen verstaan in existentiële zin, is een benadering nodig die erin slaagt om geloofsontwikkeling
zichtbaar te maken in samenhang met religieuze ambivalentie. In deze paragraaf worden een aantal
theorieën over geloofsontwikkeling en religieuze ambivalentie tegen het licht gehouden.
3.1.1 Fowler: Faith Development Theory
Een mens maakt velerlei ontwikkelingen door, niet alleen fysieke, maar ook psychische. Allerlei
ontwikkelingspsychologen hebben zich toegelegd op aspecten van psychische ontwikkeling. Zo heeft
Erikson zich bezig gehouden met existentiële processen die een mens doorloopt bij de
volwassenwording; Piaget heeft zich toegelegd op cognitieve ontwikkeling, Kohlberg op morele
ontwikkeling, Vygotsky op het verband tussen ontwikkeling en leren etc. Hier gaat het nu om een
zeer specifieke ontwikkeling, namelijk om ontwikkeling op het vlak van geloof.
De meest gangbare theorie over geloofsontwikkeling is nog steeds de ‘FDT’ (Faith
Development Theory) van Fowler. Hij vat faith, zoals gezien, op de algemeen-menselijke zoektocht
naar ‘coherentie en zin binnen de krachtenvelden die ons leven bepalen en de manieren waarop
mensen zin geven aan hun leven in relatie tot datgene wat het samenhang, waarde en kracht geeft’. 121
De bron van samenhang, waarde en kracht kan ‘God’ zijn of een bepaalde religieuze traditie, maar
het kan evenzeer gaan om het geloof in een rechtvaardige samenleving, een schoon milieu, een
ongeloof van de ongelovige bedreigd kan worden ‘de roepstem van het geloof’ (1987, 192).
121
Fowler (1981), 92-93.
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succesvolle carrière e.d. De stadia die Fowler onderscheidt, zijn geënt op de zes ontwikkelingsfasen
van Piaget en Kohlberg. Het gaat om een structuralistische, formele benadering: een stadium is een
bepaald patroon, een bepaalde formele structuur van geloven. Het verschil met zijn voorbeelden is
dat Fowler zich niet beperkt tot cognitieve ontwikkeling: het gaat niet alleen om patronen van kennen
(‘knowing’), maar ook om stijlen van waarderen (‘valuing’) en verbintenis aangaan (‘committing’).
Er vindt nu volgens Fowler ontwikkeling plaats als er een overgang plaatsvindt van het ene patroon
van kennen, waarderen en verbintenis aangaan naar een andere. De verschillende stijlen kunnen niet
los worden gezien van geloofsinhouden; het gaat feitelijk om verschillende manieren waarop iemand
zich geloofsinhouden eigenmaakt.
Er zijn de laatste jaren een aantal studies over FDT verschenen waarin deze theorie uitvoerig
uit de doeken wordt gedaan122. Het lijkt me niet zinnig om dat hier nog eens te doen. Wel lijkt het me
zinnig om de stadia die Fowler beschrijft kernachtig te markeren, zodat ik er bij de analyse van het
interviewmateriaal naar kan verwijzen.
1) Bij de eerste vorm van geloven, die hij intuïtief-projectief geloof (stadium 1) noemt, staan fantasie
en verbeelding centraal 123.
2) Als het denkvermogen van het kind tot ontwikkeling komt, vindt er een overgang plaatst naar
mythisch-letterlijk geloof (stadium 2). Deze fase, die vooral voorkomt bij kinderen van de
basisschool, dienen verhalen ertoe om het bestaan te ordenen. Het toeëigenen van de
voorstellingswereld in dergelijke verhalen leidt tot het gevoel bij een bepaalde gemeenschap te horen.
Symbolen en voorschriften worden letterlijk opgevat. Er komt een overgang naar het volgende
stadium op gang als het kind tegenspraken op het spoor komt in de verhalen.
3) Dit derde stadium, dat Fowler synthetisch-conventioneel geloof noemt, komt met name voor bij
adolescenten. Naarmate de leefwereld ingewikkelder wordt, is er meer behoefte aan een geloof dat
een duidelijke basis biedt qua identiteit, waarden en verwachting. Het gaat om een (al dan niet
bewuste) geloofsideologie conform de overtuigingen die gangbaar zijn in de naaste omgeving. Veel
mensen komen niet verder dan deze fase of maken de overgang naar het volgende stadium pas rond
hun 30ste of 40ste.
4) Het vierde stadium, individuatief-reflexief geloof, komt vaak voor bij jong-volwassenen die, omdat
ze een individu worden, zich niet langer kunnen of willen conformeren aan het geloof van hun
omgeving. Geloof mag de persoonlijke ontwikkeling niet in de weg staan en moet de kritische toets
van de rede kunnen doorstaan. Meestal gaat het om gedemythologiseerd geloof: symbolen worden
vertaald in concepten. De overgang naar het volgende stadium kan plaatsvinden als blijkt dat dit
rationele geloof te plat en rechtlijnig is of als symbolische elementen (bijvoorbeeld uit het geloof van
iemands jeugd) appelleren aan dieptestructuren van de psyche.
5) Bij het vijfde stadium, conjunctief geloof, komt er openheid voor de symbolische kracht en diepte
van religieuze mythen, voorwerpen en rituelen. Fowler brengt de (re)ïntegratie van dergelijke
betekenissen in verband met wat Ricoeur ‘tweede naïviteit’ noemt. Daardoor worden ‘diepere lagen’
van het innerlijk geraakt. Er is in deze fase ook een bewustzijn van een religieuze waarheid die
gepaard gaat met rechtvaardigheid en de belangen van particuliere gemeenschappen overstijgt.
6) Bij de zesde fase, die Fowler ‘universaliserend geloof’ noemt, gaat het om een levenshouding
waarin een intens ervaren verbondenheid met andere levende wezens centraal staat. Ter illustratie
noemt Fowler mensen als Gandhi, Thomas Merton, Martin Luther King en moeder Teresa. Fowler
benadrukt dat het geen heiligen zijn die al het menselijke vreemd is geworden. Ook zij hebben blinde
vlekken en beperkingen124.
Met het oog op de analyse van de portretten is het met name interessant om te zien hoe een
bepaalde geloofsvorm van invloed is op de betekenissen die aan christelijke betekenaars als ‘God’
worden verleend in de zin van verstaanswijzen. Bij de eerste stadia gaat het wat dit betreft om de
Zie bijvoorbeeld de genoemde studies van Wydoodt en Vergouwen.
Eigenlijk is dit de tweede fase want Fowler begint bij ‘0’: het ‘ongedifferentieerde geloof’ van de zuigeling die
zijn wereld pre-reflexief ervaart.
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Fowler haalt Erikson’s voorbeeld aan van Gandhi die weliswaar gelijkwaardigheid en geweldloosheid predikte,
maar met felheid weigerde om toiletten te reinigen (ibid., 202).
122
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verstaanswijzen van het kind. De ontwikkeling daarbinnen loopt feitelijk parallel met de groei van
cognitieve vermogens.
Piaget legt in zijn theorie de nadruk op de ontwikkeling van cognitieve vermogens die als het
ware met het kind meegroeien en rond het twaalfde levensjaar een belangrijk keerpunt beleven 125. De
zuigeling is nog niet in staat om over voorstellingen na te denken om de eenvoudige reden dat de
hersenen nog niet voldoende ontwikkeld zijn om taal te kunnen verwerven. De wereld van de
zuigeling is dan ook nog ‘gecentreerd rond het eigen lichaam in een egocentriciteit die even
allesomvattend is als onbewust van zichzelf’ omdat ‘het ik-bewustzijn ontbreekt’. 126 Het vermogen
om na te denken los van concrete objecten ontwikkelt het kind volgens Piaget pas vanaf het twaalfde
levensjaar. Als het vermogen tot formeel denken tot ontwikkeling is gekomen, is de jonge adolescent
ook in staat om door te denken op hypotheses en afwegingen te maken omtrent plausibiliteit.
Fowler vertaalt deze theorie aldus naar geloofsontwikkeling: de zuigeling gelooft
ongedifferentieerd (0), het jonge kind gaat op in fantasie (1), op iets oudere leeftijd gelooft het kind
(bijvoorbeeld bijbelverhalen) letterlijk (2) en nog iets later past het kind zich aan aan de geloofswijze
van de omgeving (3). Ter illustratie: de zuigeling heeft geen bewust benul van ‘God’ (0), voor het
jonge kind is ‘God’ een sprookjesfiguur (1), later is ‘God’ bijvoorbeeld ‘een man op een wolk’ (2) en
nog later bijvoorbeeld ‘een Vader die weet wat goed voor je is’ (3).
Voor Fowler is het, zoals gezegd, nog maar de vraag of iemand zich verder ontwikkelt. Veel
mensen blijven op dit derde, conventionele niveau steken, anderen maken een overgang naar een
individuatief-reflexieve zingevingstijl (4) waarin autonomie centraal staat. Bij deze eventuele
overgang gaat het nu niet meer om een ontwikkeling die vanzelf volgt op de groei van cognitieve
vermogens. Wat de doorslag geeft of de overgang al dan niet plaatsvindt, is of de persoon haar of zijn
eigen autonomie ontdekt. Voor zover het christelijk geloof betreft, brengt deze overgang, zoals
gezien, een rationele, ontmythologiseerde verstaanswijze met zich mee. De mythisch-letterlijke en
conventionele verstaanswijzen, die Fowler met Ricoeur als ‘eerste naïviteit’ bestempelt, lijden nu aan
plausibiliteitverlies. Voor veel mensen in deze fase staat ‘God’ gelijk aan waarden en normen,
bijvoorbeeld ‘het goede in de mens’.
Ook in deze fase kunnen mensen stagneren. Doorslaggevend voor het al dan niet tot stand
komen van de overgang van de ‘conjunctieve fase’ van de tweede naïviteit is of de persoon, met de
woorden van Fowler, contact krijgt met ‘stemmen van het diepere zelf’. In deze fase gaan mensen
bijvoorbeeld het woord ‘God’ verstaan als aanduiding van een grenzeloos mysterie.
De portretten bekeken aan hand van FDT
Als je de geloofsontwikkeling die de acht deelnemers hebben doorlopen, bekijkt vanuit FDT, dan
vallen een aantal zaken sterk op:
- Stadium 1: Bij een aantal deelnemers valt het eerste stadium duidelijk te herkennen. Marleen, Fred,
Iris, Bas, Charlotte en Masha horen bijbelverhalen vertellen. De impact daarvan is erg verschillend.
Marleen, Iris, Charlotte en Masha nemen de bijbelverhalen die ze horen onbewust op, Bas gaat
helemaal op in zijn fantasiewereld, Fred is niet bijster onder de indruk. Tanja’s kindergeloof zit vol
fantasie en magie. Joris bidt als klein kind op een magische wijze.
- Stadium 2: Een aantal deelnemers geeft tijdens hun kindertijd blijk van een mythisch-letterlijke
verstaanswijze van ‘God’. Marleen gelooft in een strenge rechter. Iris ziet ‘God’ als de ‘vader van
Jezus’. Bas ziet ‘God’ als ‘een man met een witte baard’. De anderen hebben weliswaar zelf nooit in
een dergelijk beeld geloofd, maar het blijft wel hun eerste associatie bij het woord ‘God’. Tanja heeft
het over ‘iemand die in de wolken zweefde of in de hemel zat’. Charlotte geloofde als kind op school
niet echt in de ‘God’ van de bijbelverhalen, maar ze durfde ook niet met zekerheid te zeggen dat hij
In de ‘senso-morische fase’ (tot 18 maanden) is er volgens Piaget nog louter zintuigelijkheid en beweging; pas
in de ‘intuïtieve of preoperationele fase’ (18 maanden tot 7 jaar) kan het kind zich innerlijke voorstellingen maken
van de omringende wereld. Vanaf ongeveer 7 jaar, in de fase van de ‘concrete operaties’, zijn kinderen in staat
om denkhandelingen te verrichten (b.v. door objecten te ordenen). Omstreeks de leeftijd van 12 jaar ontwikkelt
het kind het vermogen om over concepten na te denken en deze met elkaar in verband te brengen (de
hypothetisch-deductieve fase; de fase van het ‘formele denken’) [De Wit & Van der veer 1979, 66-67].
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Piaget (1972), 19.
125

151
niet bestond. Joris spreekt over een ‘handelende derde persoon enkelvoud’. Masha betwijfelt of ze
ooit echt in de ‘God’ van de bijbelverhalen heeft geloofd die ze aanduidt als ‘iemand daarboven’.
- Stadium 3: Alleen bij Marleen en Masha valt Fowlers derde stadium expliciet aan te wijzen: beiden
gaan op binnen de gelovige gemeenschap van resp. een strikt-protestants en een katholiek dorp.
Marleen kan zich in die tijd zelfs niet voorstellen dat buitenstaanders zonder geloof kunnen leven.
Marleen, Iris, Bas, Tanja, Charlotte, Joris en Masha distantiëren zich in de loop van de adolescentie
van regels die door de institutionele godsdienst worden gesteld.
- Stadium 4: De bestaansoriëntaties die de verschillende deelnemers ontwikkelen vertonen alle
kenmerken van Fowlers vierde stadium. Allen ontwikkelen als jonge volwassene een levensoriëntatie
waarbinnen autonomie en rationaliteit centraal staan. Marleen vindt in het geloof in de Voorloper, in
tegenstelling tot het uitverkiezingsgeloof, een bestaansreden (nl. groei door verschillende levens
heen). Freds levensbeschouwing is individueel en rationeel; westerse waarden, met name autonomie
en tolerantie, staan centraal. Iris beschouwt ‘God’ vòòr het weekend als een ‘ethische richtlijn’. Ook
een jaar na het weekend voelt ze zich aangesproken door Bas’ seculiere levensfilosofie van de
contingentie van het bestaan. Tanja neemt afstand van autoritair geloof. Joris voelt zich sterk
aangesproken door het humanisme en Masha brengt ‘God’ vòòr het weekend in verband met ‘het
goede’.
- Stadium 5: Alle deelnemers komen in contact met conjunctieve verstaanswijzen van christelijk
(gods)geloof. Marleen had vòòr het weekend al een associatie bij Paulus’ uitspraak ‘God zal alles in
allen zijn’ in de zin van haar geloof in groei door verschillende levens heen. Tijdens het weekend
voelt ze zich aangesproken door Bernards beeld van God als Liefde. Ook de symbolen van brood en
wijn spreken haar aan. Fred is onder de indruk van de onderlinge verbondenheid van de monniken en
realiseert zich dat zij hierin ‘God’ ervaren. Iris gaat ‘God’ door het weekend zien als Liefdes- en
Scheppingskracht. Bas heeft ‘een hang naar metafysische’. Broeder Bernardus godsbeeld spreekt hem
aan omdat hij het in verband kan brengen met the Force. Tanja voelt zich vòòr het weekend al
aangesproken door het beeld van God als Liefde in de reggae-cultuur. Tijdens en na het weekend
geeft ze er blijk van te beseffen dat je ‘God’ ook kunt opvatten als een personificatie van liefde of
genade (het verhaal van de drenkeling). Charlotte gelooft dat haar godje een ‘bron’ is in haar. Wat
christelijk geloof betreft, heeft ze het vermoeden dat ‘God’ een metafoor is voor ‘iets veel diepers’
dan iemand haar ooit heeft kunnen uitleggen. Joris is in Taizé erg onder de indruk van de
verbondenheid die hij daar ervaart. Hij doet moeite om christelijke symbolen als ‘God’ in te passen
binnen zijn humanisme. Masha heeft het vòòr het weekend al over ‘iets meer’ dat ze soms ervaart.
Tijdens het weekend heeft ze broeder Bernardus op een manier over ‘God’ horen praten die haar erg
aanspreekt (zelf vertaalt ze dat in: ‘we zijn allemaal samen God’).
Alleen bij Iris en Masha is er qua verstaanswijze van ‘God’ sprake van een consolidering van
het vijfde stadium. Marleen, Tanja, Charlotte en Joris geloven op een conjunctieve manier waarbij
het woord ‘God’ wordt vermeden (ze spreken liever resp. van Voorloper, Levenskracht, godje en
Leven). Fred en Bas houden het wat hun eigen levensoriëntatie betreft op een rationele
levensfilosofie (stadium 4).
In het licht van FDT wordt het volgende duidelijk met betrekking tot de geloofsontwikkeling
van de deelnemers:
- De stadia van FDT brengen een aantal onderscheidingen goed in beeld. Dit geldt met name voor de
stadia in de kindertijd. Marleen, Iris en Bas geven blijk van fantasiegeloof (1) en mythisch-letterlijk
geloof (2). Bij Marleen en Masha is er ook sprake van een conventionele geloofsvorm (3): het volgen
van de regels en gewoonten die in de gemeenschap gelden. Behalve bij Fred zijn er bij allen
momenten aan te wijzen in hun adolescentie (bij de één wat vroeger, bij de ander wat later) waarop
ze over christelijk geloof nadenken en besluiten dat het implausibel is. Allen ontwikkelen een
levensvisie die gelijkenissen vertoont met Fowlers vierde stadium: autonomie en rationaliteit staan
centraal. De constatering van deze ontwikkelingsgang bevestigt de opvattingen van Vergote en
Pruyser (zie inleiding).
- Het valt op dat de mythisch-letterlijke geloofsvorm door de meesten niet wordt losgelaten, met
name als het om betekenissen van ‘God’ gaat. Het beeld van een man op een wolk blijft interfereren,
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ook al heeft men kennisgemaakt met betekenissen van ‘God’ die corresponderen met het vierde en
vijfde stadium van FDT. Bij Marleen, Bas, Tanja, Charlotte en Masha interfereren de mythischletterlijke geloofsvorm zodanig dat hun ontwikkeling wat de verstaanswijze van ‘God’ betreft binnen
het tweede stadium stagneren. Wellicht zou je ook kunnen spreken over interferenties van het derde
stadium. Hoewel Fred, Iris, Bas, Tanja, Charlotte en Joris dit ‘conventionele’ stadium feitelijk nooit
hebben doorlopen, blijft met name de eis storen die men van de kant van de kerk ervaart om
autonomie en rationaliteit op te geven. Ook het zich nadrukkelijk distantiëren van fundamentalistisch
geloof door Marleen, Fred, Joris, Tanja en Charlotte is in deze zin paradoxaal. Wellicht fascineert de
zekerheid van het bij een groep horen en een ideologie aanhangen op een onbewuste manier, terwijl
men daar tegelijkertijd vanuit autonomie en rationaliteit niet voor kan en wil kiezen. Zo geeft Iris bij
het voorgesprek aan dat ze best oppervlakkig zou willen geloven, maar daar domweg niet toe in staat
is.
- Wat tot dusver werd benoemd als plausibiliteitverlies van christelijk geloof kan nu worden
getypeerd als het blijven steken op wat bij FDT het tweede of derde stadium heet. Een
godsvoorstelling als een man op een wolk is voor een klein kind acceptabel (stadium 2), maar wordt
later rationeel implausibel. De zekerheid van de regels van de geloofsgemeenschap geeft tot op een
zeker moment nog veiligheid en geborgenheid (stadium 3, cf. Marleen en Masha), maar deze regels
worden steeds meer rationeel en affectief-attitudinaal implausibel naarmate ze indruisen tegen
autonomie. Deze twee vormen van plausibiliteitverlies hebben ook een weerslag op de volitieve
plausibiliteit: ook al zou men graag willen geloven, het gezonde verstand en de autonomie laten dit
niet toe.
- De eerder aangetroffen tegenstrijdige betekenissen rond ‘God’ kunnen nu in termen van FDT
getypeerd worden als een gelijktijdigheid van het tweede ofwel derde en het vierde ofwel vijfde
stadium. De spanning die de gelijktijdigheid van de verschillende ontwikkelingsniveaus met zich
meebrengt, gaat gepaard met uiteenlopende emotionele reacties. Marleen, Tanja en Masha raken
tijdens het weekend in de war. Fred, Charlotte en Joris raken tijdens het weekend al verontwaardigd
en blijven dat ook daarna. Bas wordt bang (‘alarmbelletjes’) en kiest uiteindelijk voor de veiligheid
van zijn eigen levensfilosofie. Bij Iris is er geen sprake van spanning wat ‘God’ betreft: haar
verstaanswijze van de betekenis ‘God’ vertoont gelijkenissen met het vijfde stadium (tweede
naïviteit, verinnerlijking). Deze ontdekking wekt de emotionele reactie van euforie. Bij Masha lijkt
de verwarring rond ‘God’ te gaan liggen doordat ze, net als Iris, van broeder Bernardus een nieuwe
verstaanswijze (stadium 5) heeft aangereikt gekregen. Later blijkt er echter nog steeds sprake van
ambivalentie: de ene keer gebruikt ze het woord ‘God’ wel, de andere keer vermijdt ze het. Dit zou
erop kunnen duiden dat er toch sprake is van interferentie van de mythisch-letterlijke verstaanswijze
(hoewel Masha betwijfelt dat ze ooit echt in ‘iemand daarboven’ heeft geloofd). Bij Iris lijkt er
trouwens eveneens sprake te zijn van blijvende interferenties getuige haar twijfel qua
levensbeschouwelijke identificatie: het woord ‘katholiek’ blijft kennelijk voor haar behept met
implausibele betekenissen waarvan ze afscheid genomen heeft.
Kritiek op FDT
Er is in de laatste jaren veel kritiek geuit op de FDT. De belangrijkste vragen hebben betrekking op:
Fowlers bewering dat de stadia van FDT elkaar lineair opvolgen (a) en zijn nadruk op cognitieve
ontwikkeling (b). Vanuit de toepassing van FDT op de portretten valt er heel wat over deze twee
punten te zeggen. Ik beperk me tot wat voor deze studie van belang is: de plus- en minpunten van de
FDT als het gaat om het te ontwikkelen interpretatiekader.
- Geloofsontwikkeling verloopt niet lineair: Wydoodt is het fundamenteel oneens met Fowlers
bewering dat geloofsontwikkeling noodzakelijkerwijze bij iedereen verloopt volgens de lijn die hij
schetst127. Ook Vergouwen stelt kritische vragen bij het lineaire van FDT. Volgens haar zou het juister
Haar kritiek blijft niet beperkt tot Fowlers stelling dat religieuze ontwikkeling noodzakelijkerwijze verloopt
volgens een lineair en universeel model. Ze bekritiseert ook het feit dat de stadia formeel blijven en feitelijk niet
inhoudelijk worden ingevuld. Verder heeft ze fundamentele vragen bij het zesde stadium omdat hij deze fase, in
tegenstelling tot overige, nooit empirisch heeft kunnen verifiëren (Wydoodt 1997, 13-16).
127

153
zijn om van ‘stijlen van zingeving’ te spreken in plaats van stadia. Fowlers theorie is volgens haar
goed bruikbaar als wat ze een ‘heuristisch model’ noemt; ze heeft echter fundamentele vragen bij de
normativiteit die het denken in fasen veronderstelt 128. Ook Streib geeft er de voorkeur aan om te
spreken over ‘religious styles’ in plaats van stadia die elkaar lineair opvolgen 129. Zijn voornaamste
argument is dat er bij ondervraagde subjecten sprake kan blijken te zijn van een ‘multilayeredness of
religious styles, which can be designated as internal pluralism’. Het valt Streib bijvoorbeeld op dat er
als het ware resten van een bepaalde zingevingsstijl over kunnen blijven, ook als het subject al lijkt te
zijn doorgegroeid naar een volgend stadium 130. Streib laat bijvoorbeeld zien dat er bij een
fundamentalistisch geloof sprake kan zijn van een ‘clash of styles’: enerzijds is er een letterlijk
geloof, anderzijds is er ook de eis van rationaliteit, waardoor het letterlijk geloof onder vuur komt te
liggen. Streibs theorie over de gelaagdheid van gelijktijdige geloofsstijlen zou een duiding kunnen
zijn van de aangetroffen tegenstrijdige betekenissen. Zoals gezien is er bij een aantal deelnemers
sprake van een voortdurende interferentie van de mythisch-letterlijke geloofsvorm met de
individuatief-reflexieve of conjunctieve geloofsvorm. Met het oog op het doel van deze paragraaf is
het natuurlijk bijzonder interessant om te zien dat Streib hier een benadering van geloofsontwikkeling
presenteert die, in tegenstelling tot de FDT, wel rekening houdt met ambivalentie.
- Geloofsontwikkeling is niet alleen cognitieve ontwikkeling: Streib heeft ook fundamentele vragen
bij Fowlers nadruk op cognitieve ontwikkeling als ‘motor and guideline of religious development’. 131
Volgens Streib zijn andere oorzaken voor de overgang van de ene geloofsstijl naar de andere minstens
zo belangrijk als cognitieve vermogens. De belangrijkste zijn volgens hem de particuliere
levensgeschiedenis en de leefomgeving132. Ook Parks heeft kritiek op Fowlers eenzijdige nadruk op
cogntieve structuren als oorzaken van overgang van het ene stadium naar het andere. Ze begrijpt dat
Fowler er met Piaget van uit gaat dat de wijze waarop de menselijke geest kennis construeert zich
ontwikkelt volgens voorspelbare psychische patronen 133. Deze psychisch-structurele ontwikkeling stelt
de mens in staat om steeds beter om te gaan met complexiteit, ook als het gaat om geloof 134.
Bruikbaarheid van FDT in verband met beantwoording van de vraagstelling
Met het oog op de te ontwerpen benadering van geloofsontwikkeling is het volgende duidelijk
geworden:
- Bij de toepassing van de stadia van FDT is gebleken dat deze zeer goed bruikbaar zijn om
verstaanswijzen van christelijke geloofselementen te onderscheiden. In deze zin noemt Fowler zijn
FDT dan ook terecht een ‘hermeneutical aid’. 135
- Zoals eerder werd vastgesteld, is het bruikbare van Fowlers definitie van geloof, met het oog op de
beantwoording van de vraagstelling, dat de existentiële dimensie op de voorgrond staat. Het gaat om
onderscheidingen in hoe het ‘ik’ zich ontwikkelt wat zingeving betreft. Het normatieve criterium dat
Fowler hanteert om deze ontwikkeling vast te stellen, is tot en met het vijfde stadium cognitiefstructureel van aard (denkoperaties).
Wezenlijk lijkt me om te constateren dat cognitieve ontwikkeling steeds weer nieuwe
verstaanswijzen mogelijk maakt. Dergelijke nieuwe verstaanswijzen openen op hun beurt nieuwe
Aan haar kritiek voegt ze nog toe dat Fowler noch rekening houdt met ontwikkelingsstoornissen, noch met de
sociaal culturele context waarin de persoon zich bevindt (Vergouwen 2001, 102-124).
129
Streib onderscheidt vijf stijlen die in grote lijnen parallel lopen met de eerste vijf fasen van Fowler (Streib 2001,
150-153). Overigens: in reactie op Streibs aanbeveling van een theorie van stijlen in plaats van stadia, blijft
Fowler eraan vasthouden dat ‘the structural stage sequence is sequential, invariant and hierarchical (Fowler,
2001, 171).
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Streib (2001), 149.
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Ibid., 143.
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Ibid., 145.
133
Broughton brengt nog een ander punt van kritiek naar voren. Volgens hem gaat Fowler er van uit dat een
ondervraagde zichzelf objectief kent en dat deze zich ook nog eens, bijvoorbeeld bij een interview, juist
representeert. Fowler wijst erop dat hij nooit iets anders heeft beweert dan dat FDT beschrijft hoe iemand zich
wat geloof betreft beschrijft. Het gaat Fowler juist om dit proces van zelfconstructie (Dykstra en Parks ed. (1986),
279).
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Ibid., 140.
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Ibid., 197.
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mogelijkheden voor zingeving doordat steeds weer andere behoeften en verlangens naar voren
komen. In het eerste stadium is er vooral behoefte aan verbeelding (‘God’ is dan een fantasiefiguur).
In het tweede stadium is er vooral behoefte aan duidelijkheid en houvast (‘God’ is dan bijvoorbeeld
‘een man op een wolk die rechtspreekt’). In het derde stadium is er vooral behoefte aan sociale
acceptatie (‘God’ wordt dan bijvoorbeeld gezien zoals in de gemeenschap gebruikelijk is). In het
vierde stadium is er vooral behoefte aan rationaliteit en autonomie (‘God’ wordt nu
ontmythologiseerd en ontdaan van autoriteit). Bij het vijfde stadium gebeurt er nu wat
geloofsontwikkeling betreft iets fundamenteels. De verstaanswijze van de ‘tweede naïviteit’
bewerkstelligt contact met ‘diepere lagen’ van het innerlijk. Denk wat dit laatste betreft aan Iris’
nieuwe verstaanswijze van ‘God’ als ‘scheppings- en liefdeskracht’. Wat dit voorbeeld laat zien, is
dat het verlenen van een nieuwe betekenis aan de christelijke betekenaar ‘God’ ertoe leidt dat er
verinnerlijking optreedt. Er komen nu behoeften en verlangens naar voren die van een heel andere
aard zijn als bij de eerste vier stadia: heelheid, verwondering over wat er ‘meer is tussen hemel en
aarde’, overgave aan het numineuze e.d. In de inleiding werd juist van dergelijke verlangens gezegd
dat zinzoekers er een weg mee zoeken. Om de vraagstelling nauwkeurig te kunnen beantwoorden, zal
de op te bouwen benadering van geloofsontwikkeling precies wat deze religieuze verlangens betreft
meer differentiatie moeten bieden dan FDT.
3.1.2 Geloofsontwikkeling als spirituele weg
Wat het belang van het verlangen naar religieuze overgave voor geloofsontwikkeling betreft, heeft de
godsdienstpsycholoog Van Belzen laten zien hoe actueel het werk van de eerder aangehaalde
psychiater Rümke is136. Deze draait feitelijk Freuds stelling over godsdienst om door te beweren dat
niet geloof maar juist ongeloof een gezonde psychische ontwikkeling belemmert 137. Rümke
onderscheidt eerst, net als Fowler, een aantal ontwikkelingsstadia die het kind noodzakelijkerwijze
doorloopt tot en met de puberteit 138. Een andere overeenkomst met Fowler is dat hij beweert dat het
nog maar de vraag is of iemand zich daarna verder ontwikkelt op religieus vlak. De zeven fasen die
dan volgen zijn van geheel andere aard. Het gaat om groei in relatie, waarbij het ‘tegenover’ steeds
meer een ‘Gij’ wordt dat om totale overgave vraagt 139. Ongeloof hangt nu volgens Rümke samen met
allerlei factoren die de overgave aan ‘de totaliteit van het zijnde’, ‘de oergrond’ en uiteindelijk ‘God’
in de weg staan: angst voor passiviteit, narcisme, vader- of moederbinding e.d. 140
Ook in de theologische discipline ‘spiritualiteit’ wordt geloofsontwikkeling beschouwd als
groeiende overgave van het ‘ik’ aan ‘God’. In de christelijke-mystieke traditie wordt spirituele groei
vaak metaforisch weergegeven als een weg met stadia 141. Net als bij FDT worden bij elk stadium
weer andere behoeften en verlangens vervuld. Het uitgangspunt van de christelijk-mystieke
antropologie is dat de mens spiritueel groeit naarmate hij zijn ik-gerichte behoeften loslaat en door
Van Belzen (1991).
Hij plaatst daar een aantal verhelderende opmerkingen bij. De eerste is dat hij zich realiseert dat beide
stellingen vooringenomen zijn. Zoals bij Freud negatieve levenservaringen met godsdienst meespelen in zijn
theorievorming, zo is bij Rümke juist het omgekeerde het geval. Hij vindt ‘dat het uitgangspunt van de
onderzoekingen die tot de stelling leiden dat geloof een ontwikkelingsstoornis is, evenzeer op vooroordeel berust
en zeker niet meer feiten van het innerlijk leven verklaart’ (Rümke [1965], 13).
138
Rümke noemt deze: de fase van ongescheidenheid, de antropomorfe fase (‘objecten zijn als mensen’), de
animistisch-magische fase (‘dingen zijn geen mensen, maar ze hebben menselijke macht’), de intellectualistischrationalistische fase (vanaf ongeveer 7 jaar heeft het kind soms behoefte aan wetenschappelijke verklaringen) en
de collectieve fase (in de puberteit is er een ‘nieuw hoogtepunt van gevoeligheid voor het irrationele’) [Ibid., 1315].
139
Bij de eerste stadia is er nog geen tegenover: het gaat om ‘het geheel van het zijnde’ (I), ‘het zijnde als
totaliteit als oergrond’ (II), ‘de oergrond als grond van mijn grond’ (III). In het vierde stadium wordt deze oergrond
herkend als ‘God’. Vanaf de vijfde fase wordt duidelijk dat God om overgave vraagt. Eerst wordt deze eis alleen
nog gevoeld (V), dan wordt ‘de houding van overgave benaderd’(VI) en tenslotte wordt overgave aan God ‘de
gronddirectief van het leven’ (VII) [Ibid., 24-109].
140
Rümke merkt op dat het hierbij precies gaat om wat Freud bedoelde. Volgens Rümke is deze vorm van
godsgeloof inderdaad infantiel; ze staat ‘echt’ geloof (in de zin van overgave) in de weg (Ibid., 60-65).
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De metafoor van de weg is zeker niet aan de christelijke traditie voorbehouden, zie bijvoorbeeld De Wits
(1987) beschrijving van de spirituele weg in het boeddhisme.
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religieuze overgave komt tot wat de eenwording of vereniging met God genoemd wordt. In deze
subparagraaf onderzoek ik, juist wat dergelijke verlangens (overgave, eenheid) betreft, de
mogelijkheden van beschrijvingen van de spirituele weg door christelijke mystici met het oog op de
opbouw van het interpretatiekader.
De spirituele weg
De theoloog Blommestijn legt er de nadruk op dat de spirituele weg in de loop van de
theologiegeschiedenis is geobjectiveerd tot een ‘statisch systeem’ om het geestelijk leven te ordenen,
terwijl de verschillende stadia nu juist staan voor de dynamiek waarin de spirituele mens zich steeds
weer aantreft. Wie zich in het eerste stadium bevindt, wordt aangetrokken door het tweede; wie zich
in het tweede stadium bevindt, wordt aangetrokken door het derde etc. Het is precies deze dynamiek
van het steeds wenkend perspectief dat de spirituele transformatie in gang zet en gaande houdt. Door
de stadia te objectiveren en zodoende hun onderlinge dynamiek over het hoofd te zien, wordt de weg
feitelijk van het spirituele karakter ervan ontdaan. De opgang van ‘onvolmaakt’ naar ‘volmaakt’
wordt nu gezien als iets wat de mens zelf moet bewerkstelligen; het gaan van de weg wordt daarmee
enkel een zaak van ascese en moraal. In de laatste decennia is er binnen de theologie weer meer
aandacht gekomen voor het spirituele karakter van de levensweg 142.
Door de eeuwen heen is er op verschillende wijzen nagedacht over hoe deze spirituele weg
verloopt. De driedeling van de spirituele weg in zuivering-verlichting-vereniging 143 door Dionysius
de Areopagiet is richtinggevend gebleken. Analoog hieraan beschrijft Origenes van Alexandrië de
spirituele weg vanuit de driedeling (1) zuivering van het uiterlijk morele gedrag, (2) de verlichte
kennis van de fysische verschijnselen en (3) het schouwen van het mystieke 144. Origenes is op zijn
beurt de inspirator van de grote middeleeuwse mystieke leraren Bernard van Clairvaux en Willem
van St. Thierry. Ook zij verdelen de spirituele weg, die uiteindelijk leidt tot de vereniging met God in
wederzijdse liefde, in drie stadia. In zijn ‘gulden brief aan de broeders van de godsberg’ beschrijft
Willem van St. Thierry spirituele ontwikkeling volgens de driedeling van de animale, de rationele en
de spirituele mens145. Bernard van Clairvaux beschrijft in zijn brief aan de Kartuizers hoe de liefde
voor God uitgroeit van die van de ‘slaaf’ (de gericht is op behoeftebevrediging), via die van de
‘huurling’ (die gericht is op het ontvangen van loon) tot de onvoorwaardelijke liefde van de ‘zoon’.
De in het eerste hoofdstuk behandelde passage over ‘de vier graden van beminnen’ uit het tractaat De
diligendo Deo is, zoals gezegd, een herbewerking van de brief aan de Kartuizers. Deze passage kan
worden beschouwd als paradigmatisch voor hoe in de spirituele antropologie van de christelijk
mystiek is nagedacht over de weg van de mens naar God. De vier graden die Bernard in dit geestelijk
groeiproces beschrijft, kunnen worden verstaan als een opeenvolging van spirituele omvormingen.
De vier stadia moeten feitelijk worden gezien als modaliteiten van de liefdesrelatie tussen het ‘ik’
(ego) en God. De overgave aan God neemt toe naarmate de ik-betrokkenheid afneemt. Bij de eerste
modaliteit van de zelfliefde is het ‘ik’ volledig gekluisterd aan zichzelf. Bij de tweede modaliteit
komt God in beeld, maar nog steeds met het oog op het eigen gewin. Bij de derde modaliteit houdt
het ‘ik’ van God om God; onvoorwaardelijk, belangeloos. Bij de vierde modaliteit is het ‘ik’ opgelost
in volledige godsliefde146.
Bernard van Clairvaux’ en Willem van St. Thierry’s beschrijvingen van de spirituele weg
hebben allerlei denkers over spiritualiteit na hen geïnspireerd. In hun kielzog zijn talloze mystieke
geschriften ontstaan die de spirituele weg uittekenen aan de hand van stadia. Voorbeeld van eigen
bodem zijn Jan van Ruusbroec en Beatrijs van Nazareth. Ruusbroec onderscheidt, net als Bernard,
vier modaliteiten om de intensiteit van de godsrelatie te kunnen peilen. Bij Beatrijs zijn het zeven
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modaliteiten. Het aantal is minder belangrijk; waar het vooral om gaat, is de wijze waarop de
toename in de godsliefde, en daarmee in religieuze overgave, steeds in beeld wordt gebracht.
Ruusbroec presenteert zijn stadia als binaire onderscheidingen. Hij maakt allereerst verschil
tussen de godsliefde van de ‘gehuurde knecht’ en die van de ‘trouwe knecht’. De gehuurde knecht
onderhoudt de geboden van de kerk en het geloof uit angst voor de verdoemenis. Gehuurde knechten
zijn weliswaar op uiterlijk vlak trouw aan de geboden, maar niet aan het innerlijke leven van het
geloof. Het bestaan blijft dan ook geregeerd door angst omdat men voortdurend bang is om uit Gods
gratie te vallen147. Bij trouwe knecht is het motief meer verinnerlijkt; er is sprake van een verlangen
naar deugdzaam leven. Het onderhouden van de geboden bereidt de mens ‘van binnen’ voor om de
‘gratie gods te ontvangen en een trouwe knecht te worden’. 148 Ruusbroec onderscheidt de godsliefde
van de trouwe knecht dan van die van de ‘heimelijke vriend’. Terwijl de trouwe knecht Gods
geboden onderhoudt vanuit het motief van deugdelijkheid (goede zeden, goede werken), kenmerkt de
heimelijke vriend zich door een ‘minlijk inwendig aankleven aan God’: er is niet alleen sprake van
een deugdelijk leven, maar ook van ‘inwendige goede oefeningen van minne’. 149 Ruusbroec maakt
dan een laatste onderscheid: dat tussen de ‘heimelijke vriend’ en de ‘verborgen zoon’. Beiden
kenmerken zich door ‘innerlijke oefeningen’, bij de ‘verborgen zoon’ is deze inwendigheid van het
‘minlijke aankleven aan God’ een ‘eigenschap’ geworden.
Beatrijs onderscheidt zeven wijzen waarop de mens God kan beminnen die oplopen naar de
mate van de overgave aan de liefde die vanuit God naar de mens stroomt. De eerste ‘maniere’
kenmerkt zich door begeerte, door een voortdurend verlangen naar de godsliefde. Bij de tweede
‘maniere’ staat de wil centraal om dienstbaar te zijn aan God. Bij de derde ‘maniere’ wordt het
verlangen om belangeloos te beminnen nog sterker, wat gepaard gaat met de pijn van onmacht. Bij de
vierde ‘maniere’ ervaart de ziel de minne ‘als een euforie van zaligheid en zoete overweldiging’. 150
De vijfde ‘maniere’ is een ‘storm van minne’, de zesde een extatische ervaring waarbij de ziel
‘werkelijk het raakgebied van het eeuwig leven betreedt’ 151 en de zevende ‘de eeuwigheidsdimensie’
van de ‘onmiddellijke Godsschouwing’.152
Met het oog op het interpretatiekader
- Er kan worden geconstateerd dat de stadia op de spirituele weg, net als die van de FDT, geschikt
zijn om overgangen in geloofsontwikkeling te traceren. Het verschil met de FDT is dat het bij de
spirituele weg gaat om ontwikkeling via toenemende overgave van het ‘ik’ naar eenheid met ‘God’.
Deze benadering van geloofsontwikkeling is met name uitgewerkt in een Middeleeuwse context. In
het te ontwerpen interpretatiekader zal de dynamiek waarmee spirituele groei wordt bepaald, moeten
worden geformuleerd in termen van een hedendaags mens- en wereldbeeld en moeten worden
gestaafd met hedendaagse godsdienstwetenschappelijke en theologische literatuur.
- Deze benadering van geloofsontwikkeling geeft, net zomin als de FDT, zicht op tegenstrijdigheden.
Bij de te ontwerpen benadering zou het niet zozeer moeten gaan om stadia die elkaar lineair
opvolgen, maar om een gelaagdheid van geloofsstijlen (in de zin van Streib): lagen van geloof
kunnen elkaar lineair opvolgen, maar het is ook mogelijk dat iemand bijvoorbeeld van de eerste naar
de derde laag gaat (of omgekeerd) of dat verschillende geloofsstijlen tegelijkertijd aanwezig zijn.
3.1.3 Religieuze ambivalentie
Om meer te begrijpen van de gelijktijdigheid van betekenissen, neem ik hieronder eerst het
verschijnsel van ambivalentie in ogenschouw met behulp van de psycholoog H. Hermans. Er zijn een
aantal auteurs die zich hebben beziggehouden met de thematiek van religieuze ambivalentie. Ik
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bespreek achtereenvolgens Vergote 153, Pruyser154, Anneser155 en Rümke156. Tenslotte pas ik datgene
wat duidelijk is geworden toe op enkele scharniermomenten in de portretten.
Hermans gaat uit van de veelvoudigheid van het ik als een gelijktijdige aanwezigheid van
tegengestelde krachten. In zijn eerste boek over dit thema (‘Het Verdeelde Gemoed’) legt hij nog de
nadruk op verdeeldheid door te wijzen op twee rivaliserende krachten binnen het zelf. De ene (‘Z’) is
gericht op zelfhandhaving; de andere (‘A’) op verbondenheid met anderen 157. ‘Z’ wordt gestuurd door
behoefte aan een sterk en onafhankelijk ik; ‘A’ wordt gestuurd door behoefte aan een zinvol verband,
intimiteit en overgave. In zijn latere werk benadert Hermans de veelvoudigheid van het zelf
positiever. Hij laat zich inspireren door wat de Russische literatuurwetenschapper Bakhtin te berde
heeft gebracht over de zogenaamde polyfone roman. In tegenstelling tot de gebruikelijke romanvorm
waarbij de lezer de stem volgt van de ‘alwetende auteur’ 158, ontwikkelt het verhaal zich bij de
polyfone roman als een dialoog tussen de stemmen van de verschillende personages. We maken een
begrijpelijk verhaal van onszelf door verschillende stemmen in ons aan het woord te laten. Analoog
aan deze voorstelling vat Hermans het zelf op als een veelvoud van innerlijke stemmen. Hermans
noemt het voorbeeld van de innerlijke strijd van een adolescent tussen een stem die de ouders wil
gehoorzamen en een stem die zich juist van hen wil afzetten.
Vergote gaat uitvoerig in op de ambivalente verhouding van sommige mensen met christelijk geloof.
Het valt hem op dat er sprake is van een merkwaardig ‘misprijzen’ van de godsdienst door
ongelovigen. Je zou mogen verwachten dat een ongelovige onverschillig staat ten opzichte van
religieuze verschijnselen. Hij concludeert dat er sprake is van innerlijke conflicten die ertoe leiden
dat de persoon constant heen en weer geslingerd wordt. De belangrijkste conflicten die hij noemt,
hangen samen met de in de inleiding aangehaalde begrippen ‘autonomie’ en ‘illusie’.
Het eerste is het conflict tussen afhankelijkheid en autonomie. Het steekt de kop op op
momenten van religieuze afhankelijkheid (bijvoorbeeld bij confrontatie met dood, nood of lijden).
Omdat het ik wil vasthouden aan autonomie streeft het naar ‘uitschakeling van religieuze bindingen’.
Vergote spreekt in dit verband van een ‘narcistische wonde’ die opspeelt bij de confrontatie met
goddelijk gezag, wat leidt tot een defensieve tegenbeweging. In het verlengde hiervan ligt het
innerlijk conflict tussen wetenschap en geloof. De hedendaagse mens is net zo bang voor de illusie
van de godsdienst als van de waan van de krankzinnigheid; hij wil het ‘verstand redden van de
verdrinking in de primitieve begeerte’; er is ‘vrees voor de beschamende vervreemding’, ‘het beate
geluk van de idioot’. De ongelovige schept volgens Vergote ook een ‘paradoxaal genoegen’ in de
overtuiging dat het bestaan toevallig is, omdat het hem bevrijdt van religieuze afhankelijkheid.
Overigens ziet Vergote religieuze ambivalentie niet alleen als een verschijnsel dat voorkomt
bij ongelovigen. Hij constateert dat ook de grote mystici aanvechtingen van hun geloof kennen. In de
psychologie is echter ‘nauwelijks aandacht geschonken aan de conflictmomenten in de mystieke
levensreis en aan de psychische arbeid waartoe de inwendige verdeeldheid van de mens noodzaakt’.
Bij grote beproevingen die mystici doormaken, herwinnen ze steeds weer hun geloof op
tegenstrevende ‘affectieve krachten’. Op deze wijze groeien ze in een standvastig geloof.
Pruyser heeft zich ook beziggehouden met de thematiek van religieuze ambivalentie. Hij constateert
dat het zelf verdeeld is en noemt een aantal spanningen zoals rede-gevoel, vlees-geest, id-ego, egosuperego, geloven-weten e.d. Tegenstrijdige opvattingen over religie zijn volgens hem het gevolg van
het feit dat het bewustzijn een ‘slagveld’ is waarop geloof en ongeloof strijden. Er vindt een
‘intrapsychisch debat’ plaats tussen geloof en ongeloof. ‘Geloven is een proces dat aan fluctuaties
onderhevig is, een zoeken naar het moeizame evenwicht tussen verschillende spanningsvelden’.
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Overtuigingen die we koesteren worden telkens weer ondermijnd door twijfel. Pruyser pleit voor
tolerantie ten opzichte van een religieus ambivalente houding die volgens hem niet uit te bannen is.
Het is volgens hem geen ‘pathologische toestand’ dat ‘kleine brokjes van geloofsovertuigingen’ in
conflict zijn. Einstein, die zich diep religieus en ongelovig noemde, lijkt hem een prototype van de
hedendaagse religieuze mens. Pruyser constateert dat sommige mensen zich niet bewust zijn van
dergelijke tegenspraken. Hij brengt dit in verband met Festingers begrip ‘cognitieve dissonantie’:
twee verschillende overtuigingen kunnen naast elkaar bestaan (de persoon zegt de ene keer het ene en
de andere keer het tegenovergestelde). Vaak is er dan sprake van een pijnlijk innerlijk conflict.
Pruyser gebruikt zelf de term ‘emotionele dissonantie’ voor het bestaan van een onbewuste emotie
die strijdig is met een bewuste emotie. Hij geeft het voorbeeld van een humanist die voor de
doodstraf is.
Net als James is Pruyser desondanks ook gefascineerd door religieuze mensen die,
bijvoorbeeld na een bekering, een eenheid weten te stichten in hun verdeelde zelf, wat resulteert in
‘heiligheid van leven’. Het onderzoek van James laat echter ook zien dat dergelijke bekeringen vaak
niet tot blijvende veranderingen leiden.
Religieuze ambivalentie in de portretten
Het begint nu duidelijk te worden hoe de bij de deelnemers geconstateerde ambivalenties rond
christelijk geloof geplaatst kunnen worden. De confrontaties rond en tijdens het abdijweekend
hebben bij de deelnemers geleid tot een spanning tussen innerlijke krachtenvelden die Hermans ‘Z’
(zelfhandhaving) ‘A’ (gerichtheid op het andere) zou noemen. De geconstateerde betekenissen die
duiden op cognitieve bezwaren tegen christelijk geloof zijn negatieve waarderingen die voortkomen
uit ‘Z’. Dit is feitelijk het verschijnsel dat Vergote het ‘merkwaardig misprijzen’ noemt. Sommige
van de geconstateerde betekenissen die duiden op affectief-attitudinale of volitieve betrokkenheid bij
christelijk geloof komen voort uit ‘A’. Er vindt nu wat Pruyser een ‘intrapsychisch debat noemt,
plaats tussen ‘Z’ en ‘A’.
• Marleen heeft rationele bezwaren tegen God als een man op een wolk (Z); tegelijkertijd voelt ze
zich aangesproken door de idee van God als een ‘Liefdeskracht’ (A).
• Fred zoekt een weg met zijn geraaktheid door de ervaring van gemeenschap tijdens de hoogmis
(A), die staat naast zijn rationele bezwaren tegen christelijk geloof (Z).
• Bij Iris noemt zich ‘katholiek’ vanwege de verbondenheid die ze voelt met de geloofstraditie (A),
en ze beschouwt zich tegelijkertijd als ‘ongelovig’ omdat ze christelijk geloof rationeel
implausibel vindt (Z).
• Bas kiest verlangt ernaar om het ‘metafysische te omarmen’ (A), terwijl zijn kritisch verstand hem
tegelijkertijd daarvan afhoudt (Z).
• Tanja rationele bezwaren heeft tegen christelijk geloof (Z), terwijl ze tegelijkertijd kan meevoelen
met een mystiek beeld van God als liefde (A).
• Charlotte wijst christelijk geloof op rationele gronden af (Z), terwijl ze tegelijkertijd vermoedt dat
‘God’ een metafoor is voor iets moois dat ze nog niet verstaat (A).
• Joris’ heeft rationele bezwaren tegen sommige liederen en praktijken in Taizé, bijvoorbeeld de
verheerlijking van het kruis (Z) en ervaart tegelijkertijd intense verbondenheid tijdens de dienst
(A).
• Masha’s bij zichzelf geconstateerde ‘tegenstrijdigheid’ van het gelijktijdig afzweren en
verdedigen van christelijk geloof kan, tenslotte, worden verstaan als rationele bezwaren tegen het
beeld van God als persoon en de regels van de kerk enerzijds (Z) en geraaktheid door de
symboliek van de katholieke traditie anderzijds (A).
Religieuze ambivalentie en geloofsontwikkeling
Tot nu toe is religieuze ambivalentie beschreven als innerlijke spanning. Sommige auteurs beoordelen
religieuze ambivalentie positief als een voorwaarde voor geloofsontwikkeling. Dit is zeer interessant
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met het oog op de in de volgende paragraaf te presenteren benadering van geloofsontwikkeling die
religieuze ambivalentie verdisconteert.
Anneser begint met de stelling: ‘letztlich kann niemand in gleicher existensieller Tiefe gleichzeitig
gläubig und ungläubig sein, ohne seine Einheit, seine Selbstidentität zu spalten’. Tegelijkertijd
realiseert hij zich, zoals reeds in de inleiding gezegd, dat geloof en ongeloof tot op het sterfbed een
strijd zullen leveren in de persoon. Noch de gelovige, noch de ongelovige kunnen de onrust van de
twijfel vermijden. Er blijft een ‘hin- und herwogender Kampf’ waarbij het geloof concurreert met
tegengestelde strevingen en begeerten. Vaak is dat een onbewust proces in de persoon dat zich uit in
het wegstoppen van tendensen tot ongeloof. Zoals gezien pleit Anneser ervoor om dergelijke
aanvechtingen van het geloof te accepteren en het besef te laten doordringen dat geloof geen
persoonlijk bezit is. Aanvechtingen kunnen ook tot gevolg hebben dat het geloof gezuiverd wordt van
valse tendensen. Het lijkt hem de kunst om het zuivere geloof tot centrum te laten uitgroeien.
Rümke borduurt in zijn bijdrage aan de bundel ‘Twijfel en geloof’ door op een eerder opstel over de
twijfel. Hij onderscheidt de onzekerheid (iets niet zeker weten) en de aarzeling (niet de moed hebben)
van de twijfel. Twijfel heeft te maken met ‘innerlijke verscheurdheid’, ‘twee affecten die om de
heerschappij strijden’, ‘endopsychische waarneming van bi-polariteit’. Vervolgens maakt Rümke
onderscheidingen binnen de twijfel. Zit de twijfel in de periferie van de psyche of in de kern? Is het
een ‘verlammende twijfel’ of een ‘zuivere intuïtie’ die aangeeft dat er iets niet klopt? Wat de
godsdienstige twijfel betreft, merkt hij op dat voor de ongelovige een ‘zuivere intuïtie’ van
overgeleverde overtuigingen rond God het geloof in de weg staat, terwijl voor de gelovige juist al
datgene wat voor God pleit ongeloof in de weg staat. Het tegenovergestelde van de geloofstwijfel is
volgens Rümke niet ‘objectieve zekerheid’, maar ‘werkelijkheidsbeleving’ (wie God ervaart, twijfelt
niet). Rümke beoordeelt de godsdienstige twijfel zeer positief: ‘het behoedt ons voor verstarring,
onechtheid, intolerantie, hardheid, bekrompenheid en zelfverheffing. Door de ‘zuivere intuïitie’
worden we ‘de juiste weg gewezen’. In dezelfde bundel gaat de theoloog Van der Leeuw zelfs zo ver
dat hij de twijfel niet alleen beschouwt als onvermijdelijke ‘dynamiek van het menszijn’, maar ook als
‘mensworden’ en ‘weg tot God’. Aangezien het zelf niet tot zichzelf kan komen tenzij in God, zal de
vertwijfeling overgaan tot overgave.
3.2 Een benadering van geloofsontwikkeling bij wijze van interpretatiekader
Zoals beloofd, wordt in deze paragraaf een benadering van geloofsontwikkeling gepresenteerd die
zowel religieuze ambivalenties zichtbaar maakt als toenemende religieuze overgave. Gezien de
doelstelling van deze studie, zou te ver gaan om bij onderstaande benadering te spreken van een
‘theorie’ over geloofsontwikkeling in de zin van een verklaringsmodel. Als deze benadering in de
volgende paragraaf bij wijze van interpretatiekader op de portretten wordt toegepast, zal blijken dat
ze voldoet aan de voorwaarden die nodig zijn om de vraagstelling te beantwoorden. De vraagstelling
heeft betrekking op de acht deelnemers en wordt ook alleen voor deze acht subjecten beantwoord.
Het gaat bij deze benadering van geloofsontwikkeling dan ook om wat, met een methodologische
term, een ‘hypothese’ genoemd kan worden.
Bij deze benadering heb ik me, wat de dynamiek van toenemende religieuze overgave betreft,
vooral laten inspireren door de beschrijving van de spirituele weg van Bernard van Clairvaux. Door
de dynamiek van de vier ontwikkelingsstadia van Bernard te vertalen naar de spiritualiteit van
hedendaagse mensen wordt het mogelijk om verschil te maken in geloofsontwikkeling naar de mate
van religieuze overgave. Ik geef er, net als Streib, de voorkeur aan om te spreken over ‘lagen’ in
plaats van over ‘stadia’. Een laag is een bepaalde modaliteit van betrokkenheid op zichzelf danwel op
wat deze persoon als transcendent ervaart. Het doel van de volgende beschrijving van de lagen is niet
om deze modaliteiten van religiositeit uitputtend te beschrijven, maar om de criteria ter
onderscheiding van de ene laag ten opzichte van de andere te verhelderen. Om dit interpretatiekader
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te situeren binnen het gangbare discours wordt veelvuldig verwezen naar theoretici van verschillende
vakgebieden.
1. De laag van ik-identiteit
De eerste laag correspondeert met het eerste stadium bij Bernard: ‘wanneer de mens van zichzelf
houdt om zichzelf’ (zie 2.2). Vertaald naar de spiritualiteit van hedendaagse mensen betekent
Bernards eerste graad van de zelfliefde een bewustwording van ‘er te mogen zijn’. Feitelijk gaat aan
deze eerste graad de fase vooraf waarin deze zelfliefde ontbreekt. Je zou kunnen zeggen dat iemand
die het leven als beangstigend of zinloos ervaart zich in een dergelijke bestaanswijze bevindt. Bij zo
iemand kan er een eerste overgang optreden doordat diegene kan gaan beseffen dat het leven het
verdient om bejaht te worden. Er vindt een overgang plaats waar iemand zijn eigenwaarde ontdekt,
zelf beslissingen neemt, zichzelf niet langer opoffert of anderszins grenzen aangeeft. Hetzelfde geldt
op andere vlakken, bijvoorbeeld bij het afwerpen van het juk van vals gezag of het proberen te
begrijpen van de wereld. Zo ook: daar waar elk ik-besef ontbreekt vindt er een overgang plaats waar
een ‘ik’ bewust wordt van haar of zijn eigen identiteit.
Wat christelijk geloof betreft, gaat het bij deze laag ‘-’ om voorstellingen die angst
inboezemen, denk bijvoorbeeld aan Marleens godsbeeld dat sterk samenhangt met
uitverkiezingsgeloof. Ook gaat het om christelijke godsvoorstellingen die onbereflecteerd zijn.
Sommige voorstellingen van christelijk godsgeloof die corresponderen met Fowlers fasen tot en met
de derde, kunnen binnen deze laag geplaatst worden. Daarbij kan worden gedacht aan Bas’
fantasiegeloof in zijn vroege kindertijd (eerste fase bij Fowler), Marleens mythisch-letterlijke beeld
van God als ‘een rechter die oordeelt’ (tweede fase bij Fowler) en Masha’s conventionele geloof van
het braaf volgen van regels (derde fase bij Fowler).
De overgang van het ik van een staat van zinloosheid, angst, opoffering of onbewust-zijn in
de richting van een staat van assertiviteit, zelfaanvaarding, autonomie, begrip en bewustzijn kan zich
op godsdienstig vlak op die manier uiten dat iemand afstand neemt van een geloof dat niet (meer)
voldoet. Wat onacceptabel of implausibel is gaat overboord. Vergeleken met een religiositeit die
enkel is gebaseerd op plicht en gehoorzaamheid, is het afhaken van implausibele gevestigde
religieuze opvattingen en praktijken derhalve een eerste stap vooruit. In de portretten zien we dit keer
op keer gebeuren waar de deelnemers een overgang maken naar de vierde fase van Fowler:
individuatief-reflexief geloof.
Ontwikkelingspsychologen wijzen erop dat jongeren in de adolescentie (vanaf twaalf jaar)
hun identiteit gaan vormen in de zin dat ze voor zichzelf gaan uitzoeken wat wel en niet bij hen past
en wat voor hen wel en niet klopt. Volgens Erikson is het krijgen van een ‘centrale levensvisie’ in de
adolescentie, zoals gezien, een wezenlijk onderdeel van de vorming van een eigen identiteit: een
‘nieuwe ideologische oriëntering die net zo hard nodig is als zuurstof en voedsel’. 159
Identiteitsvorming in de adolescentieperiode vindt volgens Erikson plaats in een ‘psychisch-sociaal
moratorium’ - bijna een soort pauze tussen kindertijd en volwassenheid die nodig is om een
volwassen identiteit te ontwikkelen160 - en
gaat gepaard met wat hij aanduidt als
161
identiteitsverwarring en identiteitscrisis . Dit beschouwt hij echter niet als ‘een dreigende
catastrofe’ maar als het, volledig natuurlijke en voor de ontwikkeling van de persoonlijkheid
noodzakelijke, ‘psychisch-sociale aspect van het volwassen worden’. 162
Aan de hand van andere ontwikkelingspsychologische theorieën wordt duidelijk welk een
belangrijke rol de afweging van rationele plausibiliteit speelt bij het ontwikkelen van identiteit. De
cognitieve ontwikkelingstheorie van Piaget is vooral relevant op het vlak van cognitieve
(im)plausibiliteit van religieuze voorstellingen. Als het formele denken tot ontwikkeling komt, gaan
implausibele, in Fowlers termen ‘mythisch-letterlijke’ en ‘conventionele’ voorstellingen overboord.
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Met name veel jonge mensen kunnen niet langer uit de voeten met geloofselementen die hun
autonomie aantasten of rationeel implausibel zijn. Bij de bepaling van de persoonlijke verhouding tot
christelijk geloof speelt de houding tegenover geloofselementen die worden gepercipieerd als een
aantasting van autonomie of als rationeel implausibel dan ook een grote rol. Het afstand nemen van
dergelijke geloofselementen kan worden gezien als een stap vooruit (van ‘-’ naar ‘1’).
Ontwikkelingspsychologen zijn het er in het algemeen over eens dat het een logische en
gezonde psychische ontwikkeling is, met het oog op volwassen worden, dat de adolescent loskomt
van (het gedachtegoed) van de ouders. Barnett stelt, doordenkend op Piaget, dat het
losmakingsproces een gevolg is van de emoties die gepaard gaan met de ontwikkelde cognitieve
vermogens die de adolescent in staat stellen om kritisch na te denken over het gedachtegoed en de
leefwijze van de ouders. Psycho-analytische ontwikkelingspsychologen wijzen erop dat de
driftontwikkeling ertoe leidt dat de adolescent emotioneel meer aan leeftijdsgenoten gehecht raakt
dan aan de ouders163.
Kohlberg beschouwt het als een universeel gegeven in de morele ontwikkeling van de
adolescent dat deze zich, na aanvankelijke aanpassing, afzet tegen het morele systeem van de sociale
omgeving met name dat van de ouders 164. Hij onderscheidt drie niveaus in de morele ontwikkeling
van het kind. Het morele oordeel van het jonge kind wordt vooral bepaald door het principe van
beloning en straf (preconventioneel); het oudere kind past zich aan aan de morele conventies van de
omgeving (conventioneel) en de adolescent ontwikkelt autonome morele principes, die vaak in strijd
zijn met die van de sociale omgeving (postconventioneel).
Deze ontwikkelingspsychologische theorieën zijn bijzonder interessant voor een goed begrip
van wat er in hun adolescentie met de acht afhakers is gebeurd met betrekking tot een bepaald aspect
van hun identiteitsontwikkeling, namelijk het bepalen van hun persoonlijke verhouding tot christelijk
geloof.
• Voor Marleen zijn autonomie en rationele implausibiliteit doorslaggevende criteria bij de
bepaling van haar verhouding tot christelijk geloof. Zo is het niet meer dan logisch dat bij haar de
geloofstwijfels, die ze als kind al had, tijdens haar adolescentie doorbreken, waardoor ze zich
fundamentele vragen gaat stellen bij het geloof van haar omgeving, met name dat van haar ouders.
• Fred heeft weliswaar geen identiteitscrisis tijdens zijn adolescentie, maar het is wel duidelijk dat
ook hij, in zijn zoeken naar een levensoriëntatie die bij hem past, met name op verstandelijkcognitief vlak naar een verhouding tot christelijk geloof zoekt. Wat in christelijk geloof wordt
beweerd moet kloppen om aanvaardbaar te zijn. Als aspecten van christelijk geloof voor zijn
gevoel niet plausibel zijn, agiteert hem dat; aspecten die ingaan tegen de waarde die hij toekent
aan autonomie, vervullen hem met afkeer.
• Voor Iris verliest het geloof van haar kindertijd rond haar twaalfde plausibiliteit als blijkt dat ze
verstandelijk niet uit de voeten kan met wat er wordt beweerd. Voor haar is het vinden van een
nieuwe verhouding tot katholiek geloof van groot belang omdat ze haar katholiek-zijn nooit
helemaal heeft willen loslaten. Vòòr het weekend zegt ze dat ze nu prioriteit geeft aan haar
persoonlijke ontwikkeling en niet aan godsdienst. Na het weekend komen de ontwikkeling van
haar identiteit en het zoeken naar een nieuwe verhouding tot katholiek geloof bij elkaar.
• Ook voor Bas geldt dat het vinden van een levensbeschouwing die voor hem klopt en die bij hem
past van het grootste belang is voor zijn persoonlijke ontwikkeling. Pragmatische filosofie biedt
hem op dit vlak meer zekerheid dan godsdienst die op metafysische vooronderstellingen is
gebaseerd die wel eens onwaar zouden kunnen blijken te zijn.
• Bij Charlotte verliezen de bijbelverhalen die ze als kind hoorde, mede onder invloed van haar zeer
kritische ouders, rond haar twaalfde aan plausibiliteit. Als jong-volwassene ergert ze zich aan de
ongeloofwaardige manier waarop in haar kindertijd over God werd gepraat. Op eenzelfde wijze is
ze ook teleurgesteld in de voor haar implausibele manier waarop broeder Bernardus over God
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sprak. Ze heeft er veel energie aan besteed om voor zichzelf een levensbeschouwing te
ontwikkelen die wel logisch en geloofwaardig is.
Tanja maakt veel werk van de ontwikkeling van haar identiteit. Ze onderscheidt godsdienstig zijn
van ‘werken aan jezelf’. Het laatste heeft te maken met je verantwoordelijkheid nemen, terwijl het
eerste inhoudt dat je je verantwoordelijkheid afschuift. In haar eigen levensvisie is geen plaats
voor ‘God’ en ‘bidden’ omdat ze daarmee qua plausibiliteit niet uit de voeten kan. Bij meditatie
en Tai Chi weet ze wel waarover ze het heeft.
Ook bij Joris zijn verstandelijke overwegingen van plausibiliteit doorslaggevend bij het antwoord
op de vraag wat er wel bij hem past en wat niet op levensbeschouwelijk vlak. Zo stopt hij als kind
met bidden omdat hij niet gelooft dat er iemand is die hem kan horen. Ook later, in Taizé en bij
de kloosterweekenden stelt hij zich fundamentele vragen qua plausibiliteit en autonomie (de
verlossing door het lijden van Christus, God en het kwaad, God als persoon etc.). Op verstandelijk
vlak sluit het humanisme beter bij hem aan dan christelijk geloof.
Masha krijgt rond haar twaalfde, mede als gevolg van de verhuizing, fundamentele vragen bij het
katholieke geloof van haar kindertijd. Haar zich afzetten tegen de regels van de RKK heeft alles te
maken met haar zoektocht naar een levensbeschouwelijke oriëntatie die bij haar past en die voor
haar klopt. Net als bij Iris, geldt voor haar dat het tot een nieuwe verhouding komen tot katholiek
geloof van groot belang is omdat ze altijd iets met ‘het katholieke’ heeft gehouden.

2. De laag van recipiërende religiositeit
De tweede laag correspondeert met de tweede graad bij Bernard: ‘wanneer de mens God bemint om
zichzelf’ (zie 1.2). Bij deze tweede omvorming komt het ik los van de gecentreerdheid in zichzelf.
God beminnen, met name door de ander in God te beminnen, blijkt feitelijk meer levensgeluk op te
leveren.
Vertaald naar de geloofsontwikkeling van hedendaagse mensen zou je hier kunnen spreken
van recipiërende religiositeit: het gaat om de ontdekking dat religie mij iets kan opleveren. Bij ‘laag
1’ was er sprake van een levensoriëntatie die het ‘ik’ en haar onmiddellijke behoeften centraal stelt.
Ten opzichte van ‘laag ‘-’ betekende het binnengaan in ‘laag 1’ een grote stap vooruit. In termen van
Fowler is deze ontwikkeling getypeerd als een overgang van intuïtief-projectief of mythisch-letterlijk
of conventioneel geloof naar individuatief-reflexief geloof. Bij ‘laag 2’ gaat het om de ontdekking
dat openheid voor het transcendente mij iets kan opleveren: geborgenheid, genot, veiligheid,
zekerheid, troost, steun, levenszin e.d. Deze laag vertoont overeenkomsten met wat in het vorige
hoofdstuk affectief-attitunale en volitieve plausibiliteit werd genoemd: het gaat om wat mij een fijn
gevoel geeft, om waar ik behoefte aan heb, waar ik naar verlang.
Ook bij deze benadering ligt het gevaar op de loer om de opeenvolging van lagen op te vatten
als een moreel systeem: als een weg van ‘kwaad’ naar ‘goed’. Eerder heb ik er aan de hand van
Blommestijn op gewezen dat een dergelijke morele benadering het zwaartepunt legt bij de ascese:
van de mens wordt verwacht dat deze de weg naar volmaaktheid op eigen kracht voltrekt. Degene die
de weg gaat zal steeds weer worden gewezen op diens falen. Een dergelijke benadering werkt eerder
verlammend dan stimulerend op spirituele groei. Het is dan ook belangrijk om voor ogen te houden
dat het gaat om een weg van ‘goed’ naar ‘steeds beter’. Een staat van ‘ik-identiteit’ is als zodanig
gezonde zelfbetrokkenheid. In het licht van de volgende ontwikkelingsfase kan echter blijken dat het
loslaten van autonomie nog meer levensgeluk oplevert dan eraan vasthouden. Je zou bij de eerste laag
kunnen spreken van narcisme. De term ‘narcisme’ wordt vaak in psychopathologische zin gebruikt,
als een soort ziekelijke ik-gerichtheid 165. Dit is beslist niet wat hier wordt bedoeld met de eerste laag.
In religieus opzicht noemt Fortmann narcisme ‘een krampachtige zelfhandhaving’ die volgens hem
het tegenovergestelde is van religieuze overgave:
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165

163
‘Geloven is: loslaten van voor de hand liggende veiligheidsmaatregelen, alle door ons zelf
geschapen zekerheden prijsgeven en leven uit het onzichtbare, waarover geen mens kan
beschikken’.166
Het woord ‘krampachtig’ doet moreel aan. De normativiteit die ik op het oog heb, en die het verschil
uitmaakt tussen de eerste en de tweede laag, is echter noch moreel (van kwaad naar goed) noch
psychopathologisch (van ongezond naar gezond), maar spiritueel-antropologisch van aard. Het gaat
om de overgang van zelfbetrokkenheid naar godsbetrokkenheid. In De diligendo Deo geeft Bernard
een prachtige uitleg van de dynamiek van de op zichzelf gerichte begeerte die als exemplarisch mag
gelden voor het christelijk-spiritueel mensbeeld. De grondgedachte is deze: wie zijn levensgeluk
zoekt in het bevredigen van ik-gerichte behoeften mat zichzelf af en blaast zichzelf op:
‘Zelfs wie een mooie vrouw heeft, kijkt met opdringerige blikken en gedachten om naar een nog
mooiere; wie dure kleren draagt, wil nog duurdere; wie grote rijkdom bezit, is jaloers op wie
nog rijker is [...]. Het is dom, ja, het getuigt van verregaande waanzin, bij voortduring juist die
dingen na te streven die onze honger niet eens verminderen, laat staan dat ze hem zouden stillen.
Zolang je dat soort dingen hebt, vermindert je begeerte naar wat je niet hebt nooit, je blijft
onrustig en snakt naar wat niet voorhanden is. [...] Als je een hongerig mens met wijd open
mond naar de wind zou zien staan en je hem met bolgeblazen wangen lucht zou zien scheppen
in de veronderstelling daarmee iets aan zijn honger te doen, zou je dan niet denken dat hij niet
goed bij zijn hoofd is’?167
Autonomie in de zin van zichzelf als de maat van alles beschouwen, heeft kennelijk een prijs. Er
vindt een overgang van de eerste naar de tweede laag plaats waar deze volledige ik-gerichtheid wordt
losgelaten. In de tweede laag gaat het nu vooral om het vervullen van fundamentele menselijke
behoeften en verlangens die het loslaten van autonomie met zich mee kan brengen.
Pruyser (1976) heeft gewezen op het grote belang van Winnicott voor het nadenken over het
vervullen van religieuze behoeften en verlangens. Winnicott zegt het volgende: een zuigeling is zich
nog niet bewust van een realiteit buiten zich. Er is nog geen besef van een binnen- en buitenwereld;
de moederborst voorziet in alle behoeften die het kind heeft. Na verloop van tijd vervangt de moeder
de borst door iets anders, bijvoorbeeld een teddybeer. De zuigeling ervaart dit object nog niet als iets
van de uiterlijke wereld. Er ontstaat nu een psychische illusoire ruimte die noch tot de uiterlijke noch
tot de innerlijke wereld behoort waarin het kind leeft. Deze illusoire ruimte noemt Winnicott
‘overgangsruimte’; het object (bijvoorbeeld de teddybeer) is wat hij aanduidt met ‘overgangsobject’.
Volgens Winnicott blijft deze illusoire ruimte in het verdere verloop van zijn leven van wezensbelang
voor de mens omdat kunst, wetenschap of religie hieruit voortkomen. Winnicott beschouwt de illusie
van de overgangsruimte en overgangsobjecten dan ook als noodzakelijk voor een gezonde psychische
ontwikkeling tot volwassene. Pruyser stelt nu dat het omgaan met dergelijke objecten een begin
maakt met ‘een onophoudelijke spelrelatie tussen geest en wereld’, die ook betrekking kan hebben op
‘het transcendente, het mysterie, het heilige’. 168 Voortbordurend op Pruyser zou je kunnen zeggen dat
religieuze rituelen, verhalen, objecten e.d. behoeften kunnen vervullen, bijvoorbeeld aan kosmische
geborgenheid, op een analoge wijze als een teddybeer de zuigeling geborgenheid geeft.
Deze gedachtegang valt op een interessante manier te koppelen aan Fowlers theorie. In de
eerste fase van Fowler (‘intuïtief-projectief geloof’) beleeft het kind verhalen en rituelen, zoals
gezien, als onbereflecteerde fantasie. Deze geloofswijze vervult behoeften op een analoge wijze als
een teddybeer of een lappendeken. In het vijfde stadium van conjunctief geloof, die Fowler - zoals
gezien - met een term van Ricoeur, ‘tweede naïviteit’ noemt, volgt de ontdekking van conjunctieve
betekenissen van in de vierde fase ontmythologiseerde verhalen en rituelen. Deze conjunctieve
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geloofswijze maakt het nu ook voor volwassenen mogelijk dat religieuze verschijnselen bepaalde
behoeften bevredigen.
In de portretten vallen verschillende voorbeelden te vinden van een overgang van een ‘eerste
naïviteit’ naar ontmythologiseerde voorstellingen rond christelijk geloof naar een tweede naïviteit.
Deze overgang gaat steeds gepaard met affectief-attitudinale en volitieve plausibiliteit waar
christelijk-religieuze objecten of rituelen verlangens vervullen naar genieten van schoonheid,
innerlijke rust, ontroering, sfeer e.d.
• Marleen vindt de abdij mooi en rustig; ze geniet van de sfeer in kerken. Het godsbeeld van broeder
Bernardus, Licht en Kracht vindt ze mooi.
• Fred is ontroerd door de gemeenschap die hij tijdens de hoogmis met de monniken ervaart.
• Iris vindt de abdij rustgevend, ze geniet van de ‘aparte sfeer’. Broeder Bernardus’ godsbeeld van
Liefdeskracht vindt ze ‘prachtig’.
• Bas geniet van het ‘abdijgevoel’: de rust, de sereniteit, de stilte.
• Tanja houdt van de sfeer van kerken. De abdij vindt ze rustig en mooi; de liederen die tijdens de
diensten worden gezongen raken haar.
• Charlotte heeft bijbelverhalen altijd al mooi gevonden. Ook zij geniet van de sfeer en de rust van
het klooster.
• Joris vindt het prettig om in Taizé te zijn; de liederen raken hem. In Taizé, in dit klooster en in
andere kerken waardeert hij de rituelen van de katholieke geloofstraditie die de mogelijkheid
bieden ‘om te voelen wat er in je omgaat’.
• Masha geniet van de rustige sfeer in de abdij en van katholieke rituelen (bijvoorbeeld de
eucharistie), feesten (advent, kerst) en objecten (bijvoorbeeld de Pieta van Michelangelo of exvoto’s).
Eerder werd naast religieuze verlangens als geborgenheid en troost, ook de fundamentele
behoefte aan zingeving genoemd. We komen nu weer te spreken over het verschijnsel dat eerder werd
aangeduid met een term als ‘reli-shoppen’.169 Binnen de godsdienstsociologie hebben met name
Luckmann en Berger zich uitvoerig beziggehouden met het bestuderen van hoe hedendaagse mensen
zin geven aan hun leven170. Bij hun onderzoek hanteren ze een functioneel begrip van religie:
religieus is wat mensen zingeving oplevert. Hedendaagse godsdienstsociologen, die in de
onderzoekstraditie van Luckmann en Berger staan, onderzoeken zingevingssystemen die mensen vaak
zelf construeren of samenstellen uit elementen van bestaande religies die hen aanspreken. Zo
onderzocht Hilhorst de New Age-beweging en kwam hij tot de conclusie dat deze levensbeschouwing
voorziet in de behoefte van veel hedendaagse mensen aan zingeving en ervaring van heelheid 171. In de
portretten vallen bij alle deelnemers elementen van zingevingsconstructie aan te wijzen:
• Marleen construeert een zingevingssysteem rond reïncarnatiegeloof.
• Freds liberale levensvisie voldoet zodanig aan zijn behoeften aan zingeving dat godsgeloof voor
hem overbodig is.
• Iris vindt in het beeld van God als Liefde vervulling van haar behoefte aan het bestaan als een
zinvol verband.
• Bas lijkt in de koppeling met The Force even een mogelijkheid te hebben gevonden om toe te
kunnen geven aan zijn behoefte om ‘het metafysische te omarmen’.
• Tanja vindt in een niet-theïstische levensfilosofie als het boeddhisme meer vervulling van haar
behoefte aan levensoriëntatie dan in christelijk geloof.
• Charlotte construeert op grond van haar behoefte aan zingeving haar geloof in haar eigen godje.
• Joris vindt in zijn levensfilosofie gecentreerd rond ‘leven’ en ‘moraliteit’ een ‘motivatie om te
leven’.
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• Masha weet katholiek geloof na het weekend zodanig te differentiëren dat ze vervulling vindt van
haar behoefte aan aansluiting met wat haar in het geloof van haar jeugd dierbaar is gebleven (met
name de rituelen).
3. De spirituele laag
De derde graad bij Bernard was ‘de mens heeft God lief om God’ (zie 2.2). Bij de vorige graad ging
het nog om wat de gerichtheid op God de mens oplevert. Bij de derde graad wordt de mens in de
godsliefde getrokken omdat hij heeft ontdekt ‘hoe zoet de Heer smaakt’. Binnen de tweede laag had
religiositeit nog te maken met het vervullen van behoeften. Binnen deze laag is religiositeit ontdaan
van de vraag: ‘wat levert het mij op?’.
Verschillende godsdienstpsychologen hebben gewezen op het onderscheid tussen een vorm
van religiositeit die vooral uit is op behoeftebevrediging en religiositeit die voortkomt uit overgave
aan een dimensie die het ‘ik’ niet in de hand heeft.
Zo wijst Vergote erop dat godsgeloof weliswaar gepaard gaat met gevoelens, maar niet tot
gevoelens gereduceerd kan worden. Het zijn gevoelens die voortkomen uit de ‘dynamische
verhouding’ tussen ‘ik’ en ‘God’. 172
Fortmann plaatst kanttekeningen bij Freuds godsdienstkritiek. Het is zeker zo dat er vormen
van religiositeit bestaan waarin wat Freud het ‘oceanisch gevoel’ noemt (een gevoel van ‘primitieve
verbondenheid’) een grote rol speelt. Ook bestaat er religiositeit die is gebaseerd op de
afhankelijkheid van God als een troostende en straffende vader. Fortmann betwijfelt echter of alle
religiositeit tot dergelijke infantiele behoeftebevrediging gereduceerd kan worden. Volgens Fortmann
bestaat er ook zoiets als ‘volwassen religie’. 173 Hij baseert zich o.a. op het onderscheid dat Allport
maakt tussen vormen van religiositeit om te verklaren waarom sommige religieuze mensen behept
zijn met vooroordelen en andere juist niet. Onvolwassen geloof kenmerkt zich volgens Allport
daardoor dat het niet geïnterioriseerd is. Bij onvolwassen religiositeit ligt de oorzaak van geloof
buiten de persoon. Later noemt Allport deze vorm van religiositeit extrinsic religion:
‘When immature it has not evolved beyond the level of impulsive self-gratification. Instead of
dealing with psychogenic values it serves either a wish-fulfilling of soporific function for the
self-centered interests 174. The person does not serve his religion; it is subordinated to serve
him. The master-motive is always self-interest’. 175
Bij volwassen geloof ligt de oorzaak in de persoon zelf; het maakt onderdeel uit van wie de persoon
is, de idealen waar hij van harte in gelooft 176. Later noemt Allport deze vorm intrinsic religion:
‘A religious sentiment of this sort floods the whole life with motivation and meaning. It is no
longer limited to single segments of self-interest’.177
Vergeleken bij de volledige zelfbetrokkenheid van de eerste laag, was het loslaten van autonomie bij
de tweede laag een stap vooruit. Terugkijkend vanuit het standpunt van de derde laag blijkt het
functionele karakter van recipiërende religiositeit: de bevrediging van de eigen behoeften stond
centraal. In de derde laag komt er ruimte voor de eigenlijke religieuze ervaring. In onderscheid tot de
recipiërende religiositeit van de tweede laag, kenmerkt de religiositeit van de derde laag er zich door
dat de sturing niet plaatsvindt vanuit (de behoeften van) het ik, maar vanuit een bron buiten het ik.
Volgens James kenmerkt de religieuze ervaring er zich door dat ‘de zichtbare wereld
deel uitmaakt van een geestelijk universum waaraan zij haar voornaamste betekenis
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ontleent’; hij vindt ‘dat eenheid met een harmonische relatie tot dat hoger universum onze
ware bestemming is’.178
Otto legt met betrekking tot dit ‘hoger universum’ uit dat het woord ‘heilig’ vaak als een
ethisch predikaat wordt gezien (in de zin van ‘volmaakt goed’), terwijl de aanduiding heilig in de
bijbel (kadoosh, hagios) duidt op wat hij ‘het numineuze’ noemt. De ervaring van het numineuze gaat
gepaard met gemoedstoestanden van wat hij het ‘creatuurgevoel’ noemt: gegrepenheid,
overweldiging, fascinatie en ontzag179.
Deze theoretici over de religieuze ervaring wijzen feitelijk op wat we eerder hebben gezien
bij Rümke en Waaijman, namelijk dat religiositeit te maken heeft met gegrepen worden door,
ontvankelijk worden voor, je toevertrouwen aan, je overgeven aan wat Otto ‘het numineuze’ noemt.
Dit numineuze kan zich op verschillende wijzen openbaren:
a) In het zelf: niet alleen in de jungiaanse psychologie, de oosterse mystiek of in nieuwe religieuze
bewegingen geldt het eigen ik als bron van religieuze ervaring. Ook christelijke mystici spreken
hierover:
‘God zelf opent de diepten van het innerlijk, die het innerlijk zelf niet ontsluiten kan. Daarom
noemt Augustinus deze door God ontsloten diepten interior intimo meo. [...] In de
Rijnlandmystiek vindt de godsgeboorte plaats in het diepste innerlijk van de ziel’. 180
Ook Bernard van Clairvaux spreekt hierover in een preek over het Hooglied:
‘Het Woord begint op te graven en te vernietigen, te bouwen en te planten... Hij opent wat
gesloten was en zet wat koud was in brand’... Alleen door de beweging van mijn hart, realiseer
ik mij dat Hij in mij is’.181
b) In de ontmoeting met de ander: Levinas heeft vooral gewezen op wat je het numineuze karakter
van de ontmoeting met de ander zou kunnen noemen. In de ontmoeting met de ander wordt mijn
behoeftebevrediging doorbroken. Burggraeve legt als volgt uit wat Levinas bedoelt met de ‘epiphanie
van het gelaat’:
De Ander verschijnt tegenover het narcistisch-totaliserend ik als een gegeven dat door het ik
niet gereduceerd kan worden tot de eigen totaliteit. Het ik dat in zelfzekerheid de wereld naar
zich toehaalt, wordt als het ware opgeschrikt door de verschijning van de Ander 182.
In de christelijke traditie wordt de ontmoeting van Franciscus met de melaatse als zo’n moment
beschreven. Franciscus laat zijn hebben en houden achter en besluit vanaf dat moment in armoede
verder te leven.
c) In cultuur: Mensen kunnen het numineuze ervaren in culturele uitingen als rituelen, religieuze
architectuur of kunst. In ‘Ich und Du’ geeft Buber een aantal voorbeelden van wat je het numineuze
karakter van kunst zou kunnen noemen.
‘Dat is de eeuwige oorsprong van de kunst, dat er gestalte tegenover een mens komt staan en
door hem werk wil worden. [...] Het komt aan op een wezensdaad van de mens: voltrekt hij
haar, spreekt hij met zijn wezen het grondwoord tot de verschijnende gestalte, dan stroomt de
werkende kracht, het werk ontstaat’. 183
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d) In natuur: De overweldigende grootte van de kosmos geldt uiteraard als een belangrijk
ervaringsgegeven van het numineuze. Teilhard de Chardin zingt een ‘loflied’ op de natuur als
‘goddelijk milieu, geladen met scheppende kracht’. 184 Er valt echter evenzeer te denken aan
verwondering over de microkosmos, het eigen lichaam of het leven zelf. Buber vertelt over hoe hij bij
de beschouwing van een boom in ik-jij betrokkenheid geraakt:
‘Het kan echter ook gebeuren, uit wil en genade ineen, dat ik, de boom beschouwend, in de
betrekking tot hem word opgenomen, en nu is hij geen het meer. Geen indruk is de boom,
geen spel van mijn voorstelling, geen stemmingswaarde, maar in levende lijve is hij tegenover
mij en heeft met mij te maken, zoals ik met hem - slechts anders’. 185
Bij alle deelnemers komen we deze derde laag tegen:
• Marleen heeft in haar geloof in de Voorloper hernieuwde energie gevonden om zich over te geven
aan het bestaan. Ze heeft de diepe overtuiging dat haar leven erop gericht is om door
leerervaringen een volmaakte geest te worden als hij.
• Fred wordt, tegen wil en dank, geraakt door de gemeenschap van de monniken. Hij merkt
schamper op dat hij misschien wel spiritueel is zonder het zelf te beseffen.
• Iris ervaart Gods liefdeskracht in de ‘prachtige natuur’ en in de ontmoeting met anderen (ze zijn bij
voorbaat de moeite waard omdat ze deel uitmaken van die liefdeskracht).
• Bas heeft weet van ‘ultieme ervaringen’ zoals de geboorte van een kind. Wat broeder Bernardus
vertelt kan hij plaatsen vanuit wat in Star-Wars ‘the Force’ heet.
• Tanja heeft de spirituele geladenheid van menselijke relaties ervaren in een vriendschap. In kerken
ervaart ze ‘iets mystieks’. Ze heeft het gevoel dat ‘er iets in de lucht hangt’, ‘er gebeurt iets’.
• Charlotte heeft contact met het godje in haarzelf; een ‘bron’ die diep in haar huist.
• Joris heeft een overweldigende opgenomenheid ervaren bij de gebedsdiensten van Taizé. Zijn
huidige bestaansoriëntatie is gecentreerd rond de idee van het ‘leven’ dat tot continuering en
moraliteit noopt.
• Masha ervaart in de St. Pieter de aanwezigheid van ‘iets meer’. Ze realiseert zich dat God niet af te
beelden valt en overal is.
4. De laag van de mystieke ervaring
De vierde graad van liefde bij Bernard was ‘als de mens zichzelf bemint om God’. De eerste graad
kende de ontdekking van het ‘ik’, de tweede het loskomen ervan, de derde het opgaan van het ‘ik’ in
liefdevolle overgave. Tot en met de derde laag wordt het ‘ik’ gereduceerd en gedecentraliseerd, maar
er blijft altijd nog een ‘ik’ over dat ervaart. Bij deze vierde laag lost het ‘ik’ op, er is geen ikbewustzijn meer. In zijn brief aan de Kartuizers vraagt Bernard zich nog af of de mens in dit leven
wel hiertoe in staat is. In De diligendo Deo heeft hij het over ervaringen van volkomen eenheid met
God die slechts een tel duren.
In het Nederlandse taalgebied is de term ‘mystiek’ zeer helder beschreven door Borchert in
zijn gelijknamige boek. Hij definieert mystiek als: ‘uit ervaring weten, dat alles op een of andere
wijze samenhangt, dat alles in oorsprong één is. Hij kenmerkt de mystieke ervaring als volgt:
‘... dat ze kort van duur is, onmiddellijk, vaag en alomvattend, maar ook dat ze diep in het
leven ingrijpt en in die zin van lange duur is, een voortdurende impuls om het vage vorm te
geven, het alomvattende binnen de beperking van de concrete realiteit te brengen, het
onmiddellijke in beelden en woorden te bemiddelen’. 186
Het zou te ver gaan om de deelnemers aan het abdijweekend als mystici te bestempelen, maar
het zou ook niet terecht zijn om de mogelijkheid dat ‘gewone mensen’ dergelijke ervaringen kunnen
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hebben weg te wuiven. Je zou kunnen zeggen dat ieder mens op zijn tijd, wellicht onbewust,
dergelijke mystieke ervaringen ondergaat. Wat iemand tot mysticus maakt, is de gave om dergelijke
ervaringen, na de nodige worstelingen, zodanig in zijn of haar leven te integreren dat ze, ondanks de
onvermijdelijke regressie naar eerdere bestaanswijzen, blijven doorwerken in iemands leven. In de
portretten vallen enige momenten aan te wijzen waarbij er wellicht sprake is van mystiek:
• Marleens diepe overtuiging van geestelijke groei door verschillende levens heen van waaruit ze
haar levensweg gaat.
• Freds verbondenheid met de monniken.
• Iris’ besef van Liefdeskracht die in alle mensen en in de natuur aanwezig is.
• De ‘ultieme momenten’ waarover Bas spreekt.
• Tanja’s ervaring van de ‘mystieke sfeer’ die in kerken hangt.
• De bron die Charlotte in zichzelf aantreft.
• De opgenomenheid die Joris ervaart in Taizé.
• De macht die Masha voelt neerdalen in de St. Pieter.
Bij de interpretatie van de portretten zal ik me niet bezighouden met de vraag of hier sprake is
van mystiek of niet. Voor de beantwoording van de onderzoeksvraag van dit hoofdstuk is het
voldoende om betekenisverschuivingen waar te nemen naar de derde laag. Daar waar de
aanwezigheid van de vierde laag vermoed mag worden, zal ik dat vermelden.
3.3 Lezing van de portretten vanuit het interpretatiekader
Aan het einde van het vorige hoofdstuk zijn de deelnemers in drie groepen verdeeld afhankelijk van
de afname of toename in het toekennen van plausibiliteit aan christelijk geloof als gevolg van het
weekend:
1) De groep bij wie ‘afname van plausibiliteit’ werd geconstateerd: Charlotte, Marleen en Joris;
2) De groep bij wie ‘toename van plausibiliteit, buitenperspectief’ werd geconstateerd: Fred, Bas en
Tanja;
3) De groep bij wie ‘toename van plausibiliteit’ werd geconstateerd: Iris en Masha.
Ik inventariseer eerst alle betekenisgevingen die betrekking hebben op christelijk
geloof. Deze betekenisgevingen worden verdeeld naar de religieuze laag waarmee ze
corresponderen:
- Betekenissen van de eerste laag (ik-identiteit) hebben te maken met het bepalen van met
welke aspecten van christelijk geloof men zich wel en niet wil identificeren.
- Betekenissen van de tweede laag (recipiërende religiositeit) hebben betrekking op religieuze
behoeften en verlangens (zingeving, bescherming, esthetisch genot, begrip e.d.).
- Bij betekenissen van de spirituele of mystieke laag (3 of 4) gaat het steeds om onmiddellijke
betrokkenheid op het numineuze.
De beschreven lagen moeten het mogelijk maken om dergelijke betekenissen te differentiëren
naar betrokkenheid op wat deze persoon als numineus ervaart. Een betekenisverlening die eerder met
Fowler ‘conjunctief’ werd genoemd, kan nu worden geplaatst in de derde laag (bijvoorbeeld Masha’s
conclusie dat God een ondoorgrondelijk Mysterie is dat niet af te beelden valt). We hebben gezien dat
de deelnemers met name kampen met wat met Fowler een ‘mythisch-letterlijke betekenis’ van de
betekenaar ‘God’ werd genoemd (bijvoorbeeld ‘een man op een wolk’); het afstand nemen van een
dergelijke implausibele betekenis kan nu in de eerste laag worden geplaatst. Wat eerder interferentie
van mythisch-letterlijke en conventionele betekenissen werd genoemd, kan nu worden getypeerd als
een spanning tussen betekenissen van verschillende lagen.
Eerst heb ik de verschillende betekenissen in beeld gebracht in de vorm van een schematisch
overzicht van uitspraken over ‘God’ en andere christelijke betekenaars. Daarin zijn de uitspraken die
de deelnemers over christelijk geloof doen, geordend naar het moment (voor, tijdens, een maand na en
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een jaar na het weekend) alsook naar de religieuze laag waarmee de uitspraak correspondeert. De
uitspraken zijn als volgt gecodeerd:
1) Het eerste cijfer heeft betrekking op de religieuze laag;
2) De daarop volgende letter heeft betrekking op het moment (a = vòòr het weekend, b= tijdens het
weekend etc.);
3) Het derde cijfer geeft het nummer aan van de geloofsuitspraak.
De geloofsuitspraak met de aanduiding 2.b.3 heeft dan ook betrekking op de tweede laag, het gaat om
de derde uitspraak tijdens het weekend. Een volledig overzicht van alle uitspraken is te vinden in de
bijlage aan het einde van dit hoofdstuk.
Het is uiteraard een hachelijke onderneming om als interpreet voor een ander te gaan bepalen
met welke laag van geloofsontwikkeling een bepaalde betekenisgeving correspondeert. Toch is het
van belang om de stap tot de interpretatie te zetten om zodoende door te dringen tot de
dieptestructuren van het onderzoeksmateriaal. In het kwalitatief sociaal-wetenschappelijk onderzoek
wordt gesproken over verstehen en role-taking: de onderzoeker verplaatst zich in zijn
onderzoeksobject om betekenisgevingen van binnen uit te ontsluiten 187. Analoog hieraan poneert
Waaijman met het oog op spirituele hermeneutiek van empirisch materiaal (een autobiografie, een
dagboekfragment, een interview) de filosofie van Stein over het fenomeen ‘empathie’ als
onderzoeksparadigma. Empathie heeft te maken met een invoelend vermogen door mij als interpreet
te verplaatsen in de beleving van een ander 188. Bij onderzoek naar spirituele omvorming geldt dat de
interpreet zich inleeft in de beleving van de goddelijke werkelijkheid van zijn onderzoeksobject 189.
Waaijman komt met Schleiermacher en Dilthey tot de conclusie dat een dergelijke intersubjectieve
hermeneutiek op grond van verplaatsing in de ander slechts een ‘gissende zekerheid’ kan bieden. Dit
wil echter niet zeggen dat een dergelijke interpretatie niet natrekbaar zou zijn; ze is immers
‘intersubjectief toegankelijk’. 190 Welnu, mijn hierna volgende interpretatie van de portretten moet
worden gezien als een intersubjectieve interpretatie vanuit een bepaalde (namelijk de geschetste)
benadering. Het is dus zeker niet de enig mogelijke, laat staan de enig juiste interpretatie. Verder: het
doel van deze onderneming is niet zozeer om elk individueel geval tot in de details uit te botten, maar
om op grond van de interpretatie van deze acht portretten hypothesen te vormen voor de verklaring
van de in het vorige hoofdstuk aangetroffen fenomenen van ambivalentie en hevige emoties rond
christelijk geloof.
De opbouw van deze subparagraaf is als volgt:
Eerst worden de portretten van respresentanten van de drie groepen uitvoerig geanalyseerd en
geïnterpreteerd, i.e. Charlotte (3.3.1), Fred (3.3.2) en Iris (3.3.3). Vervolgens worden de overige vijf
portretten aan de eerste drie gerelateerd (3.3.4). Het zal er steeds om gaan spanningen tussen
betekenisgevingen die corresponderen met verschillende lagen in beeld te brengen en deze te duiden
met het oog op toenemende religieuze overgave. Tenslotte worden conclusies getrokken met
betrekking tot de vraagstelling (3.3.5).
3.3.1 Charlotte
Spanningen tussen lagen
Wat ‘God’ betreft, domineren betekenissen van laag 1. Vòòr het weekend sprak Charlotte al
vrijmoedig over haar fundamentele bezwaren tegen godsgeloof: als kind vond ze geloven in God al
rationeel implausibel (1.a.3, 1.a.4). Als jong volwassene maakt ze bezwaar tegen letterlijk geloof
(1.a.5, 1.a.6). De God van christenen is heteronoom, autoritair en ontologisch implausibel (1.a.7,
1.a.10). Door de confrontatie met de tekst en het gesprek met de monnik tijdens het weekend zijn
haar bezwaren tegen godsgeloof sterker geworden (1.b.1-4). Na het weekend vertelt ze dat ze is
‘bevestigd’ in haar ongodsdienstige overtuigingen (1.c.1). Met wat broeder Bernardus vertelde over
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God als persoon (1.c.4), de schepping (1.c.5) en het kwaad (1.c.6) kan ze totaal niet uit de voeten.
Bovendien begrijpt ze niet hoe je liefde kunt koppelen aan een ‘externe God’ (1.c.11). Haar
fundamentele bezwaren tegen godsgeloof staan nog steeds (1.c.8-9, 1.c.12-13). Een jaar later zegt ze
dat het woord ‘God’ haar ‘steeds minder’ is gaan zeggen (1.d.1).
Deze betekenissen van de eerste laag rond ‘God’ komen een aantal keren in aanraking met
betekenissen van de tweede laag. In elke godsdienst valt wel iets zinnigs te ontdekken (2.a.1, 2.a.9).
Godsgeloof heeft ook grote voordelen: houvast, verklaring, zekerheid, rust, vertrouwen,
gemeenschap, troost (2.a.7). Tijdens het weekend blijkt dat een tekst uit deze traditie levenswijsheid
bevat die gekoppeld wordt aan ‘God’ (2.b.1). Een positieve ervaring van het weekend was dat ze het
klooster prettig en rustgevend vond; ze vindt het prettig om deze sfeer van godsdienst af en toe mee
te maken (2.c.1). Ook herhaalt ze de voordelen van godsgeloof en noemt deze ‘heel mooi’ ((2.c.2).
De spanning tussen betekenissen van de eerste en de tweede laag brengt ze tot synthese door
haar eigen versie van godsgeloof die ze naar haar eigen behoeften samenstelt (1.a.12, 2.a.8). Haar
fundamentele bezwaren tegen christelijk geloof zijn hierin weggenomen: er is ruimte voor
verscheidenheid (i.t.t. volgzaamheid); het gaat om haar eigen innerlijk dat alleen toegankelijk is voor
haarzelf (1.c.14).
De spanning tussen betekenissen van de eerste en de derde laag komt niet tot een synthese.
Het blijft voor haar na het weekend net zo onbegrijpelijk als daarvoor hoe gelovigen kunnen geloven
wat voor haar zo ongeloofwaardig is (1.a.8). Daar staat tegenover dat ze hoop uitspreekt dat wat over
‘God’ gezegd is, een metafoor is die ze niet begrijpt. Het kloosterleven heeft voor haar gevoel ‘iets
mystieks’. Als de monniken hun leven aan ‘God’ wijden, dan moeten er haast ‘diepere betekenissen’
onder ‘schuilgaan’ (3.c.1).Vanuit deze spanning vallen haar emotionele reacties van teleurstelling en
kwaadheid goed te plaatsten.
Het is zo gezien niet vreemd dat ze teleurgesteld is door wat het weekend haar heeft
opgeleverd. Haar verlangen naar het begrijpen van diepere betekenissen rond christelijk geloof wordt
gefrustreerd doordat ze voor haar gevoel alleen maar onzinnigheden te horen krijgt. Als over God
wordt gesproken als ‘liefdeskracht’, kan ze dat vanuit haar mythisch-letterlijke verstaanswijze alleen
in verband brengen met een ‘extern iets’ wat de voorstelling oplevert van een vuurbal die stukjes
liefde geeft. Ook als broeder Bernardus zegt dat God alles geschapen heeft, bijvoorbeeld dit
theekopje, vat ze dat mythisch-letterlijk op.
Haar verwarring rond ‘in God beminnen’ tijdens het gesprek over De diligendo Deo (1.b.1)
en haar verontwaardiging over wat broeder Bernardus over godsgeloof te melden had, blijkt nader
beschouwd voort te komen uit de spanning tussen betekenissen van de eerste laag en de derde. Haar
hevige emoties van verwarring en verontwaardiging vormen als het ware signalen van deze
spanningen tussen lagen. Ze heeft het vermoeden dat godsgeloof met ‘iets mystieks’ te maken heeft
en ze verlangt ernaar om daar toegang toe te krijgen, maar met wat ze hoort kan ze totaal niet uit de
voeten. Vanuit deze voorstelling van ‘God’ als een extern iemand daarboven zijn de uitspraken van
Bernard en broeder Bernardus volledig onbegrijpelijk. Ze heeft dus weliswaar een vermoeden van
conjunctieve betekenissen (laag 3), maar de toegang daartoe is feitelijk geblokkeerd omdat ze
religieuze taal (‘God’, ‘schepping’) in mythisch-letterlijke zin opvat (laag 1). Er treedt dan als het
ware een middenpositie op die de spanning opheft door te stellen dat haar vermoeden van ‘iets
diepers’ waarschijnlijk slechts een ‘romantisch idee’ is. Ze relativeert haar religieus verlangen tot
illusoire romantiek. Daarmee stapt ze af van de illusie dat het kloosterleven iets voor haar zou kunnen
zijn (1.c.2). Feitelijk worden Betekenissen van de derde laag, die al gedomineerd werden door
betekenissen van laag 1, op deze manier uitgeschakeld.
Bij het thema bidden komen deze spanningen terug. Als kind gelooft ze niet in God (1.a.2),
maar ze bidt wel omdat het haar gewin oplevert (2.a.4). Deze spanning lost ze terugblikkend op door
het als ‘schijnheilig’ te beschouwen.
Daarmee is de spanning tussen betekenissen van de eerste en de tweede laag echter niet
opgeheven. Enerzijds realiseert ze zich dat ze er veel van geleerd heeft over wie je bent, wat je wil,
wat je dierbaar is en waar je dankbaar voor bent (2.a.5) en vindt ze de gebedsdiensten in de abdij
‘mooi’ (2.c.1). Anderzijds heeft ze, vanuit haar mythisch-letterlijke godsvoorstelling, grote moeite
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met het idee dat de monniken zich voorstellen dat er ergens iemand is die hen verhoort (1.c.7). Ze
lost deze spanning op door het geloof in haar eigen godje, waarbij bidden betekent dat je bij jezelf te
rade gaat en daar troost vindt (1.c.3).
Bij haar eigen godsgeloof lijkt er ook sprake te zijn van betekenissen van de derde spirituele
laag: het gaat om haar ‘ziel’, iets wat haar leidt, een ‘bron’ diep in haarzelf waar ze onmiddellijk
contact mee heeft en waar ze ‘in harmonie’ is met haarzelf.
Ook bij uitspraken die geen direct verband houden met christelijk geloof staan betekenissen
van verschillende lagen op spanning.
Bij haar uitspraken over de bijbel staan betekenissen van de eerste en de tweede laag op
gespannen voet. Enerzijds heeft ze al vanaf haar kindertijd grote bezwaren tegen letterlijk geloof van
de bijbel (1.a.1). Anderzijds vindt ze de verhalen ‘mooi’ (2.a.2, 2.a.3). Voor deze spanning vindt ze
geen oplossing: denk aan de monoloog waarbij ze verschillende bijbelverhalen noemt en concludeert:
heel mooi, maar ook heel ongeloofwaardig.
Wat levensvragen betreft, staan de drie lagen op spanning. Enerzijds zegt Charlotte dat ze
behoefte heeft aan gesprekken over ‘God of het leven’; ze denkt daar graag over na en heeft het, net
als vroeger thuis, ook na het weekend gemist om over haar gevoelens te kunnen praten. Anderzijds
wil ze niet over fundamentele vragen nadenken omdat ze daar ‘helemaal gek’ van dreigt te worden
(1.a.13). Zo heeft ze een diep besef dat de ontmoeting met Marleen ‘geen toeval’ was (3.a.2). Als
deze dit besef tot zich laat doordringen, komt ze tot de conclusie dat ze haar leven niet zelf bepaalt
(dat terwijl haar autonomie haar lief is). Deze spanning lost ze gedeeltelijk op door een agnosticisme
te huldigen: haar godje heeft niets met dergelijke, volgens haar overtuiging, onoplosbare vragen te
doen (1.c.15).
De spanning tussen de lagen 1 en 2, lost ze gedeeltelijk op door de constructie van haar eigen
bestaansoriëntatie. Zo biedt het geloof in haar ‘godje’ haar wel de voordelen van gebed, maar niet de
nadelen (ze voelt zich niet ‘schijnheilig’).
3.3.2. Fred
Spanningen tussen lagen
Vòòr het weekend zijn er tal van betekenissen van de eerste laag, i.e. Freds bezwaren tegen
godsgeloof: het is iets van andere mensen, het zegt hem niets, hij begrijpt het niet, hij heeft nooit in
‘God’ geloofd (1.a.3). Bepaalde aspecten van godsgeloof (fanatisme, absolutisme, intolerantie,
irrationaliteit e.d.) keurt hij af omdat ze in strijd zijn met zijn eigen waardensysteem (1.a.6). Hem
ontbreekt ook de ervaringsgrond voor geloof: hij is niet ‘spiritueel ingesteld’ (1.a.4). Bovendien heeft
hij geen behoefte aan geloof (1.a.5, 1.a.2) en vindt hij de bijbel geen ‘bijzonder’ boek (1.a.1).
Er zijn ook betekenissen die corresponderen met laag 2: hij zou iets meer van godsgeloof
willen begrijpen, het is een fenomeen dat hem interesseert (2.a.1). Het lijkt hem ‘leuk’ om een
weekend in een klooster door te brengen (2.a.2), de stukken die zijn opa vroeger uit de bijbel voorlas
vond hij ‘wel leuk’ (2.a.3). Christelijk geloof blijkt te voldoen aan zijn esthetische behoeften:
architectuur, literatuur, muziek (2.a.4). Bovendien is hij te spreken over christelijke waarden en
normen (2.a.5).
Ook tijdens en na het weekend overheersen betekenissen van laag 1: hij eist dat theologische
beweringen consistent en plausibel zijn (1.b.1); hij heeft bezwaren tegen de strikte hiërarchie in de
kerk (1.b.3). Bovendien heeft hij geen affiniteit met een spirituele benadering van liefde (1.b.2); de
monniken zijn volgens hem net zo afhankelijk van God als hij van een liefdespartner (1.c.5). Ook
keurt hij de leefwijze van de monniken af omdat ze hun autonomie, ‘een normaal leven’ en
individualiteit opofferen aan de gemeenschap (1.b.4, 1.c.1); hij vindt het ‘onzin’ dat de monniken hun
leven ‘opofferen’ aan gebed als het rendement beperkt blijft tot veranderingen binnen de eigen
gemeenschap (1.c.3); het ‘te strakke regime’ is volgens hem uit de tijd (1.d.1).
Begrip van het sociale mechanisme dat in kloosters werkt, alsook van de analogie tussen
menselijke liefde en godsliefde, leidt niet tot meer op prijs stellen van het kloosterleven of
godsgeloof. In tegendeel, hij heeft een afkeer van rituelen waarin verbondenheid wordt gevierd
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(1.b.5, 1.b.6). De preek tijdens de hoogmis vergelijkt hij met een toespraak van Hitler die ondanks de
inhoud toch indruk maakt (1.c.2).
Hij heeft weliswaar meer begrip gekregen voor hoe gelovigen God beleven, maar zelf weet
hij nog steeds niet waar ‘God’ op slaat; net als vòòr het weekend kan hij hoogstens met behulp van
wetenschappelijke verklaringen proberen om vat te krijgen op godsdienst. Hij beschouwt zich nog
steeds als ongodsdienstig en hij is niet anders over godsdienst gaan denken (1.c.4, 1.c.7). Godsgeloof
beschouwt hij als iets dat je alleen als gelovige kan begrijpen. Enerzijds heeft hij ook niet echt de
behoefte om te weten wat iemand gelooft (1.d.2), anderzijds zoekt hij, zoals gezien, naar verklaringen
voor geloof (1.a.5, 1.c.6, 2.a.6).
Deze betekenissen van de eerste laag staan op gespannen voet met betekenissen van de
tweede en derde. Fred waardeert het kloosterleven: het verblijf in de abdij is ‘erg leuk’, ‘waardevol’
(2.b.1) indrukwekkend en ‘een bijzondere ervaring’ (2.c.1, 2.c.2), het ‘verbreedt’ zijn ‘horizon’,
omdat het zo anders is dan zijn eigen jachtige leven. Tijdens de hoogmis heeft hij iets ervaren van de
onderlinge gemeenschap waarin de monniken hun verbondenheid met God beleven (3.b.1, 3.c.1), wat
sterke emoties bij hem opriep (2.b.2, 2.c.2). Ondanks het feit dat Fred in zijn huidige leven geen
behoefte heeft aan godsgeloof (1.a.4), sluit hij niet uit dat hij er ooit behoefte aan zou kunnen krijgen
(2.c.4). Vòòr het weekend noemt hij zichzelf ‘niet spiritueel ingesteld’ (1.a.4); tijdens het weekend
sluit hij niet uit dat hij ooit misschien nog iets met spiritualiteit zou kunnen krijgen (3.b.2). Na het
weekend herhaalt hij dat hij geen behoefte heeft aan spiritualiteit (1.c.6); een jaar later stelt hij dat hij
misschien wel spiritueel is zonder het zelf te weten (3.c.2).
Eerder werd in het portret geconstateerd dat Fred, ondanks zijn ervaring van verbondenheid
tijdens de hoogmis, geen overgang maakt naar een conjunctieve geloofswijze omdat een mythischletterlijke verstaanswijze interfereert. Wel heeft het abdijweekend tot gevolg gehad dat hij meer
begrip heeft gekregen voor gelovigen (buitenperspectief). In termen van het interpretatiekader zou je
Freds ontwikkeling nu als volgt kunnen beschrijven: vòòr het weekend zijn er vooral negatieve
betekenissen van christelijk geloof die corrresponderen met laag 1, naast enkele positieve die
corresponderen met laag 2. Na het weekend zijn er ook betekenissen van de derde laag: Fred begrijpt
de analogie tussen godsliefde en menselijke liefde niet alleen, hij ervaart deze ook zelf in de
verbondenheid met de monniken. Deze positieve betekenissen staan op gespannen voet met negatieve
betekenissen die corresponderen met laag 1 (bijvoorbeeld als hij zijn ervaring tijdens de hoogmis
vergelijkt met het luisteren naar het Wilhelmus of een toespraak van Hitler).
3.3.3 Iris
Spanningen tussen lagen
Iris staat vergeleken met Charlotte aan de andere kant van het spectrum. Bij Iris is er van alle
deelnemers het meeste sprake van winst aan plausibiliteit (‘een revolutie’, ‘een andere manier’ om
over ‘God’ te denken). Uit de verdeling van Iris’ uitspraken over christelijk geloof naar de drie lagen
wordt duidelijk dat er vòòr het weekend vooral betekenissen zijn die corresponderen met laag 1,
terwijl er na het weekend vooral betekenissen zijn die corresponderen met de tweede en derde laag.
Er is rond verschillende thema’s sprake van een lineaire ontwikkeling:
Vòòr het weekend zijn er wat ‘God’ betreft al betekenissen corresponderen met de derde
laag: ze vermoedt dat er ‘iets meer’ is ‘dan wat je dagelijks kunt zien’ (3.a.1); ze gelooft in ‘plannen’
die tot ‘een hoger, beter doel leiden’ (3.a.2); ze vermoedt dat er een ‘reden’ moet zijn achter een
indrukwekkende zonsondergang (3.a.3); ze voelt zich aangesproken door de levenshouding waarbij
God als ‘liefde’ wordt beschouwd (3.a.4). Er zijn dan ook betekenissen die corresponderen met de
eerste laag: ze denkt ‘nergens’ aan bij ‘God’ en vermoedt dat gelovigen zich onder ‘God’ een
‘wraakzuchtig personage’ voorstellen ‘dat almachtig is’ (1.c.8). Na het weekend is er de betekenis
van ‘God’ als ‘liefdeskracht’. Daarbij gaat het in eerste instantie om de tweede laag: ze vindt daarin
een ‘handleiding voor de werkelijkheid’, wat ‘rustgevend’ is (2.c.4). Later komt ook de derde laag
naar voren als ze spreekt over een ‘cirkel van liefde’: niet ‘iets wat op een mens lijkt’, ‘iets
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ontastbaars’, ‘iets onzichtbaars’ (3.c.2); deze liefdes- en scheppingskracht heeft niet alleen alles
geschapen wat er is, het is ook een ‘bron’ die ze in zichzelf aantreft (3.c.4, 3.d.1).
Vòòr het weekend komt de eerste laag naar voren in de uitspraak dat ze pas zou geloven in
het bestaan van God na wetenschappelijk bewijs (1.c.9); na het weekend treedt er een betekenis op
uit de derde laag in de uitspraak dat ze de natuur op ervaringsniveau beleeft als een bewijs voor
‘liefdes- en scheppingskracht’ (3.c.3). Tijdens het weekend kon ze zich niets voorstellen bij ‘in God
beminnen’ (eerste laag, 1.b.1); na het weekend treedt de derde laag op: ‘als je God natuurlijk als de
scheppingskracht ziet dan bemin je de ander in God’ (3.c.5).
Hierdoor heeft ze een beter motief gevonden om de ander te beminnen: vòòr het weekend
praat ze over liefde corresponderend met de tweede laag: ‘wat je jezelf niet aan wilt doen, doe dat
ook een ander niet aan’(3.c.5). Tijdens het weekend realiseert ze zich dat er een onderscheid is
tussen beminnen uit ‘genegenheid’ en belangeloze liefde (derde laag, 3.b.1). Na het weekend komt
deze derde laag terug: het motief om te beminnen is ‘universele liefde’, de ander is ‘al bij voorbaat de
moeite waard’ (3.c.5).
Aan het begin van het weekend zijn er nogal wat negatieve betekenissen van kloosterleven
die corresponderen met de eerste laag: de abdij is ‘geen prettige plek’, ze heeft het gevoel dat de
monniken zich van de wereld afsluiten (1.c.2), dat ze voor dit leven gekozen hebben uit teleurstelling
in het leven, afkeer van de werkelijkheid of uit innerlijke dwang. Ze denkt ook dat de monniken zich
‘God’ voorstellen als een almachtige en autoritaire persoonlijke macht (1.c.4).
Na het weekend treden er betekenissen uit de tweede en derde laag op. Ze vindt de abdij een
‘mooie’, ‘rustige’, ‘kalmerende’ en sfeervolle omgeving (2.c.1); ze heeft het gevoel dat de monniken
juist heel erg op de wereld, namelijk op het ‘welzijn van andere mensen’, zijn gericht door gebed en
dat is ‘mooi’ (2.c.2). Ze kan begrijpen dat de monniken God als ‘liefdeskracht’ zien (3.c.2) en kan
zich ook voorstellen dat een monnik uit ‘roeping’ voor dit leven kiest (3.c.1). Tijdens het weekend,
met name door de kennismaking met het geloof van broeder Bernardus, heeft ze ervaren dat
christelijk geloof ook op een andere manier opgevat kan worden dan de mythisch-letterlijke en
conventionele verstaanswijzen die ze kent van de ‘RK-kerk’ (1.c.12).
De analyse van het derde hoofdstuk had al laten zien dat er naast dergelijke lineaire
ontwikkelingen toch ook bij Iris sprake is van ambivalenties rond christelijk geloof. Nu wordt
duidelijk dat deze ambivalenties geduid kunnen worden als spanningen tussen betekenissen. Bij het
vergelijken van de uitspraken uit de verschillende lagen, wordt duidelijk dat betekenissen uit de
eerste en de tweede laag geregeld op gespannen voet staan met elkaar:
- Als jong kind heeft ze al een innerlijk conflict met betrekking tot het geloof in bovennatuurlijke
verschijnselen alsook de God van de bijbelverhalen. Ze distantieert zich van een dergelijk geloof
(1.a.1). Tegelijkertijd wil ze graag geloven en zou het ‘heel mooi’ vinden als het ‘waar was’ (2.a.1).
- Rond haar vormsel speelt eenzelfde soort spanning: ze ‘verzet’ zich tegen wat ze ‘die onzin’ noemt
(1.a.2); tegelijkertijd is ze nieuwsgierig geworden naar geloof (2.a.2).
- Tegenwoordig vindt ze het woord ‘God’ overbodig, ze distantieert zich van wat ze het ‘bijbelse
godsbeeld’ noemt en associeert godsgeloof met ‘iets afgrijselijks’ (1.a.7-8). Anderzijds houdt
rekening met het bestaan van God als een soort ‘indekking’ en associeert ze ‘God’ met ‘iets moois’
(2.a.8-9). De ene betekenis wordt beheerst door haar ‘kritische instelling’ waardoor het haar
eenvoudigweg niet lukt om te geloven in wat ze ongeloofwaardig vindt en een aantasting van haar
autonomie. Ze heeft geen goed woord over voor gelovigen die zich neerleggen bij het geloof in een
bovennatuurlijk ‘iets’ of ‘iemand’ die je leven bepaalt en controleert (1.a.9-10). Deze betekenis is
ook na het weekend nog aanwezig (1.c.11). Anderzijds benijdt ze gelovigen om de vastigheid en het
perspectief dat ze in hun leven hebben (2.a.11) en zou ze graag willen geloven. Als haar leven
bepaald zou zijn door een hogere macht, dan zou het ook ‘minder gecompliceerd’ zijn; het lijkt haar
fijn om niet zelf verantwoordelijk te (hoeven) zijn voor haar leven (2.a.10).
- Enerzijds zou ze een leven rond gebed als een ‘opoffering’ ervaren (1.c.3); anderzijds heeft ze zich
tijdens het weekend sterk aangetrokken gevoeld door de schoonheid, de rust, het nut en de intentie
van het gebedsleven van de monniken (2.c.2). Enerzijds zou ze het onrealistisch vinden als de
monniken zouden geloven dat hun gebed enigerlei invloed zou hebben op het kwaad in de wereld
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(1.c.5); anderzijds sluit ze een dergelijke invloed niet uit (2.c.2). Enerzijds heeft ze een afkeer van
kerkelijke rituelen (1.b.3, 1.c.12); anderzijds identificeert ze zich juist met de katholieke
geloofscultuur vanwege de rituelen (2.c.6) en verlangt ernaar aan het gebed in Taizé mee te kunnen
doen (2.d.2). Enerzijds heeft ze in Taizé een grote hekel aan de bijbeluitleg die voorschrijft hoe je
zou moeten geloven (1.d.1); anderzijds verlangt ze er intens naar om te kunnen geloven (2.d.2).
Enerzijds wil ze per se niet ter communie (1.c.12); anderzijds vindt ze het interessant om diensten
mee te maken (2.c.5). Deze voortdurende spanning tussen betekenissen uit de eerste en de tweede
laag komt duidelijk naar voren in haar levensbeschouwelijke zelfdefinitie: vòòr het weekend noemt
ze zich ‘volledig ongelovig’ (1.a.6). Ook na het weekend blijft ze kritische distantie houden ten
opzichte van haar nieuwe inzichten en ervaringen (1.c.10). Anderzijds identificeert ze zich met de
katholieke geloofstraditie (2.a.7).
- Dergelijke spanningen treden ook buiten het directe verband met godsgeloof op. Enerzijds wil ze
graag oppervlakkig leven om kwetsuren te voorkomen; anderzijds gelooft ze niet in een uiteindelijke
levenszin, stelt korte termijn doelen (1.a.12) en gelooft in de toevalligheid van het bestaan (1.d.2).
Anderzijds lukt het haar domweg niet om oppervlakkig te leven, kan ze niet anders dan over ‘zinnige’
ervaringen nadenken en vindt ze juist daarin geluk (2.a.12). Enerzijds wantrouwt ze schema’s als
Bernards vier graden (1.b.2); anderzijds vindt ze een dergelijke indeling juist wel handig (2.b.3).
Enerzijds moet ze niets van de meditaties tijdens het weekend hebben (1.c.1); anderzijds vindt ze
deze ‘rustgevend’ (2.c.1).
Een aantal keren is er sprake van een spanning tussen betekenissen die corresponderen met de
eerste en de derde laag:
- Ze gelooft niet in een ‘uiteindelijke levenszin’ (1.a.12); soms heeft ze het gevoel dat gebeurtenissen
samenhangen, alsof er iets ‘achter’ zit (3.d.2).
- Eenzelfde soort spanning wordt zichtbaar als ze spreekt over ‘belangeloze liefde’: in de praktijk
blijkt het al moeilijk genoeg om verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf (1.c.7). Ze beseft ook
dat belangeloosheid ‘vanzelf voldoening’ geeft, juist als je niet op voldoening uit bent (3.c.5).
De in het portret geconstateerde toename aan plausibiliteit van christelijk geloof door
deelname aan het abdijweekend werd in termen van Fowler getypeerd als een overgang van het
vierde stadium (individuatief-reflexief geloof) naar het vijfde (conjunctief geloof). In termen van het
interpretatiekader kan deze ontwikkeling worden getypeerd als een overgang van de eerste naar de
derde laag. Deze ontwikkeling gaat gepaard met een gevoel van euforie (‘een revolutie!’). In het
portret werd al duidelijk dat de constatering van deze lineaire ontwikkeling nog geen licht werpt op
de nog steeds aanwezige tegenstrijdigheden. Iris blijft twijfelen: ze gelooft niet onder alle
omstandigheden in deze ‘liefdes- en scheppingskracht’, ze wantrouwt haar nieuwe geloof omdat ze
zich nu gelukkig voelt en ze blijft dan ook ‘op het randje’ van ‘ongelovig’ en ‘katholiek’ zitten wat
haar levensbeschouwelijke identificatie betreft. Dit twijfelen kan nu worden getypeerd als een
voortdurende spanning tussen betekenissen die corresponderen met de eerste en de derde laag.
3.4.4 Relatering van de overige deelnemers
a. De groep waarbij ‘afname van plausibiliteit’ werd geconstateerd
Marleen
De ambivalentie die bij Marleen al meteen bij haar eerste e-mail blijkt, kan nu worden getypeerd als
een spanning tussen betekenissen van de lagen 1 en 2. Enerzijds vindt ze godsdienst interessant,
boeiend, aantrekkelijk (recipiërende religiositeit), anderzijds beschouwt zij zich als ongelovig omdat
ze afscheid heeft genomen van het implausibele en autoritaire geloof van haar jeugd (ik-identiteit).
In haar kindertijd komt een dergelijke spanning tussen betekenissen enige keren naar voren in
de vorm van twijfel. Ze bidt omdat dit houvast en geruststelling geeft en ze gelooft in uitverkiezing
vanwege de zekerheid die dit met zich meebrengt (laag 2). Tegelijkertijd wil ze afstand nemen van
dergelijk geloof (laag 1). Opvallend is dat ze haar moeder ambivalentie verwijt (ze gaat naar
paranormale genezers terwijl ze in de bijbel gelooft).

175
Het geloof dat ze in haar jonge volwassenheid vindt, vertoont kenmerken van de lagen 2 en 3.
Het geloof in reïncarnatie biedt haar bestaanszekerheid en zingeving aan lijden (recipiërende
religiositeit). De wijze waarop ze praat over dit geloofsbesef (God als volmaakte geest die ons
voorgaat, niets gebeurt voor niets) doet denken aan directe ervaring van het numineuze (laag 3,
misschien zelfs laag 4).
Tijdens het weekend treden er betekenissen van de eerste laag op die leiden tot spanningen.
Haar verwarring bij het evaluatiegesprek is het gevolg van een dergelijke spanning. Enerzijds heeft
ze afscheid genomen van mythisch-letterlijke en conventionele betekenissen van het woord ‘God’
(laag 1). Anderzijds voelt ze zich aangesproken door wat ze tijdens het weekend hoort en meemaakt:
de schoonheid van de abdij, de voorstelling van God als Liefdeskracht, broeder Bernardus’ opvatting
van de bijbel als boek vol levenswijsheid, de symboliek tijdens de hoogmis (laag 3).
Bij het evaluatiegesprek leidt deze innerlijke tweestrijd ertoe dat ze zich tegelijkertijd ‘fijn en
verdrietig’ voelt. Een maand later treden er vooral betekenissen op die corresponderen met de eerste
laag; er is weer innerlijke rust. Tijdens het weekend had ze nog contact met het numineuze via
christelijke geloofsvoorstellingen, waaronder ‘God’ (laag 3). Na het weekend zijn christelijke
geloofsvoorstellingen weer verbonden met de eerste laag (implausibele mythisch-letterlijke en
conventionele godsvoorstellingen waarvan ze afscheid heeft genomen). De in het portret
geconstateerde afname van plausibiliteit van de betekenaar ‘God’ kan nu dan ook vanuit het
interpretatiekader worden getypeerd als een versterking van betekenissen van de eerste laag.
Opvallend is dat ze een verband legt tussen haar eigen bestaansoriëntatie van
reïncarnatiegeloof en de bijbelse notie ‘God zal alles in allen zijn’. Ook valt op dat christelijk geloof
een jaar later nog steeds sterke volitieve plausibiliteit blijkt te hebben: ze wil erg graag weten wat
gelovigen bezielt om in ‘God’ te geloven. Wellicht is er, net als bij Charlotte, sprake van een
vermoeden van numineuze betekenissen van ‘God’. Als dat zo is dan is de derde laag nog niet geheel
verstomd.
Joris
Bij Joris komen er al meteen betekenissen naar voren die corresponderen met verschillende lagen:
enerzijds noemt hij zich ongelovig humanist (laag 1); anderzijds zegt hij geïnteresseerd te zijn in
christelijk geloof (laag 2). Deze twee lagen staan al vanaf zijn kindertijd op gespannen voet: zijn
moeder waarschuwt voor het dogmatische, het opgelegde en de opgedrongen leefregels van
godsdienst (laag 1), terwijl ze tegelijkertijd verbondenheid uitstraalt met katholiek geloof, met name
met rituelen en kerken (laag 2). Later reageert Joris vol onbegrip op het, voor zijn gevoel onkritische,
geloof van zijn Jehova-vriendje en het feit dat mensen als hij in ‘God’ geloven. Hoewel hij zich
distantieert van de mythisch-letterlijke voorstelling die hij met ‘God’ associeert (laag 1), zoekt hij op
sommige momenten steun bij ‘God’ in gebed (laag 2).
Deze twee lagen blijven ook in zijn middelbareschooltijd naast elkaar bestaan. Het verhaal
dat hij vertelt over zijn twijfel over deelname aan de eucharistie kan getypeerd worden als een
spanning tussen deze twee lagen. Enerzijds wil hij niet ter communie gaan uit ‘onbekendheid en
afkeer’ (laag 1); anderzijds had hij wel aan het ritueel willen deelnemen vanwege zijn behoefte om
opgenomen te worden in de groep (laag 2). De eerste laag is uiteindelijk sterker: hij gaat niet ter
communie.
Eenzelfde spanning tussen deze lagen treedt op als hij ervoor kiest om naar Taizé te gaan.
Enerzijds is hij sceptisch (laag 1), Anderzijds is hij nieuwsgierig naar Taizé, mede als gevolg van zijn
positieve ervaringen in kloosters (laag 2). In Taizé komen verschillende lagen naar voren:
aanvankelijk heeft hij moeite met de geloofsuitingen (laag 1); dan ontleent hij positieve gevoelens
aan de diensten en de ontmoetingen (laag 2). Op een gegeven moment voelt hij zich op
wonderbaarlijke wijze opgenomen in de gemeenschap (laag 3). Zijn verwarring over zijn
levensbeschouwelijke identificatie (humanist of christen?) kan worden getypeerd als een spanning
tussen de eerste en de derde laag. Enerzijds kijkt hij kritisch vanuit een humanistische
levensbeschouwing en distantieert hij zich van ‘devote Polen’ die de bijbel letterlijk nemen en de
paus vereren alsook van de verering van het kruis en de implausibiliteit van het
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wederopstandingsverhaal. Anderzijds voelt hij meer verbondenheid met christenen in Taizé, met
name rond de ‘vreugde van Pasen’, dan met humanisten.
Deze twee lagen zijn ook aanwezig in de betekenissen die hij verleent aan ‘God’. Enerzijds
haakt hij af van ‘God’ bij onkritische, mythisch-letterlijke invullingen zoals hij die kent van strikte
gelovigen. Hij noemt zich ‘agnostisch’. Hij heeft geen emotionele binding met het woord ‘God’ en
het doet hem te veel denken aan iets ‘overkoepelends’ (laag 1). Tegelijkertijd verleent hij
betekenissen aan ‘God’ als ‘leven’ die verband houden met zijn ervaring van verbondenheid in Taizé
(laag 3).
Tijdens en na het weekend wordt deze eerste laag nog sterker als hij de wijze waarop Bernard
van Clairvaux over ‘God’ spreekt in mythisch-letterlijke zin opvat (‘onafhankelijke derde, in staat om
bewust handelingen te doen’). Ook bij de andere gesprekken treedt deze laag op als hij zich
uitdrukkelijk als ‘humanist’ profileert.
Het is opvallend dat Joris zegt dat hij door zijn positieve ervaringen in kloosters, met name in
Taizé, een weg heeft afgelegd die bijvoorbeeld Fred nog niet heeft afgelegd. Zo is Joris, in
tegenstelling tot bijvoorbeeld Fred, positief over de zin van het gebed van de monniken, hij spreekt
over de positieve invloed die uit kan gaan van het gebed van de monniken op een wijze die ‘wij niet
kunnen begrijpen’ (laag 3).
Zoals geconstateerd roept de wijze waarop Bernard van Clairvaux over ‘God’ spreekt
weerstand op, vooral door de koppeling van ‘liefde’ aan ‘God’. Waar hij vòòr het weekend het woord
‘God’ nog binnen zijn eigen religieuze vocabulaire kon plaatsen, blijkt het nu zodanig behept met
implausibele mythisch-letterlijke betekenissen dat Joris zijn Taizé-ervaringen van de derde laag
liever associeert met ‘leven’.
Typering van deze groep
Door de lezing van de portretten vanuit het interpretatiekader wordt duidelijk dat de hevige emoties
van verontwaardiging (Charlotte en Joris) en verwarring (Marleen) feitelijk voortkomen uit een
spanning tussen betekenissen van de eerste en de derde laag. Ook wordt de onderliggende dynamiek
duidelijk van wat deze drie deelnemers gemeenschappelijk hebben wat hun reacties op het weekend
betreft. Bij alle drie zijn er momenten aan te wijzen waarop betekenissen rond christelijk geloof van
laag 3 de kop op steken. Wat in de portretten al werd aangeduid als de interferentie van een
mythisch-letterlijke en conventionele verstaanswijze van christelijk geloof, kan nu vanuit het
interpretatiekader worden getypeerd als een optreden van betekenissen van de eerste laag.
b. De groep waarbij ‘toename van plausibiliteit, buitenperspectief’ werd geconstateerd
Bas
In zijn kindertijd treedt er een spanning op tussen de lagen 1 en 2. Enerzijds vindt hij het prettig om
aan de voorbereidingen van de Eerste Communie mee te doen (de bijbelverhalen, het zingen, het
ritueel); anderzijds neemt hij een steeds grotere kritische distantie in ten opzichte van het rechtlijnige,
autoritaire en verplichtende karakter van het christelijk geloof dat hij o.a. bij zijn vriendje
waarneemt.
Deze innerlijke spanning wordt tijdens zijn middelbareschooltijd groter als hij enerzijds tot de
conclusie komt dat hij ‘ongelovig’ is (eerste laag), terwijl hij ook op verschillende manieren in
contact komt met de tweede en derde laag: de schoonheid van ‘het mystieke’ in literatuur, de
positieve Taizé-verhalen van Joris, de filosofische gesprekken over ‘het oneindige’, de schoonheid
van abdijen, de realistische wijze waarop mensen bij het studentenpastoraat hun relatie met God
beleven als ‘iets interns’.
Bij de begrafenis van zijn opa wordt de spanning tussen betekenissen pijnlijk. Hij vindt het
‘hypocriet’ dat hij veel steun en troost ondervindt aan het ritueel (laag 2), zelfs ervoor bidt dat zijn
opa een ‘toffe plek’ krijgt (wellicht laag 3), terwijl hij zich anderzijds als te sceptisch beschouwt om
te kunnen geloven (laag 1).
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Deze spanning tussen lagen blijft. Hij houdt afstand van godsdienst om niet vast te lopen of
dogmatisch te worden. Godsgeloof zou al rationeel plausibel moeten zijn, i.e. er zou een oplossing
moeten zijn voor het theodicee-vraagstuk (laag 1). Tegelijkertijd flirt hij met godsgeloof: hij zou de
bijbel ooit helemaal willen lezen en de idee van God blijft hem boeien, vooral in relatie tot
ervaringen van diepe verwondering, bijvoorbeeld over een zonsondergang (lagen 2 en 3).
Het is duidelijk dat de eerste laag vòòr het weekend de overhand heeft: hij vindt het veiliger
om een ontmythologiseerde en pragmatistische filosofie aan te hangen in plaats van een godsdienst
die hij beschouwt als een wellicht rationeel onhoudbare metafysische levensbeschouwing.
Tijdens en na het weekend geeft Bas er op verschillende wijzen blijk van dat hij van
godsdienstige verschijnselen geniet (laag 2): de tekst van Bernard, Thomas Mertons beeld van God
als ‘het puntje van de ziel’, de sfeer in de abdij, Bernards uitdrukking ‘in God beminnen’, het
bijbelverhaal van de Apocalyps. Ook wordt hij sterk geraakt als er voor overledenen wordt gebeden
omdat hij aan zijn opa moet denken.
Het is opvallend dat Bas jaloers is op Tanja’s vermogen om het ‘metafysische te omarmen’.
Het lijkt wel alsof verschillende mensen in de groep voor hem verschillende posities representeren in
hemzelf. Tanja staat dan voor een positie die zich graag religieus zou willen overgeven, zelf spreekt
hij over ‘een hang naar het vagere’ (laag 3). Masha staat voor de zekerheid die geloof met zich mee
kan brengen (laag 2). Fred staat voor zijn kritisch-rationele houding, de ‘scepticus’ bij wie
‘alarmbelletjes gaan rinkelen’ (laag 1).
Als Bas zegt dat hij zoekt naar een vorm van religieuze praktijk die voor hem ‘acceptabel’ is,
zegt hij dus eigenlijk dat hij zich graag religieus zou willen overgeven op een wijze die voor rationeel
aanvaardbaar is. De meditaties tijdens het weekend voldeden kennelijk aan deze eis, het woord ‘God’
niet. De omschrijving die hij van broeder Bernardus hoort, vindt hij weliswaar ‘tof’ omdat hij deze
godsvoorstelling in verband kan brengen met the Force (‘een oerkracht die het goede is’, laag 3). Hij
blijft geloof in ‘God’ echter rationeel implausibel vinden (laag 1).
Bas geeft verschillende keren blijk van ervaringen die duiden op laag 3, wellicht laag 4: de
ervaring dat liefhebben loslaten betekent, de verwondering over ‘ultieme momenten’ zoals de
geboorte van een kind. Hij protesteert er echter tegen als liefhebben in verband wordt gebracht met
‘God’.
In het portret werd Bas’ ontwikkeling rond het abdijweekend beschreven op een wijze die
sterk lijkt op die van Fred. Door zijn koppeling van de godsvoorstelling van broeder Bernardus aan
The Force heeft Bas meer begrip gekregen voor gelovigen. Wat zijn eigen bestaansoriëntatie in
relatie tot christelijk geloof betreft, vindt er echter geen overgang naar een conjunctieve geloofswijze
plaats omdat een mythisch-letterlijke verstaanswijze interfereert. Door de herlezing van het portret
vanuit het interpretatiekader is de onderliggende dynamiek van deze ontwikkeling duidelijk
geworden. Deze kan als volgt worden gerelateerd aan de ontwikkeling van de reeds behandelde
deelnemers. Net als bij de deelnemers van de eerste groep is er sprake van een voortdurende spanning
tussen verschillende lagen. Een andere overeenkomst is dat, na het optreden van de derde laag, de
eerste versterkt terugkomt. Bij Bas blijkt dit met name als hij het heeft over zijn schuldgevoel over
zijn huichelachtigheid bij het bidden voor zijn opa en zijn angst voor het gevaar van ‘het
metafysische omarmen’. Telkens neemt de eerste laag uiteindelijk de overhand. Waarin Bas samen
met Fred van de eerste groep verschilt is dat de tweede en derde laag wel blijven optreden voor zover
het het verstaan van gelovigen betreft.
Tanja
Tijdens haar kindertijd staan de lagen 1 en 2 op gespannen voet met elkaar. Ze is geïnteresseerd in de
betekenis van de bijbel en christelijke feestdagen, ze vindt rust in het bidden tot God (laag 2).
Tegelijkertijd gelooft ze niet in het mythisch-letterlijke godsbeeld (een persoon die in de wolken
zweeft) dat ze o.a. via de TV meekrijgt (laag 1).
Tijdens haar middelbareschooltijd is er nog steeds sprake van spanningen tussen deze twee
lagen. Ze is gevoelig voor de sfeer in godsdienstige ruimten (laag 2), terwijl ze tegelijkertijd heel
goed zonder godsdienst kan en zich distantieert van het autoritaire geloof dat ze meemaakt in de VS
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(laag 1). Aan het einde van deze periode komt ze in aanraking met ongodsdienstige vormen van
spiritualiteit. De rust die ze in die tijd vindt in meditatie en Tai Chi (laag 2) staat los van christelijk
geloof.
De spanning tussen lagen is ook tegenwoordig nog aan de gang. Haar tegenwoordige houding
tegenover christelijk geloof is er een van distantie: ze beschouwt zichzelf als ongelovig, ze
distantieert zich van het implausibele geloof van strikte gelovigen, ze geeft de voorkeur aan een niettheïstische levensvisie als het boeddhisme (laag 1). Tegelijkertijd is ze geïnteresseerd in godsdienst,
geniet ze van bijbelverhalen en de sfeer in kerken (laag 2) en heeft ze de ervaring van ‘iets mystieks’
dat in kerken hangt (laag 3).
De spanning tussen verschillende lagen komt sterk naar voren als ze het over de betekenaar
‘God’ heeft. Enerzijds heeft ze bij dit woord nog steeds de negatieve connotatie van een mythischletterlijke voorstelling (‘een man boven in de hemel die over iedereen waakt’) die gepaard gaat met
het naast je neerleggen van je eigen verantwoordelijkheid (laag 1). Anderzijds voelt ze zich enorm
aangesproken door hoe in de reggae-cultuur over ‘God’ wordt gesproken en vindt ze ‘God’ een
‘onbereikbaar’ ideaal van liefde (laag 3). Het is duidelijk dat de eerste laag het sterkst is omdat ze
zegt dat ze het woord ‘God’ eigenlijk nooit gebruikt.
Tijdens het weekend geeft Tanja er blijk van dat ze uit ervaring weet dat liefdevolle overgave
in een relatie de voorkeur heeft boven afhankelijk zijn van elkaar. Ook na het weekend praat ze voluit
over de spiritualiteit van vriendschappen en relaties. Als deze ervaringen bij het gesprek over de tekst
van Bernard in verband gebracht worden met ‘in God beminnen’ raakt ze in de war. Deze verwarring
kan nu geduid worden als een spanning tussen de eerste en de derde laag. Ze brengt het woord ‘God’
aanvankelijk alleen in verband met de eerste laag: ‘God’ heeft hier niets mee te maken, wordt er ‘met
de haren bijgesleept’, ze ziet het ‘nut’ niet in van dit woord, ze spreekt liever van ‘Levenskracht’. De
uitdrukking ‘God in de ander beminnen’ zou ze wel nog wel kunnen plaatsen binnen deze immanente
religiositeit. Dan krijgt ze even contact met de mogelijkheid om ‘God’ op te vatten als ‘een
personificatie ergens van, een beeld’. Vermoedelijk realiseert ze zich hier: als een beeld voor de
spirituele dimensie van de liefde. De aversie tegen het woord ‘God’ is nu voor even gebroken: ‘voor
mijn part mag je het ook God noemen’.
Een maand na het weekend overheerst de eerste laag weer: ‘het enige dat ze weg moeten
halen is het woord God’. Tijdens het weekend heeft ze in het leven van de monniken (vooral broeder
Bernardus) een vorm van spiritualiteit meegemaakt die grote overeenkomsten vertoont met haar eigen
leven (vooral het doel van groeien in bewustzijn en liefde) en grote verschillen. Naast de regelmaat
van het kloosterleven, de gebedstijden en de gebondenheid aan één plaats e.d., noemt ze: ‘met God
bezig’ zijn. Anders gezegd: ze heeft gezien dat het woord ‘God’ voor de monniken (vooral voor
broeder Bernardus) betekenissen heeft van laag 3; dit heeft echter niet geleid tot een internalisatie
van deze betekenissen bij haarzelf.
Er is verder sprake van een dergelijke voortdurende spanning tussen verschillende lagen bij
het verschijnsel ‘bidden’. Enerzijds gelooft ze niet in een ‘externe kracht’ die je komt helpen (laag 1),
anderzijds bidt ze wel nog steeds in noodsituaties (laag 2). Ook gelooft ze dat het bidden van de
monniken vibraties teweeg brengen die aankomen (laag 3), terwijl ze vòòr het weekend nog sprak
van een ‘placebo-effect’ (laag 1).
In het portret werd Tanja’s ontwikkeling rond het abdijweekend getypeerd op een wijze die
lijkt op de ontwikkeling van Fred en Bas. Door de confrontatie met de conjunctieve geloofswijze van
broeder Bernardus heeft ze meer begrip gekregen voor gelovigen (buitenperspectief). Wat haar eigen
houding tegenover christelijk geloof betreft (binnenperspectief) is er door het abdijweekend echter
niets veranderd. In termen van het interpretatiekader kan haar ontwikkeling nu als volgt worden
gerelateerd aan de reeds behandelde deelnemers. Net als Charlotte, Marleen, Joris, Fred en Bas is er
bij Tanja, wat haar houding tegenover christelijk geloof betreft, sprake van voortdurende spanning
tussen verschillende lagen. Ook bij haar zien we dat hevige emotie een signaal is van een sterke
spanning tussen de eerste en de derde laag. Het kernmoment in het portret van Tanja is haar
verwarring rond Bernards uitspraak van ‘de ander in God beminnen’. Feitelijk wordt het woord
‘God’ hier in verband gebracht met haar spirituele ervaringen rond liefhebben (laag 3). De eerder
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geconstateerde interferentie van een mythisch-letterlijk godsbeeld kan nu worden getypeerd als een
opnieuw sterk opkomen van de eerste laag waardoor de verwarring teniet gedaan wordt (dit gebeurt
feitelijk als ze het woord ‘God’ vervangt door ‘Levenskracht’).
Typering van deze groep
Het is duidelijk geworden dat er bij deze middengroep, net als bij de eerste groep, sprake is van
voortdurende spanning tussen verschillende lagen. Ook bij deze middengroep blijken hevige emoties
te wijzen op het opnieuw sterk opkomen van de eerste laag. Daar waar de derde laag actief wordt,
wordt ook de eerste laag versterkt. De derde laag wordt zodoende uitgeschakeld.
Het verschil met de eerste groep is dat dit alleen geldt voor de eigen houding tegenover
christelijk geloof. Bij deze middengroep blijft de derde laag wel actief wat het verstaan van het
geloof van anderen betreft.
c. De groep waarbij ‘toename van plausibiliteit werd geconstateerd
Masha
De tegenstrijdigheid die Masha bij zichzelf aantreft als ze christelijk geloof tegenover haar vriend
verdedigt, kan nu worden verstaan als spanningen tussen lagen.
Enerzijds is ze zich in de loop van haar adolescentie zijn gaan distantiëren van christelijk
geloof. Het mythisch-letterlijke beeld van God als een ‘personage’ uit haar kindertijd blijkt rationeel
implausibel. Ook gaat het conventionele geloof uit die tijd (‘braaf aan de regels houden’) op de
helling als ze afstand neemt van de ‘verouderde’ regels van de kerk (laag 1). Tegelijkertijd had ze in
haar kindertijd zeer vreugdevolle ervaringen met christelijk geloof (bijbelverhalen, misdienaarschap,
de sfeer in de kerk, bidden e.d., laag 2). Als ze zegt dat ze zich tegenwoordig niet meer als ‘gelovig’
beschouwt, bedoelt ze dat ze niet meer bidt, niet meer naar de kerk gaat, niet meer in God gelooft als
een ‘personage’ en zich niet meer aan de regels van de kerk houdt (laag 1). Tegelijkertijd is ze erg
geïnteresseerd in vragen rond christelijk geloof die haar bezighouden, vindt ze het jammer dat mooie
katholieke gebruiken en rituelen in vergetelheid raken en geniet ze af en toe van de ‘rustgevende
sfeer’ in kerken (laag 2).
Verder blijkt de derde laag op te treden als ze spreekt over het ‘meer’, iets ‘onverklaarbaars’,
‘boven ons’ dat ze ervaart in de ‘kracht van de stilte’ en de ‘macht’ die ze op zich voelt neerdalen in
de St. Pieterkerk. Het is iets dat op mysterieuze wijze bescherming biedt, dat haar aanzet om het
goede te doen en dat samenhangt met een onstoffelijk bestaan na dit leven. Als Masha zegt dat ze
zich wat haar houding tegenover christelijk geloof betreft niet wil baseren op ‘vooroordelen’, maar
op het vergaren van kennis en het opdoen van ervaring - met name door deelname aan dit
abdijweekend - betekent dit feitelijk dat deze drie lagen met elkaar op gespannen voet staan. Bij het
gesprek vòòr het weekend valt op dat ze aarzelt om het ‘meer’ dat ze ervaart ‘God’ te noemen. Dit is
feitelijk wat in het portret is getypeerd als interferentie van mythisch-letterlijke en conventionele
geloofsvoorstellingen (‘het godsbeeld van de instantie kerk’, ‘de personificatie van het instituut’ met
alle regels vandien). Bij het eerste gesprek tijdens het weekend zwakt de overheersing van de eerste
laag af. Als Marleen en Charlotte zich afvragen of God een ‘persoon’ is, merkt Masha op dat God
eigenlijk nooit is afgebeeld in kerken, behalve door Michelangelo. Verder zegt Masha tegen Marleen
dat ze zich kan voorstellen wat ermee bedoeld is dat we later ‘naar God gaan’, niet in de mythischletterlijke zin van de hemel of de hel, maar in de zin van ‘opgenomen worden’ in ‘datgene wat er
meer is’, wat ze associeert met ‘God is Liefde’ (laag 3). Ook treedt laag 3 op als gevolg van wat
Bernard zegt over je medemens ‘in God beminnen’. Haar verwarring over hoe de monniken dit zien,
kan nu worden getypeerd als een afzwakken van de overheersing van laag 1 doordat de betekenissen
van laag 3 sterker worden.
Bij het evaluatiegesprek blijkt de derde laag verder versterkt te zijn door de ontmoetingen
met de monniken Bernardus en Christian. Masha heeft begrepen en ervaren ‘dat ieder mens een
stukje van God in zich draagt’.
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Vanaf dat moment lijkt de spanning tussen verschillende lagen te zijn gestopt als ze zegt dat
ze nu begrijpt waarom ze destijds is afgehaakt, nog steeds distantie houdt ten opzichte van de kerk,
maar zich wel verbonden voelt met de katholieke geloofstraditie. Deze verduidelijking bij haarzelf
heeft ermee te maken dat ze differentiaties heeft kunnen aanbrengen wat haar betekenissen met
betrekking tot christelijk geloof betreft. De betekenissen van de eerste laag zijn er nog steeds, maar
ze staan nu niet meer op spanning met betekenissen van de tweede en derde laag.
De betekenissen van het genieten van aspecten van katholiek geloof als de sfeer in de abdij,
de gemeenschap van de monniken, de tekst van Bernard, de kerk als drager van cultureel erfgoed,
vooral kunst en rituelen (laag 2) staan nu naast de betekenissen van haar niet aflatende distantie ten
opzichte van het instituut van de kerk en het mythisch-letterlijke en conventionele godsbeeld dat ze
daarmee associeert (laag 1) en betekenissen die samenhangen met authentieke religieuze ervaringen
(het ‘iets’, het ‘meer’, het ‘mysterie’ dat ze ervaart in de ‘macht’ die neerdaalt in de St. Pieterkerk,
dat haar ertoe aanzet het goede te doen).
Eerder zei ik dat de spanning tussen de verschillende lagen ‘lijkt’ te zijn gestopt. Het blijkt
namelijk dat de spanning nog steeds bestaat als het gaat om het gebruik van het woord ‘God’. De ene
keer overheerst de eerste laag (‘omdat dan toch weer dat godsbeeld van de kerk terugkomt’), de
andere keer de derde laag (‘wel als je God ziet als liefde, als het goede, dan wel’). Een jaar later lijkt
de spanning tot rust te zijn gekomen. De differentiaties die ze doorvoert wat ‘geloof’, ‘God’ en ‘kerk’
betreft, kunnen getypeerd worden als een naast elkaar bestaan van de eerste en de derde laag. Geloof
is niet het opvolgen van regels maar ‘iets van jezelf’ dat met liefde en het goede doen samenhangt.
‘God’ heeft niets te maken met de regels van de kerk, wel zou je ‘God’ als liefde kunnen zien en de
kerk als ‘middelpunt van een gemeenschap’.
Het moge nu duidelijk zijn dat de in het portret van Masha geconstateerde toename van de
plausibiliteit van christelijk godsgeloof, net als bij Iris, in termen van het interpretatiekader getypeerd
kan worden als een lineaire ontwikkeling waarbij laag 3 sterker is geworden. Meer nog dan bij Iris is
er bij Masha sprake van differentiatie: betekenissen met betrekking tot christelijk geloof die
corresponderen met de eerste laag (God als personage, de regels van de kerk e.d.) mogen naast
betekenissen van de derde laag staan. Bij Iris gaat de ontdekking van haar nieuwe geloof gepaard met
euforie; Masha’s enthousiasme is minder hevig, maar ze is niettemin blij over deze nieuwe
ontdekkingen. Gelet op wat eerder geconstateerd werd over de tegenbeweging van laag 1 bij
versterking van laag 3, is het wellicht niet toevallig dat Masha’s twijfels ook minder hevig zijn dan
die van Iris. Maar ook bij Masha blijft de eerste laag op gespannen voet staan met de derde, met
name als het gaat om het gebruik van het woord ‘God’.
Eindbalans
Aan het begin van dit hoofdstuk werd gesteld dat Fowlers theorie geen zicht kon bieden op een
eventuele samenhang tussen de in de portretten geconstateerde hevige emoties en ambivalenties
enerzijds en geloofsontwikkeling anderzijds. Door het herlezen van de portretten vanuit het
geschetste niet-lineaire interpretatiekader is duidelijk geworden dat er inderdaad een samenhang
tussen deze verschijnselen bestaat. Er is geconstateerd dat de hevige emoties voortkomen uit
spanningen tussen (met name) betekenissen van de lagen 1 en 3. Bij alle drie groepen deelnemers
werden dergelijke spanningen aangetroffen en bij alle drie de groepen blijkt dat de overheersing van
verschillende lagen sterk wisselt.
1) Bij de eerste groep, de deelnemers bij wie sprake was van verlies aan plausibiliteit, wijzen
felle emoties (verontwaardiging, verwarring) erop dat de activering van laag 3 voor een
hevige spanning zorgt met de eerste laag. Om de emotionele disharmonie te egaliseren neemt
de eerste laag weer de overhand.
2) Ook bij de middengroep, de deelnemers bij wie sprake was van toename aan plausibiliteit
vanuit het perspectief van de buitenstaander, blijkt er sprake te zijn van een dergelijke
dynamiek. Bij alle drie de deelnemers die tot deze groep behoren, blijkt de derde laag op enig
moment te domineren. Ook bij hen zien we dat de versterking van deze laag leidt tot hevige
spanning met de eerste laag, wat gepaard gaat met felle emoties (verontwaardiging,
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schuldgevoel, angst, verwarring). In tegenstelling tot de eerste groep blijft de derde laag
echter actief in de wijze waarop men kijkt naar gelovigen.
3) Bij de derde groep, de deelnemers bij wie sprake is van toename aan plausibiliteit, blijkt er
sprake te zijn van een lineaire ontwikkeling waarbij de derde laag wordt geïncorporeerd in de
eigen bestaansoriëntatie. Meestal worden betekenissen van de eerste laag duidelijk
onderscheiden (‘differentiatie’) van die van de derde laag; beide mogen naast elkaar bestaan
(bijvoorbeeld als Masha beseft dat je de kerk zowel als een ‘instantie met verouderde regels’
kan zien alsook als ‘het middelpunt van de geloofsgemeenschap’). Er blijven momenten aan
te wijzen waarbij de eerste en de derde laag op gespannen voet staan met elkaar (bijvoorbeeld
als Masha zich tegenspreekt over het al dan niet gebruiken van het woord ‘God’). Wat deze
derde groep onderscheidt van de andere deelnemers is dat de derde laag actief blijft.
3.4 Beantwoording van de vraagstelling
Op grond van de stappen die in dit hoofdstuk werden gezet, is het nu mogelijk om een antwoord te
formuleren op de centrale onderzoeksvraag, die al aan het begin van de inleiding als volgt werd
gesteld:
Hoe kunnen de tegenstrijdige betekenissen die de ongodsdienstige studenten verlenen aan
christelijke betekenaars als ‘God’, en de daarmee gepaard gaande hevige emoties, worden
verstaan in termen van de geloofsontwikkeling die ze hebben doorgemaakt voor, tijdens en na
deelname aan het abdijweekend?
De tegenstrijdige betekenissen die worden verleend aan christelijke betekenaars kunnen worden
verstaan als een spannende gelijktijdigheid van verschillende lagen van geloofsontwikkeling.
Geloofsontwikkeling wordt dan opgevat als de toenemende mate waarin christelijke
geloofselementen existentieel relevant zijn. De normativiteit met betrekking tot de existentiële
relevantie werd ontleend aan de beschrijving van de geestelijke weg en - in termen van hedendaagse
godsdienstpsychologie, godsdienstsociologie en theologie - vertaald in vier lagen.
1) Bij het eerste laag gaat het om ik-identiteit: christelijke geloofselementen worden aanvaard voor
zover ze rationeel plausibel zijn en niet in strijd zijn met de autonomie van het individu. Meestal uit
deze laag zich erin dat implausibele en autoritaire betekenissen van christelijk geloof overboord gaan.
2) Bij de tweede laag gaat het om wat christelijk geloof oplevert (recipiërende religiositeit). Zo kan
het geloof in ‘God de Vader’ geborgenheid bieden, geloof in de ‘hemel’ kan troost geven, geloof in de
tien geboden kan houvast bieden etc. Het gaat dus bij deze laag om de behoeften die christelijk geloof
kan vervullen. Vaak worden christelijke geloofselementen ‘naar behoefte’ opgenomen in het eigen
zingevingssysteem.
3) Bij de spirituele laag gaat het om wat in de optiek van de geestelijke weg religiositeit constitueert:
religieuze overgave. De drijfveer is nu niet meer de eigen behoefte (cf. wat Allport extrinsieke
religiositeit noemt), maar de zin die zich aan mij voordoet (intrinsieke religiositeit). Typerend voor
deze laag is Buber’s uitspraak: ‘Het jij komt me tegen uit genade, door zoeken wordt het niet
gevonden’. Er onstaat nu een wederzijdse relatie tussen het ‘ik’ en ‘God’.
4) Bij de mystieke laag is het onderscheid tussen ‘ik’ en ‘God’ opgeheven. Feitelijk gaat het hier om
wat de mystieke ervaring wordt genoemd. Deze ervaring is zeldzaam, maar niet voorbehouden
mystici. Meestal gaat het om zeer korte eenheidservaringen.
Er wordt hier van ‘lagen’ gesproken en niet van ‘stadia’: de lagen kunnen elkaar lineair
opvolgen, maar dat is zeker niet altijd het geval. Feitelijk is het vaak zo dat verschillende lagen
tegelijkertijd aanwezig zijn. In de portretten zien we dit vaak gebeuren als het gaat om de
betekenissen van betekenaars als ‘God’ e.d. Bijvoorbeeld als ‘God’ tegelijkertijd letterlijk wordt
verstaan als een ‘man op een wolk’ (eerste laag) én op spirituele wijze als een ‘een macht die op mij
neerdaalt’ (derde laag, er gebeurt iets aan mij, onafhankelijk van mijn behoeften).
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Nu kan het gebeuren dat implausibele en existentieel irrelevante betekenissen van christelijke
betekenaars worden onderscheiden van betekenissen die wel plausibel en existentieel relevant zijn.
Bij een dergelijke ‘differentiatie’ van betekenissen van christelijke betekenaars treedt er helderheid op
die innerlijke rust teweeg brengt (denk aan het onderscheid dat Masha aanbrengt als ze ‘kerk als
instituut’ onderscheidt van ‘kerk als gemeenschap’). Plausibile en existentieel relevante betekenissen
worden opgenomen in het eigen zingevingssysteem, implausibele betekenissen gaan overboord.
In veel gevallen zien we het echter gebeuren dat een dergelijke differentiatie niet plaatsvindt:
er blijft sprake van een spanning tussen lagen (‘ambivalentie’). Het is gebleken dat met name
betekenissen die corresponderen met de eerste en de derde laag sterk op gespannen voet kunnen staan.
Dit gebeurt wanneer iemand contact krijgt met een betekenis van een christelijk geloofselement die te
maken heeft met religieuze overgave (laag 3), terwijl betekenissen die te maken hebben met
rationaliteit en autonomie (laag 1) interfereren. Dergelijke spanning tussen lagen kan heftige emoties
teweeg brengen. Denk aan Charlotte’s verontwaardiging als ze broeder Bernardus op implausibele
wijze over ‘God’ hoort praten in verband met een theepot (eerste laag), terwijl ze vermoedt dat ‘God’
een metafoor is voor iets ‘veel mooiers’ (derde laag). Of denk aan Marleen’s verwarring als ze over
‘God’ hoort praten als een ‘liefdeskracht’ (derde laag), terwijl ze van thuis uit gewend is dat ‘God’
een ‘rechter’ is die uitverkiest (eerste laag).

183
Bijlage: Overzicht van uitspraken
Charlotte
Laag 1
1.a.1 Christelijk geloof wordt voor haar gevoel als het enig ware ‘opgedrongen’; tijdens haar
kindertijd er is geen ruimte om na te gaan of je een bijbelverhaal echt gelooft of om er een mening
over te hebben.
1.a.2 Het bidden van haar kindertijd ervaart ze achteraf als ‘schijnheilig’ omdat ze niet in een God
geloofde.
1.a.3 De God van haar kindertijd was ‘iemand die hoog in de wolken zit op een troon en die kijkt
naar beneden of alles goed gaat’.
1.a.4 Er werd op de middelbare school nooit de vraag gesteld of bijbelverhalen waar gebeurd zijn of
niet. Ze vindt de gebeurtenissen in de verhalen ongeloofwaardig en staat sceptisch ten opzichte van
het bestaan van God. ‘Toen ik 15 was, had ik voor mezelf al besloten dat godsdienst onzin was voor
zover je het letterlijk zou moeten nemen’.
1.a.5 ‘Ik geloof niet in een “God” zodanig als hij in de bijbel staat beschreven...
1.a.6 ‘Ik sta niet afwijzend tegen alle godsdienst, maar wel tegen geloven aan de letter...
1.a..7 Ze is het oneens met de godsdienstige nadruk op het gehoorzamen aan religieuze plichten
(bidden, kerk, rituelen, gedrag). Ze beseft dat ze absoluut niet uit de voeten kan met het idee dat je je
richt tot ‘iemand die in de hemel zit’.
1.a.8 Ze begrijpt niet hoe gelovigen iets kunnen geloven wat voor haar zo ongeloofwaardig is.
1.a.9 Ze onderscheidt haar godsgeloof van het hare: individuele verscheidenheid i.p.v. volgzaamheid;
het is een soort ‘database’.
1.a.10 Godsdienst heeft een slechte invloed op mensen waardoor ze niet meer hun eigen weg gaan en
zelf nadenken
1.a.11 De bijbel is een verzameling volksvertellingen.
1.a.12 In andere religies ‘zal er ook wel weer een god zijn die beslist of ik goed geleefd heb’.
1.a.13 Ze wil niet nadenken over onoplosbare vragen om te voorkomen dat ze ‘helemaal gek’ wordt.
Als alles is voorbestemd dan betekent dat dat ze haar leven niet zelf bepaalt.
1.b.1 De koppeling van ‘God’ en liefde is implausibel. ‘De “ander in God beminnen” is een vage zin.
‘Het is onduidelijker geworden, ‘God’ [...] ‘Waarom heb je daar een God voor nodig?’.
1.b.2 Ze is voor zichzelf tot de overtuiging gekomen dat ze ‘absoluut niet in godsdienst gelooft’, ‘in
God of wat dan ook’.
1.b.3 ‘Als ‘God’ er niet steeds ingestaan had, was het een mooie levensles geweest’.
1.b.4 Ze vindt het totaal onbegrijpelijk dat Broeder Bernardus zich God voorstelt als een persoon.
1.c.1 Ze is bevestigd in de ongodsdienstige denkbeelden die ze had. ‘Een heleboel dingen die ik al
dacht zijn alleen nog maar bevestigd’.
1.c.2 Ze is afgestapt van het ‘romantische idee’ dat het kloosterleven iets voor haar zou kunnen zijn.
1.c.3 Ze heeft de godsdienst op zich niet nodig. Als ‘God’ ‘huist in jezelf’ betekent bidden ‘dat je
eigenlijk een verhaal aan jezelf loopt te vertellen’.
1.c.4 Ze kan er niet mee uit de voeten dat broeder Bernardus God als een persoon ziet; iemand met
wie hij een gelijkwaardige relatie heeft.
1.c.5 Ze vindt de illustratie van broeder Bernardus over de schepping door God volkomen
implausibel: ‘waarom kom je dan met dat verhaal van die theepot aanzetten?’. Ze accepteert niet dat
het bijbels scheppingsverhaal en de evolutietheorie verenigbaar zijn: ‘denk je nou dat een theepot
door God geschapen is’?
1.c.6 Ze accepteert niet dat het goede uit een externe God komt en het kwaad kennelijk uit de mens.
Ze vindt het onlogisch om in een externe God te geloven die alles geschapen heeft. Ze vindt het ‘niet
logisch’ om ‘God’ alleen in verband te brengen met het goede. Ze vindt het ‘oneerlijk’ dat men de
duivel heeft verzonnen als oorsprong van het kwaad.
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1.c.7 Ze vindt het naïef dat de monniken ‘tot God bidden voor de rest van de wereld’. Met broeder
Bernardus’
verhaal over het positieve effect van het gebed op de gemeenschap, kan ze niet uit de voeten. Het is
voor haar volkomen onbegrijpelijk dat de monniken ‘doen alsof het helpt’ om zich tot God te
wenden. ‘Als je bidt, dan geloof ik niet dat er iets of iemand is die dat hoort, behalve de mensen die
daar in die ruimte zijn. Ik geloof niet in iets, een persoon of
kracht of wat voor iets ook dat daar meeluistert.
1.c.8 Op vrijdag benoemt ze ‘God’ als ‘voor andere mensen een verklaring voor alles wat ze niet op
een andere manier kunnen verklaren, een universeel antwoord, lekker makkelijk’.
1.c.9 Op zondag benoemt ze ‘God’ als ‘een liefdevol persoon die voor hen bepaalt wat ze allemaal
moeten doen... hij heeft al voor hen uitgestippeld hoe de rest van hun leven gaat lopen’. Ze gelooft
daar zelf niet in: ‘omdat ik het allemaal zo onbegrijpelijk en onlogisch vind, heb ik zoiets van ‘hoe
komen ze daar toch bij; ik snap niet waar ze het vandaan halen!’.
1.c.10 Haar vermoeden van ‘iets diepers’ is wellicht slechts een ‘romantisch denkbeeld’.
1.c.11 Liefde is voor haar niet universeel. De koppeling van God aan liefde is voor haar totaal
onbegrijpelijk: ‘Die hele externe “God-iets” bestaat voor mij niet. God als ‘liefdeskracht’ verstaat ze
als ‘een gloeiende bol die door de ruimte zweeft’.
1.c.12 Ze heeft fundamentele bezwaren tegen godsgeloof: het kan gelovigen intolerant maken, vooral
als ze denken de waarheid in pacht te hebben. Veel kinderen krijgen geloof ‘opgedrongen’, wat ze
‘onrechtvaardig’ en ‘niet acceptabel’ vind. Ze vindt gelovigen vaak ‘kortzichtig’ en ‘leeg en
gedachteloos’ omdat ze zich bepaalde levensvragen niet stellen. Gelovigen kunnen hun eigen
verantwoordelijkheid ontlopen.
1.c.13 ‘Ik zou [godsdienst] nooit kunnen aanhangen omdat de kern van hun overtuiging anders is dan
de mijne’.
1.c.14 De God van christenen staat volgens haar los van het eigen innerlijk ‘waardoor iedereen er
gebruik van kan maken’.
1.c.15 Haar ‘god’ heeft niets te maken met grote levensvragen. Dergelijke vragen die ze zich stelt als
ze het moeilijk heeft blijven volgens haar onoplosbaar.
1.d.1 ‘Dat woord “God” zegt me steeds minder, dat deed me vòòr het weekend heel weinig en daarna
eigenlijk nog minder. [...] God is voor mij niks, ik geloof daar niet in [...] iets van een hogere macht
of energiebron. [...] Ik geloof dat de mens autonoom is en dat je beïnvloed wordt door mensen’. Ze
heeft er ‘moeite mee’ om ‘God’ te verbinden aan liefde omdat dat tot spraakverwarring leidt. Het
blijft voor haar een raadsel waarom mensen geloven en wat de zich onder ‘God’ voorstellen.
Laag 2
2.a.1 Ik kan wel in elke godsdienst waarmee ik kennis heb gemaakt iets heel zinnigs ontdekken, wat
je ook kan meenemen in je privé-godsdienst.
2.a.2 De bijbelverhalen, de liederen en de gebeden vindt ze ‘mooi’. Als jong kind is ze gevoelig voor
het mooie van verhalen.
2.a.3 Ze vindt bijbelverhalen nog steeds erg mooi.
2.a.4 Als kind bad ze bij ziekte of als ze een proefwerk wilde halen. Het geeft haar nog steeds een fijn
gevoel om te bedanken.
2.a.5 Door te bidden leert ze een hoop over zichzelf, over wat je dwars zit, wat je wilt in je leven, wie
je dierbaar is en waar je dankbaar voor mag zijn.
2.a.6 .Ze heeft ‘uitgefilterd’ uit opvoeding en school wat bij haar past. Haar godje is een soort
‘database’. ‘Als je je rot voelt, kun je daarbij terecht, bij jezelf als god’. Bij bidden komt de oplossing
uit het eigen innerlijk. Het godje in haarzelf herbergt zowel het goede als het kwade omdat het
‘grotendeels met jezelf te maken’ heeft.
2.a.7 Godsgeloof heeft grote voordelen: je hebt ‘altijd houvast’, ‘iets om op terug te vallen’, een
verklaringsmechanisme, zekerheid, rust, vertrouwen, opgenomenheid in een geloofsgemeenschap etc.
‘.... hij is vader ook, hij is heel goed voor je [...] hij is ook mijn vader die om me geeft en me zal
troosten’.
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2.a.8 Ze wil graag te rade gaan bij andere religies om facetten te integreren.
2.a.9 Ze vindt het plezierig en belangrijk om over levensvragen na te denken en erover te praten
2.b.1 De tekst biedt levenswijsheid: ‘Als “God” er niet steeds in gestaan had, was het een mooie
levensles geweest’.
2.c.1 Ze vindt godsdienst ‘rustgevend’ en ‘prettig’: ‘ik vind het prettig om die godsdienst af en toe
mee te maken en te beleven. Ze vindt het jammer dat ze de hoogmis heeft moeten missen omdat die
‘mooi’ was. Het kloosterleven is ‘prettig’, de regelmaat van de gebedsdiensten, het samenzijn, de
sfeer die er hangt, de rust die er heerst.
2.c.2 Geloof heeft de mensen ‘veel goeds’ ‘gebracht’: ‘gemeenschap, ‘zekerheid’, ‘rust’, ‘veiligheid’,
‘bescherming’. Ze vindt dit ‘heel mooi’.
2.d.1 Ze heeft de behoefte om te praten over ‘God of het leven’.
Laag 3
3.a.1 Ze gelooft wel in een “god” die eigenlijk diep in de mens zelf zit’. Datgene wat heel diep in mij
ligt. Een ‘bron’ die ‘in harmonie’ is met haarzelf. ‘Het is niet iets waar je over nadenkt, het komt
meteen daarvandaan’. Bij haar godsbeeld gaat het om ‘iets wat in mij zit, een innerlijke kracht, liefde
en overtuiging, iets waardoor ik geleid word. Je zou het ook ‘ziel’ kunnen noemen; datgene ‘wat voor
mij keuzen maakt [...] wat verwerkt wat ik meemaak’.
3.a.2 De wonderbaarlijke wijze waarop de vriendschap met Marleen is ontstaan, lijkt erop te wijzen
dat toeval niet bestaat.
3.c.1 Ze hoopt dat er ‘diepere betekenissen schuilgaan’ onder wat de monnik zegt. Het kloosterleven
heeft voor haar ‘iets mystieks’. Ze kan zich niet voorstellen dat de monniken hun hele leven wijden
aan iemand die niet bestaat: ‘Ik hoop eigenlijk dat het hele God-gedoe maar een metafoor is voor iets
veel diepers [...] iets waar je inderdaad je leven aan wil wijden’.
Ze had ‘gehoopt’ te horen waarom mensen ‘in een klooster gaan’, ‘waarom mensen geloven’ maar
dat heeft ze niet gehoord: ‘misschien stel ik me dan wel iets verkeerds voor bij God; laat dan horen
wat zij zich erbij voorstellen, misschien begrijp ik ‘t dan. Ik hoef het niet zelf ook te vinden, maar ik
wil het wel begrijpen. [...] Konden ze maar uitleggen waar ze in geloofden, maar dat kunnen ze niet’.
Ze zou het nog kunnen begrijpen als ze zouden geloven in ‘iemand op een wolkje apart’, maar dat
geloven ze kennelijk niet. Ze begrijpt niet wat mensen bedoelen als ze zeggen dat ze in ‘iets meer’
geloven; ook omdat dan de keuze voor een specifieke godsdienst voor haar onduidelijk is.
Fred
Laag 1
1.a.1 Fred vindt de bijbel niet ‘bijzonder vergeleken met andere boeken’.
1.a.2 Fred vermoedt dat het godsdienstig fanatisme van zijn oom voornamelijk voortkwam uit zijn
behoefte om bij een groep te horen.
1.a.3 Godsdienst speelt geen rol van betekenis in zijn leven. Godsgeloof zegt hem niets; het is
implausibel, hij heeft er bewijs voor; hij heeft nooit in ‘God’ geloofd. ‘God’ is voor hem een
fenomeen waarin andere mensen geloven; hij begrijpt niet waarom mensen geloven omdat hij niet
weet wat het inhoudt.
1.a.4 Fred noemt zich ‘niet spiritueel ingesteld’. Hij heeft noch ervaring met geloven noch behoefte
eraan (bijvoorbeeld als ethisch fundament of als zingeving).
1.a.5 Omdat hem de ervaringsgrond ontbreekt voor ‘God’, ‘het spirituele’ of ‘het transcendente’
probeert hij vat te krijgen op geloof met behulp van wetenschappelijke (psychologische,
sociologische, historische) verklaringen.
1.a.6 Bepaalde aspecten van godsgeloof keurt hij af omdat ze strijdig zijn met zijn eigen waarden en
normen (fanatisme, absolutisme, lijden omwille van het geloof, intolerantie. Bovendien vindt hij het
‘gevaarlijk’ dat godsgeloof ‘irrationeel’ is omdat het misbruikt kan worden voor politieke doeleinden.
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1.b.1 Fred eist dat theologische beweringen consistent en plausibel zijn (bijvoorbeeld het beeld van
God als Liefde in relatie tot het lijden en het kwaad in de wereld).
1.b.2 Fred heeft ‘niks met spiritualiteit’. Hij heeft geen affiniteit met het spirituele perspectief op
liefde dat gangbaar is in de christelijke traditie. Bernards bewering dat de weg van de begeerte
doodloopt staat lijnrecht tegenover Freds waardensysteem. Freds kijk op liefde is romantisch en
‘sentimenteel’ (wat een contrast vormt met zijn rationele ingesteldheid en zijn ‘harde’ manier van
voordoen).
1.b.3 Fred heeft bezwaren tegen de ‘strikte hiërarchie in de kerk’.
1.b.4 Fred keurt de levenskeuze van de monniken af omdat ze ‘een normaal leven’ en hun autonomie
‘opofferen’. Hij denkt dat het een illusie is dat kloosterlingen in vrijheid voor dit leven kiezen. Hij
ziet geen verschil met het leven in een sekte.
1.b.5 Fred is meer gaan begrijpen over sociale mechanismen van religieuze gemeenschappen en de
‘sterke krachten’ die een gezamenlijk geloof losmaakt. Hij heeft een afkeer van rituelen waarin
verbondenheid wordt gevierd (bijvoorbeeld sportevenementen).
1.b.6 Hij begrijpt nu dat de onderlinge gemeenschap voor de monniken samenvalt met de
gemeenschap met God. Hemzelf zegt het woord ‘God’ nog steeds niets.
1.c.1 Fred keurt het leven van de monniken af omdat het haaks staat op zijn eigen waardensysteem:
ze vluchten uit de maatschappij en ze offeren hun individualiteit op aan de gemeenschap (de
uniformiteit in kleding en gedrag, de kap die het gezicht verbergt).
1.c.2 Hij vergelijkt de hoogmis met een toespraak van Hitler die, ondanks de inhoud, indruk maakt.
1.c.3 Fred vindt het ‘onzin’ dat de monniken maatschappelijke betekenis verlenen aan hun gebed. Hij
vindt het ‘treurig’ dat ze hun leven ‘opofferen’ om te bidden als het rendement beperkt blijft tot
veranderingen binnen de eigen gemeenschap.
1.c.4 Fred voelt zich persoonlijk niet door De diligendo Deo aangesproken. Hij begrijpt dat Bernard
‘God’ ziet als ‘iemand van wie je heel veel moet gaan houden om die ander, om God’. Hij heeft daar
‘geen mening over’.
1.c.5 Volgens Fred zijn de monniken afhankelijk van God.
1.c.6 Hij heeft nog steeds geen behoefte aan spiritualiteit. Hij is erg tevreden over zijn diepgang,
studiecapaciteiten en algemene ontwikkeling.
1.c.7 Fred is niet anders over godsdienst gaan denken. Hij beschouwt zich nog steeds als
ongodsdienstig. Hij is wel beter gaan begrijpen hoe gelovigen God beleven. Bij de idee dat God tot je
komt via de medemens of dat je God kan visualiseren, kan hij zich ‘wat meer voorstellen’ dan de
gedachte dat God ‘ergens daarboven’ is. Zelf heeft hij echter niet het gevoel dat God zo tot hem
komt. Ook heeft hij nog steeds geen idee waar ‘God’ op slaat. Hij kan hoogstens proberen om met
behulp van wetenschappelijke verklaringen vat te krijgen op godservaring (bijvoorbeeld de aanmaak
van neurotransmitters).
1.d.1 Volgens Fred is de vorm van leven in gemeenschap van het klooster uit de tijd omdat het
‘regime’ te ‘strak’ is.
1.d.2 Fred heeft er geen behoefte aan om te weten wat iemand gelooft. Volgens hem is ‘God’ een
concept dat je als ongelovige niet kan begrijpen.
1.d.3 Fred heeft in het afgelopen jaar de waarde ingezien van de eerste graad bij Bernard: de
zelfliefde. Voor hemzelf is dat echter een puur menselijke aangelegenheid (en geen eerste stap binnen
de godsliefde zoals Bernard dat ziet).
Laag 2:
2.a.1 Fred zou meer van het idee ‘geloven in God’ willen begrijpen. Het is een fenomeen dat hem
interesseert.
2.a.2 Het lijkt hem ‘leuk’ om een weekend in een klooster met monniken door te brengen.
2.a.3 De stukken uit de bijbel die zijn opa vroeger voorlas vond hij ‘wel leuk’.
2.a.4 Tijdens zijn buitenlandse stages heeft hij oog voor religieuze architectuur.
2.a.5 Hij kan zich iets voorstellen bij een geloofsvorm waarbij voorvaderen worden vereerd omdat
het daarbij om ‘iets tastbaars’ gaat.
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2.a.6 Hij heeft waardering voor de bijdrage van het christendom aan de westerse cultuur
(architectuur, muziek, literatuur, waarden en normen.
2.b.1 Fred vond het verblijf in de abdij ‘erg leuk’ en ‘waardevol’.
2.b.2 Fred heeft tijdens de hoogmis iets van de onderlinge verbondenheid ervaren die de monniken
gelijkstellen aan de gemeenschap met God. Hij vergelijkt deze verbondenheid met de sfeer in de
groep die het mogelijk maakte om over onderwerpen te praten waar hij normaal niet over praat.
2.c.1 Fred vond het verblijf in het klooster indrukwekkend en een bijzondere ervaring.
2.c.2 Hij waardeert het kloosterleven, met name het gemeenschapsleven heeft indruk op hem
gemaakt.
2.c.3 Fred heeft literaire waardering voor De diligendo Deo (‘aardig opgeschreven’,
‘eeuwigheidswaarde’).
2.c.4 Fred sluit niet uit dat hij ooit behoefte aan godsdienst zou kunnen krijgen.
2.d.1 Fred waardeert het kloosterleven: het verblijf in een klooster ‘verbreedt’ zijn ‘horizon’ omdat
het kloosterleven zo anders is dan zijn eigen jachtige leven.
Laag 3:
3.b.1 Fred begrijpt dat de monniken God beleven in hun onderlinge gemeenschap; tijdens de hoogmis
voelde hij zichzelf ook even verbonden met de monniken.
3.b.2 Fred sluit niet uit dat hij ooit nog eens iets met spiritualiteit krijgt.
3.c.1 Fred ziet een verband tussen de liefdevolle overgave aan de ander waarover het ging bij het
gesprek over de tekst van Bernard en de verbondenheid met God die broeder Bernardus ervaart in de
gemeenschap met zijn medebroeders.
3.c.2 Fred sluit niet uit dat hij spiritueel is zonder het zelf te weten.
Iris
Laag 1
1.a.1 Als jong kind moest ze ‘bovennatuurlijke verschijnselen’ al ‘bewezen hebben’. Na de eerste
communie dacht ze veel na over wat ze wel en niet kon geloven: ze gelooft niet letterlijk in de
schepping en in het bestaan van ‘God’.
1.a.2 Ten tijde van het vormsel wordt haar kritische houding tegenover godsgeloof nog sterker: ‘toen
heb ik me inderdaad heel erg verzet tegen die onzin’.
1.a.3 Bij de lessen op de middelbare school realiseert ze zich dat je levensvisie een kwestie van keuze
is. Het overwegen van alternatieven als reïncarnatiegeloof leidt ertoe dat de afstand tot christelijk
geloof vergroot.
1.a.4 Rond haar 15e wordt de afstand tot christelijk geloof nog groter als ze voor zichzelf uitmaakt dat
‘God beslist niet kan bestaan’. De voorstelling van God als een persoon vindt ze ongeloofwaardig
evenals ‘het bijbelse godsbeeld’ (het brandende braambos, de wraakzuchtigheid van God e.d.).
1.a.5 Ze stopt met het lezen van de bijbel omdat ze merkt dat ze het tegen haar zin in doet.
1.a.6 Tegenwoordig distantieert ze zich van katholiek geloof door te zeggen ‘eigenlijk ben ik volledig
ongelovig’.
1.a.7 Ze zegt dat ze het woord ‘God’ niet nodig heeft. Ook tegenwoordig neemt ze afstand van het
bijbelse godsbeeld van haar jeugd: ‘een vaste aanwijsbare entiteit’, ‘een persoonsvorm’, ‘echt met
een karakter’, ‘die met zijn wil bepaalt dat er dingen gebeuren’ [...] ‘daar hebben wij geen inbreng
in’, ‘een weldenkende, alwetende en vooral onfeilbare entiteit’, ‘hij heeft een plan in zijn hoofd hoe
het allemaal dient te lopen’, ‘God is eigenzinnig omdat hij overal zijn redenen voor heeft’; ‘een
verklaring van mensen die dingen niet begrepen’. Ze gelooft niet in een God die de levensloop van
mensen in detail bepaalt.
1.a.8 Ze associeert het woord ‘God’ met ‘iets afgrijselijks’.
1.a.9 Ze keurt het godsgeloof van strikte protestanten af: ‘een soort boeman die je in de hoek zet als
je het niet goed doet’. Ze heeft net zo min een goed woord over voor de Paus en andere gelovigen die
mensen willen bekeren.
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1.a.10 Haar kritische instelling staat geloven in de weg. Vroeger vond ze geloof ‘gewoon onzin’;
tegenwoordig lukt het haar domweg niet om haar autonomie op te geven voor iets dat in haar optiek
ongeloofwaardig is. Ze vindt het een ‘te gemakkelijke oplossing’ om zich neer te leggen ‘bij geloven
in iets of iemand die ver boven mij verheven is en alles controleert’.
1.a.11 Ze vindt het ‘niet kloppen’ en ‘een beetje eng’ dat gelovigen zich laten leiden door een
beperkte kijk op het leven: ‘ze hebben weinig andere dingen gezien omdat het geloof dat gewoon niet
toestaat’. Ze keurt het ook af dat sommige gelovigen anderen hun geloof willen opleggen door hen te
bekeren. Ze vindt dat je mensen in hun waarde moet laten. Ook denkt ze dat mensen als de werkster
in een ‘bovenaardse kracht’ geloven’ ter verklaring van onbegrijpelijke zaken.
1.a.12 Ze gelooft niet in een leven na de dood of een uiteindelijke levenszin. Het is volgens haar
‘fijner’ om ‘oppervlakkig’ te leven (‘als je dingen heel serieus gaat nemen, ben je ook heel makkelijk
gekwetst’). Ze zoekt haar heil in korte termijn doelen.
1.b.1 Ze ziet geen verband tussen liefdesrelaties en ‘in God beminnen’. De eerste graad lijkt haar
‘natuurlijker’ dan de andere. Ze ziet niet in waarom ‘liefdevolle overgave’ zou moeten leiden tot
meer vrijheid dan afhankelijkheid.
1.b.2 Ze wantrouwt schema’s (als de vier graden van Bernard).
1.b.3 Ze heeft een ‘afkeer van kerkelijke dingen’; kerkelijke riten noemt ze ‘bijgeloof’, ze hebben
volgens haar niets met geloof te maken.
1.c.1 Bij de meditaties had ze het gevoel dat ze ‘gebrainwashed’ werd.
1.c.2 Ze vond de abdij geen prettige plek; ze had aanvankelijk het gevoel dat de monniken zich van
de wereld afsluiten.
1.c.3 In haar tegenwoordige bestaan zou ze een leven van gebed als een ‘opoffering’ ervaren.
1.c.4 Op vrijdag schrijft ze dat de monniken volgens haar voor dit leven gekozen uit ‘afkeer van de
werkelijkheid of teleurstelling in het leven’ of uit ‘innerlijke dwang’ en dat ze zich God volgens haar
voorstellen als ‘autoriteit’, ‘iemand die alles regelt’, ‘een personage’ (‘opgeheven vingertje’,
‘mannetje op een wolk’).
1.c.5 Ze zou het ‘onrealistisch’ vinden als de monniken zouden geloven in een invloed van hun gebed
op het kwaad in de wereld.
1.c..6 Ze heeft een hekel aan Bernard van Clairvaux omdat ze over hem gelezen heeft dat hij ‘de
tweede kruistochten in opdracht van de paus op poten heeft gezet’ en ‘iemand uit de kerk had laten
stoten’.
1.c.7 Het beminnen van anderen blijkt in de praktijk vaak ‘moeilijk’. Ze vindt zich nog niet ‘rijp’ om
verantwoordelijkheid te kunnen dragen voor een ander omdat ze zich niet erg verantwoordelijk vindt
voor zichzelf.
1.c.8 Vòòr het weekend ‘slaat’ het woord God voor haar ‘nergens op’; ze stelt zich voor dat
gelovigen geloven in een ‘wraakzuchtig personage dat almachtig is’.
1.c.9 Vòòr het weekend had ze behoefte aan bewijs voor het bestaan van God.
1.c.10 Ze blijft kritische distantie houden ten opzichte van haar nieuwe inzichten; ze wantrouwt ze
ook omdat het haar nu heel goed gaat.
1.c.11 Ze denkt dat mensen als de werkster in een ‘bovenaardse kracht’ geloven’ ter verklaring van
onbegrijpelijke zaken. Voor strikt-protestants geloof, bijvoorbeeld dat van de EO, heeft ze geen goed
woord over (b.v. als gezegd wordt dat iemand die niet in God gelooft niet in de hemel kan komen).
Vòòr het weekend zou ze bij dit soort mensen zijn weggelopen of ze zou ze hebben uitgelachen.
1.c.12 Ze distantieert zich van de RK-kerk, vooral van de rituelen, die ze ‘onzin’ noemt omdat ze een
‘waarde op zich’ zijn gaan vormen. Bovendien spreekt ze van ‘een hoop bijgeloof’, bijvoorbeeld de
communie waarbij mensen het brood ‘echt als het lichaam van Christus’ zien. Daarom wil ze zelf
beslist niet ter communie gaan.
1.d.1 In Taizé vond ze de bijbellessen ‘irritant’ omdat je werd verteld ‘wat je hoort te denken over de
heilige Geest’.
1.d.2 Ze voelt zich aangesproken door Bas’ idee dat alles toevallig is ontstaan.
1.d.2 Ze staat afwijzend tegenover de kerk: ‘ik vind de hele kerk gewoon echt heidens; heilige
beelden en rare rituelen; dat is helemaal niet nodig’.
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Laag 2
2.a.1 Als klein kind wilde ze graag geloven in de bovennatuurlijke verschijnselen in de bijbel: ‘het
zou heel mooi zijn als het waar was’. Hetzelfde geldt de God van de verhaaltjes (‘de vader van
Jezus’). Ze vindt het leuk om bijbelverhalen te lezen.
2.a.2 Na haar vormsel heeft ze een periode waarin ze meer van geloof af wil weten.
2.a.3 Tijdens haar middelbareschooltijd is ze geïnteresseerd in antwoorden die verschillende
levensbeschouwingen geven op fundamentele levensvragen.
2.a.4 Rond die tijd voelt ze zich aangesproken door christelijke waarden als rechtvaardigheid en
naastenliefde.
2.a.5 Rond haar 20ste wil ze de bijbel graag helemaal lezen ‘vanuit het oogpunt van algemene
ontwikkeling’.
2.a.6 Rond die tijd maakt het lezen van Von Daenicken aspecten van katholiek geloof, zoals het
bestaan van engelen, voor haar geloofwaardig.
2.a.7 Tegenwoordig voelt ze zich verwant met de katholieke geloofstraditie.
2.a.8 Soms houdt ze er rekening mee dat ‘God’ bestaat bij wijze van ‘indekking’.
2.a.9 Ze associeert ‘God’ met ‘iets moois’, zoals een zonsondergang of ‘liefde’ en een ‘ethische
leidraad’, ‘een set waarden en normen’, ‘een soort ijkpunt’.
2.a.10 Ze zou graag ‘dingen’ willen ‘aannemen’ die niet bewezen zijn. Vooral omdat het haar ‘fijn’
lijkt om zelf niet verantwoordelijk te zijn voor je leven; voor mensen die ‘makkelijk iets aannemen’
zoals gelovigen is ‘het leven veel minder gecompliceerd’: ‘ik heb zelf helemaal geen idee waarom ik
leef en wat ik ermee zou willen’.
2.a.11 Ze benijdt gelovigen omdat geloof in God vastigheid en perspectief in hun leven geeft (‘een
vast baken’, ‘een rots in de branding’, ‘hij doet alles goed of met een goed doel’, ‘Gods woord is [...]
een betrouwbaar ijkpunt om te beoordelen of wat ze doen goed is’).
2.a.12 Ze vindt gelukkig zijn erg belangrijk, ook al heeft het ‘uiteindelijk geen nut’: ‘het heeft een nut
in zichzelf’. Ze ziet in alles ‘een ervaring waarvan je kan leren’. Het maakt haar gelukkig om na te
denken over ‘zinnige’ ervaringen; dat ligt in haar ‘karakter’.
2.b.1 Ze brengt Tanja en Masha’s idee dat je na je dood naar ‘liefde’ gaat in verband met de
levensbeschouwing waarvan ze heeft gehoord waarin wordt gezegd dat je door verschillende levens
heen op weg bent naar ‘licht’.
2.b.2 Ze kan nu begrijpen dat christenen geloven dat God liefde is en dat dit geloof doorwerkt in hun
dagelijks leven omdat alles draait om dit ‘principe’.
2.b.3 De vier graden van Bernard noemt ze ‘handig’ omdat een dergelijke indeling inzichten
verschaft. De manier waarop over groeien in liefde wordt gepraat, had ze voor zichzelf nog nooit zo
‘verwoord’.
2.c.1 Ze vond de meditaties en het verblijf in de abdij ‘rustgevend’. De abdij heeft ze ervaren als ‘een
mooie en rustige omgeving [...] om je terug te trekken. Aan het einde van het weekend had ze het
gevoel dat ze nog een week in het klooster had willen blijven (‘prettige omgeving’, ‘kalmerend’,
‘aparte sfeer’).
2.c.2 Het gebed van de monniken vond ze ‘heel mooi’, ‘een van de meest nuttige bezigheden’, ‘een
mooie manier om de dag door te brengen’. Ze voelt zich erg aangesproken door de innerlijke rust die
een dergelijk ritueel met zich meebrengt.
De ‘intentie’ van de monniken spreekt haar ook erg aan: ‘het welzijn van andere mensen’. Ze sluit
niet uit dat de gebeden invloed uitoefenen op het kwaad in de wereld.
2.c.3 Ze vindt de belangeloze liefde waarover in De diligendo Deo wordt gesproken ‘een mooi idee’;
het lijkt haar ‘fijn om
iets volkomen belangeloos te kunnen doen’. Ze weet van zichzelf dat ze in haar handelen vaak erop
gericht is om ‘erkenning’ te krijgen.
2.c.4 Haar nieuwe voorstelling van ‘God’ als ‘liefdeskracht’ biedt haar een ‘handleiding voor de
werkelijkheid’. Ze vindt dit ook een rustgevende gedachte.
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2.c.5 Ze heeft ontdekt dat godsdienst en persoonlijke ontwikkeling samenhangen. Ze is door het
weekend ‘nieuwsgierig’ geworden naar wat levensbeschouwingen haar te bieden hebben.
2.c.6 Ze identificeert zich om twee redenen met de katholieke geloofscultuur. De eerste is
chauvinisme en de Bourgondische levensstijl; de andere is dat ze de rituelen van de kerk en de
architectuur van kerken ‘mooi’ vindt.
2.c.7 Het lijkt haar ‘interessant’ om een keer een protestantse dienst ‘mee te maken’. Ze is er ook
nieuwsgierig naar wat mensen geloven; ze vindt ‘God’ een boeiend onderwerp.
2.d.1 Ze begrijpt nu waarom monniken voor een degelijk leven kiezen; een belangrijke reden is gebed
(dat ze volgens haar als een maatschappelijke activiteit beschouwen).
2.d.2 Ze voelde zich in Taizé erg aangesproken door de stilte tijdens de gebedsdiensten. Ze vond ook
de liederen heel mooi, de ‘combinatie van tonen’ en de tekst van een lied. Ze verlangde er op een
gegeven moment intens naar om te kunnen geloven zodat ze volledig zou kunnen deelnemen aan de
diensten.
Laag 3:
3.a.1 Ze vindt het belangrijk om het woord ‘God’ te bewaren; de mensheid heeft immers altijd in
goden gelooft. Dit brengt ze in verband met ‘het idee van iets meer dan wat je dagelijks kunt zien’.
3.a.2 Ze gelooft in een ‘collectief goed’, ‘in algemene plannen die in detail niet altijd even goed
uitpakken, maar uiteindelijk tot een hoger, beter doel leiden’.
3.a.3 Ze vermoedt dat er een reden moet zijn achter het mooie en indrukwekkende van een
zonsondergang. Deze reden brengt ze in verband met ‘God’.
3.a.4 Ze voelt zich aangesproken door de levenshouding waarin ‘God’ als liefde wordt beschouwd:
‘je gaat er dan dus van uit dat God in alles is’, ‘omdat je dan aanneemt dat er een God bestaat die
liefheeft en dat alles elkaar liefheeft’.
3.b.1 Ze realiseert zich dat ‘belangeloze liefde’ iets anders is dan van iemand houden ‘uit hele sterke
genegenheid’.
3.c.1 Op zondag kan ze zich voorstellen dat een monnik voor dit leven kiest uit ‘roeping’.
3.c.2 Op zondag tekent ze als antwoord op de vraag naar het godsbeeld van de monniken
‘liefdeskracht’ in de vorm van ‘een cirkel van liefde’. Het gaat niet om ‘iets wat op een mens lijkt’,
maar om ‘een soort kracht, iets ontastbaars in ieder geval, iets onzichtbaars’.
3.c.3 Na het weekend brengt ze de scheppingskracht die ze ervaart in de natuur in verband met het
godsbeeld van ‘liefdeskracht’: ‘als je zo rondloopt [...] dan ben je er gewoon van overtuigd dat er [...]
een hele mooie reden, liefde bijvoorbeeld, moet zijn om dit te laten bestaan’; ‘het maakte een klik bij
mij dat ik echt iets had zo, zie je wel, dit hier buiten, dit is allemaal een bewijs dat er een soort
liefdeskracht of een soort scheppingskracht is’.
3.c.4 Ze vindt deze liefdeskracht soms ook in zichzelf: ‘het is niet alleen dingen buiten mij maar ook
in mij [...] dat het allemaal een goede reden heeft’.
3.c.5 Bij het gesprek van een maand na het weekend realiseert ze zich dat het beeld van God als
Liefde van Bernard van Clairvaux overeenkomt met dat van broeder Bernardus. Ze begrijpt nu wat
Bernard bedoelt met ‘de ander in God beminnen’: ‘als je God natuurlijk als de scheppingskracht ziet
dan bemin je de ander in God’. Vroeger ging ze uit van de gulden regel: ‘wat je jezelf niet aan wilt
doen dat doe je een ander niet aan’. Door het weekend heeft ze een motief gevonden om anderen
vanuit universele liefde te benaderen, namelijk ‘dat ze onderdeel uitmaken van de liefdeskracht en
dat ze daarom al bij voorbaat de moeite waard zijn’; het geeft ‘vanzelf voldoening’ als je er niet op
uit bent om je ‘fijn’ te voelen.
3.d.1 Een jaar later noemt ze ‘God’ een woord voor het gevoel van liefde dat de ‘bron van alles’ is.
God ‘zit ook in je’ en is ‘tegelijkertijd ook iets wat alles daarbuiten heeft geschapen’.
3.d.2 Ze brengt ‘God’ ook in verband met het gevoel dat ze soms heeft dat gebeurtenissen
samenhangen; het lijkt dan alsof ‘dingen’ niet ‘vanzelf’ gaan, alsof er iets ‘achter’ zit.
4. Evaluatie van de onderzoeksresultaten
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Het onderzoek werd in de inleiding ‘hypothese-vormend’ genoemd. Deze hypothese zal bij verder
onderzoek getoetst en aangevuld moeten worden. De eerste paragraaf is een aanbeveling daartoe. In
de tweede paragraaf wordt stilgestaan bij wat het onderzoek heeft opgeleverd wat het ‘pastorale
oogmerk’ betreft.
4.1 Perspectieven voor verder onderzoek
Samenvatting van de gevormde hypothese
De gevormde hypothese kan als volgt worden samengevat:
Uitgaande van de spirituele antropologie van de christelijke mystieke traditie, kan worden gesteld dat
de existentiële relevantie van christelijk geloof groter is naarmate het ‘ik’ de gerichtheid op zichzelf
loslaat en zich overgeeft aan wat transcendent is. Geloofsontwikkeling kan, uitgaande van dit
mensbeeld, worden gezien als toenemende religieuze overgave die kan worden beschreven in termen
van lagen.
1. Er is een laag die gezien moet worden als een voorwaarde om zich uberhaupt met christelijk geloof
in te laten. Bij deze laag (hier benoemd als ‘ik-identiteit’) gaat het vooral om rationele plausibiliteit
wat betreft autonomie en rationaliteit. Godsvoorstellingen als ‘strenge rechter’ of ‘man op een wolk’
gaan overboord.
2. Er is een laag (hier benoemd als ‘recipiërende religiositeit’) die vooral te maken heeft met
psychische behoeften (troost, houvast, zingeving, esthetisch genot e.d.). Deze behoeften van het ik
vormen het startpunt voor zingeving. Een godsvoorstelling die correspondeert met deze laag is
bijvoorbeeld ‘een vader die me beloont als ik me aan de geboden houd’. Als christelijke betekenaars
worden verstaan in deze betekenis, zijn ze existentieel relevant in de functionele zin dat behoeften en
verlangens van jongeren worden vervuld191.
3. Er is ook een laag waarbij de behoeften van het ik geen rol spelen. Deze laag is religieus in de
expliciete zin van vertrouwvolle overgave aan wat transcendent is aan het eigen ik. Het ik is
ontvankelijk voor de zin die zich ontvouwt. Als christelijke betekenaars worden verstaan in deze
betekenis, blijken ze existentieel relevant in de spirituele zin dat er een zinschenkende relatie wordt
gesticht tussen het ‘ik’ en ‘God’.
4. Tenslotte is er een laag die de mystieke ervaring kan worden genoemd. Het gaat om de ervaring
van eenheid met ‘God’. Hoewel deze ervaringen zeldzaam zijn, mag ervan worden uitgegaan dat ze
door vele mensen worden beleefd als korte episodes.
Er kan wat de toename van existentiële relevantie van christelijk geloof betreft, bij mensen
sprake zijn van een lineaire ontwikkeling. Meestal zal er echter sprake zijn van een ontwikkeling
waarbij er heen en weer wordt gegaan van laag naar laag. De lagen kunnen ook gelijktijdig aanwezig
zijn. Soms zal deze gelijktijdigheid van lagen worden opgelost doordat een betekenis van een
christelijk geloofselement die correspondeert met de ene laag als implausibel aan de kant wordt
geschoven (bijvoorbeeld ‘kerk als instituut’), terwijl een betekenis die correspondeert met een andere
laag (bijvoorbeeld ‘kerk als geloofsgemeenschap) wordt opgenomen in het eigen zingevingssysteem.
Er vindt dan ‘differentiatie’ van betekenissen plaats. Soms blijft de spanning tussen betekenissen van
verschillende lagen echter bestaan. Dan is er sprake van ‘ambivalentie’. Vooral als de eerste en de
derde laag langdurig gelijktijdig aanwezig zijn, brengt dat emotionele spanningen met zich mee.
Mystagogische hermeneutiek
In het hiervolgende werk ik een onderzoeksoptie uit waarvan ik verwacht dat deze de hypothese bij
verder onderzoek zal kunnen verdiepen: de ‘mystagogische hermeneutiek’ van Waaijman.
Van Dale omschrijft het van oorsprong Griekse woord ‘mystagogie’ als: ‘voorbereiding tot
inwijding in geheimenissen, mysteriën’. 192 Waaijman spreekt over ‘het begeleiden (agein) van een
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In hoofdstuk twee werd deze behoeftenbevrediging aangeduid als ‘plausibel in affectief-attitudinale en
volitieve zin’: het gaat om wat me een goed gevoel geeft, wat ik graag wil e.d.
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inwijdeling (mystes) in het Geheim (mysterion)…’.193 Geestelijke begeleiding ziet hij als één van vier
situaties waarbinnen mystagogie kan plaatsvinden; de andere drie zijn bijbellezen, liturgie en
spirituele vorming194. Bij mystagogische hermeneutiek vanuit het perspectief van de geestelijke
begeleiding gaat het nu om het interpreteren van materiaal waarin iemand praat over diens geestelijk
leven (een interview, een dagboekfragment, een brief e.d.) vanuit de optiek van spirituele groei. Voor
geestelijke begeleiding is een dergelijke hermeneutische optiek van belang met het oog op waar het
in ‘mystagogie’ om gaat: het stimuleren van iemands spirituele groei door verheldering van diens
geestelijke weg.
Deze onderzoeksbenadering gaat, net als het in de inleiding genoemde pleidooi van Knobloch
en Haslinger voor pastoraat als een vorm van existentiële diaconie, terug op wat de Duitse theoloog
Rahner ‘een nieuwe mystagogie’ noemde 195. Daarmee bedoelde hij een dienst vanuit de kerk aan
hedendaagse mensen, waarbij geloofsverheldering centraal staat. Rahner heeft zich laten inspireren
door wat bij Cyrillus van Jerusalem en andere vroegchristelijke kerkvaders (Origines, Clemens,
Ambrosius) wordt aangeduid als disciplina arcani: er werd over de geheimen van het geloof
gezwegen tegenover catechumenen totdat ze de sacramenten beleefd hadden. In de katechese werd de
inwijding in de geloofsheimen, die in de sacramenten al was voltrokken, tot bewustzijn gebracht 196.
Met name dit laatste aspect is voor Rahner van groot belang: mystagogie is het bewustmaken van de
godservaring die er onbewust altijd al is. Rahner sprak van een Verwiesenheit van de mens op het
goddelijke. In zijn diepste innerlijk is de mens altijd al op God gericht. God is daar aanwezig en
verlangt ernaar om zichzelf mede te delen. De taak van de mystagoog is om de mens naar deze
ervaring te leiden197. In zijn vertaling van deze visie naar pastoraat hield dit voor Rahner o.a. in dat
hij de priester de taak toedichtte van een ‘maieutiek van een individueel christendom van binnen
uit’.198 Impliciete, onbewust religieuze gebeurtenissen uit het dagelijks leven worden onder
begeleiding als religieus benoemd; religiositeit die nog ‘anoniem’ is, wordt in pastoraat
geëxpliciteerd, benoemd en daarmee verhelderd 199.
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Met betrekking tot mensen die zich niet als gelovig beschouwen, sprak Rahner over ‘anoniem christendom’.
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Mystagogische hermeneutiek zou zeer gebaat zijn met een koppeling aan de theorie van het
‘Dialogische Zelf’ van Hermans 200. Voordat de relevantie voor mystagogische hermeneutiek kan
worden toegelicht, wordt deze theorie hieronder kort samengevat.
Hermans Dialogische Zelf
Op grond van zijn studie van de sociaal-psycholoog Sarbin, is Hermans het zelf gaan beschouwen als
een ‘narratieve constructie’ 201, als zelfverhaal. We maken een begrijpelijk verhaal van onszelf door
verschillende stemmen in ons aan het woord te laten. Analoog aan deze voorstelling vat Hermans het
zelf op als een veelvoud van innerlijke stemmen, die hij ‘ik-posities‘ noemt. De keuze voor het woord
‘positie’ houdt er verband mee dat hij het zelf beschouwt als een imaginaire ruimte waarin het ‘ik’
zich als het ware verplaatst van positie naar positie. (In het vervolg zal ik ‘ik-positie’ afkorten als
‘IP’; deze afkorting is niet van Hermans maar van mijzelf). Net als elke stem in een polyfone roman
een eigen kijk op gebeurtenissen heeft, zo heeft elke IP een eigen wijze van waarderen. Vaak staan
waarderingen haaks op elkaar. Hermans noemt het voorbeeld van de innerlijke strijd van een
adolescent tussen een IP die de ouders wil gehoorzamen en een IP die zich juist van hen wil afzetten.
Hermans gaat ervan uit dat er een IP bestaat die als het ware een metapositie inneemt. Deze IP, die
hij ‘Self’202 noemt, heeft geen hogere status in vergelijk met de andere IPs. Het ‘Self’ zal volgens
Hermans ook steeds weer gedomineerd worden door een andere IP. De eigenheid die Hermans aan de
middenpositie van het ‘Self’ toekent, is dat deze IP ertoe in staat is om andere IPs die gelijktijdig
aanwezig zijn, naast elkaar te plaatsen (‘juxtapositie’). Hermans voelt zich er dan ook meer bij thuis
om het ‘Self’ te vergelijken met een componist van moderne muziek dan met een dirigent. De
dirigent heeft overzicht over het geheel, heeft de regie in handen en streeft naar harmonie. Het ‘Self’
is volgens deze metafoor een soort overkoepelend orgaan dat op eenheid is gericht. De componist van
moderne muziek daarentegen brengt divergerend materiaal bij elkaar (cf. juxtapositie), eventueel ook
dat van andere componisten (cf. andere IPs). Doordat het ‘Self’ rivaliserende IPs op elkaar betrekt in
de vorm van een dialoog, komen verschillende perspectieven samen. De dialoog tussen IPs levert
nieuwe informatie op die niet aanwezig was bij de afzonderlijke IPs. Deze middenpositie wordt zich
‘bewust van minder bewuste ervaringsaspecten’:
‘De minder bewuste of onbewuste lagen van het zelf kunnen worden voorgesteld als
imaginaire ruimten waarin zich posities bevinden die nog niet of niet meer tot het
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Bij verder onderzoek zullen de filosofische uitgangspunten van het Dialogische Zelf kritisch bevraagd moeten
worden, met name wat eenheid en veelheid binnen het zelf betreft. Sommige religieus ingestelde denkers gaan
er, anders dan Hermans, van uit dat er een religieus centrum, een religieuze kern is binnen het ik die uiteindelijk
de regie in handen dient te hebben. Deze denkers zien het dan ook als een ontwikkelingstaak binnen therapie of
begeleiding om deze religieuze kern zodanig tot zijn recht te laten komen dat de innerlijke verdeeldheid van het
ik verandert in een toestand van eenheid. Zo spreekt Jung (1976) over een proces van ‘individuatie’ waarbij hij
het archetype dat hij ‘zelf’ noemt het vermogen toekent om allerlei psychische tegenstellingen (bewustonbewust, mannelijk-vrouwelijk, verstand-intuïtie) tot eenheid te brengen. Assagioli (1965) gebruikt de term
‘subpersoonlijkheden’ om aan te geven dat er verschillende faculteiten binnen het ‘ik’ bestaan. In zijn model van
het ei onderscheidt hij zeven bewustzijnslagen, waaronder het lagere, middelste en hoger onbewuste alsook het
‘hogere zelf’ dat erop gericht is om de verdeelde persoonlijkheid tot synthese te brengen. Aan de andere kant
van het spectrum van het psychologiseren over eenheid en veelheid binnen het ik staan niet-religieuze denkers
die de verscheidenheid van stemmen binnen het zelf juist waarderen. De Amerikaanse pragmatist Rorty (1989)
interpreteert Freud zodanig dat hij hem beschouwt als de denker die het zelf ontgoddelijkt heeft. Freud heeft,
volgens Rorty, laten zien dat het zelf geen intrinsieke en universele natuur heeft, maar voortkomt uit de
contingenties van onze opvoeding en wat we tijdens ons leven hebben meegemaakt. Wat het zelf is, ligt niet
vast, maar is een kwestie van keuze. We kiezen de metaforen waarmee we onszelf wensen te beschrijven en
daarmee creëren we onszelf. Ons levensdoel zou het moeten zijn om ons repertoire aan zelfdescripties uit te
breiden. Anders gezegd: Rorty ontkent het bestaan van een essentie die het ‘ik’ innerlijk centreert; wat we het
zelf noemen is een willekeurige verzameling van zelfdescripties. Het is een kwestie van creativiteit om deze
zelfdescripties op een originele wijze te uiten (30-40). Gergen (1991), een Amerikaanse sociaal-psycholoog, is
net als Rorty een non-essentialist. Hij laat zien dat zowel de romantiek als de moderne tijd uitgingen van het zelf
als kern van de mens. Het concept van een innerlijke kern is in de postmoderne tijd echter achterhaald, nu is
aangetoond dat identiteit ontstaat in de context van relaties (270).
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zelfbewustzijn worden toegelaten. Tegelijk echter bevatten ze potentieel dat kan leiden tot
herziening en extensivering van het gangbare zelfverhaal’.
Er vindt als het ware een co-constructie van het zelf plaats doordat verschillende IPs elkaar hun
verhaal vertellen. Bij deze dialoog staan de verschillende IPs in een asymmetrische verhouding tot
elkaar: de ene IP is bewuster en daardoor sterker dan de andere. Op enig moment kan het gebeuren
dat de andere IP bewuster wordt en de eerste gaat overheersen. Hermans geeft het volgende
voorbeeld van hoe gesprekspartners elkaar kunnen beïnvloeden. Een jongen vraagt zijn moeder om
de sleutels van haar auto:
‘Haar zoon weet uit ervaring dat de moeder aarzelt om zijn verzoek in te willigen. Daarom
voegt hij aan zijn verzoek toe: ‘Ik zal voorzichtig rijden’, en als dat nog niet voldoet, zal hij
zeggen: ‘Ik zal thuis zijn voor één uur’. Uiteindelijk besluit zij om hem tegemoet te komen en
leent hem de auto. In de moeder kunnen we twee posities onderscheiden: de ene is die van de
bezorgde moeder die de veiligheid van haar zoon op het oog heeft en beschadiging van de
auto wil voorkomen; de andere is die van de behulpzame moeder die haar zoon een pleziertje
gunt en vindt dat hij recht heeft op ontspanning. In dit voorbeeld zien we dat de moeder heen
en weer zwenkt tussen haar bezorgde positie en haar behulpzame positie. De zoon speelt daar
handig op in door met zijn opmerkingen de eerste positie te versterken en de tweede te
verzwakken. Daarmee bereikt hij dat haar besluit uiteindelijk doorslaat in de richting van de
laatste positie’. 203
Het verschijnsel dat de ene IP dominant wordt te opzichte van de andere noemt Hermans
‘dominance-reversal’. Deze omkering van dominantie is de motor achter wat Hermans het ‘neverending process of meaning-enrichment’ noemt 204. Anders gezegd: persoonlijke ontwikkeling, groei in
zelfkennis en zingeving vinden plaats doordat IPs met elkaar in gesprek raken. De IP van het ‘Self’
fungeert bij deze dialoog als een middenpositie die ervoor kan zorgen dat een tot dan toe minder
bewuste IP tot bewustzijn komt en daardoor sterker wordt. De versterking kan ertoe leiden dat een tot
dan toe minder bewuste IP dominant wordt ten opzichte van de vorige. Zo kan er ontwikkeling
plaatsvinden als er bij iemand zwakke, verwaarloosde of onderdrukte IPs tot bewustzijn komen 205.
De relevantie van Hermans Dialogische Zelf voor mystagogische hermeneutiek
Door een kruisbestuiving van mystagogische hermeneutiek en het Dialogische Zelf zou nu verder
doorgedrongen kunnen worden tot de complexe samenhangen tussen geloofsontwikkeling en
ambivalentie. Omdat de lagen van geloofsontwikkeling een hoge mate van coherentie vertonen wat
de motieven betreft, lijkt het gerechtvaardigd om IPs te koppelen aan bepaalde lagen.
- IPs van laag ‘- 1’ worden gestuurd door angst, minderwaardigheid, onvrijheid e.d.;
- IPs van laag 1 door identiteit, autonomie, rationaliteit e.d.;
- IPs van laag 2 door behoefte aan houvast, troost, heelheid e.d.;
- IPs van laag 3 door verlangen naar religieuze overgave;
- IPs van laag 4 door verlangen naar mystieke eenheid.
Wat in termen van mystagogie ‘impliciete religieuze ervaringen’ wordt genoemd, kan nu in
termen van het Dialogische Zelf worden beschouwd als gedomineerde IPs van laag 3. Mystagogie
vindt plaats waar dergelijke IPs van de derde laag tot bewustzijn worden gebracht. Doordat de
existentiële relevantie van christelijke geloofselementen tot bewustzijn is gekomen, vult het Self zich
steeds verder met IPs die corresponderen met de derde laag. Er ontstaat meer innerlijke eenheid
doordat deze IPs min of meer blijvend worden opgenomen in het Self.
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Wat eerder, in termen van FDT, interferentie van mythisch-letterlijk geloof werd genoemd,
kan nu worden beschouwd als een tegenbeweging van IPs van laag 1 (autonomie en rationaliteit). Dit
is feitelijk het verschijnsel dat Vergote het ‘merkwaardig misprijzen’ van christelijk geloof door
ongelovigen noemt. Zoals gezien was Vergote’s visie op dit verschijnsel negatief gestemd. De
ongelovige leeft volgens hem in de ‘narcistische droom’ van het onbeperkt begeren van zijn eigen
autonomie. Omdat godsgeloof een bedreiging vormt voor deze zelfgenoegzaamheid, komt het
autonome ik in verzet. Verder remt de rationaliteit de overgave aan godsdienst af omdat de
hedendaagse mens bang is om zich prijs te geven aan de illusie: ‘men verkiest de immanente waan
boven externe afhankelijkheid’. 206 Ook Rümke geeft narcisme, autonomie en rationaliteit als
voornaamste verklaringen voor weerstanden tegen religieuze overgave. Het ik is bang om zijn
zelfstandigheid te verliezen. Het kan zich onmogelijk overgeven zolang het aan zichzelf gekluisterd
is. Het narcisme werkt de religieuze overgave tegen doordat het de ‘toegangspoort’ afsluit.
Bovendien maken zaken als de identificatie van God met een lijfelijke vader en onomstotelijke feiten
als het lijden in de wereld godsgeloof rationeel onaannemelijk, wat religieuze overgave in de weg
staat207.
Het feit dat deze IPs actief blijven valt vanuit Hermans theorie van het Dialogische Zelf goed
te plaatsen. Hij is namelijk van mening dat psychische eenheid onmogelijk te bewerkstelligen valt
omdat er niet zoiets bestaat als een religieuze kern die andere IPs definitief het zwijgen op kan
leggen. Hermans spreekt weliswaar over een ‘Self’, maar bij hem is dit een IP die geen hogere status
heeft dan andere IPs. Het kan dan ook gebeuren dat het Self helemaal overvleugeld wordt door
dominante IPs. Dit wil echter niet zeggen dat het ik stuurloos is. Hermans beschouwt de IP van het
Self als een ‘synthesising activity’ die hij ‘centripetale kracht’ noemt 208. Hij gaat er van uit dat er in
de dynamiek van IPs twee krachten aan het werk zijn. De ene kracht noemt hij ‘centrifugaal’, de
andere ‘centripetaal’. De centrifugale kracht is erop gericht om IPs te versterken in hun autonomie;
zoals hij zegt: ‘the lover wants to love, the critic to criticize, the artist to express, and the achiever to
excell’ (93). In het geval van een meervoudige persoonlijkheidsstoornis zijn de IPs zo autonoom
geworden dat ze niet meer met elkaar dialogiseren. De centripetale kracht is erop gericht om de
spanning tussen de verschillende IPs op te heffen door naar eenheid te streven. Ik vermoed dat hij
vooral Assagioli en zijn aanhangers voor ogen heeft als hij spreekt van de ‘illusion of final
unification’(94). Hermans toont zich een aanhanger van de dialogische visie van Bakhtin die, in
tegenstelling tot de dialectische opvatting van Hegel, beweert dat tegenstellingen niet worden
opgeheven in een groter of beter geheel. Volgens Bakhtin zijn tegenstellingen juist wezenlijk
verbonden met het leven, zowel op maatschappelijk als op psychisch vlak. Bovendien verkiest
Bakhtin de meervoudigheid en variatie van het naast elkaar bestaan van tegenstellingen boven
eenvoudigheid en eenheid. Hermans denkt dan ook in termen van meer of mindere eenheid van
verschillende IPs. Er is sprake van een hoge mate van eenheid als het ‘Self’ ervoor zorgt dat
verschillende IPs samen ‘meaningful patterns’ (166-167) vormen. Het Self is een soort wakend
bewustzijn dat in staat is om de dialoog tussen IPs van verschillende lagen waar te nemen en nieuwe
informatie in zich op te nemen.
4.2 Aanbevelingen met het oog op pastoraat
Het pastorale oogmerk van deze studie werd eerder omschreven als: het geven van handreikingen aan
pastores om afgehaakte jongeren, door middel van pastorale activiteiten als een abdijweekend, te
bereiken en pastoraal te begeleiden. In de lijn van het wetenschappelijk pleidooi voor mystagogische
hermeneutiek, pleit ik in deze paragraaf voor mystagogisch pastoraat.
Het bereiken van afgehaakte jongeren
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Mystagogisch pastoraat begint ermee om jongeren in contact te brengen met verstaanswijzen die
corresponderen met de tweede, derde en vierde laag. Wat het bereiken van afgehaakte jongeren
betreft, is gebleken dat de activiteit van het abdijweekend niet alleen aantrekkelijk is voor hen vanuit
motieven als nieuwsgierigheid, het blijkt ook een zeer geschikte manier om het genoemde contact
met verstaanswijzen corresponderend met de tweede, derde en vierde laag te bewerkstelligen. Men
zou kunnen zeggen dat deze jongeren verkeerd zijn voorgelicht wat christelijk geloof betreft.
Aangezien ze uitsluitend of vooral implausibele verstaanswijzen kennen (laag ‘-’) is het logisch en
gezond dat ze, bij het bereiken van de eerste laag, ertoe komen om af te haken.
Het abdijweekend is beslist niet de enige manier om afgehaakte jongeren in contact te
brengen met verstaanswijzen van christelijke geloofselementen die corresponderen met de derde en
vierde laag. Ik denk ook aan allerlei andere pastorale werkvormen die aantrekkelijk zijn voor
jongeren. Zoals ‘nieuwsgierigheid’ wellicht het meest bewuste motief is om op abdijweekend te
gaan, zo kan ‘graag zingen’ een eerste motief zijn om deel te nemen aan een jongerenkoor of ‘zin in
avontuur’ een eerste motief om naar een ontwikkelingsland te gaan om daar met een religieuze
congregatie te werken. Wezenlijk is dat jongeren bij dergelijke activiteiten mogelijkheden hebben om
kennis te maken met betekenissen van christelijke betekenaars corresponderend met de tweede, derde
en vierde laag.
Het pastoraal begeleiden van afgehaakte jongeren
Zoals gebleken kan de kennismaking met betekenissen van de derde of vierde laag emotionele
spanningen met zich meebrengen door de langdurige gelijktijdigheid van ontwikkelingslagen. Er zijn
verschillende pastorale settings waarbinnen deze spanningen zich kunnen voordoen.
- Bij katechese gaat het om onderwijsleersituaties waarbij verschillende betekenissen, bijvoorbeeld
van ‘God’ als ‘strenge rechter’ en als ‘een grenzenloos mysterie’, lijnrecht tegenover elkaar kunnen
staan.
- Bij pastorale counseling gaat het vooral om crisissituaties waarin mensen terecht kunnen komen,
bijvoorbeeld als gevolg van ziekte of het overlijden van een geliefde. In het geval van genoemde
godsbeelden kan iemand die ‘God’ altijd heeft gezien als een ‘strenge rechter’ in een geloofscrisis
raken waarbij deze voorstelling overboord gaat (laag 1), terwijl een voorstelling als ‘grenzenloos
mysterie’ (laag 3) tegelijkertijd kan blijven bestaan.
- Bij spirituele vorming gaat het om het begeleiden van groepen, bijvoorbeeld met behulp van een
mystieke tekst, zoals feitelijk gebeurd is bij dit abdijweekend. Dat een dergelijke pastorale werkwijze
kan leiden tot spanning tussen betekenissen van verschillende lagen is gebleken bij de interpretatie
van de groepsgesprekken.
- Bij geestelijke begeleiding gaat het om het bijstaan van mensen bij het gaan van hun spirituele weg
door middel van individuele gesprekken. De begeleider stelt vragen die uitnodigen om de existentiële
relevantie van christelijke geloofselementen te exploreren. Het doel van deze pastorale activiteit kan
worden omschreven als het stimuleren van geloofsontwikkeling in de zin zoals hier uitgewerkt: als
spirituele groei door toenemende religieuze overgave. Ook hierbij kunnen er spanningen optreden
doordat betekenissen van verschillende lagen, zoals de genoemde godsbeelden, langdurig
tegelijkertijd aanwezig zijn.
Voor al deze pastorale gebieden zou het de moeite lonen om erop in te gaan hoe de pastor
mensen van dienst zou kunnen zijn bij het omgaan met dergelijke spanningen. Omdat dit onderzoek
voor het grootste gedeelte gebaseerd was op de interpretatie van individuele geloofsgesprekken, ligt
het voor de hand om op de eerste plaats aansluiting te zoeken bij een pastorale vorm waarbij
individuele gesprekken een grote rol spelen: de geestelijke begeleiding. De individuele gesprekken
die met de deelnemers werden gevoerd, waren weliswaar geen geestelijke begeleidingsgesprekken in
eigenlijke zin, maar er kan wel worden gesteld dat er veel overeenkomsten zijn. Bij beide gaat het
immers om voortdurende zinsconstructie door het exploreren van de existentiële relevantie van de
christelijke geloofstraditie aan de hand van vragen die gesteld worden.
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Bij de geestelijke begeleiding van jongeren kan de benadering van geloofsontwikkeling in de
vorm van lagen dienen als een hermeneutisch instrument om innerlijke spanningen te traceren. Van
Knippenberg schrijft het volgende over het belang van hermeneutiek binnen geestelijke begeleiding:
‘Hermeneutiek heeft niet alleen betrekking op bestaande, geschreven teksten, maar ook op het
levende verhaal van mensen zoals dat wordt verteld. Omdat geestelijke begeleiding zich
afspeelt rond dat verhaal is een hermeneutisch kader nodig. Dit kader verschaft een
systematisch zicht op de gelaagdheid in wat verteld wordt en kan zo een ingang bieden om het
verhaal optimaal te verstaan’. 209
De benadering van geloofsontwikkeling is dan een instrument voor geestelijke begeleiders voor wat
traditioneel in de spirituele literatuur wordt aangeduid met de term ‘onderscheiding der geesten’. 210
De theoloog Schneider stelt dat de onderscheiding der geesten criteria biedt om te bepalen of iemand
nog op de weg naar God zit of niet211. Waaijman noemt de ‘onderscheiding der geesten’ (‘diacrisis’,
‘discretio’) ‘het kritisch-reflectieve moment van de omvorming in God’; ‘een systematische
doordenking van geleefde spiritualiteit’ om te bezien welke weg doodloopt en welke weg in spirituele
zin perspectief biedt; ‘het vermogen verschil te zien tussen feitelijke bestaanswijzen’. Het criterium
voor verschil ligt in het antwoord op de vraag in hoeverre de weg het zelfontwerp van de mens volgt
of wordt bepaald door God212.
Ambivalentie is binnen deze traditie een bekend verschijnsel. In de ziel is er een stortvloed
van impulsen en geneigdheden (behoeften, wensen, stemmingen) die kan worden gezien als een
veelheid van stemmen waartussen de stem van God ontwaard dient te worden 213. De interpretatie van
de portretten liet zien dat er, juist bij heftige emoties, sprake is dominantie van betekenissen
corresponderend ofwel met de eerste of de derde laag. Eerder werd Hermans onderscheid tussen ‘Z’
en ‘A’ besproken als een manier om naar een dergelijke ambivalentie te kijken. De genoemde theorie
van het Dialogische Zelf is een verfijning van diens denken over ambivalentie. Deze theorie kan voor
de geestelijke begeleider een hermeneutische sleutel bieden, niet alleen om dergelijke spanningen en
emoties nog beter te verstaan, maar ook om mensen bij te staan bij het omgaan ermee.
Bij elke vorm van communicatie, en zeker bij geestelijke begeleiding, wordt er geappelleerd
aan IPs. Een dominante, bewuste IP kan worden verzwakt. Een onbewuste IP kan bewuster en
daardoor sterker worden, waardoor deze het proces van uitwisseling kan binnengaan en wellicht zelfs
dominant kan worden ten opzichte van de eerste IP. In termen van Hermans zou je nu kunnen zeggen
dat geestelijke begeleiding te maken heeft met het tot bewustzijn brengen van gedomineerde IPs. De
kans is groot dat de bewustwording van IPs die corresponderen met de spirituele laag een
tegenbeweging op gang brengt van dominante tegenstrevende IPs van de eerste laag. De specifieke
deskundigheid van de geestelijke begeleider is agogisch van aard: hij plaatst interventies die IPs van
de derde of vierde laag versterken. Hierbij biedt de gepresenteerde benadering van
geloofsontwikkeling een instrument om dergelijke IPs te identificeren. Bovendien biedt deze kennis
hem zicht op waar aanknopingspunten liggen ter stimulering van verdere religieuze overgave: de
geestelijke begeleider ziet waar perspectieven liggen voor spirituele groei en nodigt de begeleide uit
om een stapje verder te gaan op diens spirituele weg. Van Dale vermeldt bij het woord
‘aanknopingspunt’: ‘een onderwijzer moet zijn aanknopingspunten zoeken in de kennis der
209
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leerlingen’.214 Feitelijk gaat het hier om wat met een onderwijsterm de ‘beginsituatie’ wordt
genoemd215. Met het oog op de pastorale activiteit van geestelijke begeleiding zou je dit didactisch
principe kunnen vertalen door te spreken van een ‘religieuze beginsituatie’: de staat van religieuze
ontwikkeling waarin de begeleide zich op dat moment bevindt. De gegeven benadering van
geloofsontwikkeling biedt de geestelijke begeleider een optiek om de religieuze beginsituatie, in alle
complexiteit en dynamiek, te peilen. IPs die corresponderen met verschillende lagen van
geloofsontwikkeling van de begeleide kunnen worden herkend en onderscheiden in hun onderlinge
dynamiek. Het peilen van de religieuze beginsituatie van de begeleide door de begeleider staat niet op
zich. De beginsituatie vormt het aanknopingspunt; door religieuze processen zo te verstaan kan de
begeleider zien waar mogelijkheden liggen voor verdere stimulering van spirituele groei.
Wat het stimuleren van groei betreft heeft de Russische ontwikkelingspsycholoog Vygotsky
het concept ‘zone van naaste ontwikkeling’ geïntroduceerd. Hoewel zijn theorievorming vooral
betrekking had op de pedagogie, is zijn notie van de zone van naaste ontwikkeling ook toepasbaar op
andere vormen van agogie. Hieronder leg ik eerst kort uit wat Vygotsky ermee bedoelt. Wat de
verhouding tussen leren en ontwikkeling betreft, is Vygotsky het niet eens met zijn collega Piaget.
Deze laatste stelt namelijk, zoals gezien, dat de (cognitieve) ontwikkeling van een kind verloopt via
vaststaande formele structuren. In deze visie zou leren moeten aansluiten bij het
ontwikkelingsstadium dat het kind heeft bereikt. Vygotsky beweert feitelijk het tegenovergestelde:
leren gaat vooraf aan ontwikkeling, leren zet ontwikkeling in beweging. Het kind leert volgens
Vygotsky dan ook niets als er alleen bij het ontwikkelingspeil wordt aangesloten. De bedoeling is
juist om steeds net een stapje verder te zijn dan het actuele ontwikkelingspeil waardoor ‘de zone van
naaste ontwikkeling’ ontstaat in de interactie tussen de pedagoog en het kind.
‘The zone of proximal development furnishes psychologists and educators with a tool through
which the internal course of development can be understood. By using this method we can
take account of not only the cycles and maturation processes that have already been
completed but also those processes that are currently in a state of formation, that are just
beginning to mature and develop. Thus, the zone of proximal development permits us to
delineate the child’s immediate future and his dynamic developmental state, allowing not only
for what has already been achieved developmentally but also for what is in the course of
maturing’.216
Het moge duidelijk zijn dat Vygotsky een grote betekenis geeft aan de pedagoog - het hangt immers
mede van diens inzichten en interventies af of de zone van naaste ontwikkeling wordt betreden.
Deze visie op ontwikkeling en het stimuleren ervan kan nu worden getransponeerd naar geestelijke
begeleiding. De benadering van geloofsontwikkeling biedt, zoals gezien, een instrument om de
religieuze beginsituatie te peilen. Ook wordt het door zo te kijken mogelijk om te zien waar de
respondent een zone van naaste ontwikkeling is binnengegaan wat de relevantie van christelijk geloof
betreft voor diens geloofsontwikkeling. Op deze momenten worden voorheen sluimerende IPs van de
lagen drie of vier gewekt. Dan voltrekt zich de mystagogische bedoeling van geestelijke begeleiding:
de existentiële relevantie van christelijk geloof wordt verhelderd waardoor de geloofsontwikkeling
wordt gestimuleerd. Er ligt nu een aanknopingspunt voor geestelijke begeleiding waar een
ondervraagde een zone van naaste ontwikkeling betreedt. Feitelijk gaat het bij dergelijke
tegenbewegingen steeds om tegenwerpingen vanuit autonomie (b.v. tegen de regelgeving van de
kerk) en rationaliteit (b.v. tegen een beeld van God als een man op een wolk). Deze tegenbeweging
gaat gepaard met spanning die zich uit in hevige emoties. Vanuit het oogpunt van geestelijke
begeleiding zou men hevige emoties als een signaal kunnen zien. Zoals rook meestal duidt op vuur,
Van Dale (1984), pag 8.
De onderwijskundigen Geerligs en van der Veen (1983) benadrukken het belang van het aansluiten bij de
‘belevings- en ervaringswereld van de leerlingen’ en hun ‘cognitieve beginsituatie (161). Ze beschrijven de term
‘beginsituatie’ in de meest brede zin als ‘het geheel van factoren dat van invloed is (of kan zijn) op het verloop
van het lesgeven (463).
216
Vygotsky (1978), 87.
214
215

199
zo duidt hevige emotie meestal op botsing van lagen. Het tot bewustzijn komen van IPs van de lagen
3 en 4 komt onder grote druk te staan door tegenbeweging van IPs van de eerste laag. De
tegenbeweging is zo sterk omdat de begeleide de zone van naaste ontwikkeling binnentreedt. Hij
wordt als het ware weer uit de zone weggetrokken. Op die momenten spant het erom of de zone van
naaste ontwikkeling open blijft of dat de deur op een kier blijft staan - namelijk doordat IPs van de
lagen 3 en 4 bewust blijven - of definitief dicht gaat, namelijk doordat IPs van de eerste laag het heft
weer volledig in handen nemen.
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Samenvatting
Het wordt voor jongerenpastores steeds moeilijker om jongeren te bereiken. Er is, zoals recent
onderzoek laat zien, een groeiend aantal jongeren dat zich als ‘ongodsdienstig’ beschouwt. Het gaat
om jongeren die ofwel niet godsdienstig opgevoed zijn, ofwel van het godsdienstig geloof van hun
jeugd zijn afgehaakt. De godsdienstsocioloog Berger spreekt in dit verband over ‘subjectieve
secularisatie’. Volgens hem distantiëren veel hedendaagse mensen zich van christelijk geloof wegens
plausibiliteitsverlies ervan. In termen van Berger zou men kunnen zeggen dat christelijk geloof voor
subjectief-geseculariseerde jongeren ofwel nooit plausibiliteit heeft gehad ofwel gaandeweg hun
leven aan plausibiliteit heeft verloren. Voor hen staat, bij wijze van voorbeeld, geloof in ‘God’ voor
hun gevoel haaks op waarden als autonomie en rationaliteit. De meesten van dergelijke jongeren
hebben geen boodschap aan pastoraat. Paradoxaal genoeg blijkt dat sommigen van hen wél
geïnteresseerd zijn in bepaalde pastorale activiteiten op het vlak van spiritualiteit. Als studentenpastor
zag ik vele tientallen jongeren die zich ‘ongodsdienstig’ noemden, deelnemen aan
spiritualiteitsgroepen rond christelijk-mystieke teksten en kloosterweekends. Deze pastorale
activiteiten bleken hen mogelijkheden te bieden om christelijk geloof te verkennen binnen de
zoektocht naar hun existentiële identiteit (wat geeft zin aan mijn leven?). In de vakliteratuur worden
mensen die proeven aan verschillende levensbeschouwelijke en religieuze tradities nogal eens
neerbuigend ‘reli-shoppers’ genoemd. De neutralere term zinzoekers is hier gepaster: ze onderzoeken
allerlei levensbeschouwingen en religies op hun existentiële relevantie. Het pastorale oogmerk van dit
onderzoek is om handreikingen te geven aan jongerenpastores om van christelijk geloof afgehaakte
‘zinzoekers’, door middel van pastorale activiteiten als deze (lezen van mystieke teksten,
kloosterdagen), te bereiken en van dienst te zijn bij hun zoektocht. Ik ga hierbij uit van een pastorale
benaderingswijze die wordt bepleit door praktisch-theologen als Tieleman, Knobloch en Haslinger.
Zij opteren voor een pastoraat van dienstbaarheid door christelijk geloofsgoed aan te bieden aan
hedendaagse mensen en met hen samen de existentiële relevantie ervan te verkennen.
De onderzoeksdoelstelling kan globaal worden omschreven als kennisvermeerdering op het
gebied van pastorale begeleiding bij het existentiële zoeken van ‘ongodsdienstige’ jongeren. De
vraagstelling van het onderzoek komt voort uit een ‘pilot study’. Daarin wordt onderzocht in hoeverre
acht ‘ongodsdienstige’ jongeren meer plausibiliteit gaan toekennen aan christelijk geloof door
deelname aan een abdijweekend. Tijdens dit weekend worden de jongeren in contact gebracht met
christelijke geloofselementen op een wijze die, in tegenstelling tot wat ze gewend zijn, wél plausibel
is. Er wordt een programma aangeboden waarin een mystieke tekst over ‘God als Liefde’ in verband
wordt gebracht met levenservaringen van de deelnemers. Voorafgaande, tijdens en na het weekend
vinden er gesprekken plaats met de deelnemers die worden opgenomen en uitgetikt. De
gespreksprotocollen worden gecategoriseerd en daarna bestudeerd. Door bij uitspraken over
christelijk geloof te kijken naar verschuivingen in de betekenissen (signifié) die aan betekenaars
(signifiant) als ‘God’, ‘Christus’, ‘Hemel’ e.d. worden verleend, wordt vastgesteld hoe het toekennen
van plausibiliteit verandert. Dit levert acht portretten op van de deelnemers waarin duidelijk wordt dat
het weekend bij sommigen inderdaad tot toename van plausibiliteitstoekenning heeft geleid, bij
anderen juist tot afname ervan.
Het blijkt ook dat de verhouding van de deelnemers met christelijk geloof complex is. Er is
sprake van merkwaardige dubbelzinnigheden. Sommige dubbelzinnigheden lossen zich gaandeweg
op. Datgene wat niet plausibel wordt geacht, gaat overboord (bijvoorbeeld ‘God als personificatie’),
terwijl datgene wat wel plausibel wordt geacht, wordt opgenomen in het eigen zingevingssysteem
(bijvoorbeeld ‘God als Liefde’). Andere dubbelzinnigheden lossen zich niet op (bijvoorbeeld als
iemand zegt afscheid te hebben genomen van godsgeloof en er toch door blijft aangetrokken). Het
blijkt te gaan om tegenstrijdigheden: plausibiliteit en implausibiliteit blijven tegenover elkaar staan,
wat gepaard gaat met hevige emoties.
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Deze tegenstrijdigheden blijken nader beschouwd niet alleen te maken te hebben met het
toekennen van plausibiliteit. Bij het opzetten van het programma voor het abdijweekend was al sprake
van een intuïtie wat betreft de samenhang tussen plausibiliteit en existentiële relevantie.
Het wordt nu duidelijk dat ‘plausibiliteit’ een drempel is die genomen moet worden, wil iemand ook
existentiële relevantie gaan toekennen aan christelijke betekenaars. Gezien het pastorale oogmerk
verschuift nu de aandacht bij het vervolgonderzoek. Dit brengt een toespitsing van de
onderzoeksdoelstelling met zich mee. Er worden weliswaar nieuwe inzichten verwacht voor de
pastorale begeleiding van jongeren bij het verder onderzoeken van mogelijkheden voor
‘plausibiliteitsverhoging’, maar er wordt fundamentelere kennisvermeerdering verwacht bij het
bestuderen van de tegenstrijdigheden en emoties vanuit het oogpunt van het existentiële zoeken van
de deelnemers. Bij de pilot study ging het om het onderzoeken van de effecten van pastorale
interventies (abdijweekend, lezen van een mystieke tekst) door het vaststellen van
plausibiliteitstoekenning; bij het vervolgonderzoek moet het gaan om het het verstaan van de
aangetroffen complexiteit door het vaststellen van de mate van toekenning van existentiële relevantie
aan christelijke betekenaars. Om de complexiteit te ontrafelen is een interpretatiekader nodig dat in
staat is om de mate waarin existentiële relevantie wordt toegekend te onderscheiden. In theorieën
over ‘geloofsontwikkeling’ worden differentiaties aangetroffen die dienstig blijken te zijn wat dit
betreft. Zo biedt Fowlers Faith Development Theory (FDT) gradaties waarin geloof zich ontwikkelt.
Het mag op het eerste oog bevreemding wekken dat er in verband met deze ‘ongodsdienstige’
studenten wordt gesproken over ‘geloofsontwikkeling’. Het gaat hier niet om geloof in de
fundamentaaltheologische zin van christelijk geloof (dat kan worden afgegrensd van vormen van
ongeloof als atheïsme, agnosticisme, pantheïsme e.d.). Hier wordt ‘geloof’ bedoeld in de existentiële
zin die Fowler ‘faith’ noemt: de algemeen-menselijke zoektocht naar ‘coherentie en zin binnen de
krachtenvelden die ons leven bepalen’. Door vanuit deze opvatting van geloof te kijken naar
uitspraken over christelijk geloof, kan nu blijken dat iemand die zich ‘ongodsdienstig’ noemt, wel
existentiële relevantie toekent aan christelijke betekenaars.
De onderzoeksdoelstelling wordt nu toegespitst. Eerder werd het globaal geformuleerd als
‘kennisvermeerdering op het gebied van de pastorale begeleiding van afgehaakte jongeren’. Nu wordt
duidelijk dat het zal moeten gaan om het vinden van een benadering van geloofsontwikkeling die in
staat is om complexe verhoudingen met christelijke geloof te verstaan. Daartoe wordt FDT
aangescherpt en aangevuld met inzichten van beschrijvingen van de spirituele weg door mystici
alsook met (godsdienst)psychologische studies over ‘ambivalentie’ ter beantwoording van de
volgende vraagstelling:
Hoe kunnen de tegenstrijdige betekenissen die deze ongodsdienstige studenten verlenen aan
christelijke betekenaars als ‘God’, en de daarmee gepaard gaande hevige emoties, worden
verstaan in termen van de geloofsontwikkeling die men heeft doorgemaakt voor, tijdens en na
deelname aan het abdijweekend?
Bij het geschikte interpretatiekader dat uiteindelijk ontstaat, wordt geloofsontwikkeling gezien als
toenemende religieuze overgave. Om de genoemde complexiteit van tegenstrijdigheden te kunnen
ontrafelen wordt deze beschreven in termen van lagen die gelijktijdig aanwezig kunnen zijn.
1. Er is een laag die gezien moet worden als een voorwaarde om zich überhaupt met christelijk geloof
in te laten. Bij deze laag (hier benoemd als ‘ik-identiteit’) gaat het vooral om rationele plausibiliteit
(autonomie en rationaliteit). Implausibele godsvoorstellingen als ‘strenge rechter’ of ‘man op een
wolk’ gaan overboord.
2. Er is een laag (hier benoemd als ‘recipiërende religiositeit’) die vooral te maken heeft met
psychische behoeften (troost, houvast, zingeving, esthetisch genot e.d.). Deze behoeften van het ik
vormen het startpunt voor zingeving. Een godsvoorstelling die correspondeert met deze laag is
bijvoorbeeld ‘een vader die me beloont als ik me aan de geboden houd’. Als christelijke betekenaars
dergelijke betekenissen krijgen, zijn ze existentieel relevant in de functionele zin dat behoeften en
verlangens van jongeren worden vervuld.
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3. Er is ook een spirituele laag waarbij de behoeften van het ik geen rol spelen. Deze laag is religieus
in de expliciete zin van vertrouwvolle overgave aan wat transcendent is aan het eigen ik. Het ik is
ontvankelijk voor de zin die zich ontvouwt. Als christelijke betekenaars dergelijke betekenissen
krijgen, blijken ze existentieel relevant in de spirituele zin dat er een zinschenkende relatie wordt
gesticht tussen het ‘ik’ en ‘God’.
4. Tenslotte is er een laag die de mystieke ervaring kan worden genoemd. Het gaat om de ervaring van
eenheid met ‘God’. Hoewel deze ervaringen zeldzaam zijn, mag ervan worden uitgegaan dat ze door
vele mensen worden beleefd als korte episodes.
Door de betekenissen die de deelnemers aan christelijke betekenaars verlenen, te duiden
volgens deze benadering, wordt de vraagstelling beantwoord. De tegenstrijdigheden blijken ermee
samen te hangen dat betekenisgevingen die corresponderen met de eerste en de derde laag sterk op
gespannen voet staan. Dit gebeurt wanneer iemand contact krijgt met een betekenis van een
christelijke betekenaar die te maken heeft met religieuze overgave (laag 3), terwijl betekenissen die te
maken hebben met rationaliteit en autonomie (laag 1) interfereren. Zo kan het afwijzen van een
godsbeeld als ‘een man op een wolk’ worden beschouwd als een betekenisgeving die correspondeert
met de eerste laag. Een betekenisgeving als de godsvoorstelling ‘Liefdeskracht’ correspondeert met de
derde laag. Het wordt nu duidelijk dat er bij de groep deelnemers bij wie afname van plausibiliteit werd
geconstateerd de eerste laag sterker is, terwijl bij de groep bij wie toename van plausibiliteit werd
geconstateerd, de derde laag sterker is. Spanning tussen lagen kan heftige emoties met zich mee
brengen. Zo kan er bijvoorbeeld verwarring optreden als ‘God’ al als implausibel aan de kant was
geschoven (laag 1), terwijl er ook contact is gemaakt met een existentieel relevante betekenisgeving
als een ‘Liefdeskracht’ (laag 3). Er kan bijvoorbeeld angst optreden als iemand houvast vindt bij een
autonome en rationele levensvisie (laag 1), terwijl een metafysische visie (laag 3) aantrekt. Ook kan er
bijvoorbeeld sprake zijn van verontwaardiging als spirituele betekenissen van het woord ‘God’
worden vermoed en verlangd (laag 3), terwijl alleen implausibele betekenissen (laag 1) worden
gehoord.
De opgebouwde benadering van geloofsontwikkeling is feitelijk de verwezenlijking van de
onderzoeksdoelstelling. De wetenschappelijke status ervan is die van een hypothese die bij verder
onderzoek getoetst en eventueel aangevuld zal moeten worden. Wat verder onderzoek op dit gebied
betreft, zie ik veel heil in de ‘mystagogische hermeneutiek’ van Waaijman. Daarbij gaat het om het
interpreteren van materiaal waarin iemand praat over diens geestelijk leven vanuit de optiek van
spirituele groei. Om nog verder door te dringen tot het verband tussen ambivalenties en
geloofsontwikkeling zou deze onderzoeksbenadering aangevuld kunnen worden met de theorie van het
‘Dialogische Zelf’ van H. Hermans. Daarin wordt het ‘ik’ beschouwd als een verzameling van ‘ikposities’ die dialogisch op elkaar betrokken zijn. Ambivalentie hangt samen met de zelfstandigheid
van ik-posities. Er is een bepaalde ik-positie, het Self, die bij dialogen tussen zelfstandige ik-posities
een metapositie kan innemen. Het kan dan gebeuren dat een ik-positie die voorheen nog ver onder de
oppervlakte zat, onbewust was, bewust wordt en de andere ik-positie gaat domineren. Het kan echter
ook gebeuren dat zo’n ik-positie wordt weggedrukt. Als een voorheen onbewuste ik-positie de
overhand krijgt, neemt het Self informatie op die eerder nog niet voorhanden was. Op deze wijze
vindt er zingeving plaats. Het lijkt gerechtvaardigd om te stellen dat ik-posities corresponderen met
bepaalde lagen. Ik-posities die worden gestuurd door rationaliteit, autonomie, assertiviteit e.d.
corresponderen met de eerste laag, ik-posities die worden gestuurd door religieuze functionaliteit met
de tweede en ik-posities die worden gestuurd door religieuze overgave met de derde laag. Koppeling
van ik-posities aan lagen zou de benadering van geloofsontwikkeling nu nog verder kunnen verfijnen.
Door te kijken naar ik-posities van welke lagen dominant zijn ten opzichte van ik-posities van andere
lagen kunnen tegenstrijdigheden, zoals die welke in de interviews werden aangetroffen, dan namelijk
worden geïdentificeerd als een dominantiewisseling van ik-posities van verschillende lagen. In termen
van Hermans en Waaijman kan mystagogische hermeneutiek dan worden gezien als het verstaan van
spirituele processen door te zien hoe ik-posities van de tweede, derde of vierde laag tot bewustzijn
komen en bewust blijven of weer worden weggedrukt door ik-posities van de eerste laag.
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Met het oog op het aan het begin geformuleerde pastorale oogmerk biedt de gevormde
benadering van geloofsontwikkeling inzichten aan pastores die ‘ongodsdienstige jongeren’ van dienst
willen zijn bij hun existentiële zoektocht. De pastorale activiteit van een abdijweekend rond een
mystieke tekst blijkt een mogelijkheid om zinzoekende ‘ongodsdienstige’ jongeren te bereiken om de
foutieve voorlichting over christelijk geloof (implausibele en existentieel irrelevante
geloofsvoorstellingen) te corrigeren door verstaanswijzen van christelijke betekenaars aan te bieden
die corresponderen met de lagen 2, 3 en 4. Bovendien blijkt deze incidentele pastorale activiteit hun
geloofsontwikkeling opvallend sterk in beweging te brengen. Bij begeleidingsgesprekken over
reacties die een dergelijke activiteit teweeg heeft gebracht, kan de gepresenteerde benadering van
geloofsontwikkeling worden ingezet als een instrument voor wat in de traditie ‘onderscheiding der
geesten’ heet. Door betekenisgevingen te wegen naar de mate van religieuze overgave kan de
‘religieuze beginsituatie’ worden gepeild, zonodig in al haar complexiteit. Zoals rook meestal wijst op
vuur, zo zullen hevige emoties meestal wijzen op botsingen van lagen van geloofsontwikkeling. Als
de (complexe) beginsituatie helder is, kan ook de ‘zone van naaste ontwikkeling’ (Vygotsky) worden
bepaald. Dit instrument kan binnen verschillende vormen van pastoraat worden ingezet om dienstbaar
te zijn aan het zinzoeken van ‘ongodsdienstige’ jongeren: bij katechese (bijvoorbeeld bij de zodanige
fasering van leerdoelen dat de derde laag van geloofsontwikkeling in het vizier komt), bij pastorale
counseling (bijvoorbeeld door rivaliserende godsbeelden te identificeren als een gelijktijdigheid van
lagen van geloofsontwikkeling), bij spirituele vorming en geestelijke begeleiding (bijvoorbeeld door de
complexiteit van iemands geloofsontwikkeling te ontrafelen). Bij geestelijke begeleiding en spirituele
vorming kan de benadering bovendien behulpzaam zijn bij ‘mystagogie’. In termen van Hermans zou
men kunnen zeggen dat, door middel van gerichte interventies, kan worden gestimuleerd dat ikposities van de tweede, derde en vierde laag tot bewustzijn komen. Bovendien kan op deze wijze
worden voorkomen dat deze ik-posities weer worden weggedrukt door ik-posities van de eerste laag.
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Contradictory Disbelief
An exploration of faith-development among ‘non-christian’ students
Wiel Smeets
It’s getting increasingly harder for pastors to reach young adults. Recent studies show that a growing
number of Dutch young adults regard themselves as ‘non-christian’. They were either not raised
christian at all or they dropped the Christian faith of their upbringing. Berger, the sociologist of
religion, calls this phenomenon ‘subjective secularisation’. He claims that vast numbers of
contemporary people distance themselves from Christian faith due to its loss of plausibility. Faith in
‘God’, for example, to them clashes with values such as rationality and autonomy.
Paradoxically, although most subjectively secularized young adults are not commonly
interested in pastoral care, some are attracted to activities concerning spirituality. When I was a
studentpastor I witnessed many dozens of ‘non-christian’ young adults taking part in abbeyweekends
as well as in spiritualitygroups dealing with mystic texts. Apparently these pastoral activities provided
them with opportunities to explore Christian faith as a part of their search for existential identity
(what gives purpose to my life?).
This study’s pastoral objective is to give practical advice to youth-pastors who would like to
reach ‘non-christian’ young adults. In accordance with the pastoral views of theologians such as
Tieleman, Knobloch and Haslinger, it is demonstrated how the beforementioned pastoral activities
can be useful to aid young adults in their existential search. This study’s theological objective is to
gain knowledge with respect to the pastoral guidance of ‘non-christian’ young people who are willing
to explore the existential relevance Christian faith may hold for them.
The research-question was developed in the course of a pilot study in which it was
investigated to which degree eight ‘non-christian’ young adults attribute plausibility to Christian faith
as a result of participating in an abbeyweekend. In the course of this weekend the students were
confronted with elements of Christian faith in a way that was likely to hold plausibility for them. They
were provided with a programme in which a mystic text about ‘God as Love’ is related to their
existential experiences concerning love. Prior to, during and after the weekend interviews were
conducted with the students. These interviews were recorded, typed verbatim, categorized and
analysed. The changes in the attribution of plausibility were assessed by noticing shifts in the
meanings (signifié) given to Christian images (signifiant) as ‘God’, ‘Christ’, ‘Heaven’ etc. Through
this procedure eight portraits were generated in which it is described how for some students the
weekend led to an increase, for others to a decrease in the attribution of plausibility to Christian faith.
This pilot study also showed that the students hold a complex relationship with Christian faith. Their
statements on the subject are full of strange equivocalities. Some of these equivocalities gradually
dissipate when implausible meanings, e.g. concerning the Christian image of ‘God’ (such as ‘a
personification’), are discarded and credible meanings (such as ‘Love’) are entered into their
beliefsystem. Other equivocalities however do not dissipate (e.g. when someone says that she has
taken her leave of faith in God, yet is still attracted by it). These equivocalities are actually
contradictions: credibility and incredibility remain juxtaposed. This juxtaposition is accompanied by
vehement emotions.
More closely observed, these contradictions appear not only to be related to plausibility
(credibility), but also to the attribution of existential relevance to Christian faith. Therefore in the
follow-up study the focus shifted to the attribution of existential relevance to Christian faith. It was
established that, in order to be able to understand the students’ apparent complex (contradictory)
relationship with Christian faith, a hermeneutic framework would be needed to distinguish measures
of attribution of existential relevance. These distinctions were initially found in Fowlers Faith
Development Theory (FDT). Seeing as how Fowler defines ‘faith’ in an existential manner, i.e. as a
search for coherance and meaning in our lives, his FDT makes it possible to study statements about
Christian faith from an existential viewpoint. In the course of the follow-up study, FDT is
supplemented by St. Bernards mystic theory about ‘the spiritual path’ as well as psychological
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theories about ‘ambivalence’. The hermeneutical framework that is thus created, is used to answer the
following research-question:
How can the contradictory meanings that these non-christian students attribute to Christian
images such as ‘God’, as well as the vehement emotions that go along with these
contradictions, be understood in terms of the faith-development that they went through before,
during and after the participation in the abbeyweekend?
In the hermeneutical framework faith-development is regarded as growing religious surrender. In
order to be able to unravel the beforementioned complexity of contradictions, the framework is not set
out in terms of lineair stages, but in terms of layers that can coincide simultaneously.
1. The first layer (I-identity) may be seen as a condition for Christian faith to even get a chance of
becoming existentially relevant at all. In this layer the primary concern is plausibility (rationality,
autonomy). Incredible Christian images such as God as a ‘man on a cloud’ or a ‘firm judge’ are
discarded.
2. In the second layer (reciprocity) the focus is on inner needs (comfort, support, purpose, esthetic
pleasure etc.). A Christian image that corresponds with this layer is God as ‘a Father who will reward
me if I keep His commandments’. When Christian images hold meanings like these, they are
existentially relevant in the functional sense that inner needs are satisfied.
3. In the third layer (religious surrender) inner needs are no longer important. It is religious in the
explicit sense of trustful surrendering to whom or what the individual regards as trancendent. The ‘I’
is receptive to existential purpose that is granted. When Christian images hold meanings like these,
they are existentially relevant in a spiritual sense, e.g. when the image ‘God’ is seen as ‘Love’ that is
granted.
4. The fourth layer is mystique, the experience of oneness with All. Even though it is rare, it is likely
that many people have brief experiences such as these. An example of a mystical meaning of a
Christian image is ‘God’ as an ocean that holds each and every creature like drops.
By categorizing the meanings that the students attribute to Christian images according to the
layers of the hermeneutical framework, the research-question is thus answered. The contradictions
appear to be related to tension brought about by the simultaneous coincidence of meanings of
Christian images corresponding (primarily) with the first and the third layer. This is the case, e.g.
when someone comes into contact with a ‘religious surrender-meaning’ of a Christian image (i.e.
‘God’ as ‘Love’), while ‘I-identity’ meanings that are concerned with rationality and autonomy (i.e.
‘God’ as ‘a firm judge on a cloud’) interfere. It becomes clear now that the third layer is dominant
with the students who showed an increase in attribution of plausibility to Christian faith, whereas with
the ones who showed a decrease in plausibility the first layer is dominant. The established vehement
emotions are brought about by the first layer’s heavy interference with the third. In the portraits e.g.
confusion is brought about when a person who had discarded the meaning ‘firm judge’ of the image
‘God’ as incredible (first layer), comes into touch with the meaning ‘Force of Love’ (third layer). Fear
comes up when a person who holds on to a lifeview that is built around rationality and autonomy (first
layer), is also attracted by a metaphysical lifeview (third layer). Outrage is brought about when
spiritual meanings of the image ‘God’ are expected and desired (third layer), whereas only incredible
meanings (first layer) are heard when talking to the monk in the course of the abbeyweekend.
In the construction of the hermeneutical framework the theological objective is in fact
realized. Its scientific status is a hypothesis on faith-development that needs to be tested and
supplemented through further research. As for further research, I see much point in the ‘mystagogical
hermeneutics’ outlined by Waaijman. In mystagogical hermeneutics empirical data such as a dairy or
an interview in which a person talks about her or his spiritual life, is interpreted from the viewpoint of
spiritual growth. In order to be able to observe the relationship between ambivalences and faithdevelopment even more closely, this research-approach could be supplemented by H. Hermans’
theory on the ‘Dialogical Self’. In this theory the ‘I‘ is seen as a collection of, relatively independent,
‘I-positions’. Ambivalence is brought about by the juxtaposition of I-positions. The layers that were
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outlined in the hermeneutical framework could be regarded as collections of I-positions. I-positions
that are driven by rationality and autonomy correspond with the first layer, the ones that are driven by
religious functionality correspond with the second, the ones that are driven by religious surrender
correspond with the third layer. The theory of the Dialogical Self could further refine the
hermeneutical framework because of its notion of dialogue between I-positions. As for this notion of
dialogue Hermans presumes a specific I-position which he calls the self. The self is able to hold a
metaposition when two other I-positions are juxtaposed, enabling them to enter into a dialogue. In this
dialogue it may occur that an I-position that was previously dormant, becomes active and starts to
dominate the other I-position, eventually maybe even surpressing it. In such cases, when a previously
dormant I-position becomes active, the self gathers information that was previously unavailable. The
portraits have shown many examples of activity of previously dormant I-positions corresponding with
the third layer (e.g. the meaning of ‘God’ as a ‘Force of Love’). In terms of the Dialogical Self it
could be stated that the established vehement emotions are brought about by the counterattack of Ipositions corresponding with the first layer (claiming the incredibility of faith in ‘God’). By closely
observing I-positions in such a way, it becomes possible to identify contradictions as shifts in
dominance of I-positions, primarily the ones corresponding with the first and third layers. In this light
Waaijmans mystagogical hermeneutics can be regarded as the interpretation of spiritual processes by
ways of closely monitoring how previously dormant (unconscious) I-positions that correspond with
the second, third and fourth layer, become conscious, stay conscious or are supressed by I-positions
that correspond with the first layer.
As for the pastoral objective that was formulated in the beginning, the hermeneutical
framework provides pastors with insights about the complexity of faith-development that may prove
useful when aiding ‘non-christian’ young adults in their existential search. The abbeyweekend
(centred around the reading of a mystic text) appears to be a useful pastoral activity to this end. It
evidently sets faith-development into motion vehemently as it corrects incredible and existentially
irrelevant meanings of Christian images by providing meanings corresponding with the second, third
and fourth layer. In sessions of spiritual guidance after a pastoral activity like an abbeyweekend, the
hermeneutical framework can be used as an instrument for what is traditionally called ‘spiritual
discerning’. By judging the meanings of Christian images according to the degree of religious
surrender, the (probably complex) ‘religious startingpoint’ can be assessed. Just as smoke usually
indicates fire, vehement emotions will most likely indicate the clashing of layers. When the
(complicated) religious startingpoint is clear, the ‘zone of nearest development’ (Vygotsky) can be
assessed, opening possibilities for mystagogy. After ‘spiritual discerning’ like this, the pastor can
intervene stimulating the activity of dormant I-positions corresponding with the second, third and
fourth layer. By closely monitoring the shifts in dominance, the mystagogue can prevent these Ipositions from being dominated by I-positions corresponding with the first layer.
The hermeneutical instrument may prove useful in other pastoral settings as well: in
catechesis (e.g. by fasing learning-objectives in such a way that the third layer may be reached) or in
pastoral counseling (e.g. by identifying conflicting images of God as a simultaneous coincidence of
layers of faith-development.
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TEGENSTRIJDIG ONGELOOF
Een verkenning van geloofsontwikkeling bij ‘ongodsdienstige’ studenten
Wiel Smeets
Acht studenten die zichzelf als ‘ongodsdienstig’ beschouwen, gaan met studentenpastor Wiel Smeets
mee op kloosterweekend. Ze maken er voor het eerst van hun leven kennis met religieus leven. Zo
voeren ze een gesprek met een monnik, lezen een tekst van Bernardus van Clairvaux, wonen de
gebedsdiensten bij en krijgen een inleiding in mediteren. Ook voeren ze samen veel gesprekken over
geloof, ongeloof en andere belangrijke thema’s van hun leven.
In dit boek geeft Smeets een weergave van de gesprekken die hij voor, tijdens en na het
weekend met de studenten had. De jongeren doen veel ogenschijnlijk tegenstrijdige uitspraken. Een
van hen zegt het ene moment dat het woord ‘God’ betekenis heeft gekregen door dit weekend, maar
wil het woord later toch niet gebruiken. Een ander zegt dat het gemeenschapsgevoel in het klooster
hem positief raakt, terwijl hij afkerig is van groepsmechanismen. Weer een ander is verward geraakt
door het godsbeeld in de mystieke tekst, omdat ze het niet kan rijmen met dat van haar opvoeding.
Smeets analyseert de houdingen van de jongeren ten opzichte van christelijk geloof en plaatst
hun uitspraken in een kader van spirituele ontwikkeling. Hij blijkt in staat om tegenstrijdige
elementen in hun beleving te duiden tegen een achtergrond van mystieke en psychologische theorieën.
De complexiteit van de religieuze beginsituatie, die in de vakliteratuur nog weinig is beschreven,
wordt zodoende op herkenbare wijze in beeld gebracht. Het reikt een hermeneutisch kader aan dat
behulpzaam kan zijn bij het in gesprek brengen van ongelovige, buitenkerkelijke jongeren met de
christelijke geloofstraditie.
Wiel Smeets (geboren 17-08-1963 te Kerkrade) studeerde pastoraaltheologie in Heerlen en spitualiteit
in Nijmegen. Als studentenpastor aan de Oecumenische Studentenekklesia in Maastricht (1994-1999)
kwam hij ‘tegenstrijdig ongeloof’ op het spoor bij studenten die met hem meegingen op
abdijweekend. In 1996 begon hij ermee om dit verschijnsel te onderzoeken en wel als staflid van het
Titus Brandsma Instituut in Nijmegen. Sinds 2000 werkt hij voor de Advies- en begeleidingsdienst
voor Levensbeschouwing (ABL) als identiteitsbegeleider van katholieke basisscholen in Maastricht.
Sinds 2002 combineert hij dit werk met een aanstelling als staflid voor jongerenbeleid bij de
Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR). Kijk op www.knr.nl/kloostersenjongerencentra.

