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ὅτι τὸ μωρὸν τοῦ θεοῦ σοφώτερον τῶν ἀνθρώπων ἐστίν, καὶ τὸ ἀσθενὲς τοῦ θεοῦ
ἰσχυρότερον τῶν ἀνθρώπων.
want het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan
mensen. 1 kor. 1,25
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voorwoord
Theologie is een fascinerende wetenschap. De fascinatie is gelegen in de reflectie op
de ontdekking dat iedere horizon wijkt op het moment dat deze genaderd wordt. De
horizon lag voor mij als kind bij de Drentse Hondsrug. Dit onderzoek bracht mij in
Chicago en New York. Door dit theologisch onderzoek heb ik gemerkt dat het perspectief ook omgekeerd kan worden, naar het innerlijk als de plaats van de fascinatie
en als de plaats van de vergissing. Nu, bij de presentatie van dit onderzoek is er veel
niet weten voor in de plaats gekomen. Dat is een verrijking, want ik kan mijn ogen
weer richten op de mensen om mij heen, om de wereld te zien, niet zoals zij is, maar
zoals zij zich aan mij voordoet.
Het theologische aan deze fascinatie is het verlies van zekerheid en het kunnen leven
met het niet weten. Theologie nodigt er toe uit om alle eigen ontwerpen los te laten
en een ander soort openheid te beoefenen. Niet langer is de fascinatie bepalend,
maar het vertrouwen nooit zonder de ander en de Ander te zijn. Naar een oude traditie gaat theologie over in gebed nadat alle constructies als zodanig zijn doorzien.
En ook het gebed is slechts iets van ons zelf. Totdat, misschien in het zwijgen er iets
gebeurt – er gebeurt niets. De Eeuwige was er al.
Dit onderzoek is uitdrukkelijk theologisch van karakter. Ik was op zoek naar een
theologische methode, een weg om geloof en vooral de vergissingen daarin te begrijpen op een manier die niet dichtstopt, maar juist opent, en zoals de Zen je aan het
lachen maakt. Ik heb in al die uren van onderzoek veel binnenpretjes gehad. Daar
wil ik de lezer graag in laten delen.
Een lange rij mensen heeft mij geholpen in het gaan van die weg.
Professor Dr. Toine van den Hoogen heeft mij vanaf het allereerste gesprek het vertrouwen en de ruimte gegeven om zelf de onderzoeksvraag en de uitwerking te vinden. Daarbij heeft hij niet aflatend mij gestimuleerd om de theologische vraagstelling te blijven volgen. Zijn intellectuele vrijheid, vriendschap en religieuze ‘concern’
waren voor mij hartverwarmend. Dank, Toine! Dr. Harry Stroeken heeft mij op weg
gezet met Boisen. Hij was bereid mij te begeleiden en als tweede promotor op te
treden. Mijn weg duurde echter te lang, en hij verwees mij naar professor Dr. Jozef
Corveleyn. Bij het afscheidsgesprek gaf Harry me als blijk van vertrouwen zijn Boisen-archief mee. Voor de gesprekken, het archief maar ook niet in het minst voor de
bemiddeling naar Jozef Corveleyn ben ik hem bijzonder dankbaar.
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Professor Dr. Jozef Corveleyn heeft met veel inzet bijgedragen aan de richting waarin
het proefschrift zich ontwikkelde. De psychologische en psychiatrische kennis die
hij meebrengt vanuit de Leuvense analytische traditie in de school van Vergote heeft
zeer bijgedragen aan de consistentie van het onderzoek. De mooie gesprekken in
ons bruin café bij het station in Breda zal ik missen! Dank, Jos, voor je hartelijke en
erudiete zorg.
In New York mocht ik enkele belangrijke mensen ontmoeten die zeer geïnteresseerd
zijn in Boisen. De gesprekken met hen waren stimulerend om verder te gaan: Ann
Ulanov, Roger Haight, Curtis Hart en Glenn Asquith. Dr. Piet Steenbakkers dank ik
voor de vertaling van de Latijnse tekst over de quaterniteit. Toelichtingen over Luther
ontving ik van Dr. Margarete Payer en Dr. Reinhard Schwarz. De bibliotheek van het
Chicago Theological Seminary in Chicago en de bibliotheek van Union Theological
Seminary in New York hebben mij voorzien van waardevol archiefmateriaal van en
over Boisen. Trijntje Lucassen en de staf van de wetenschappelijke bibliotheek van
GGZcentraal hebben vele artikelen en boeken bezorgd. Tina Ruijs dank ik voor de
redactie van de voetnoten en verwijzingen.
De directie Oostelijk Utrecht van GGZcentraal de heer Leen Kievit en mevrouw Alie
van den Berg hebben dit onderzoek financieel gesteund, en hun belangstelling was
bijzonder plezierig. Financiële ondersteuning kreeg ik verder van enkele fondsen:
het studiefonds van de beroepsvereniging van geestelijk verzorgers de VGVZ, van de
Maatschappij van Welstand, het Han Gerlach Fonds en van de Ridderlijke Duitsche
Orde Balije van Utrecht.
Dank aan mijn directe collega’s Fatma Tufekci, Stella Muns, Boukje Grashuis,
Hennie Kievit, Dineke Havinga en Anja Den Bok. Jaap Roosjen dank ik voor de
vriendschap gedurende een korte periode in de afgelopen jaren, evenals de leden van
het intervisiegroepje Stefien Jansen en Jan Biemans. De vrienden van de Rosenzweig
leesgroep Henk de Roest, Dick Koelega, Dominique de Boer, Harbert Booij, Harry
Sysling en Harm Dane hebben door het samen lezen van de Stern der Erlösung, nu
al weer zes jaar, mij enorm gestimuleerd om mijn stem te laten horen in het leerhuis.
Harbert, dank voor de suggestie om Beckmann op de omslag te plaatsen. Jan en
Marieke van der Linden bleven vragen naar hoe het ging met de dissertatie, iedere keer
dachten ze mee en spraken hun bewondering uit – hun vriendschap doet ons goed.
Rik en Mirjam, onze beide kinderen konden aan vrienden bijna niet uitleggen wat
ik aan het doen was achter mijn bureau. Bij de samenvatting ging hun het licht op.
Dank jullie wel voor de ruimte die jullie me gaven. Ik hoop dat jullie iets van mijn
onwetendheid mee zullen nemen in jullie leven.
Marie-José, mijn liefde, was en is er altijd. Zij heeft alle teksten gelezen en van
commentaar voorzien, meegedacht en vooral gerelativeerd. Zij is een theologe die al
dit zoeken niet nodig lijkt te hebben. Zij kan meer dan wie ook leven met wat er is.
Cor Arends, Amersfoort, 17 januari 2013 naamdag van Antonius kluizenaar
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inleiding
Als in koffiedik, als op het schild van een schildpad, als in de volledige en gehalveerde lijntjes
van het Boek der Veranderingen, als in een handpalm waarin de gespreide vingers de wereld
omvatten, als in een ondoorgrondelijke droom, als in een duistere profetie probeerde ik, een
katoptromant van het geheugen, in de duisternis van te veel kleuren, in die obsceniteit van
een buitensporige kuisheid, de boodschap uit een andere wereld te raden.
Mircea Cartarescu, De wetenden, p. 113
vreemde verhalen
Een paar jaar lang ontving ik met een zekere regelmaat brieven van een bewoner
in de psychiatrische kliniek waar ik werk als geestelijk verzorger; ze waren geschreven in grote letters en met een eigen grammatica en steevast beginnend met
OO CORAARENDS. Hij stelde voor hem wezenlijke vragen in de brieven. Het kon
gaan over de vraag waarom er in de kerk op het terrein niet gerookt mocht worden,
waarom er kaarsen blijven branden ook als er niemand aanwezig is, dat hij geen
kinderen kon krijgen, en ook of er in de hemel auto’s zijn of gereedschappen. Enkele
citaten:
Oo Cor Aarends. Waar om moett iemand zijn leeven haaten? God heeft je toch
het leeven gegeeven om er iets creeaatiefs van te maaken en plezier te hebben,
wij zijn toch kinderen van God?! Je hoeft toch niet ales met tegenzin te doen???
Oo Cor Aarends. De duisternis in de kist is voor God het licht en zijn aadem is
de wind en zijn licht is de zon die voor altijd en eewig blijft schijnen want ons
licht blijft ook voor altijd en eewig schijnen, het raakt nooit op.
C
Zijn er kaarsen in de heemel?! Zijn er footoo toestellen in de heemel! Zijn er
raadieoo casetterecorders in de heemel? Zijn er tiep mashienes in de heemel en
zijn er kleeren in de heemel.
D
Zijn er boomen in de heemel?! Zijn er autoos in de heemel! Zijn er treinen in
de heemel! Zijn er magneeten in de heelel? Zijn er magneeten in de heemel?!
Zijn er dieven in de heemel?!
A
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Oo Cor Aarends. Sommige doomienees, zeggen God is oover al. Daar bedoelen
ze zeeker mee, God is in de lucht! Waar is God nou eienlijk niet? Het eewige
leeven dat bij God hoort is toch op aarde! Je kunt dus
B
naa dit leeven inderdaad herrinderen wat je alemaal hebt mee gemaakt! Als je
lichaam maar un omhulzel is, bestaat je ziel werkelijk!
A
Oo Cor Aarends. Is er lucht in de heemel? Waar oopenbaart God zich? Kan je
ziel ook aadem halen?Heeft Jeezus ons soms in de steek gelaaten? Hij is bij
God!Koomen wij daar ook! Hoe verkondig hij bij zijn heemelse vaader?! Hij is
B
un heilige boon bij zijn heemelse vaader! Jeezus Cristus zie ik bij mijn bijbel op
de footoo. Maar Jeezus leidt ons naar God! Kun je in de heemel nog herrinderen
wat je alemaal op aarde hebt mee gemaakt?!1
De stijl en de vragen in deze brief verraden een wonderlijke denkwereld waarin
verbeelding en materialiteit van het bestaan door elkaar heen lopen. Het zijn
religieuze vragen die proberen te onderzoeken wat er voorbij, aan de andere kant
van het bestaan is. Ze ontroeren door het onvermogen dat er uit spreekt en het
vasthoudende karakter van de vragen waar hij een antwoord op wil hebben. Tegelijk
zijn het vragen die niet goed te beantwoorden zijn, want wie weet of er auto’s in de
hemel zijn? In zijn taal verspringt hij van beschrijvend descriptief naar een ander
taalveld, bv, het evocatieve, of een term uit een specifiek gebied wordt toegepast
in een ander gebied.2 Objecten in ruimte en tijd worden op eenzelfde lijn gesteld
als mentale voorstellingen. Ieder antwoord stuit af op onbegrip omdat ze een
onderscheid proberen aan te brengen tussen verbeelding en mentale voorstelling
aan de ene kant en een beschrijving van een object anderzijds. Menig gesprek tussen
iemand met schizofrenie en een ander is zo teleurstellend verlopen.3

1 Buijse, 2008.
2 Ryle, 1949/1964. Ryle geeft een gelijksoortig voorbeeld n.l. van een student die in de bibliotheek wordt
rondgeleid en naderhand vraagt waar de universiteit was. Het beginpunt van dit onderscheid tussen
categorie – bibliotheek, en concept – universiteit, zou liggen bij Duns Scotus die de vrijheid van God
zo groot achtte dat wij zijn wezen niet kunnen kennen, maar wel zijn wil. God is vrij om ons zelfs een
rede te geven met onjuiste kennis over Hem.
3 Pionier in het gesprek met psychotici en mensen met schizofrenie is Thomas Bock. Zie Bock, 2000.
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geestelijke verzorging
Wie meegaat in de psychotische belevingswereld moet sterk in de eigen schoenen
staan. De meeste mensen die met iemand in een psychose in aanraking komen
wagen zich niet aan het contact maken met de psychotische belevingswereld. Zij
houden afstand. Vele behandelmethodieken zijn gericht op het zo goed mogelijk in
stand houden of waar mogelijk herstel bij de psychoticus van de werkelijkheidsbeleving in tijd, ruimte, contact en niet op de innerlijke beleving. Bijkomend punt is dat
te grote betrokkenheid van de zorgverlener tot gevolg kan hebben dat hij of zij zelf
onderdeel wordt van het waansysteem en daarin opgenomen wordt. Hierdoor kan
de innerlijke veiligheid bij de psychoticus nog meer bedreigd worden. Immers, zelfs
vertrouwde personen lijken zich in te dringen en mee te werken aan het complot.
Onbegrepen en eenzaam moet de psychoticus zich weren tegen vreemde machten en zelfs tegen geliefden die bezweken zijn aan die machten en hun medewerking aan ‘de vijand’ hebben gegeven. De psychoticus probeert tegelijkertijd uit alle
macht de band te herstellen met de wereld buiten hem vanuit de angstige beleving
niet meer meester te zijn in eigen huis. Een eerste vereiste voor de behandeling is
om die reden het gevoel van veiligheid te waarborgen, om de paniek en de angsten
niet groter te laten worden en er voor te zorgen dat de paranoia, de hallucinaties, de
waanvorming en het onsamenhangende gedrag niet verergerd worden.
Ruim zestien jaar werk ik als geestelijk verzorger in de psychiatrie. In die jaren heb
ik door de ontmoetingen met mensen in een psychose de ontwrichtende werking
ervan gezien. Deze kan een chronisch karakter krijgen of zodanige gevolgen
hebben dat er blijvende schade is aangericht in beleving, vaardigheden en sociaal
functioneren. Het leven verandert in vrijwel alle gevallen enorm. Het wordt vaak
nooit meer als voorheen. Hallucinaties van beelden, stemmen, wanen, een vervlakt
gevoelsleven, grotere afhankelijkheid van anderen, verminderd vermogen om te
gaan met spanningen zijn enkele kenmerken van schizofrenie. Maar ook werd me
duidelijk hoe sterk mensen kunnen zijn, in staat om zich boven hun crisis uit te
werken en terug te keren in de samenleving. Religie fungeert bij psychotici soms als
een bron van hoop en kracht.4 ‘Niemand kan mij roven uit zijn hand’, zei onlangs
een patiënt op Zon & Schild. Er is een innerlijke sacrale ruimte ontstaan welke bron
is van vertrouwen. Deze gaat boven de stoornis uit. Het is een resource geworden om
te kunnen overleven en te leven.
Een geestelijk verzorger is een bevoorrecht mens in het contact met mensen met een
psychische handicap. Op het eerste oog heeft hij weinig te bieden. Hij heeft vrijwel
geen sturingsmogelijkheden, geen medicijnen tot zijn beschikking, geen behandelplannen en hij stelt geen doelen. Maar hij kan luisteren en het verhaal horen zoals
het verteld wil worden. Hij hoort het woordloze, de angst achter de woorden. Het

4 Arends, 2003.
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verlangen ook als herinnering aan wat er ooit was. Hij kan de taal en de emoties laten zoals ze zijn en hoeft ze niet in diagnostiek te vertalen. Daar begint de fascinatie
voor de manier van overleven en daardoor heen ook voor het leven van deze mensen.
Fascinatie kan leiden tot onmacht om wat niet ongedaan gemaakt kan worden, om
wat blijft en blijvend gevoeld wordt, om waar je moet terugtreden om het eigen overleven en leven ook mogelijk te laten zijn. Onmacht leidt tot distantie. Bij tijden kan
het beroep dat gedaan wordt te groot worden. Dan is er te weinig afstand of wordt de
innerlijke ruimte onvoldoende bewaakt. Dan kan er wat genoemd wordt secundaire
traumatisering ontstaan.
In de geestelijke verzorging gaat het er om dat het recht van de patiënt op een eigen taal en een eigen symbolische wereld wordt erkend. Bovendien dat deze wereld
geplaatst wordt in de symbolische context waarin het functioneert, dat de herkomst
er van herkend wordt en dat er vandaaruit perspectief geboden wordt opdat het (levens)verhaal verder gaat. Want zonder verhaal gaat een mens dood aan verstarring,
leegte en zinloosheid. Dit betekent dat het idiosyncratische karakter van vele voorstellingen en achterliggende ervaringen communicatief gemaakt worden. Dat er een
vertaalslag gemaakt wordt waardoor er ruimte voor uitwisseling ontstaat, een dialoog
kan worden opgebouwd en de soms bizar lijkende belevingswereld in zijn eigen
rationaliteit wordt erkend. Dan kan er ook een vergelijking met andere, als normaal
beschouwde religieuze uitingsvormen plaatsvinden. Dat is in het bijzonder van belang wanneer het gaat om normalisering en rehabilitatie van patiënten die opnieuw
een plek zoeken in de samenleving, los van de klinische zorg.
Religieuze voorstellingen blijven niet buiten de psychopathologie, maar zij maken
er deel van uit. Wanneer dit tot tegenstellingen leidt of spanningen in de behandeling – wanneer de verwoording van de patiënt en de termen waarin de behandeling
plaatsvindt tegenover elkaar staan – dan kan de eigen taal en de eigen verwoording
van patiënten ‘ondergronds’ gaan; deze mag soms zelfs niet meer gehoord worden
uit therapeutische overwegingen om verder realiteitsverlies, het leven in het hier en
nu, tegen te gaan.5 Dit kan ertoe leiden dat de patiënt een dubbelverhaal ontwikkelt:
‘voor de buitenwereld is wat ik vertel psychose, maar dat is het voor mij beslist niet’;
of, om een andere veel gemaakte uitspraak aan te halen: ‘ik heb echt Jezus of de
duivel gezien’, of: ‘ik denk echt dat ik Jezus Christus ben, maar ik zeg het niet meer’.
De theologie kan helpen een nieuwe taal te leren.6 Taal die stil blijft staan bij de
ervaringen, fantasieën, wanen van psychotische, schizofrene mensen die niet (meer)
de vereiste communicatiemogelijkheden hebben om zich verstaanbaar te maken.
Sommigen lukt het om hun ervaringen op te schrijven in de vorm van egodocumenten. Er zijn complete theologische en psychiatrisch-diagnostische ontwerpen

5 Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de GGZ, 2005.
6 Vergelijk met Attig, 1996, geciteerd door Muthert, 2007, p. 11.

16 • if billy sunday comes to town

gemaakt door mensen met schizofrenie. Schreber7 en Boisen8 zijn daar bekende
voorbeelden van.
Voor mijn onderzoek is een theologische interesse, preciezer een fundamenteel
theologische interesse richtinggevend: hoe God te denken vanuit de ervaring van
een psychose, overtuigd als sommige psychotici zijn van het bestaan van een God,
duivel of andere krachten die inwerken op hun leven? Kan deze God slechts als
fantasma geïnterpreteerd worden door derden, de onderzoekers, behandelaars en
betrokkenen? Is er een andere mogelijkheid, een toegang tot een dieper verstaan van
de voorwaarden waaronder godsdienst relevant, misschien wel levensnoodzakelijk
wordt in een existentiële crisis met de psychose als exemplarisch? Een dergelijke
visie kan leiden tot meer begrip, betere zorg, maar vooral ook, een beter verstaan
van de mogelijk gemeenschappelijke bronnen van religieus geloof. In de menselijke
persoonlijkheid zit het vermogen over grenzen heen beelden te vormen van een
omvattender werkelijkheid. Waarom zouden we de psychoticus uitsluiten uit het
debat over die werkelijkheid? Ieder mens zoekt er een verhouding toe. Dat laatste
is waarschijnlijk de meest relevante vraag: hoe verhoudt iemand zich zowel tot zijn
innerlijke beelden, fantasieën en overtuigingen en hoe verhouden deze zich tot de
werkelijkheid waarbinnen geleefd wordt? In die relaties ligt een belangrijke functie
van georganiseerde religies, zoals van kerken, om niet uit te sluiten, maar een plek
te bieden voor uitwisseling en verheldering van geloofservaringen. Kerken kunnen
de ruimte bieden tot groei en tot het vinden van een verhouding tot wat ieder meent
ervaren te hebben en tot de gedachten die men daar over heeft.
Kan de psychotische ervaring openingen bieden voor een andere manier van omgaan met de werkelijkheid dan de gangbare? Anders dus dan vanuit de positie van
de normale, wetende of twijfelende buitenstaander? Er is op dit punt van theologische doordenking en waardering een lacune in de theorievorming, in het bijzonder
aangaande subjectieve beleving en verslagen daarvan van psychoses en wanen. De
psychoses en wanen worden door de betroffene zelf soms als religieus benoemd. In
de psychiatrische diagnostiek echter wordt de vraag naar authenticiteit opengelaten.9
De culturele achtergrond wordt zwaar meegewogen in de vraag of er sprake is van
een waan.10 De psychiatrie stelt zich in de behandeling bovendien meestal terughoudend op om inhoudelijk in te gaan op de waanvorming bij patiënten. De vraag wat
iemand in de psychose meemaakt of welke betekenis aan bepaalde ervaringen ge-

7

Voor Schreber zie: Corveleyn, 2009; Bregman, 1977; Kritiek op Bregman’s theologische reconstructie:
Church, 1979.
8 Een recente biografie van Boisen biedt Leas, 2009.
9 Zie bijv. Ypma (2001) met een uitgebreide analyse van Lacan, en de functie van godsdienst als container in de lijn van Bion, maar zonder reflectie op het religieus-theologische gedachtegoed zelf van
psychotici. Voor een overzicht vanuit bijbelse thema’s: Glas, Spero, Verhagen & Van Praag (2007);
Verhagen, Van Praag, Lopez-Ibor, Cox & Moussaoui (2010).
10 Mohr & Huguelet, 2004; Wohlfart, Kluge, & Napo, 2009.
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hecht kunnen worden blijft daarmee open. De psychiatrie acht het niet haar terrein
inhoudelijke uitspraken te doen over de waarde van specifieke religieuze belevingen.
In de klinische praktijk worden religieuze ervaringen en duidingen van patiënten
veelal gezien als vormen van coping welke grote waarde kan hebben voor het overleven van patiënten.11 Religie wordt beschouwd als een particulier verschijnsel, horend
bij de betreffende persoon en de behandelaar dient daarin een neutraal standpunt
in te nemen.
In de kerken is dit anders. In protestantse en evangelische kringen12, maar ook
in de rooms-katholieke kerk, vooral in de Duitstalige landen13, zijn de debatten nog
lang niet verstomd over de vraag of er sprake is van bezetenheid door een demon of
duivel, dan wel een psychiatrisch ziektebeeld.14 De theologie als wetenschappelijke
doordenking van het christelijk geloof blijft echter achter bij deze kerkelijke en religieuze praktijken. Ook in de behandeling van islamitische patiënten is het de vraag of
er sprake is van djinns of van een psychose. Schizofrenie, psychose en al die andere
invaliderende psychiatrische ziektebeelden zijn in de 19e-eeuw onder medisch regiem gekomen en daarmee werd de arts de deskundige die de ziektebeelden begreep
en kon behandelen. De godsdienstpsychologie en klinische psychologie hebben voor
een deel de taak op zich genomen tot duiding van de psychotische beleving en de
theologische theorievorming is daarbij achtergebleven.15
de context van de geestelijke gezondheidszorg
De psychiatrie is het domein van het psychisch lijden van mensen. Mensen die zijn
opgenomen in de kliniek, misschien afgezien van de groep die er tijdelijk is, zijn
hun leven lang onvermogend. Letterlijk omdat ze weinig geld en bezit hebben, afhankelijk van professionals, voorzieningen, en met aanzienlijke beperkingen. Hun
perspectieven blijven beperkt tot de eigen kring van lotgenoten, materieel aan de
rand of over de armoedegrens en met geen andere hoop dan het leven zoals het op
dat moment gaat vol te kunnen houden. Het onvermogen als gevolg van psychische handicaps betekent veelal geen betaald werk, geen vaste relatie, geen kinderen,
levenslange afhankelijkheid van medicijnen met aanzienlijke bijwerkingen en van
zorgverleners, die soms kort, soms lang betrokken blijven, maar altijd gebonden blijven aan hun professionele grenzen. De banden lijken op vriendschap, maar zijn het
niet echt.16 Het levensperspectief van mensen met een ernstige psychische handicap

11
12
13
14

Pargament, 2005; Pieper, 2004.
Paul, 2010; Van Dam, 1970.
Hinterhuber, 2007.
N.a.v. de dramatische dood van Annelize Michel (in 1976, 23 jaar oud) heeft er in Duitsland een
ingrijpend debat plaatsgevonden over duiveluitdrijving, dat geleid heeft tot een herziening van het
exorcismeritueel in de Rituale Romanum. Deel: De exorcismus et supplicicationibus quibusdam.
http://www.ewtn.com/library/PRAYER/ROMAN2.TXT. (geraadpleegd 10-02-2012).
15 Vandermeersch & Westerink, 2007; Van Belzen, 1989; Westhoff, 1996.
16 Morgan, McKenzie, & Fearon, 2008.
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is slechter dan van de ‘gewone’ bevolking. Door het vele medicijngebruik met hun
bijwerkingen zoals hart- en vaatziekten, diabetes mellitus en bewegingsstoornissen,
het roken, alcohol- of drugsgebruik, eenzijdige voeding en weinig lichaamsbeweging is de levensverwachting en kwaliteit van leven aanzienlijk korter. Moderne antipsychotica zijn zowel de oplossing voor ondraaglijk lijden, vooral het lijden onder
stemmen en hallucinaties, maar creëren ook het probleem van aanzienlijke bijwerkingen.17 Er wordt nog steeds gezocht naar de definitieve doorbraak in het schizofrenieonderzoek naar de mogelijk onderliggende biologisch-neurologische genstructuur, zogenaamde fenotypes.18
Het maatschappelijk optimisme van de jaren tachtig en negentig van de vorige
eeuw om een gastvrije samenleving te creëren waar ruimte is voor anders zijn ligt
al weer ver achter ons. De transmuralisering is op haar grenzen gestoten en nieuwe
beschermde woonvormen worden weer gebouwd op oude GGZ-terreinen.19 FACT
lijkt het meest recente alternatief voor klinische zorg.20
de begrippen psychose, schizofrenie en waan
Wat bedoelen we als we spreken over het psychotische bewustzijn? In het gezaghebbende Comprehensive Textbook of Psychiatry van Kaplan & Sadock wordt door
Matorin en Ruiz wanen omschreven als : “Delusions are fixed, false beliefs, strongly
held and immutable in the face of refuting evidence, that are not consonant with the person’s educational, social, and cultural background”21. Het onweerlegbare karakter en het
verschil met de culturele, religieuze omgeving zijn twee belangrijke elementen. In
het psychiatrisch diagnostisch handboek DSM IV worden wanen gedefinieerd als:
“A false belief based on incorrect inference about external reality that is firmly sustained
despite what almost everyone else believes and despite what constitutes incontrovertible and
obvious proof or evidence to the contrary” (Kaplan, p. 1142). De overtuigingen zijn niet
voor discussie vatbaar. Deze drie kenmerken gaan terug op Karl Jaspers die in zijn
General Psychopathologie (1913) drie criteria voor de waan omschrijft: unvergleichliche subjektive Gewissheit (Ich-Syntonie), Unkorrigierbarkeit (Unbeeinflussbarkeit
durch Erfahrungen und zwingende Schlüsse), Unmöglichkeit des Inhalts.22 Een
waan is een verstoorde vorm van betekenisgeving, aldus Jaspers. Psychose wordt
door hem omschreven als een verstoorde beleving van de werkelijkheid welke gepaard gaat met wanen, hallucinaties (het zien of horen van zaken die er niet zijn),

17 Cahn, Ramlal,Bruggeman, De Haan, Scheepers, van Soest, Assies, & Slooff, 2008.
18 Van Os, 2009.
19 Zie bijv. het werk van Stichting huisjes, http://www.ypsilon.org/stichting-huisjes, voortgekomen uit
patiëntenorganisatie Ypsilon, 10-02-2012.
20 FACT staat voor Function Assertive Community Treatment, een actieve vorm van behandelen waarbij
een team de clienten in hun woonsituatie opzoeken en behandeling bieden samen met maatschappelijke instellingen.
21 Matorin, p. 1080.
22 Jaspers, 1913/46 p. 80.

inleiding • 19

onlogische gedachtegang of ernstig ontregeld gedrag, soms ook gepaard aan catatonie. Een psychose wordt psychiatrisch gezien als een uiting van een onderliggende
aandoening in de hersenen. Er is sprake van schizofrenie, wanneer twee of meer
psychotische symptomen, zoals wanen of hallucinaties, gedurende een maand voorkomen en overige symptomen, vooral op het gebied van gedrag, stemming en denkstoornissen, meer dan zes maanden duren.
subjectieve beleving – first persons accounts
Van den Bos heeft de subjectieve beleving onderzocht van mensen met schizofrenie.23 Pioniers in Nederland zijn Romme en Escher in hun analyses van het horen
van stemmen. Geekie, Randal, Lampshire en Read onderzochten de subjectieve beleving van psychoses24, evenals Adame en Hornstein.25
Er zijn vele first persons accounts. Een oudere bloemlezing is van Kaplan uit
1964. Kaplan ’s bloemlezing van de innerlijke wereld van gekte noemt o.m. Augustinus.26 In de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw was er grote
belangstelling voor de psychotische beleving in combinatie met psychedelica
(Huxley, Laing, Szasz). In de antipsychiatrie zijn er strategieën ontworpen om de
psychotische beleving en taal te begrijpen en te begeleiden.27 In het Duitse taalgebied is Thomas Bock één van de inspirerende krachten achter de z.g. Psychosenseminare – methoden om in gesprek te komen met mensen met een psychose.
Recente Nederlandse verslagen van een psychose zijn geschreven door Kusters28,
Ruijter29 en Ter Kulve30. Het autobiografische verslag van Elyn Saks, The Center Cannot Hold: My Journey Through Madness31, vertaald als ‘De geschiedenis
van mijn gekte’, is indrukwekkend vanwege de mogelijkheid tot herstel, of in
ieder geval het goed leren omgaan met de schizofrenie. In de jaren zeventig en
tachtig van de vorige eeuw speelde het trieste verhaal van het zangersechtpaar
Gert en Hermien Timmerman dat samen tot geloof kwam, maar volledig in een
waanachtige leefwereld terecht kwam, mede veroorzaakt door overmatig alcohol-

23 Bosch, R.J. (1993) Schizofrenie: subjectieve ervaringen & cognitief onderzoek, Bohn Stafleu.
24 Geekie, J., Randal, P., Lampshire, D., Read, J., (2011). Experiencing Psychosis. Personal and professional perspectives. Oxford: Routledge.
25 Adame, A.L., & Hornstein, G.A. (2006). Representing madness: How are subjective experiences of
emotional distress presented in first-person accounts? The Humanistic Psychologist, 34, 135-158.
26 Augustinus: The mind commands the mind to will, and yet Through it be it self, it obeys not. Whence is
this monstruous thing? And why is it? (Confessiones, Boek VIII, vii, 16-xii, 30), Kaplan, 1964, p. 412-421.
27 Rissmiller, 2006. Vier namen zijn onverbrekelijk verbonden met het begrip antipsychiatrie: Laing in
Engeland, Szasz in de Verenigde Staten, Bassaglia in Italië en Foucault in Frankrijk. Voor Nederland
zie Schrameijer (2005) en Blok (2004). Zie ook Laing (1960) en Szasz (1961/1974, 1976).
28 Kusters (2004); Kusters (2008).
29 Ruijter, B. de, 2007.
30 Kulve, E. ter, 2008.
31 Saks, E., (2007).
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gebruik.32 Het verslag van de psychater P.C. Kuiper van zijn depressie gepaard
gaande met ernstig psychotische symptomen in ‘Ver Heen’ maakte bij verschijnen veel indruk.33
Vanuit de patiëntenverenigingen is de herstelbeweging HEE (Herstel, Empowerment en Experience) ontstaan die ervaringsdeskundigen opleidt tot maatje en hulpverlener aan mensen die een psychose hebben doorgemaakt.34 De laatste decennia
wordt er meer onderzoek verricht vanuit het ervaringsperspectief. De subjectieve
beleving en waardering van hallucinaties en het horen van stemmen staan centraal;
dit type onderzoek is gericht op normalisering van deze fenomenen.35 Ervaringsdeskundigen worden ingezet om mensen met een (beginnende) psychose te helpen, en
herstel te bevorderen. Bekende literaire verbeeldingen van (religieuze) wanen zijn
b.v. van Siebelink, ‘Knielen op een bed violen’; ‘Waanzee’ van Robert Haasnoot en
van Jan Hanlo ‘Zonder geluk valt niemand van het dak’. Karoly Pap schreef ‘Azarel’,
een mooie roman van een kind dat een korte, maar heftige waanachtige beleving
doormaakt. James Joyce’s Ulysses is vooral vanuit psychodynamisch perspectief geanalyseerd als psychotische literatuur.36 ‘De Wetenden’ van de Roemeense schrijver
Mircea Cãrtãrescu kan ook gelezen worden als een verslag van een psychotische
episode.
Ellenberger biedt een historisch overzicht van casuïstiek op het gebied van wanen.37 Ik noem enkele belangrijke werken. Het beruchte Hexenhammer (Malleus
Maleficarum, 1486) is een van de eerste handboeken die de religieuze waan behandelt, in het bijzonder van vrouwen. Clemens Brentano schreef over Katarina van
Emmerick (1774-1824), zij werd zalig verklaard in 2004; over haar is in de 19e-eeuw
een felle polemiek geweest met de overheid. Ideler schrijft in 1847 ‘Der religiöse
Wahnsinn, erläutert durch Krankengeschichten. Ein Beitrag zur Geschichte der religiösen Wirren der Gegenwart’ (1847). John Thomas Perceval (1803-1876) schreef in
‘A patiënts account of his psychosis‘ (1830-1832) zijn verslag van een psychose; deze
persoonlijke verslagen kregen hernieuwde belangstelling van o.m. George Bateson
(1904-1980) die zich verzette tegen een reductionistische visie op psychose en schizofrenie.38
Rond de eeuwwisseling naar de 20e-eeuw verschijnen er verschillende autobiografische verslagen van waanbelevingen. Onder meer van Strindberg ‘Verweer van
een dwaas’ (1895); Vaslav Nijinsky dagboeken en memoires (1918/19); Daniel Paul
Schreber (1903) ‘Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken’, nebst Nachträgen und
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Timmerman, 1993.
Kuiper, 1988.
Boevink, Plooy, A., Rooijen, S., 2006.
Van der Gaag, Valmaggia, Van Meer & Slooff, 2005.
Bij Lacan: Lysy, in Smet, J., Bouwel, L. van, Vandenborre 2003, p. 51-66; Kroon 2004.
Ellenberger, 1970.
In Schizofreniedossiers(2004) zijn bloemlezingen verschenen van o.m. Hölderlin, Perceval, Schumann, Nijinsky, Schreber en Artaud.
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einem Anhang über die Frage: ‘Unter welchen Voraussetzungen darf eine für geisteskrank erachtete Person gegen ihren erklärten Willen in einer Heilanstalt festgehalten werden?’ Freud analyseert dit boek in Psychoanalytische Bemerkungen über
einen autobiographisch beschriebenen Fall von Paranoia.39 Maar ook Canetti gaat er
uitgebreid op in in zijn ‘Massa en Macht’. Boisen publiceert vanaf 1922 uitgebreid
over zijn psychotische crisis in 1920/21. Schreber en Boisen zijn vergelijkbaar in
hun strijd om hun burgerrechten terug te krijgen en na hun crisis weer erkend te
worden als volledig bij zinnen.
Vanuit religieus-theologisch perspectief is de casus van de exorcist Rodewyk S.J.
(1894-1989) fascinerend en tragisch. Hij was betrokken bij Annelize Michel, een
jonge vrouw die psychotisch werd en vanuit haar zeer katholieke achtergrond in
Zuid Duitsland werd dit gezien als duivelse bezetenheid. Zij stierf van uitputting.40
Met haar casus en die van Catarina Emmerich raken we aan de verhouding tussen
biografieën van heiligenlevens, vaak van vrouwen, en psychopathologie. Vanaf begin
19e-eeuw ontwikkelt zich een strijd tussen de opkomende psychiatrie en de kerken,
katholiek en protestants, over wie zeggenschap heeft over het innerlijk leven. Heiligenlevens worden voorwerp van psychopathologisch onderzoek. Van vrijwel iedere
hervormer, heilige, stichter van een orde of mysticus en theoloog van naam is wel
een psychogram gemaakt of zij of hij is gescreend op het psychopathologisch gehalte. Voorbeelden zijn Teresa van Avila (Moyaert, 1998), Luther (Reiter, 1937, Erikson,
1958), Bunyan (Royce, 1898), Ignatius van Loyola (W. Meissner, 1994), Kierkegaard
(Podmore, 2009), Barth (Schildmann, 2006) en Bonhoeffer (Berk, 1974). Simone
Weil zou een eetstoornis hebben en als gevolg daarvan een waanachtige belevingswereld ontwikkeld hebben (Coles, 1987). Over hen en vele anderen, waaronder vrijwel alle heilig verklaarden, is in de afgelopen twee eeuwen strijd geweest of nog
gaande over de vraag of er sprake is van een stoornis of een authentiek religieus
spiritueel leven.41 Het hebben van stigmata van heiligen en de navolging er van door
anderen is een voorbeeld van een dergelijk onderzoeksterrein.42 Bij de verschijningen van Maria in Lourdes, Fatima en Banneux is de psychische gesteldheid van de
ontvangers van de boodschappen van Maria uitgebreid voorwerp van onderzoek; de
genezingen die in deze bedevaartplaatsen plaatsvonden zijn voorwerp van strijd tussen de medische wetenschap en de kerk. De verwevenheid van psychische stoornis,
biografie en spiritualiteit en geloof is ook het brede kader waarin ik mijn onderzoek
situeer. Ideologische machtsverhoudingen spelen een grote rol in deze geschiedenis-

39 Freud, 1911.
40 Van Dam, 1970, behandelt Rodewyk als een positief voorbeeld van een katholiek priester-exorcist. De
film Requiem (2006) van Hans-Christian Schmid geeft een huiveringwekkend beeld.
41 In 2011 is de kerkelijke rechtbank van het aartsbisdom Utrecht gestart met proces om Dora Visser
(1819-1876) zalig te verklaren. Ook bij haar speelt de diskussie of zij een mystica genoemd kan worden,
en in hoe verre de psychiatrische problematiek overheerst.
42 Casus van identificatie met Padre Pio: Raja & Azzoni (1999). Over de stigmata van Franciscus van
Assisi: Vandermeersch (2006).
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sen – wie heeft definitiemacht en kan zijn waarheid laten gelden? Mijn onderzoek
raakt aan deze vraag, maar vertrekt vanuit een beperkter kader, n.l. de subjectieve
beleving en verwoording van één persoon, de Amerikaanse predikant Anton Boisen
(29 oktober 1876 – 1 oktober 1965). Zijn biografie en zijn context zullen als casus
onderzocht worden binnen een fundamenteel-theologische vraagstelling.
psychotisch bewustzijn
Het is voor iemand die nooit een psychose heeft doorgemaakt moeilijk voor te stellen wat een psychotische beleving is. Een psychose is het verlies van het contact
met de werkelijkheid. Er wordt niet gefilterd wat waargenomen wordt, alles heeft
betekenis en er wordt intens geprobeerd ordening te scheppen in de chaos aan wat
waargenomen en gevoeld wordt; er is een stroom aan ideeën op gang gekomen, er
worden samenhangen gezien als nooit te voren en nieuw inzicht lijkt door te breken.
Soms gaat dit gepaard met het horen van stemmen in het hoofd. De grote bedreiging is het verlies van een zelf of ik-centrum en een vervloeiend opgaan in iets en
alles. Het onderscheid tussen de beleving van de werkelijkheid en de werkelijkheid
om zich heen, ook van het eigen lichaam, dreigt verloren te gaan. Dit kan enorme
angsten oproepen. Om deze angsten te boven te komen wordt houvast gezocht in
een beperkt schema of in een verhaal, bijvoorbeeld over dreiging van buiten, duivels,
demonen, aliens, een bepaald iemand die alles kapot wil maken. Ook kan houvast
gezocht worden in de innerlijke beleving in de vorm van een ziekte in een deel van
het lichaam. De verhouding tot het lichaam kan het belangrijkste ankerpunt zijn om
in de psychische chaos structuur te vinden. Externalisering van angsten kan dus ook
samengaan met een internalisering ervan, zoals gebeurt in de idee bezeten te zijn
of een ongeneeslijke ziekte te hebben. Met deze externalisering wordt een innerlijke
structuur opgebouwd, die verdergaande desintegratie van de persoon moet voorkomen. Dit verhaal noemen we een waan. Deze is bijzonder functioneel en van groot
belang voor herstel. De inhoud van de waanbeleving kan sterk verschuiven, soms per
moment, soms vast en stellig, vooral wanneer er een acuut trauma of heftige gebeurtenis aan de psychose is vooraf gegaan. De thema’s die van levensbelang zijn voor
de psychoticus zijn ontleend aan de dagelijkse realiteit en verbeelding en gekleurd
door het achterliggende levensgevoel. De culturele context van iemand is dus mede
bepalend voor de waanbeleving.43 Het psychotische bewustzijn kan zich vastzetten
in blijvende overtuigingen en gedachten; deze worden dan de nieuwe structurerende kaders waarbinnen elke waarneming en ervaring wordt geïnterpreteerd. Bij een
langdurig, zo niet blijvend onvermogen tot herziening en aanpassing van de verhouding tussen waarneming en interpretatie kan er sprake zijn van schizofrenie. Dan is

43 Hinterhuber, 2007, heeft de waaninhouden van patienten opgenomen in Oostenrijk van 1904 tot
1994 onderzocht en zag dat tot 1924 de religieuze inhoud overheerste, en daarna politieke thema’s en
techniek op de voorgrond traden. Religieuze inhouden kregen een korte opleving tijdens Vaticanum 2
in de jaren zestig.
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de beleving en denkwereld vaker verstard tot een bepaald patroon van denken.44 In
de schizofrene waan blijft de persoon op zich zelf staan, terwijl in de affectieve waan
de hele omgeving betrokken wordt.45 Mensen met schizofrenie zijn vaker volhardend t.a.v. bepaalde ideeën of vragen, hebben weinig interesse in concrete dagelijkse
zaken, waaronder zorg voor kleding en lichaamsverzorging, zijn soms sterk geïnteresseerd in magie en metafysische vragen over bijv. het ontstaan van de wereld en of
de vraag of God ook geschapen is. Het zijn vaak telkens terugkerende thema’s, en in
de herhaling zit ook de verstarring.
Een waan is per definitie aporetisch. De aporie bestaat uit het stellen van een zekerheid, een constructie waarmee iemand zich afsluit voor andere visies, meningen of
gevoelens. Ze loopt vast in haar eigen redeneringen doordat ze zich afsluit van invloeden van anderen of ze neemt voortdurend invloeden in zich op, maar grenst niet
af. De wanende is opgesloten in zichzelf, verstrikt in cirkelredeneringen, in steeds
verschuivende tableaus waarop het drama zich afspeelt met steeds wisselende figuren. Er ontbreekt contact en mogelijkheid tot correctie. De waan houdt zich in
stand. Het is letterlijk levensgevaarlijk de waan los te laten. Als een mantra wordt zij
herhaald.
Zij biedt echter geen zekerheid. De onzekerheid kiert door de verhalen heen. De
wanende kan niet zo ver heen zijn of er is wel een moment waarop de twijfel toeslaat.
Dan kan de waan paranoïde trekken krijgen en neemt het gevoel van bedreiging de
overhand. De waan als fragiele constructie, mogelijk zelfs staketsel van de persoonlijkheid dreigt in elkaar te storten door bedreigingen van binnenuit of vanuit de
buitenwereld. Bedreigingen die voortkomen uit de botsing tussen de indrukken die
men opdoet en de verwerking van deze informatie tot een samenhangend geheel.
Paranoia is dan de constructie om de angst voor verder zelfverlies in te dammen
door het gevaar buiten zich te plaatsen.
Paranoia en het gevoel achtervolgd te worden komen het meest voor. Maar ook het
gevoel van veroordeeld en verdoemd te zijn, of juist uitverkoren en bijzonder te zijn,
iemand te zijn met een opdracht waar anderen speciaal te zijn. Speciaal te zijn en te
moeten lijden omwille van een hoger doel. De balans tussen innerlijk en buitenwereld is omgeslagen. Er is alleen nog maar binnenwereld. Zowel de beleving als het
begrijpen van wat er gebeurt, wat op iemand afkomt, worden in één stroom opgenomen.46 Wat was bestaat niet meer, er is alleen maar nu. De psychose is omvattend en
schermt af, en beschermt zo ook tegen wat pijnlijk en onverdraaglijk is.
De waan is een grenservaring, verlies van innerlijk en intersubjectief houvast en

44 Radden, 2011; Broome & Bortolotti, 2009.
45 Corveleyn, 2009. Corveleyn analyseert Schreber tegenover ‘Marie’, de laatste als voorbeeld van een
psychogene (reactieve) psychose.
46 Vergelijk ook: Kusters, 2004, 2008. Tijdsbeleving verstart tot eeuwigheid in het moment, de ruimte
wordt tot gevangenis, en ideeën worden in de verbeelding dingen. De psychoticus wordt tot de god
van zijn wereld – wat hij kent is er, verder niet.
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tegelijk opbouw van een systeem van betekenissen waar woorden steeds meer los
komen te staan van de referenten en de dingen waar naar ze verwijzen.47 In die
opbouw zit een interne logica die niet inpasbaar is in normale menselijke vertogen.
De waan is een eigen verhaal. Het begrijpen wordt onmogelijk. Met de logica van de
waan sluit de wanende zich af van de dialoog. Er lijkt sprake te zijn van een doodlopende weg.
Het begrip aporie kan ons verder helpen om de waan in haar religieuze waarde te
onderzoeken. Dit begrip biedt erkenning van de onmogelijkheid tot sluitende constructies van zin en betekenis. Er is ruimte voor het absurd ongerijmde in de werkelijkheid, het wanhopige in de ervaring en het niet rationaliseerbare van het lijden. De
waan krijgt daarmee de erkenning van een menselijk antwoord op het open en soms
ondraaglijke karakter van het bestaan. De waanzin wordt niet gedwongen ingepast
in een humaan vertoog, maar kan gehoord worden als de ontkenning van het fundamenteel intersubjectieve karakter van menselijke taal en menselijke verhoudingen.48
Pogingen tot inpassing in normaliserende vertogen lopen stuk. De verhouding tussen rationaliteit en irrationaliteit wordt met dit begrip opengelegd.
Geconfronteerd met de waan stuit de hoorder op een grens. Er botsen verschillende ideeën over rationaliteit, beleving van tijd en plaats, en de regels van menselijke
communicatie lijken niet meer ter zake.49 Ze zijn opgeschort. De monoloog overheerst versus de dialoog en het gesprek. In de hysterische psychose is tijd eeuwigheid, verstaan als altijd maar voortdurend zonder onderbreking; dood en eindigheid
lijken opgeheven. In de beleving is er geen beperking van plaats en tijd. Hallucinaties van verschijningen en ideeën daarover strijden om aandacht waardoorheen de
ander, de reële gesprekspartner nog maar met moeite wordt waargenomen als een
eigen persoon; vaak wordt deze zelf opgenomen in de wanende beleving. Verwarring
over wat er gebeurt kan van beide kanten aanwezig zijn. Maar deze is dan wel heel
verschillend. De hoorder weet het verhaal van de wanende maar moeizaam of helemaal niet te plaatsen; dit is mede afhankelijk van de mate waarin iemand bekend is
met de geschiedenis en de achtergronden van de wanende. De wanende echter gaat
uit van zekerheden die de ander niet meemaakt. Deze moet overtuigd worden. Er is
een grens en een spanning in de relatie; de relationele betrokkenheid kan gevoelsmatig ontbreken of juist te zeer worden aangegaan. De betrokkenheid overspoelt dan in
het gesprek en is grensoverschrijdend doordat geen rekening wordt gehouden met
de gesprekspartner. Niet zelden sluiten de beide werelden zich voor elkaar en blijft
er weinig basis voor wederzijds begrip. In het uiterste geval wordt de separeer ingezet om de breuk te bekrachtigen. Wat blijft, soms, is de angst bij de wanende voor
verdere desintegratie, angst welke zichtbaar werd bij de gesprekspartner. Dan blijkt
de innerlijke constructie brozer te zijn dan voorgewend. Schaamte om de ander weer

47 Foucault, 1966.
48 Wulff, 2003.
49 Kusters (2004) beschrijft treffend de botsing tussen hulpverleners en wanende.
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onder ogen te komen kan zich later ontwikkelen. Of wanneer de wanende volhardt,
kan bij deze het superieure gevoel ontstaan verheven te zijn boven anderen omdat
hij overtuigd is geraakt dat wat hij gezien en ervaren heeft zeer bijzonder is en voor
anderen niet toegankelijk. Het kan de vorm van een bijzondere openbaring aannemen. Begiftigd als hij is met een bijzondere kennis en soms ook opdracht. De waan
kapselt zich in en de wanende wordt onbereikbaar. Deze gevoelswereld, houdingen
en interesses roepen een bepaalde reactie op welke door Rümke het praecoxgevoel
werd genoemd. Het is het gevoel van vervreemding en onbereikbaarheid van de wanende. Er ontbreekt wederkerigheid en empathie in het contact. Ieder gesprek is een
confrontatie met het vreemde en met de ander die dat vreemde in zich mee draagt
of er door overweldigd is.50
verklaringen voor het ontstaan van psychoses
Het onderzoek naar het ontstaan van psychoses en schizofrenie is sterk in beweging. Naast genetische factoren kunnen de volgende achtergronden mede verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van een psychose en schizofrenie: vroegkinderlijke
traumatisering, migratie, verstedelijking, maatschappelijke uitsluiting en drugsgebruik.51 Ontwikkelingsstoornissen tijdens de zwangerschap zouden ook tot een grotere gevoeligheid voor psychoses en schizofrenie kunnen leiden. Schizofrenie wordt
algemeen beschouwd als een ziekte van de hersenen met grote gevolgen voor de persoon, diens toekomst en diens omgeving. Een kortdurende psychose kan verschillende achtergronden hebben, naast de al genoemde, ook bijvoorbeeld langdurige
stress, life-events, slaapdeprivatie, plotselinge trauma.
Diep in de persoonlijkheid wordt mogelijk iets losgescheurd. Een scheur in de informatieverwerking, in de samenhang tussen innerlijke beleving en opname van prikkels
en de kloof die dat met zich meebrengt moet worden opgevuld. Neurologisch-psychiatrisch is er ontregeling van de dopamine-huishouding met verlies van het perceptuele
vermogen tot beoordeling van de werkelijkheid, of anders gezegd verlies aan betrokkenheid bij en inzicht in het reële.52 De hersens leggen verbanden en samenhangen
om de wereld weer een overzichtelijk en begaanbaar gebied te maken. Gebeurt dit
herstelwerk niet, dan volgt apathie, depressie en onvermogen tot beleving, soms zelfs
leidend tot bewegingsloosheid, katatonie. Om niet totaal in zichzelf gekeerd te raken
fungeren de hallucinaties en de wanen als op zichzelf staande, niet-geïntegreerde belevingen. Neurotransmitters als dopamine vervullen een belangrijke rol in de informatieverwerking. Dopamine wordt aangemaakt om de harde kloof, de scheur in het be-

50 Rümke, 2006. Het praecoxgevoel wordt tegenwoordig niet meer gezien als valide diagnostisch instrument. Echter, als beschrijving van de reactie die schizofrenie oproept is deze beschrijving nog steeds
ongeëvenaard.
51 Morrison, Frame, & Larkin, 2003; Spauwen et al., 2006; Gerven et al., 2002; Van Os, Kenis, & Rutten,
2010.
52 Rosset, C. (1997/2004).
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wustzijn, te overbruggen. Zij verzadigt en omfloerst de pijnlijke plek in de hersenen.53
Zij dragen de persoon weg naar de waan.
De voortekenen van een naderende psychose worden prodromen genoemd. Deze
te onderkennen zijn in het bijzonder van belang om herhaling te voorkomen en
vroegtijdig ingrijpen mogelijk te maken.54 Psychotische belevingen, ook wel episodes genoemd, komen in samenhang met andere ziektebeelden voor: depressie,
persoonlijkheidsstoornissen, somatoforme stoornissen en autisme.
De psychose lijkt een achtergrond te hebben in de evolutie van de mens, nl. in zijn
vermogen zich andere werkelijkheden voor te stellen dan de strikt aanwezige.55 Wanneer er schaarste dreigt moet er omgezien worden naar andere mogelijkheden tot
voedselvoorziening. De risico’s die dit met zich meebrengt om onbekende wegen te
gaan moeten dan met overtuigingskracht en gelegitimeerd door een godheid overwonnen worden. De evolutionaire ontwikkeling van taal hangt hier mee samen.56
Charismatische persoonlijkheden kunnen soms vanuit psychotische ervaringen hun
boodschap ontwikkeld hebben.
psychose en religie
Psychose en schizofrenie gaan over ontworteling. Over weggescheurd worden uit de
begaanbare wegen van een gemeenschappelijke taal en een identiteit als persoon. Ze
gaan over zich onderworpen voelen aan vreemde machten en niet te verantwoorden
projecten. In een psychose kan zich de overtuiging vastgezet hebben dat een diepere,
andere laag in zichzelf ontdekt is en hij of zij eindelijk duidelijkheid gekregen heeft
van een doel in het leven, de betekenis ervan of de gedachte een opdracht te moeten
vervullen. Een voorbeeld is een patiënt die meende een boot te moeten kopen om
daarmee op reis gaan naar een ver land teneinde daar een nieuw leven te beginnen,
waar geen verdriet of tekort meer zal zijn en daar het evangelie te gaan verkondigen.
Tegelijkertijd wilde hij voor de zekerheid ook een motor kopen, mocht er geen wind
zijn of geen toestemming gegeven worden de haven te verlaten. Bezwaren van de
omgeving deed hij af als jaloezie of onkunde.
De identificatie of althans de associatie met religieuze ervaringen of thema’s
door de psychoticus met religie zijn gauw gelegd: hij heeft de behoefte tot duiding van de krachten die hij zo levensecht waarneemt en ervaart. Zijn zij van
God of van de duivel? Van mensen of de omringende werkelijkheid kunnen zij
moeilijk zijn, want zij spreken door muren heen, zenden signalen uit die door
anderen niet worden opgevangen; mensen zijn dan niet te vertrouwen. Geesten
dreigen en ieder kan een handlanger zijn van die geesten. Soms wordt de paniek
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Gerrans, 2009.
Linszen, 2001.
Crow, 1991a, 1991b.
Crow, 2008; Burns, 2006 .
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te groot, wanneer, in de beleving van de psychoticus, het verstand dreigt te ontsnappen. Een typische manier van doen van iemand met schizofrenie is zichzelf
letterlijk de hand boven het hoofd houden of altijd een pet of hoed moeten dragen. Of de deur van de kamer mag niet open blijven staan. De geest kan zo weer
uit het hoofd wegwaaien.
Het verleden bestaat niet, want er is alleen maar nu. Het lichaam blijkt anders
te functioneren dan normaal. Lichaamsdelen lijken zich af te splitsen en een zelfstandig leven te leiden. Mensen, hoe vertrouwd ook, lijken bedoelingen te hebben
die plotsklaps voor hen duidelijk worden; daar moet op gereageerd worden. In die
tijdloosheid, grenzeloosheid en in die vaak beangstigende beleving van het uit elkaar
vallen als persoon is de behoefte aan houvast groot. Wat biedt dan een geschikter
kader dan religie die alles in zich heeft om een omvattend perspectief en houvast te
bieden?
Verhalen van psychotici zijn vaak religieus gekleurd. Historisch liggen er vele verbindingen tussen waanzin en religie. Blijkbaar biedt religie de symbolische ruimte
om de botsing in werkelijkheidsbeleving en de duiding ervan te kanaliseren en vorm
te geven.
Na Freud is weliswaar de argwaan tegen religie als pathologisch symptoom gebleven tot ver in de 20e-eeuw, maar zijn visie op religie is aanmerkelijk genuanceerd.57
Dat komt onder andere door de verschuiving in aandacht van de vader-kind-relatie
welke voor Freud bepalend was in zijn visie op religie, naar de eerdere vroegkinderlijke ontwikkeling. Melanie Klein en Donald Winnicott uit de jaren vijftig van de vorige eeuw zijn hierin de grote voortrekkers, met in hun voetsporen een reeks objectrelatie analytici en godsdienstpsychologen, in het bijzonder A. Rizzuto. Religie werd
minder verbonden met de oedipale strijd om overleving tegenover een almachtige
god-vader, maar meer met de vroegkinderlijke behoefte aan veiligheid en geborgenheid welke een waarborg is voor de ontwikkeling uit de symbiotische afhankelijkheid. Religie wordt daarin gezien als een transitionele ruimte, waar transitionele
objecten en relaties zich kunnen ontwikkelen en ambivalenties bij elkaar gehouden
worden. De verbeelding en de symbolisering krijgen in riten en mythen hun plek
en worden vervolgens bron van vertrouwen, kracht en basis voor de toekomst. Lacan
lijkt de brug te slaan tussen beide visies, de klassiek-freudiaanse en de objectrelatietheorien, in zijn aandacht voor de derde, de vader, die de scheiding aanbrengt zodat
de groei naar een volwassen persoonlijkheid kan plaatsvinden.
De ontwikkeling van godsdienst en religie in de tweede helft van de 20e-eeuw in
West-Europa biedt zeker voor het christendom bij uitstek de symbolische ruimte om

57 Maar ook bij Freud zelf is er een aanzienlijke ontwikkeling in zijn opvattingen over religie. In Die
Zukunft einer Illusion (1927) komt religie vooral voort uit onwetendheid, dit is in lijn met het verlich
tingsdenken. In Der Mann Moses und die monotheistische Religion (1936) heeft de (joodse) religie
de verlichting mogelijk gemaakt doordat religie verwees naar een onbekende God, hetgeen in de
geschiedenis het proces van zelfonderzoek op gang bracht. Godsdienst biedt een tegoed, aldus Phillips in zijn meditatie over Freud. Phillips, 2010.
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nieuwe vragen te stellen. Een ruimte die niet meer zo omvattend bezet is, niet meer
door een vastliggend vertoog over wie de mens is, wat hij moet doen, of wat hij moet
geloven. Religie is een vrije ruimte geworden om op volstrekt eigen manier woorden
te geven aan wat geen stem krijgt. God kan worden aangeroepen, de schreeuw mag
geuit worden, er kan geflirt worden.58 Precies deze vrije ruimte wordt ook ingenomen door mensen die in de psychiatrie zijn opgenomen. Het absurde in het leven
wordt bezworen, gekalmeerd en beleefbaarder door de eigen verhalen te verbinden
aan fragmenten van de grotere christelijke verhalen over opstanding, schepping, verzoening, Jezus Christus, hemel en het oordeel. Het gaat om fragmenten uit de christelijke iconografie. Het zijn flarden van teksten die men ooit gehoord heeft en die
zijn blijven hangen als reserveverhalen voor moeilijke tijden. God met zijn machten
wordt aangeroepen omdat er geen ander is die kan begrijpen wat er gebeurt in het
hoofd en het leven van de mens in een waan-zinnige fantasiewereld. De dwaasheid
van God wordt herkend en te hulp geroepen (1 Kor. 1, 27). God blijkt mee te leven.
God is er, ook al is het in gescheurde, voor de patiënt onverklaarbare verhoudingen
van zwart en wit licht, of witte en zwarte magie. Het religieuze drama is plastisch en
manipuleerbaar zodat er altijd wel een samenhang kan worden ontdekt die uiting
geeft aan wat er aan vreemdheid en absurditeit in de geest van iemand aanwezig is.
religie en psychose
Vanuit religie is er dus iets te zeggen over psychose. Maar hoe is de relatie omgekeerd? Zegt de psychose ook iets over religie? Is religie in de kern een psychotisch
product? Is religie ook ontwortelend, voortbouwend op dezelfde angstige ervaringen
van verlies van zekerheid, omdat het leven bedreigd wordt? Of is religie het ontwerp
om deze schok te boven te komen en nieuwe wegen te kunnen gaan, als ontwerp
naar de toekomst toe? Met daaromheen narratieven, rituelen en instituties om deze
diepe onzekerheid, mogelijk zelfs breuken, te boven te komen, te kanaliseren en
beleefbaar te maken?
Religie en psychose zijn in elkaars verlengde te beschouwen als puttend uit dezelfde menselijke mogelijkheden om verbeelding tot het uiterste door te trekken, zover
zelfs dat de band met de werkelijkheid, gedacht als beleving van tijd, ruimte en intersubjectieve verhoudingen verbroken wordt. In de religieuze narratieven vindt herstel
plaats.59 Een alternatieve visie op psychose is dat deze ruimte biedt voor een spirituele weg naar inzicht in de betekenis van het leven.60 Mystici, vanaf Mozes, Elia,
profeten als Ezechiël, Paulus, Johannes van Patmos en de woestijnvaders spreken
erover. Met andere woorden, religie kent mogelijk een misschien wel noodzakelijke,
psychotische kern. Zoals door sommigen gesteld wordt dat ieder mens een psychoti-

58 Van der Velde, 2011.
59 Clarke, 2010.
60 Nixon, 2010.
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sche kern heeft en deze bij het mens-zijn hoort,61 zo heeft iedere religie mogelijk een
psychotische kern, en mogelijk vormt het haar oorsprong, in het bijzonder in de wording van religieuze leiders of verlossers. Mogelijk is de weg van de mysticus de weg
van de psychoticus, nl. de zoektocht naar de bodem van het bestaan, en stoten beide
op eenzelfde bodem, een leegte die onpeilbaar is, een voorbij aan alle grenzen.62 Of
het nu om oorsprongsverhalen gaat, om de confrontatie met dood en sterfelijkheid,
om het verlangen naar onsterfelijkheid, dan wel om de terugkeer naar de mensenwereld en daar nieuwe betekenissen en praktijken te ontwikkelen, al die existentiële
thema’s die biografisch na te wijzen zijn, zijn in beide typen vertogen aan te wijzen.
De kernvraag is of het mogelijk is onderscheid aan te brengen tussen een psychose en een religieuze ervaring. Is het meer dan het gebrek aan terugkoppeling
en reflectie zoals dat in alle grote religies gebeurt? Welke zijn de onderscheidende
kenmerken voor authentieke religieuze ervaring en voor een psychotische beleving?
Met deze introducerende notities over de relatie tussen psychose en religie zijn
een aantal fundamentele vragen over beide thema’s te berde gebracht die voorwerp
zijn van dit onderzoek. Het onderzoek is opgezet vanuit een fundamenteel theologische interesse, vanuit de vraag hoe religieuze ervaring en psychotische waan zich
tot elkaar verhouden. Waar begint de een, waar eindigt de ander? Het zwaartepunt
ligt bij de religieuze ervaring en de psychotische waan kan gezien worden als de radicalisering van de ervaring. De psychose is een uiterste vorm van zelfverlies en het
is de vraag of dit nog wel religieus genoemd kan worden, hoewel bepaalde religieuze
en spirituele stromingen zelfverlies wel als noodzakelijk zien om de verlichting of
de vereniging met de godheid te bereiken. Kortom, zowel religieuze ervaring als
psychotische waan lijken onderling verwant, psychologisch, maar ook cultureel. Theoretisch fundamenteel onderzoek naar de verschuivingen en filosofische contexten
van beide velden van religieuze ervaring en waan is nodig om deze verwantschap
op het spoor te komen. Want wat een religieuze ervaring genoemd wordt en wat
een waan is, is historisch cultureel veranderlijk. Die verschuivingen in theoretische
kaders worden in dit onderzoek verhelderd.
Vervolgens, en dat is de inzet van dit onderzoek dient er een weging plaats te
vinden, een normatief oordeel over deze verwantschap. Religieuze uitingen zijn er
overal en in vele gedaantes, maar een normatief kader is onmisbaar om tot een oordeel te komen. De criteria voor een dergelijk kader moeten vanuit de fundamentele
theologie geformuleerd worden. Dit is vanouds de theologische discipline die de verhoudingen tussen cultuur en godsdienst en tussen rationaliteit en geloof heeft doordacht. Een dergelijke exercitie heeft onvermijdelijk zijn weerslag op de theologische
stellingnames zelf. Theologie is zelf onderdeel van de cultuur en het wetenschappelijk debat. Door de confrontatie met culturele thema’s verandert haar begrippenapparaat, verschuiven theologische kernbegrippen, zoals openbaring of verlossing en

61 Eigen, 1986.
62 Van Buuren, 2003; Mundhenk, 2007.
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doordat zij zelf op metaniveau voorwerp van reflectie wordt, veranderen de analytische kaders en daarmee ook de wijze fenomenen waarop onderzocht worden en
gewaardeerd.
opzet van het onderzoek
In hoofdstuk 1 wordt de fundamenteel-theologische context geschetst waarbinnen
dit onderzoek plaatsvindt. Het zogenaamde transcendentale subject blijkt een centrale positie te hebben gekregen in de fundamentele theologie; religieuze ervaring is
in de twintigste-eeuw het centrale begrip geworden waaromheen vele theologische
ontwerpen zijn gemaakt. Drie probleemvelden worden benoemd die hieruit voortvloeien: (1) het verdwijnen van ontologische zekerheid met de deconstructie van de
traditionele metafysica, (2) de verhouding tot andere wetenschappelijke disciplines
in het bijzonder de psychiatrie waar de filosofie vóór die tijd het alleenrecht had, en
(3) de verplaatsing van de locus theologicus naar het innerlijk als de centrale wending
in de cultuur in het spreken over God. Vervolgens wordt in het tweede hoofdstuk
een leeswijzer ontwikkeld om biografie in een psychiatrische context en theologische theorievorming met elkaar in gesprek te brengen. De uitgewerkte vraagstelling
wordt aan het eind van hoofdstuk 2 geformuleerd. Het begrip aporie wordt hiervoor
als sleutelbegrip genomen. Samen bieden de hoofdstukken een en twee de theore
tische inkadering voor de vraagstelling aan Boisen. In het middengedeelte, de hoofdstukken drie en vier, wordt de biografie van Boisen gepresenteerd, zijn crises en
de religieuze waan die hem aan de rand van de afgrond brachten geanalyseerd. De
systematische reflectie vindt plaats in de hoofdstukken vijf en zes. Daarin worden de
religieuze en theologische wortels (fides quae) en identificaties (fides qua) van Anton
Boisen blootgelegd (hoofdstuk 5). Afgesloten wordt met een concluderend hoofdstuk
waarin antwoord gegeven wordt op de onderzoeksvraag.
een afsluitende opmerking
Godsdienst en spiritualiteit zijn allerminst vrijblijvend, zo blijkt uit de heftige actuele debatten over de plaats van religie in de samenleving. Godsdienst laat zich niet opsluiten in kerken, afgeschermd voor steeds kleinere minderheden, door angstig gezag disciplinerend met in zich zelf tegensprekende verordeningen, en tot versteende
rituelen gemaakt, zoals tot mijn verdriet anno 2012 in de R.K. Kerk in Nederland gebeurt. Zoals Hij krampachtig de gelovigen wordt voorgehouden door kerkelijke gezagsdragers, werd en wordt God tot een onbegrepen misschien wel tirannieke macht
gemaakt. God wordt daar tegenover juist gezocht in de kliniek, de vervuilde kamers
en anonieme flatgebouwen. Mensen die patiënt geworden zijn openen zich voor het
abnormale, en worden tot buitengeslotene, zijn excentriek, en worden soms ook als
onfatsoenlijk, indecent gezien.63 Dit onderzoek wil het goede recht onderzoeken of
er gesproken kan worden van God temidden van tekort, vuil, eenzijdigheid, breuken

63 Althaus-Reid, 2000.
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en bijna niet te helen gemis. Deze insteek omvat ook de kritische beoordeling over
wat van God afkomstig wordt genoemd. Het vreemde geloof dat in zichzelf een eigen
logica heeft, die soms niet te ontwarren is in haar eindeloze stroom woorden, dan
weer zwijgzaam, katatoon, en versteend in het lichaam zelf opgesloten – dat alles
roept fundamentele vragen op. Hoe God te denken? Is Hij echt niet in de storm (1
Kon. 19) en alleen als er een zacht briesje waait? Om die vraag in de praktijk van de
geestelijke verzorging te kunnen bespreken is een theoretisch kader nodig, die conceptueel verheldert hoe ervaringen en uitspraken te waarderen zijn.
Dit onderzoek hoopt daaraan bij te dragen.
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hoofdstuk 1

het fundamenteel theologische domein
Stark wie der Tod ist Liebe
Franz Rosenzweig, Stern der Erlösung, p. 174
Zoals de filosofie eerste vragen stelt bij wat is64, zo wil de fundamentele theologie,
aldus Van den Hoogen, vanuit het geraakt zijn door het geheim van God, vanuit de
binnenkant van het bestaan – ook te verstaan als spiritualiteit – theologisch-rationeel
begrip en verantwoording bieden van wat gebeurt in en door dat geheim van God.65
Anders gezegd de vraag naar God wordt gesteld vanuit de ontmoeting en geraakt
zijn in het bestaan zoals deze zich historisch en cultureel ontwikkelt. Dit geraakt
zijn gebeurt niet toevallig, buiten een historische context of zonder een specifiek
zelfverstaan. Alles wat mensen ervaren en denken en de betekenis die zij daaraan
geven is cultureel verankerd. De fundamentele theologie in de 20e-eeuw is zich daar
bewust van.
De fundamentele theologie is het wetenschappelijk domein waarbinnen dit
onderzoek ondernomen wordt. Anton Boisen is materieel object van onderzoek binnen een fundamenteel theologische vraagstelling. Begonnen wordt met een schets
van de ontwikkelingen in de fundamentele theologie. De historische ontwikkeling
van deze discipline wordt geschetst aan de hand van Francis Schüssler Fiorenza.66
Theologie, zo zal blijken, wordt van theorie over uitleg van teksten en tradities zelf
onderdeel van een cultuur. Zij staat er niet buiten of boven, maar wordt er zelf door
geraakt. Haar eigen begrippenkader en haar inzet worden ‘innerlijk’ gevuld met de
dominante waarden en vertogen of in ieder geval er door veranderd. Dat is een onvermijdelijk, zelfs noodzakelijk proces van vernieuwing met voor de theologie als
risico haar eigenheid als wetenschappelijke discipline te verliezen en een vorm van
culturele antropologie te worden. Maar theologie wil meer zijn dan een verdubbeling
van wat elders al gezegd is. Theologie wil ook een kritisch perspectief bieden op fundamentele waarden in een cultuur, waar een mensbeeld dominant wordt dat autonomie en zelfredzaamheid hoog in het vaandel heeft, waar gezondheid een product is
dat gekocht moet worden, zorg verzekerbaar is tot aan bepaalde grenzen, of authen-

64 Vergeer, 1990.
65 Van den Hoogen, 1998, pp. 26-43.
66 Schüssler Fiorenza, 1984.

het fundamenteel theologische domein • 33

ticiteit en ontplooiing tot hoogste goed gemaakt worden zonder enige reflectie op
menselijk onvermogen, tragiek en lijden.67
Het bewustzijn van de historische verschuivingen in het theologisch begrippenkader is de belangrijkste inzet van dit hoofdstuk. Op basis van deze inzichten kan
een adequate theologische lezing van psychotische teksten worden ontwikkeld. Maar
eerst de historische verschuivingen.
F. Schüssler Fiorenza maakte in 1986 de voorlopige balans op van het vak fundamentele/ foundational theology.68 Ik volg in dit hoofdstuk zijn analyse.
De fundamentele theologie van de 20e-eeuw heeft twee kenmerken. De eerste is
dat zij historisch wil zijn. Huidige ervaringen en traditie spreken over dezelfde waarheden en betekenissen, en kunnen daarom met elkaar in verband worden gebracht.
Dit is onder meer de vrucht van het historisch bijbelonderzoek van de 19e-eeuw. Er
wordt voorondersteld dat er één waarheid is die gevonden kan worden. Er is een correlatie tussen huidige bestaanservaringen en traditie. De transcendentale methode is
het tweede kenmerk.69 Zij werkt met een coherent waarheidsbegrip; waarheid is eenduidig en kan aan het licht worden gebracht in zogenaamde disclosure-ervaringen.
Waarheid kent zo twee verschillende sets aan criteria, externe en interne. De externe
zijn historisch aantoonbare gegevenheden; de interne betreffen de geloofwaardigheid, credibility, van de overtuigingen.
Deze historische, transcendentale methode wordt later sterk gekritiseerd vanuit
perceptietheorieën en kennistheorieën. Iedere waarneming is immers cultureel bepaald en kan slechts begrepen worden als deel van een gemeenschappelijk corpus
aan kennis.70 De duiding en daarmee de waarheidsstatus vinden bovendien altijd
plaats binnen een theoretische context. “An individual statement must be judged in and
interpreted in its total context’, aldus Schüssler Fiorenza (1984, p. 286).
Hoe deze waarheid te vinden zonder zich schuldig te maken aan eenzijdige
funderingen van het geloof? Uitgaan van óf een traditie, óf een geheel van principes, óf van achtergrondtheorieën die bepalend zouden zijn, bijvoorbeeld over
de aard van de menselijke persoon of praktijk, is niet houdbaar. Wanneer het
perspectief bij uitsluiting versmald wordt tot de vraag of het geloof bijdraagt
aan het persoonlijk welzijn, dan wel dat bepaalde geloofsuitingen een psychiatrisch ziektebeeld versterken, bijvoorbeeld een depressie71, dan is dat in een
fundamenteel-theologisch kader niet houdbaar. Steeds komt er een normatief
mensbeeld mee in dergelijke onderzoeken en daar zal de fundamentele theologie op wijzen.

67 Zie kritisch over het begrip authenticiteit Taylor, 1991.
68 Schüssler Fiorenza, 1984, pp. 247-311.
69 De transcendentale methode is ontwikkeld door Kant in zijn ‘Kritiek van de zuivere rede’, met als doel
de oude metafysica te verbinden met het moderne wereldbeeld na Newton. Zie De Boer, 2010.
70 Schüssler Fiorenza steunt hier op Quine.
71 Bv de onderzoeken naar geloof en depressie vanuit psychiatrisch perspectief onder orthodox-religieuze gemeenschappen, Braam, 2012.
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Hoe dan wel, vraagt Schüssler Fiorenza zich af. De correlatiemethode wordt op een
aangepaste wijze door Schüssler Fiorenza ingezet om eenzijdige onderzoeksstrategieën te voorkomen. Betekenis wordt door mensen gegeven aan datgene wat zij ervaren
hebben of zeggen dat zij ervaren hebben. Dit is, volgens Schüssler Fiorenza, geen
pure ervaring, maar een ervaring bemiddeld door de paradigmata van een culturele,
religieuze geschiedenis. De correlatiemethode heeft deze verbinding tot de kern van
haar methode gemaakt. Schüssler Fiorenza wil deze correlatiemethode verbreden.
Traditioneel zou deze methode een te sterk onderscheid maken tussen de ervaring
enerzijds en de context of traditie anderzijds. Beide zijn echter veel meer met elkaar
verweven dan verondersteld wordt. Er kan niet meer, zoals Rahner en Tillich deden
een beroep gedaan worden op een transcendentale ervaring als primaire ervaring, die
boven de ontmoeting met de religieuze traditie gesteld zou moeten worden. Veeleer
zou een samenhangende onderzoeksstrategie ontwikkeld moeten worden. Hij noemt
deze wide reflective equilibrium. Dit begrip komt oorspronkelijk uit de moraalfilosofie
van o.a. Rawls. Wide reflective equilibrium (WRE) verbindt drie elementen: initial judgments of praktijken, principles en als derde background theories. WRE is gebaseerd op
herinnering, praktisch oordeel en op culturele tradities. Schüssler Fiorenza pleit met
anderen voor een recontextualisering van de religieuze vraag in reactie op de vroegmoderne abstracte en moderne idealistische religietheorieën met hun wending naar het
subject. Foundational theology reconstrueert de ervaring en de erin opgesloten tradities,
maar doet dit in combinatie met andere theoretische invalshoeken.
Hij werkt het begrip Wide Reflective Equilibrium methodisch uit langs drie lijnen: hermeneutische reconstructie van de christelijke traditie, retroductive warrants,
en relevante backgroundtheories. De hermeneutische reconstructie gaat niet vanzelfsprekend uit van correlatieve vooronderstellingen, maar plaatst religieuze praktijken
naast de interpretatiegeschiedenis van het christelijk geloof, te beginnen met het
verhaal van Jezus. Hermeneutiek, zoals verstaan door Gadamer, als het vinden van
een gedeeld verstaanshorizon, wordt dus niet verondersteld door Schüssler Fiorenza.72 Huidige praktijken en ervaringen kunnen botsen en vreemd zijn aan eerdere
ervaringen en interpretaties. Het is juist winst deze spanningen te onderkennen,
aldus Schüssler Fiorenza.

72 Om misverstanden te voorkomen, Gadamer hanteert geen gesloten waarheidsbegrip, maar veronderstelt wel een zinsamenhang. Waarheid en waarheidsvinding is bij Gadamer voorwerp van gesprek,
waarheid wordt gevonden als een gedeeld waarheidsbesef. Gadamer heeft afscheid genomen van
een absoluut waarheidsbegrip, waarheid wordt gevonden. Er wordt uitgegaan van wat een irenisch
waarheidsbegrip genoemd kan worden. Traditie is ook de geschiedenis van degenen die de interpretatiestrijd gewonnen hebben. Vasteling, 2003.
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Het tweede begrip is ‘Retroductive warrants’. Warrants – waarden of goederen –
zijn van belang voor de kennisverwerving van het onderzoeksobject. Het zijn bevindingen die worden opgedaan in een praxis, door wetenschappelijk onderzoek en
niet slechts in religieuze tradities.73 Backgroundtheories, als derde begrip zijn aanvullende hypotheses die een eigen licht werpen op een probleem dat zonder deze
hypotheses niet verklaard zou kunnen worden. Zij werpen een zijdelings licht op
het probleemveld. In het onderhavige onderzoek zouden dat bijvoorbeeld in sterke
mate de psychiatrie en de psychiatrische diagnostiek kunnen zijn. Geen van de drie
perspectieven heeft de absolute waarheidsclaim, maar samen vormen zij een niet
reducerende methode voor fundamenteel-theologisch onderzoek, aldus Schüssler
Fiorenza. Zijn ontwerp van fundamentele theologie is relevant voor ons onderzoek,
omdat het begrippen geeft, die de verhoudingen verhelderen tussen traditie, huidige
ervaringen en onderzoekspraktijken, én de noodzaak bepleit van de inbreng van verschillende wetenschappen.

1.1. historische achtergronden – verlies van fides quae ten
gunste van fides qua
De fundamentele theologie heeft zich ontwikkeld uit de scholastiek.74 Daar stonden
twee vragen centraal: ‘an deus sit’ en ‘quid deus sit’. De vraag of God is en of er een
God is was de fundamentele vraag die voorafging aan de positieve theologische demonstratie van de christelijke leer over God, openbaring en de kerk. Uit de scholastiek ontwikkelde zich de apologetiek die de bewijsvoering diende te leveren voor de
legitimiteit van het christendom als historische openbaring ten tijde van de contrareformatie. Het front was het deïsme en rationalisme.
Een objectiverend waarheidsbegrip werd, aldus Fiorenza, in die tijd dominant
doordat de gronden van het geloof gelegd werden in de objectieve, onweerlegbare
feiten van de christelijke openbaring: dat Jezus Christus geleefd heeft, gestorven is
aan het kruis en als onweerlegbaar bewijs voor de opstanding het lege graf en de
getuigenissen van de leerlingen van de verschijningen van Jezus na zijn dood. Het
hier gehanteerde waarheidsbegrip was dat van de correspondentie tussen overgeleverde tekst en feit. De historische kritiek van de 19e-eeuw maakte de onderliggende breuk zichtbaar tussen de te geloven waarheden en de gelovige. Schleiermacher legde de basis voor de hermeneutiek om de verbinding tussen tekst, lezer
en historische basis te verhelderen. Niet meer de objectief gegeven tekst of de
onbetwistbare historische feiten waren beslissend, maar het geloof zelf als een

73 De zg. Grounded theory heeft warrants, of van waarde zijnde morele goederen tot kern van haar
kwalitatieve onderzoeksmethode gemaakt. Voor een discussie over de toepassing in de systematische
theologie Hankela, 2011.
74 Schüssler Fiorenza (1984) p. 251 e.v.
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eigen faculteit of vermogen van de mens; van daaruit dienden geloofswaarheden
te worden beschouwd.
De apologetiek van de 17de en 18e-eeuw werd afgelost door het idealisme van
Kant, Schelling, Fichte en Schleiermacher. De genese lag in de godsdienstoorlogen
van de 17e-eeuw die een boven de partijen uitstijgende theologie en godsopvatting
nodig maakte. De universele rede met onbetwistbare maximen als ken-, geloofs- en
leefregels voor ieder weldenkend mens werd noodzakelijk geacht om nieuwe oorlogen te vermijden. De fundamentele theologie werd een theologie op zoek naar de
redelijke gronden van het geloof. Om het onderscheid met de oude apologetiek aan
te geven kiest Schüssler Fiorenza voor het begrip foundational theology. Deze is op
zoek naar de gronden, de rechtvaardigingen voor het geloof als een redelijke onderneming. De fundering en rechtvaardiging verschoven in de 19e-eeuw van objectief
aantoonbare gronden voor geloof of metafysische bewijsvoering naar de betekenis
van geloof voor mensen. Geloof werd niet langer als voorgegeven en evident aantoonbaar gezien, maar als te ervaren en te ontdekken, en wel in de persoon zelf. De
theologie gaat hierin mee, doordenkt deze ontwikkelingen en is op haar beurt ook
weer sturend daarin. Theologie wordt hermeneuse; ze weet van het construerende
karakter van haar inzet en van het geconstrueerde karakter van haar onderzoeksterrein. In de 20e-eeuw wordt deze foundational theology in Europa subjective transcendentalism (Dalferth, 2005, p. 307). Zij reconstrueert in een hermeneutisch proces
de funderingen die mensen in hun cultuur en geschiedenis geven aan hun ervaringen, in het bijzonder die welke scharniermomenten zijn en contrasten vormen met
voorafgaande fases. Reconstructive hermeneutics, zo noemt Schüssler Fiorenza zijn
eigen ontwerp van een foundational theology (Schüssler Fiorenza, 1984, p. 285 e.v.).
Tot zover zijn fundamenteel theologisch overzicht.

1.2. twintigste eeuw – de eerste wereldoorlog als keerpunt
De liberale theologie van de 19e-eeuw is gebouwd op Hegel, Kant, Schleiermacher,
Harnack, Troeltsch, Ritschl als de grote protestantse theologen.75 Deze beleefde haar
echec met de Eerste Wereldoorlog. Zij stond machteloos tegenover – opnieuw – de oorlog in Europa. Theologen en filosofen ervaarden aan den lijve de mislukking van hun
breed gedeelde optimisme van begrip en Verständigung tussen de volkeren en culturen.
Barth ziet de Socialistische Internationale mislukken die de oorlog mogelijk had kunnen
voorkomen (met Kutter, Ragaz). Hij schrijft in 1920/21 zijn Tweede Römerbrief als reactie op deze mislukking en op de gruwelen van de oorlog.76 Tillich maakte de slachting in
de loopgraven mee als aalmoezenier in het Duitse leger.77 Rosenzweig schreef op de Bal-

75 Barth, 1947; Boer, 1991.
76 Busch, 1993.
77 Pauck, William & Marion, 1967.
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kan zijn eerste ontwerpen van de Stern der Erlösung welke te lezen is als afrekening met
het hegeliaanse geschiedenisoptimisme.78 Erikson begint zijn zoektocht naar persoonlijke identiteit als stiefzoon van een joodse vader.79 Zij kiezen allen voor een existentiële
inzet in hun theologiseren of, zoals bij Erikson, in diens psychologiseren.
Allen keren zich af van abstracte idealistische theologieen waarin de geschiedenis
en de menselijke persoon afwezig zijn. Alleen Karl Barth kiest een geheel andere uitweg. Niet de menselijke ervaring is het beginpunt – zoals hij nog vóór zijn eerste Romerbrief in 1918 had geschreven –, maar de openbaring van God in Jezus Christus.80
Hij breekt, mede onder invloed van het denken van Kierkegaard en Overbeck, met de
vanzelfsprekende verbinding tussen cultuur en protestantisme. Wat Barth gemeen
heeft met vele andere theologische ontwerpen uit de periode in het interbellum is de
nadruk op het transcendentale karakter van de menselijke kennis waardoor openbaring niet meer samenvalt met onmiddellijke religieuze ervaring. Er wordt een openheid gezocht voor het goddelijke voorbij het menselijke directe bewustzijn.81
In de kunst, literatuur en de filosofie vindt er begin 20e-eeuw en vooral ook in de
nasleep van de Eerste Wereldoorlog een explosie plaats van creativiteit. Niet meer
voorgegeven ontwerpen zijn bepalend, maar de constructie vanuit de mens zelf. Wat
geldig, authentiek, redelijk of waardevol is beslist de persoon zelf. Nietzsche klinkt
in vele ontwerpen door als de Urheber van de wens tot autonomie en authenticiteit.
Het ik wordt middelpunt en vanuit het ik worden wereldbeelden geconstrueerd. Van
zeer persoonlijke, materiële onderzoeken naar het lichaam als fundament van zekerheid of ‘aanwezigheid’ tot onpersoonlijke schema’s waar iedere subjectieve verwijzing uit is verbannen en ontdaan van emoties, relaties en materialiteit.82 De dood is
prominent aanwezig, zoals bij Heidegger in Sein und Zeit (1927).83 De filosofische
of fundamentele theologie heeft deze wending naar het subject, het ik waar alles om
draait, gevolgd: “The I is the rock on which everything is to be built” in de idealistische filosofische theologie (Dalferth, 2005, p. 315). Specifiek is, met Freud, de groeiende interesse in het innerlijk en wat verborgen ligt in het innerlijk. Deze interesse
radicaliseert tot een afkeer van de wereld als zingevende instantie naar de mens zelf;
de mens wordt zijn eigen ontwerp, vanuit de meest innerlijke bewegingen van het
gemoed. De breuk tussen het ik in zijn bewustzijn en de wereld lijkt volledig. Maar
de fenomenologie van Husserl denkt op deze wending naar het subject verder, door
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Glatzer, 1961.
Erikson, 1975, p. 27-28. Asquith (1982), p. 19.
Van der Kooi, 1985.
Rashkover, 2005.
Gay, 1970; Eco, 2006, p. 401-412
Direct na de eerste Wereldoorlog komt Heidegger in contact met Husserl, maar anders dan Husserl
kiest Heidegger niet voor een transcendentaal subject als basis van de filosofie. Bij Heidegger is het de
logos, een “Es” dat ereignet”; de basis voor Sein und Zeit is dan gelegd, aldus Happel. Happel, (1997)
p. 25.
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de mens als een intentioneel wezen te begrijpen.84 De fenomenologie van Husserl
legt de basis voor de fenomenologische psychiatrie welke wordt ontwikkeld door
Karl Jaspers, Ludwig Binswanger en Kurt Schneider. Waanzin wordt als een uiterste
vorm van solipsisme gezien; wanneer de mens zich terugtrekt uit de wereld en zich
losmaakt van de voorstellingswereld in een cultuur rest de waanzin.85
Hoe wordt deze wending naar het transcendentale subject in de theologie opgenomen? In de katholieke theologie is deze wending verbonden met de naam van Karl
Rahner. Drie lijnen komen bij hem samen: het neokantiaanse idealisme, de existentiële filosofie van de vroege Heidegger met zijn existentialia en theologisch de aporieën
van de neoscholastiek. Theologie diende opnieuw haar taak te doordenken, ingeklemd
als zij was in de neoscholastiek na Vaticanum I. In dialoog met de existentiële filosofie
wilde Rahner het contact met de moderne cultuur herstellen.86 Binnen de culturele
context wilde hij betekenis opdelven en de christelijke traditie weer relevant laten zijn
voor de cultuur. Rahner was er m.n. op uit om de mystieke en spirituele tradities weer
te laten oplichten door ervaring als vorm van immanente mystiek te duiden.87
Het is echter vooral Joachim Baptist Metz die in de fundamentele theologie nieuwe
aanzetten heeft gegeven tot biografisch theologisch onderzoek. Levensgeschiedenis,
religieuze ervaring en theologisch-dogmatische doordenking zijn in de katholieke
theologie van de 20e-eeuw door hem opnieuw bij elkaar gebracht. Werd de scholastieke theologie opengebroken door Rahner, Metz legt verbindingen tussen de politieke en de spirituele levensgeschiedenissen in het bijzonder vanuit de aandacht
voor de lijdenden.88 In zijn mystieke theologie is het subject niet subjectivistischimpressionistisch in zichzelf gekeerd, maar worden mystieke ervaring en politieke
inzet, reflexief verbonden en opgenomen in de context van het christelijk geloof.
Het wetenschappelijke karakter van de theologie laat zich, aldus Metz, niet inperken
tot overeenstemming met metalogische spraakregels van een analytische wijze van
argumenteren. De theologie heeft haar wortels in een wetenschappelijk ‘onreine’
wereld van biografie, fantasie, geaccumuleerde ervaring, bekeringen, visioenen, en
gebeden welke onlosmakelijk in een systeem werden ingeweven. Die afkomst en die
bronnen hoeven allerminst verloochend te worden. Uit zijn eigen levensgeschiedenis vertelt Metz over zijn ervaringen als zestienjarige soldaat in de Tweede Wereldoorlog. Daar ontkomt hij aan de dood terwijl al zijn andere mede-soldaten omkwamen. Dit en de latere kennis van de moord op zes miljoen Joden, met als uiterste
werkelijkheid Auschwitz hebben hem gevoelig gemaakt voor de lijdensgeschiedenis
van de mensheid, de eigen en de vreemde, en daarmee verbonden voor de vraag naar
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Reijnaert, 2011.
Wulff, 2009.
Zie voor een introductie: Haight, 2001.
Van den Hoogen, 2011. p. 15-35.
Metz, J.B., 1962; Metz, J.B., 1977, p. 87-118. Kleden, 2000; Roque 2007.
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de theodicee.89 Waar is God wanneer mensen onmenselijk lijden? Die ervaringen
hebben hem de betekenis van de traditie van de negatieve theologie leren waarderen,
juist omdat zij terugverwijst naar de verantwoordelijkheid die mensen voor elkaar
hebben. Niet in God wordt het lijden van betekenis voorzien, maar als schreeuw naar
God wordt zij tot mystieke kracht van verzet tegen knechting en onderdrukking.
Een theologisch ontwerp, zoals van Metz, neemt polemisch stelling in een theologisch debat over de status van ervaring en theologische reflectie. Het is een
strijdbare theologie waar niet de formele regels bepalend zijn, maar de geleefde existentiële ervaring van lijden en dood. Niettemin verantwoordt ook een dergelijke
inhoudelijk rijk gevulde theologie haar wetenschappelijke karakter met een specifiek
ingevuld rationaliteitsbegrip. De praktische rede, de Vernunft, wordt verstaan in nakantiaanse zin. Het subject leert zichzelf via en door het object kennen (geschiedenis), in de praxis ontstaat theorie. Ontstaansgeschiedenis en geldigheid kunnen niet
strikt van elkaar gescheiden worden. De vraag die opkomt, is dan op welke gronden
basisbegrippen en metaforen gekozen worden om die dialectische verhouding tussen subject en geschiedenis, praxis en theorie, te bemiddelen. Het is de vraag naar
de basismetaforen voor de subjectieve ervaring van personen en tradities gekleurd
en opgenomen in een historische context. Metz kiest voor de basismetafoor van de
lijdensgeschiedenis. Deze omvat zowel het kwaad dat mensen elkaar aandoen,- z.g.
mala moralia- alsook het kwaad dat mensen overkomt door de natuur– mala physica;
dat is onvoorzien geweld.90
Dat oorlog en geweld vaak de directe of indirecte aanleiding zijn geweest voor theologische herbezinning zij met dit korte overzicht opgemerkt. Oorlogen en strijd
maakten theologische reflectie noodzakelijk, zoals na de godsdienstoorlogen van de
17e-eeuw, de Eerste Wereldoorlog, en de Tweede Wereldoorlog met de Shoah die
een fundamentele herbezinning op de verhouding tot het Jodendom op gang heeft
gebracht. De relaties tussen autonomie en rationaliteit met geweld en absoluutheidsverlangens bleken wezenlijk religieuze en theologische vragen op te roepen. We zullen in de analyse van Boisen’s crises hier ook op stuiten.

1.3. uitwaaiering van methoden en perspectieven in de
fundamentele theologie
Eind twintigste eeuw is de fundamentele theologie uitgewaaierd in een aantal richtingen
die voortbouwen op de idealistische filosofie of daar juist afstand van nemen.91 Vooral
in Duitsland is de fundamentele theologie breed uitgewerkt. Gregor Maria Hoff, fun-

89 Metz, J.B., 2006, p. 93-107.
90 Metz, J.B., 2006, p. 5, nt 4.
91 Hoff, 2003.
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damentaal theoloog in Salzburg, onderscheidt in de Duitse fundamentele theologie vijf
richtingen, elk zich baserend op en in gesprek met onderscheiden filosofische scholen.
De eerste is de idealistische fundamentele theologie uitgewerkt door H.J. Verweijen.92
Fichte en Descartes zijn hier de filosofische gesprekspartners. In het cogito vindt het
subject zijn ultieme zin, die gericht is op een laatste eenheid. De tweede benadering
is de na-idealistische traditie, vooral de religiekritische. Deze is in de lijn van Ludwig
Feuerbach en Karl Barth (Walter Kasper, Wolfhart Pannenberg). Zij vertrekt vanuit de
mislukking van een ultieme fundering van God in de ervaring. Het zou noodlottig zijn
het christendom te funderen op een algemeen begrip van de werkelijkheid. God is de
buitenstaander. De derde benadering is de analytische traditie onder invloed van de Angelsaksische taalfilosofie (John Hick en de Reformed epistemology van William Alston,
Alvin Plantinga en Nicholas Wolterstorff). Uitspraken dienen logisch consistent te zijn
en systematisch coherent. Deze gaat terug op Lessing’s religiekritiek dat een ethische
toespitsing van geloofsuitspraken niet voldoende basis vormt voor religieuze authenticiteit (t.o. Kant). De vierde benadering is de pragmatische traditie (verstaan als praxis) die
de politieke theologie van J.B. Metz verder ontwikkelt (Edmund Ahrens). Gesprekspartners zijn hier Jurgen Habermas en Jurgen Brandom. Iedere uitspraak gaat terug op specifieke contexten en kan zich niet meer ‘vanzelf’ legitimeren. Toevlucht wordt gezocht
in handelingsoptieken (Christopraxis) en communicatiestrategieen (de Triniteit opgevat als communicatie). Als vijfde noemt Hoff de hermeneutische traditie die in gesprek
met het postmodernisme een fundamenteel-theologische lijn ontwikkelt welke verder
gaat dan de funderingsvragen (Erwin Möde, David Tracy). Zij bouwt voort op Gadamer’s
hermeneutiek en is in gesprek met Derrida en Levinas (bijvoorbeeld Hoff Aporetische
Theologie): er bestaat geen in de tijd identieke zin, maar deze schrijft zich verder in
tekens. Vrijheid is radicaal open. Theologisch is uiteindelijk de evidentie beslissend dat
de waanzin van de liefde aan het kruis alle funderingen als niet rationaliseerbaar doorbreekt. Deze hermeneutiek van het verschil heeft anti-hermeneutische trekken doordat
iedere totalisering wordt afgewezen; er is geen laatste fundering of praktijk, maar slechts
verwijzing naar de Ander. In dit laatste is de invloed van Levinas te herkennen. Tot zo ver
het overzicht van Hoff. Van den Hoogen presenteert een research-agenda voor de fundamentele theologie die afscheid heeft genomen van een ‘grond’ of fundering als basis
van vertrek. Binnen de fora van de geloofsgemeenschappen, academie en cultuur (naar
Tracy) zijn diverse strategieën te onderscheiden die recht doen aan autonomie, pluraliteit
in interpretaties en een surplus aan ervaring van het subject. Van den Hoogen brengt de
huidige westerse spiritualiteit onder de noemer van immanent mysticism. Vertrekpunt
is de grote sensitiviteit voor de lokale, subjectieve en daaraan inherente transcendentale
mogelijkheid tot zingeving en zinervaring.93
In deze onderzoeksstrategieën staat het subject, de persoon, centraal. De subjectieve ervaring in diens vermogen tot transcendentie wordt centrum van onderzoek.

92 Verweijen, H. (1991/2000).
93 Van den Hoogen, 2011. P. 165- 176.
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Degene die ervaart, het ik dat zich richt op iets en opmerkt, raakt verstrikt in een
‘buiten’, gaat erin op, en merkt dat het verdwijnt in de ervaring. Dit paradoxale karakter van ervaring wordt hier nader bezien omdat het zicht geeft op een fundamentele
eigenschap van ervaring, nl. het vermogen tot opgaan in een contingente werkelijkheid die als dragend of juist dreigend en angstwekkend leeg wordt ervaren. Het
transcendentale subject verdwijnt op het moment dat het zich naar buiten richt. Het
begrip transcendentale subject verdient daarom enige nadere aandacht.

1.4. displacement – het transcendentaal subject onttroond
De vraag naar God in de moderne geschiedenis, zo zagen we bij Winquist, is verschoven van wie of wat God is – zijn eigenschappen – via de vraag of er een God is naar de
plaats waar (een) God gevonden kan worden.94 De plaats waar God gevonden wordt, is
op haar beurt van een objectief aan te wijzen plek – bijvoorbeeld de sacramenten, de
Bijbel – verschoven naar het innerlijk. Daar zou God gevonden kunnen worden. De
ervaring en de structuur van het innerlijk wordt voorwerp van onderzoek naar religie.
De fenomenologie (Husserl, Heidegger, Merleau Ponty) heeft de idee van het transcendentale subject na Kant verder ontwikkeld als het logisch vervolg op het wegvallen
van een metafysische basis waarin de mens thuis zou zijn. Het subject, de menselijke
persoon, transcendeert zijn innerlijke geslotenheid en opent zich voor de wereld om
zich heen, het object waar het betekenissen aan hecht. Dat is fenomenologisch een
lichamelijk gebeuren, bemiddeld door de zintuigen, de passies en de emoties. In die
openheid voor de wereld en de wisselwerking die daaruit ontstaat, is er de ruimte voor
verbeelding; daar wordt een overvloed aan beelden gevormd. Ervaring is altijd verbonden en opgenomen in een groter geheel van ervaringen; de ene ervaring komt voort uit
en wordt verbonden met de andere. Er ontstaan patronen van ervaring. In het denken
wordt er een tweede relatie gelegd met de primaire ervaringen. Zowel in de primaire
ervaringslaag, als in de secundaire begripsmatige laag is volledige helderheid – clair
et distinct, naar Descartes – onmogelijk. Epistemologisch is er steeds een surplus dat
zich onttrekt aan rationele analyse. Zij is een wound to consciousness and intelligibility.95
Religieuze ervaring onttrekt zich, eveneens naar dit inzicht van opaciteit, aan volledige
analyse. Religieuze ervaring is in de moderne tijd zelfs een anomalie geworden in

94 Winquist, 1980. Het begrip displacement is afkomstig van Langdon Gilkey, (Winquist p. 46). Freud
gebruikte het begrip Verschiebung in de betekenis van substitutie. In Traumdeutung (1900) wordt de
droom door de innerlijke censuur aanvaardbaar gemaakt door de aandacht te richten op een detail
of afgeleid deel van de droom. Op de tweede plaats als afweermechnisme; vanuit het Es opkomende
sexuele of agressieve driften worden gericht op een minder bedreigend object of persoon, waardoor
de woede in een minder gevaarlijke richting wordt verschoven. Deze driften kunnen zich ook naar
binnen richten (auto-agressie), of in groepsverband op een zondebok. Anna Freud gaf haar vader de
eerste systematische studie naar de verschuiving. Freud, A., 1936. Ook nt. 102.
95 Winquist, o.c. p. 55.
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seculiere religietheorieën die religie als een voorbij verschijnsel beschouwen. Religieuze ervaring is echter juist alom aanwezig met een veelheid aan duidingen, aldus
Winquist. Hoe de religieuze ervaring te kennen en te begrijpen? Het object gaat het
subject te boven; en het subject komt in de schaduw, het duister te staan daar waar en
in het moment dat het subject zich opent. Het transcenderende subject wordt geraakt,
geroerd en zoekt naar betekenis. Winquist citeert ter illustratie enkele regels uit een
prachtig gedicht van Theodore Roethke (1908-1963), In a dark time:
The mind enters itself, and God the mind.
And one is One, free in the tearing wind.

Een nieuwe epistemologie is nodig voor de foundational theology om deze nietplaats van het subject, deze dislocatie te begrijpen.96 Zij is een open ruimte, waar
niet slechts eenheid wordt ervaren, maar ook en vooral fragmentatie, waar een veelheid aan stemmen klinkt en vele betekenissen zich opdringen. De in de moderne
tijd gedachte autonomie van het zingevend subject is dus zowel door de ontdekking
van het onderbewuste (Freud, Jung) als door de fenomenologie (Merleau Ponty) onttroond; de mens is niet slechts intentioneel wezen, maar ook receptief en staat met
zijn rationele bewustzijn minder in het centrum van de ervaring dan deze zelf denkt.
Er is niet gerealiseerde betekenis; er is betekenis die wordt aangedaan en die iemand
overkomt. In religieuze termen zijn dit hierophanieën, openbaringen van het heilige
welke in het innerlijk woorden vindt. Er blijft echter een verborgenheid aan betekenis, een duisternis met een eigen structuur welke zich laat begrijpen als een taal
(naar Lacan ). De taal – Winquist spreekt hier van verbum – van de hierophanieën
is ‘the inner capacity to receive revelation as a language, language is a subtle body for both
psyche and pneuma’. (Winquist, 1980, p. 58).
Twee voorbeelden van transcendentaal denken, de een uit het begin van de 20eeeuw toen het transcendentale denken ontwikkeld werd, de andere uit begin 21eeeuw toen deze als aporie losgelaten is, kunnen de ontwikkeling verhelderen die er
is geweest in de conceptualisering van de plaats waar religie wordt gezocht. In 1902
verscheen “The Varieties of religious experience” van William James. Het boek was
bij verschijnen een doorbraak en het leest nog steeds als een moderne bloemlezing
van religieuze ervaringen. James’ empirisch pragmatisme was ingebed in een transcendentaal denken dat religieuze overtuigingen gegrondvest waren in een onzichtbare wereld die als een kosmisch geheel om de mens heen gelegen was. Daar was
hij ook naar op zoek als alternatief voor een Calvinistisch cognitief zeker weten. Zijn
persoonlijke conclusies na de beschrijving van honderden vormen van religieuze ervaringen waren dat de zichtbare wereld deel uitmaakt van een spiritueel universum
en dat de eenheid of de harmonieuze relatie met dit universum ons ware doel is. Tot

96 Vgl. ook De Certeau, 1982/1992.
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James’ verbazing waren alle ervaringen gevuld met diepe emoties.97 Pathologie en
transcendentaal subject gaan hier samen, en de opkomende psychologische wetenschap – James, Starbuck, Leuba – doet er gefascineerd verslag van.
Deze emoties, ‘sentiments’ hebben realiteitswaarde, en die samenhang tussen
subjectieve beleving en objectieve aanname van een werkelijkheid daarachter is
in de 20e-eeuw verloren gegaan. James kon nog zeggen: “its reality [of cosmic objects] and that of our experience are one”. Die ervaring, zo zegt James, is purposive
– en Boisen zal hem dat nazeggen. Het paradoxale was echter dat pathologie en
religieuze ervaring bij James zo nauw aan elkaar verbonden werden, dat religieuze ervaring op het moment dat zij zo in het centrum van de aandacht kwam tegelijk een riskante uitzondering werd. Religieuze ervaring werd in het personalistische, idealistische kader van James een rariteit, iets excentrieks en de verdenking
van religieuze ervaring als vorm van pathologie is in de 20e-eeuw alleen maar
sterker geworden. Er lijkt een proces van verlies op gang te zijn gekomen.98 Het
idealistische karakter van het transcendentale denken werd blootgelegd door de
psychoanalyse. Het zelf ontwerpende ik, dat soeverein zou zijn in zijn ervaring
bleek een constructie waarachter driften en verborgen verlangens schuil gingen
die hun weg vonden in sublieme ervaringen en ideeën over transcendentie. Deze
bijzondere ervaringen bleken op hun beurt ook weer verschuivingen te zijn van
een duister innerlijk.
Begin 21e- eeuw lijkt de breuk tussen objectief weten en subjectieve ervaring volledig. Het transcendentale subject, als ontwerpend en ervarend wezen dat raakt aan
en weet heeft van een omvattende werkelijkheid is gedeconstrueerd tot een neurologisch bedraad en genetisch bepaald hersengebied – “wij zijn ons brein”.99 Materialiteit en verbeelding, subjectieve impressies en empirisch feitenmateriaal hebben
geen organische verbinding met elkaar. Zij lijken zelfs geen aporie voor het denken
te vormen. Stond James aan het begin van de 20e-eeuw aan de wieg van het transcendentale subject, Žižek en Milbank zijn voorbeelden van een denken waarin de
breuk tussen ontwerp en werkelijkheid volledig is.

97 1. That the visible world is part of a more spiritual universe from which it draws its chief significance; 2. That
union or harmonious relation with that higher universe is our true end; 3. That prayer or inner communion
with the spirit thereof – be that spirit “God” or “law” – is a process wherein work is really done, and spiritual
energy flows in and produces effects, psychological or material, within the phenomenal world. Religion includes also the following psychological characteristics; 4. A new zest which adds itself like a gift to life, and takes
the form either of lyrical enchantment or of appeal to earnestness and heroism; 5. An assurance of safety
and a temper of peace, and, in relation to others, a preponderance of loving affections. In illustrating these
characteristics by documents, we have been literally bathed in sentiment. In re-reading my manuscript, I am
almost appalled at the amount of emotionality which I find in it. (James, 1902, p. 330).
98 Vandermeersch P., en Westerink doen in hun overzicht van de godsdienstpsychologie in de 20e-eeuw
verslag van dit proces van de erosie van de basis waarop God en geloof werden ervaren.
99 Swaab, 2010.
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In het debat tussen Žižek en Milbank over de betekenis van de kruisdood van Jezus
is de aporie van ervaring en datgene wat ervaren wordt verlaten. Aan de hand van
het thema van de dood van Christus stellen zij de vraag welke realiteit geopenbaard
is. De vraag blijft over of de dood van Christus kenotisch gezien kan worden als het
zicht dat er is ontstaan op de harde – Žižek noemt het zelfs monstrueuze – realiteit
zonder doel, zonder telos, of dat juist met nadruk op de verrijzenis de verbeelding
en het oneindige, het paradoxale van het leven te midden van de dood mogelijk is
geworden (Milbank).100 Bij beiden is het ontwerpende en ervarende subject dat zijn
werkelijkheid transcendeert verlaten; er is ruimte, bij Žižek een lege ruimte van de
zaak zelf, bij Milbank de volheid van de versmelting van verbeelding en zaak. Milbank lijkt in die zin nog het meest verwant aan het transcendentale denken zoals
James een eeuw geleden hem voorging.101

1.5. de fundamentele theologie
De fundamentele theologie had in haar vroegere vormen de opdracht de eenheid
en de kaders te formuleren waarbinnen theologie en theologische theorievorming
konden worden ontwikkeld. Deze fundamenteel- theologische kaders bleken historisch veranderlijk en pluriform. Nu blijken ook de wijzen van denken pluriform
en historisch bepaald. Er is sprake van een rouwproces bij de theologen door het
verlies van betrokkenheid en de gegroeide afstand tussen ervaring en reflectie op
de ervaring (Winquist, 1980, p. 47).
Dit onderzoek is vergelijkbaar met de verbreding van de fundamentele theologie
via de spiritualiteit, zoals Van den Hoogen deze ontwikkelt. “Theology needs to find its
‘subject’ (the mystery of God) anew and develops the object (its own argument) in terms
of aesthetic experience” (van den Hoogen, 2011, p. 130). In mijn onderzoek betreft het
de psychotische ervaring. Dit type onderzoek heeft een urgentie vanwege de existentiële tragiek die ermee verbonden is. Met Metz bepleit ik een verschuiving van
het abstracte subject als object van onderzoek naar een gepassioneerde vorm van
onderzoek die begaan is met lijdenden, de vergetenen, zoals zij verblijven in psychiatrische klinieken en schuil gaan in de anonimiteit van de samenleving. Maar de
betekenis ligt breder. Naarmate een rationeel subjectbegrip de norm is onder druk
van economische en politieke rationaliteit, worden andere gebieden in de belevingswereld ondergeschikt verklaard, niet begrepen in hun eigen taal en is de kans niet
ondenkbeeldig dat zij in psychiatrische zin de afgesplitste zijden van de menselijke
persoon gaan vormen en dus een eigen leven met alle dramatische gevolgen van

100 Žižek & Milbank, 2009.
101 Vgl ook Dupré, L., 1989. In de unio mystica verandert het transcendentale bewustzijn van een beweging vanuit het subject naar een integratie van Otherness en subjectiviteit, waardoor de persoon ten
diepste veranderd is en misschien wel op is gegaan in deze goddelijke aanwezigheid.
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dien. Specifiek de spiritualiteit en de mystiek hebben beide de verdenking van de
waanzin rondom zich. Zij houden echter een ervaringslijn open die de instrumentele rede veronachtzaamt. De hyper- dan wel atrofiering van de menselijke ervaring in
het instrumentele denken heeft zijn prijs: het onzegbare – het geheim van God – als
alteriteit en tegelijk deel uitmakend van de menselijke ervaring wordt niet meer herkend. Spiritualiteit en religiositeit vormen begin 21e-eeuw een onaangepast tegoed
dat zich schijnbaar tegen elke rationaliteit in verder ontwikkelt en waaruit geput
wordt wanneer de scheuren in een samenleving, op persoonlijk en sociaal niveau,
aan de oppervlakte komen.102
metafysische verlegenheid
Drie probleemvelden dienen zich aan. De eerste is de verlegenheid of aporie met
betrekking tot de ontologische pretenties van de fundamentele theologie. Niet langer
gepretendeerd wordt conceptueel één verhouding tot de werkelijkheid te kunnen
formuleren. Metafysische funderingen die een sluitende ontologie zouden kunnen
leveren worden als ongewenst totalisering en hegemonisering van één perspectief
afgewezen. Waarheid verschuift naar betekenis. Betekenis wordt als een vorm van
communicatie gedacht. Particulariteit krijgt een eigen waarde en zeggingskracht.
In 1962 stelt Metz dat Denkforme (modes of thinking) ons begrip van de werkelijkheid bepalen. Zij sluiten een Seinsverständnis in.103 Deze denkwijzen, of ook wel
paradigma’s, veranderen met de tijd, bijvoorbeeld van kosmocentrisch naar antropocentrisch en daarop volgende structuralistische, constructivistische en andere
denkvormen. Alle zoeken een verhouding tussen de gehanteerde concepten en het
onderzoeksobject. Fundamenteel-theologisch onderzoek staat niet buiten deze paradigmatische verschuivingen; zij heeft bij uitstek oog voor de conceptualisering en
context (Tracy, 1982) waarin theologisch onderzoek plaatsvindt.
nieuwe gesprekspartners
Al deze benaderingen hebben de filosofie als gesprekspartner. Past hierin ook de
psychiatrie als gesprekspartner? Van den Hoogen doorbreekt de impliciete consensus in de fundamentele theologie dat de filosofie de eerst aangewezen gesprekspart-

102 Taylor spreekt van het porous self – een kwetsbaarheid van het zelf – die veranderd is in een buffered
self, een immanent frame, afgesloten voor het vreemde en in zich zelf gekeerd, ondoordringbaar totdat deze opengescheurd wordt door onvermijdelijke levensgebeurtenissen. Dit modern immanente
kader kan ruimte bieden voor nieuwe vormen van transcendentie, maar ook verdere verschansing in
een bufferered self. Taylor, C. (2007)a. Deel V. Voor het begrip tegoed, zie Phillips, A., (2010), p. 49-80,
hfdst. ‘On what is fundamental’. Hij citeert Anna Freud (p. 66) in haar conclusie over het belang van
het afweermechanisme ‘some measure of gratification is secured’. Phillips betrekt dit behoud van
iets wezenlijk waardevols op de overgang van een op extern gezag functionerende samenleving naar
een moderne op subjectieve ervaring gebouwde cultuur. Het boven genoemde begrip displacement
krijgt dan een procesmatige lading, n.l. als het proces waarin iets wat waardevol is behouden blijft.
103 Metz, 1962, p.30, n.6. geciteerd bij Van den Hoogen, 2011, p..116.
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ner zou zijn. Hij kiest een andere weg door de spiritualiteit en spiritualiteitsstudies
als gesprekspartner op te nemen in de fundamentele theologie. Theologie en spiritualiteitsstudies zijn in de 14e-eeuw uit elkaar gegaan met grote gevolgen voor de
theologie.104 Analoog, de psychiatrie heeft zich geëmancipeerd van haar religieuze
en theologische denkvormen in de 18de en 19e-eeuw toen zij zich verzelfstandigde
tot een medische wetenschap (Pinel, Griesinger), al bleef daarnaast de psychosociaal georiënteerde psychiatrie (Esquirol, Heinroth). De biologisch georiënteerde
psychiatrie domineerde de 19e-eeuw tot aan Emil Kraepelin. In de 20e-eeuw waaierde de psychiatrie uit in hermeneutisch-fenomenologische (Freud, Jaspers), existentiële (Binswanger), biologische en neurologische stromingen en richtingen. Met
die verzelfstandiging ten opzichte van religieuze denkvormen ging het proces van
kennisverwerving en reflectie op de theologische implicaties van veel psychiatrisch
onderzoek verloren. Want ondanks de breuk van de officiële psychiatrie met religie
en theologie is het debat over de verhoudingen tussen beide benaderingen bij lange
na niet uitgewoed.105 Aan psychiatrische zijde ontstaat er meer gevoeligheid voor de
cultureel bepaalde constructies van psychiatrische stoornissen.106 Het psychiatrisch
discours heeft een eigen rationaliteit ingevoerd die disciplinerend en stigmatiserend
werkt. Tegelijk heeft zij wezenlijk nieuw inzicht geboden in grondvragen van het
menselijk bestaan – vrijheid, vrije wil, rationaliteit, gedrag en bepaaldheid – die als
amenderingen aangewend kunnen worden op vele al te gemakkelijke of abstracte
uitspraken over wat heilzaam en goed is vanuit religieus en ethisch perspectief. De
fundamentele theologie heeft de opdracht bestaanservaringen in de diepte te peilen,
door deze in hun historische context te duiden, en de verschuivingen in de plaatsen
waar ultieme zin wordt gezocht te exploreren. Daarin heeft zij een hermeneutische
functie door de nieuwe bronnen te verbinden met traditie en Schrift. De psychiatrie,
klinisch en wetenschappelijk, maakt de existentiële afgronden, de verstoringen in
gedrag en beleving, en de maatschappelijke uitsluiting zichtbaar. Wanneer de fundamentele theologie zich openstelt voor de psychiatrie kan zij behoed worden voor het
omarmen van gestoorde geloofsconstructies, en tegelijk bondgenoot worden in een
emancipatoire visie op religieuze en spirituele ervaringen.
verplaatsing locus theologicus en uitsluiting
In de fundamentele theologie is ervaring de locus theologicus geworden, de plaats
waar geloof gevonden en waargenomen wordt. Ervaring is het centrale thema in de
theologie.107 Het subject, de persoon, is drager van betekenissen, in staat tot reflectie
en een redelijke verhouding tot zich zelf. In de fundamentele theologie wordt gezocht naar een recontextualisering van de religieuze ervaring binnen een breder filo-

104
105
106
107

Steggink en Waaijman, 1985, p. 41-47.
Recent Praag, 2008; Sims, 2009/2010; Verhagen, 2010; Camp, 2011.
Thakke, 1999.
Dupré, 2005.
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sofisch én empirisch kader. De theologie kan niet vast blijven houden aan een onverdeeld subjectfilosofie waarin de mens transparant voor zichzelf geacht wordt te zijn.
De psychiatrie kan hierbij behulpzaam zijn andere wegen te vinden. De argwaan
en scepsis ten aanzien van iedere ervaring van het goddelijke zijn in de psychiatrie
dominant, hoewel zeker ook omstreden. Deze botsing in werkelijkheidsverstaan –
theologisch, psychiatrisch – kan vruchtbaar gemaakt worden als verruiming van of
kritische kanttekening bij theologische ontwerpen die sterk focussen op openbaring
in de ervaring.108 Het risico van een sterke nadruk op de subjectieve ervaring is dat
er een nieuwe norm wordt ingevoerd waar gelovigen aan moeten voldoen, n.l. dat
een gelovige zowel religieuze ervaring kent maar ook transparant en helder daarover
kan nadenken. Dat heeft als keerzijde dat bepaalde groepen worden buitengesloten.
Niet ieder mens kent religieuze ervaringen, maar kan wel gelovig zijn. In dit onderzoek worden bijzondere, misschien wel bizarre religieuze ervaringen onderzocht;
zijn deze bij voorbaat buitengesloten? In de 21e-eeuw zijn we bijzonder gevoelig
geworden voor waarheidspretenties op basis van bijzondere ervaringen of inzichten.
Wie niet aan de norm van transparantie en identiteit voldoet wordt buitengesloten.
Tegelijkertijd gaat er een enorme fascinatie naar uit. Mensen met een psychose en
met schizofrenie vallen buiten de kaders omdat zij niet voldoen aan de eisen. Zijn zij
daarmee uitgesloten als gesprekspartners? Onderzoek naar de subjectieve beleving
van schizofrenie laat zien dat er gevoelens van leegte en holheid zijn ontstaan daar
waar voorheen een vorm van zelf-zijn was, een basisgevoel van in de wereld zijn en
een ik te zijn die daar op betrokken is. Precies die verbinding lijkt verbroken, leidend
tot een intens gevoel van leegte, lichamelijk, fysiek, en een verlangen deze terug te
vinden.109 Kan hun verlangen naar vervulling religieus genoemd worden? Een breed
model van religieuze ervaring is nodig om het onderzoeksperspectief niet voortijdig
in te perken.
Er is een andere benadering mogelijk dan de puur subjectieve. Schüssler Fiorenza
noemt als alternatief voor de transcendentale benadering de historische analyse waar
de gemeenschap, zoals van de kerk, en de tradities het funderend kader voor subjectieve ervaringen vormen.110 Subjectieve ervaringen dienen geduid te worden in een
theologisch discours waarin cultureel historische analyses en existentieel – transcendentale subject-filosofie beide worden opgenomen.

108 Eicher, 1977.
109 Parnas (2007) en eigen ervaring in de kliniek – bijvoorbeeld een client kijkt urenlang in de spiegel of
vraagt steeds opnieuw hoe zij eruitziet
110 Schüssler Fiorenza (1996). De reacties op de Verlichting waren tweeledig, aldus Schussler Fiorenza.
Enerzijds de fundering van het geloof via historische onderzoek, anderzijds de transcendentale subjectfilosofie die de ervaring centraal stelde. Schüssler Fiorenza wijst deze foundational theologies af
vanwege de pretentie absolute waarheid te kunnen presenteren. Er is steeds sprake van interpretatie,
zowel van ervaring, de gronden van geloof als de te geloven waarheden. Vandaar zijn pleidooi voor
“the interpretative historical experience of a Community” p.136..
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1.6. conclusie: uitsluiting of ‘anything goes’?111
Dit onderzoek wil bijdragen aan het verder ontwikkelen van een visie op het subject
en ervaring als beginpunt van theologiseren. Neurobiologische modellen winnen
terrein als omvattend en fundamenteel interpretatiekader voor de vraag wat of wie
is de mens. Deze ontwikkeling ligt in de lijn van een naturalisering van de antropologie. Daarin worden de psychologische theorieën over de persoonlijkheid voorbijgestreefd in het bieden van een omvattend verklaringsmodel voor de mens. Dit
zijn meer dan backgroundtheories in het wetenschappelijk discours. Het zijn de
nieuwe zingevingskaders. De aporieën die hieruit volgen voor de visie op de menselijke persoon, haar vrijheid, vermogen tot handelen en betekenisgeving als culturele
processen zijn legio. De fundamentele theologie staat dus voor een dubbele opgave.
Enerzijds haar eigen traditie verder te denken in de lijn van Schüssler Fiorenza en
anderen met een verruiming van het correlatieparadigma vanwege de relevantie van
de bronnen zoals traditie en Schrift; anderzijds oog in oog met de ontwikkelingen in
andere wetenschapsgebieden – hier in het bijzonder de psychiatrische – haar eigen
inzet te toetsen en in gesprek te brengen en zo van het wetenschappelijk discours
dat evenzeer mank gaat aan interne contradicties en stuit op onverklaarbare fenomenen te verbreden. Toegespitst op één specifieke menselijke ervaring – de psychose
en de religieuze waanvorming – worden de “ruptures, failures, breakdowns, fragility,
and incompatibilities of human life as actually lived and experienced”112 in één concrete
casus onderzocht als bijdrage aan de fundamentele theologie, met als inzet bovenal
het intern theologische debat te verbreden en het dominante paradigma van het subjectieve transcendentalisme in de fundamentele theologie te verruimen. Het gaat
om de theologische vraag naar de religieuze ervaring, meer nog dan om het debat
met de psychiatrie. De inhoudelijke vraag hoe “Boisen” te waarderen wordt ingebed in een historisch en cultureel verstaan ervan. Deze historisch-culturele analyse
staat echter, zoals gezegd, niet op zichzelf, maar maakt deel uit van een (kritiek op)
bredere filosofisch en theologische wending naar het subject, de subjectivering van
het geloof, en naar ervaring als theologische categorie. De context van Boisen is niet
slechts aanleiding tot verheldering, – alsof daarmee al dan niet in contrast met die
context Boisen afdoende verklaard zou zijn – maar de contextualisering zelf maakt
deel uit van een ander verstaan van wat wij begrijpen, of kunnen begrijpen van wat
in biografisch materiaal is opgeslagen. Interesse in biografisch onderzoek is zelf al
een deel van de fundamenteel-theologische wending van de 20e-eeuw.113 Religieuze
praktijken voortkomend uit persoonlijke aporieën dienen te worden onderzocht in al
hun concreetheid om nieuwe oriëntatie te vinden. Samenvattend in de woorden van
Dalferth: “Only a Philosophical Theology along the lines of a philosophy of religion that

111 De uitdrukking is afkomstig van Paul Feyerabend, 1993
112 Dalferth, 2005, p. 309.
113 Vgl. Metz, 2006, p. 93.
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understands its task to be the descriptive and contemplative exploration of the grammar
of a particular religious practice in the context of the wider culture of today will be able to
provide the orientation in thought about religious orientation in life that will be helpful to
overcome puzzles and confusions by showing possible ways out of practical confusions.”114
Het kernprobleem lijkt te zijn dat religieuze ervaring en openbaring synoniemen
zijn geworden. Ook ervaring is constructie, evenals de betekenisgeving en de waardering er van. De transcendentale benadering in de fundamentele theologie heeft
haar waarde door de aandacht voor de subjectieve ervaring en betekenisgeving. Vanuit een breder verstaan van religie en spiritualiteit kan er beter zicht ontstaan op
de existentiële nood die aan de basis ligt van een psychotische ervaring of tekst.
De vraag blijft op welke gronden een ervaring of een tekst wordt buitengesloten
of afgedaan als ‘psychotisch’? In een theologische analyse is het de vraag: wanneer
wordt een tekst opgenomen in een canon van spiritueel waardevolle teksten, zoals
bij heiligenlevens? In dit onderzoek worden persoonlijke teksten gelezen als betekenisgevende constructies. Zij willen iets zeggen. Hoe kunnen deze gelezen worden
vanuit een fundamenteel-theologisch kader?115 Operationalisering is nodig vanuit de
fundamentele theologie om een theologische lezing van de waan mogelijk te maken.
Daartoe wordt een leeswijzer voor psychotisch-religieuze teksten ontwikkeld in het
volgende hoofdstuk.

114 Dalferth, 2005, p. 319.
115 Vgl de vraag van Filippus in Hand. 8,31 ‘versta je wat je leest?’
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hoofdstuk 2

een theologische leeswijzer voor
psychotische teksten
Oote oote oote
Boe
Jan Hanlo116
In het vorige hoofdstuk identificeerden we op basis van de reconstructieve fundamentele theologie van Schussler Fiorenza drie probleemvelden in de huidige fundamenteel-theologische theorievorming: (1) metafysische verlegenheid, (2) verplaatsing van de locus theologicus naar het innerlijk en (3) nieuwe gesprekspartners. De
vraag die daaruit voortvloeide was of en zo ja welke criteria er zijn voor het christelijk
geloof en in het bijzonder voor wat we kunnen verstaan onder religieuze ervaring
in christelijke zin. Anders gezegd, de metafysica, de verhouding tot andere wetenschappen, en het innerlijk als de plaats van openbaring vormen de drie terreinen
waarbinnen de theologische vraag naar de waan gesteld moet worden. De subjectieve, psychotische ervaring van de religieuze waan is de testcase voor een denken
dat én de vraag naar Gods werkzaamheid open wil leggen én tegelijk oog heeft voor
de culturele en antropologisch- existentiële vragen van mens-zijn en menselijke vermogens.
De waan is niet onmiddellijk te begrijpen zonder een conceptueel analytisch instrumentarium. Een eerste invalshoek is op metaniveau. Dit is de conceptualisering
van de filosofische vooronderstellingen waarmee waan en religie ten opzichte van
elkaar elkaar beschouwd kunnen worden. Een belangrijk concept hierin is het begrip
aporie, dat ik zal uitwerken vanuit de filosofie en vanuit de (negatieve) theologie (perspectief 1 en 2). Vervolgens de wetenschappelijke reflecties op de psychiatrie, waarbij
het gaat om de vraag naar normativiteit en het onderscheid tussen gezond en nietgezond (perspectief 3). Deze drie perspectieven worden besproken onder de noemer
van het metaniveau. Een tweede invalshoek is die van de taal en de biografie (perspectief 5 en 6). Een derde invalshoek tenslotte is het theologische niveau. Geloof
wordt gezien als constructie, maar wel voortkomend uit specifieke ervaringen; de
inhoudelijke thema’s van openbaring en verlossing worden benoemd als bepalend

116 Hanlo, J., (1958/1989), p. 79.
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in de theologische analyse van de waan en religie (perspectief 7, 8 en 9).117
De vooronderstellingen op metaniveau en de theologische thema’s zijn op hun
beurt weer bepaald vanuit de historisch-wetenschappelijke ontwikkeling van de fundamentele theologie en de psychiatrische diagnostiek van de waan. Uiteindelijk kunnen we zo negen perspectieven onderscheiden als instrumenten waarmee psychotische teksten gelezen kunnen worden. Ik noem ze hier kort.
metaniveau:
(1) Aporetisch. Binnen het metaniveau wordt uitgegaan van de aporieën die het
transcendentale denken stelden. In het begrip aporie wordt de verhouding tussen dat wat is, het zijnde, en het betekenisgevende subject doordacht als een
onmogelijke mogelijkheid – steeds onttrekt de werkelijkheid, het geheel van
zijnden zich aan rationele constructie en betekenisgeving.118
(2) De negatieve theologie vormt de theologische achtergrond van de aporetische
wijze van denken. Deze theologische denklijn vanaf Dionysus de Areopagiet
(rond 500, Syrië) maakt het voorbehoud dat in al ons kennen God zich onttrekt
aan wat wij weten. God is de verborgene, maar tegelijk gekende doordat Hij zich
openbaart. In de moderne tijd komt de zekerheid van het geloof te staan tegenover het fundamenteel-theologische inzicht van het ontwerp- of geconstrueerde
karakter van het geloof. Precies in het elkaar raken van kennen en niet kennen
ontstaat het geheim van het geloof dat God is.
(3) Binnen de psychiatrie is de vraag naar de normativiteit of criteria van wat gezond
of normaal kan worden genoemd voortdurend aan de orde. De waan stelt vanuit psychiatrisch oogpunt filosofische vragen over de schema’s en diagnostische
criteria waarmee menselijk gedrag worden beoordeeld. In een reflectie op de
methodologische discussies over de ideeën achter een ziektebeeld en de diagnostiek blijken normatieve uitspraken te gelden die teruggaan op zeer verschillende
medische en psychologische categorieën. De vraag is of er binnen de psychiatrie
aanknopingspunten zijn voor aporetisch denken; aan de hand van het onderscheid dimensie en categorie in de psychiatrische diagnostiek kom ik tot een
reflectie op wat pathologie genoemd kan worden.
perspectief van de taal en de biografie
(4) Via taal wordt er betekenis gegeven aan alles wat zich aan mensen voordoet.
Taal construeert betekenis. Maar wat gebeurt er als de constructie faalt, stokt,
of in zeer ongebruikelijke vorm tot stand komt? Als er binnen een cultuur wel
taal geproduceerd wordt, maar de betekenis duister blijft, of slechts gehoord kan
worden als een taal in wording, als een geheel van klanken waar op het eerste gehoor de communicatieve kracht aan ontbreekt? De waan kan psychodynamisch

117 Vgl. Peperzak, A., (2007) ihb 13-62, en 231-296 voor het begrip meta-perspectief.
118 Armour, 2004.
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gezien worden als een verklanking van het driftmatige in de mens op zoek naar
de ruimte van het ik.119 De literaire theorie van Maurice Blanchot wordt toegepast
op de waan omdat zijn taaltheorie inzicht biedt in de verhouding tussen taal en
betekenis, cruciaal voor het begrijpen of niet te begrijpen karakter van een waan.
(5) Biografie. Welke conceptuele eenheid kan recht doen aan het begrip van de waan
– daar waar de waan zelf in al zijn condensiteit niet direct begrepen kan worden?
De biografische invalshoek kan behulpzaam zijn om de waan desondanks als
vorm van communicatie te begrijpen. Herstel van communicatie lijkt mogelijk
in een recontextualisering en de biografie biedt daartoe het kader.
theologisch niveau:
(6) De historisch aan te wijzen verschuiving naar het innerlijk is terug te vinden in
de analyse van de begrippen fides quae en fides qua. In de moderne tijd gaat de
zekerheid van het geloof als een geheel van voorstellingen en kennis verloren
ten gunste van een subjectieve toeëigening, de fides qua. Wordt er in de waan
gezocht naar een inhoudelijk houvast waar nieuwe identiteit op gebouwd kan
worden?120
(7) Vervolgens wordt een visie ontwikkeld op geloof als constructie. Het constructivisme is een late loot in de theologie. Er wordt geen beroep gedaan op extern
gezag van teksten of tradities, maar iedere geloofsuitspraak wordt gelezen als
een menselijke constructie.
(8) en (9) De begrippen openbaring en verlossing zijn bepalend voor een theologie
die in dienst wil staan van het open leggen van heil of het goede van de kant van
de kant van God. Deze centrale begrippen zijn als ieder ander historisch veranderlijk qua inhoud en zeggingskracht. Vanuit een historische analyse van deze
begrippen wordt een voorstel gedaan voor een invulling van deze begrippen met
het oog op de waan.
Met de uitwerking van deze negen stappen wordt uiteindelijk een leeswijzer verkregen. Deze dient als raster voor de vraag hoe religieuze ervaring zich verhoudt tot de
psychotische waan. Vervolgens zal deze leeswijzer beproefd worden op het materiele
object van dit project, de biografie en crises van Anton T. Boisen.

2.1. metaniveau
2.1.1. rationaliteit en aporie
In een aporetische benadering wordt de verhouding tussen rationaliteit en irrationaliteit doordacht; waar we doorgaans de irrationaliteit buiten de orde verklaren, wordt
hier de rationaliteit zelf geplaatst binnen een bepaalde filosofische en theologische

119 Freud, S., 1911.
120 Devreese, D. (1989).
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context. Het begrip aporie is geanalyseerd door de fundamentaal-theoloog Gregor
Maria Hoff uit Salzburg in ‘Aporetische Theologie’. Ik ga tamelijk uitgebreid in op
Hoffs aporiebegrip omdat hiermee de basis gelegd wordt voor een mogelijk kader
voor het verstaan van de waan. Hoff onderzoekt dit begrip in fundamenteel-theologisch zin, dat wil zeggen hoe (religieus) geloof te duiden is in het spanningsveld
tussen theorie en geleefd geloof. “Der Begriff Aporie hat theoretische wie praktische extension; indem er erkenntnisbezogen ist, verbinden sich in ihm Geschichte und Leben mit
der Anstrengung der Vernunft” (Hoff, 1995, p. 9). Hoff wil een stijl van theologiseren
ontwikkelen die zich niet vastlegt in definities of afgrenzingen, maar gevoelig maakt
voor het onzegbare, het vreemde en het andere van de ander. Hoff omschrijft het
begrip op de eerste plaats kentheoretisch: “die Aporie ist die Unwegsamkeit des fortschreitenden, erkenntnisorientierten Denkens; ist die Ausweglosigkeit solcher Rationalität
in ihren Problemen. In der Aporie macht das Denken halt, wird aufgehalten und kann
nicht weiter – es wird mit der Aporie die Frage nach der prinzipiellen Erkennbarkeit von
Wirklichkeit schlechthin aufgeworfen.” (Hoff, 1995, p. 49). Het kennen stuit op haar
onvermogen de werkelijkheid te doorgronden, maar blijft daar niet bij staan. Het
is niet het einde van de zoektocht, maar het begin. Aporetisch denken verzet zich,
aldus Hoff, tegen inkapseling van rationaliteit, ethiek en existentie in dwang en finalisering. Rationaliteit wordt ingekapseld wanneer zij wordt tot systeemdenken dat
een object vastlegt, manipuleert, en als grondstof gebruikt. Hoff beroept zich hier op
Adorno, Sloterdijk, en het differentiedenken van Derrida. In de ethiek verzet de aporie zich tegen totalisering en eenzijdige nadruk op autonomie als leidend beginsel.
Alteriteit en identiteit mogen niet eenzijdig opgelost worden ten gunste van een van
beide. Albert Camus is het voorbeeld bij uitstek van existentieel-aporetisch denken
met zijn aandacht voor het absurde in het bestaan.
In een aporie gaat het om opschorting van het oordeel, uitstel van het benoemen
en het niet vastleggen van betekenis. Aporieën verwijzen naar een begripsmatige
onmogelijkheid om een eenheid tot stand te brengen in het denken. Aporieën verwijzen naar een hogere eenheid welke niet bewezen kan worden, maar slechts vermoed en waar in vertrouwen op gehoopt kan worden. In het christelijk geloof is God
de absolute aporie. God brengt de eenheid die wij niet kunnen denken of ervaren. In
de christelijke traditie is er ruimte voor de aporetische spanning tussen menselijke
existentie en inzicht in de werkelijkheid van de schepping en de geschiedenis. Deze
spanning in het geloof werd echter met de scholastiek veilig opgelost in de soteriologie, de verlossing door Jezus Christus. Daarmee sloeg de spanning in het geloof
om in de richting van objectief gegeven van de dood van Jezus en het lege graf als te
geloven waarheid.
Daartegenover stelt Hoff, met Waldenfels, een ‘Theologie van de Aussetzung’. Zij
stelt zich bloot aan uitzichtloosheid van de “gebroken gelijktijdigheid van zekerheid en
twijfel, van de dwang te spreken en te zwijgen, om de spanning werkelijk uit te houden. Ze
blijft opgave” ( Hoff, 1995, p. 168). Hoff volgt de mystieke theologie en de fundamen-
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tele theologie van J.B. Metz. Metz omschrijft religie aforistisch als “onderbreking”121.
Het is de liefde en de solidariteit die de tijd nemen; zij vormen de eerste categorieën
die onderbreken, vervolgens de herinnering aan het niet-geslaagde, het kapot gemaakte, dat zijn de herinneringen die overwinningsmentaliteit van het bestaande
omkeert tot gevaarlijke herinneringen. Zij maken het mogelijk dat het christelijke
verhaal doorgaat. Doorbroken worden de zekerheid van weten, de egocentrische
blik, en het eigen gelijk. In deze theologie wordt de spanning bewaard tussen de
toenadering tot het absolute geheim van God en de wetenschappelijke regels waaraan zij zich niet kan en wil onttrekken. De lijdensgeschiedenis is het oriëntatiekader
waarbinnen dit geheim ter sprake wordt gebracht. Met de invoering van het begrip
aporie wordt een dimensie van het bestaan, in de ethiek en in rationaliteit opengehouden; dit is de spanning tussen subject en object, welke niet ten onder gaat aan
een eenzijdige objectivering of aan de andere kant overbelasting van het subject die
geïsoleerd de maat der dingen zou zijn. Rationaliteit is gevuld vanuit het irrationele
en het niet beheersbare karakter van de werkelijkheid. In het zijn is een irrationele
rest: “im Begriff der Aporie weisen sich Rationalität und Irrationalität als ineinander verschrankt aus, denn das Irrationale erscheint immer nur als die ins Unendliche verlaufende
Perspektive des in bestimmter Blickrichtung stufenweise verblassenden Rationalen” (Hoff,
1995, p. 37). Zij is asymptotisch. Aporetisch denken is optimistisch in het vertrouwen dat een perspectief en daarmee een uitweg mogelijk is. Ze heeft een existentiële
dimensie van hoop op een uitweg daar waar geen uitweg zich aandient. Rationeel
en existentieel stuit ze als grensbegrip op de donkere kant van kennis en existentie.
Het kennen van de werkelijkheid is dus in het geding. Hoe weten we wat werkelijkheid is, kunnen we dat wel weten of zijn onze ideeën slechts constructies die
de werkelijkheid benaderen? Deze metafysische vragen komen in de waanbeleving
en de poging tot dialoog met de wanende scherp aan de orde. De psychotische
waan werd in de inleiding als volgt omschreven: “Delusions are fixed, false beliefs,
strongly held and immutable in the face of refuting evidence, that are not consonant with
the person’s educational, social, and cultural background”. In de waan wordt gezocht
naar een verhouding tot wat is (metafysisch – strongly held), ondanks refuting
evidence (ze is niet voor rationeel inzicht vatbaar) en zich volledig baserend op de
innerlijke overtuiging ( in contrast met de culturele achtergrond van de persoon).
Wanneer de waan aporetisch geduid zou worden, dan zou er zin te ontdekken zijn
in de waan. De waan kan gezien worden als een zoeken naar houvast in een carrousel van woorden en betekenissen. Om het met Metz te zeggen, daar waar geen
onderbreking is.
Welke zin zou er te ontdekken zijn? Is het wellicht de angst voor de zinloosheid en
de existentiële leegte?

121 Metz 1977, p. 150.
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D.Z. Phillips schreef een prachtige dialoog waarin de botsing tussen twee visies op
wat werkelijkheid is en of de werkelijkheid goed te noemen valt omdat er een uiteindelijke zin in zou zijn opgesloten. Hij geeft dit voorbeeld om aan te tonen dat het
onmogelijk is een sluitend metafysisch wereldbeeld te construeren. De metafysica
breekt stuk op de ervaring van zinloosheid. De dialoog gaat als volgt: een metafysicus
ziet in de verte een man op de reling van een brug. Hij rent er naar toe en er ontstaat
een gesprek tussen de suïcidale man en de metafysische filosoof. De filosoof probeert de wanhopige man ervan te overtuigen dat ieder mens iets heeft dat het leven
de moeite waard maakt, en dat noemen we ‘God’. God is een ander woord voor de
werkelijkheid waarin we leven, en deze is de garant door de zinvolheid er van. Het
weerwoord van de man op de brug is dat hij niet in God gelooft omdat hij niet gelooft dat de werkelijkheid waarin we leven de moeite waard is. Aan het eind van het
gesprek is de metafysicus uitgesproken, vastgelopen in zijn cirkelredenering, en de
man op de brug niet overtuigd. Beiden springen in het water.122
In deze dialoog ontleent Phillips gedachten aan de procestheologie van Schubert
Ogden dat de mens deel uitmaakt van een groter omvattend zinvol geheel. Theoretisch rationeel is de werkelijkheid niet in een betekenisvol systeem te vatten. De
donkere kant van lijden en dood doorbreekt iedere rechtvaardiging dat het leven zinvol zou zijn. Het begrip aporie gaat voorbij deze aannames dat het leven bij voorbaat
zinvol zou zijn, of dat zin deductief te formuleren zou zijn. Eerder opent de aporie
het zicht op de uitzichtloosheid en zinloosheid als grondervaring in het bestaan en
het denken. Er wordt een grens waargenomen, zoals bij de suïcidale man in de casus
van Phillips; een leegte die niet theoretisch filosofisch gedicht kan worden. Rationaliteit stuit op haar grenzen. In deze botsing lijkt het te gaan over twee tegengestelde
levensvisies – absurditeit versus een voorgegeven zinvolle ordening.
Er is in de theologiegeschiedenis ook een krachtige lijn die het midden houdt tussen absurditeit enerzijds en gepostuleerde positiviteit of zin anderzijds. In de traditie
van de negatieve theologie worden alle zekerheden doorbroken. Daardoor kan juist
het zicht ontstaan op datgene wat werkelijk is, of anders gezegd kan zich openen
in het licht van wat is, een goddelijke macht voorbij alle namen, maar die niet in
rationele modellen is vast te leggen. Deze denklijn van de negatieve of apofatische
theologie wordt hier als tweede meta-concept opgenomen als vooronderstelling in
de leeswijzer.

122 Phillips, (1977).

56 • if billy sunday comes to town

2.1.2. god onkenbaar? De negatieve theologie
(2) Theologisch knoopt het begrip aporie aan bij de negatieve theologie.123 De tradities van negatieve theologie gaan uit van de verborgenheid van God (Thomas).124 God
is voorbij alle namen (Dionysus de Areopagiet, Syrië, ca. 500). Het neoplatonisme
van Dionysus, evenals van Plotinus, gaat uit van God als de eerste oorzaak die zowel
immanent als transcendent is. De wereld is de innerlijkheid van God en tegelijk
wordt de wereld overstegen door God. God is te kennen door stap voor stap alle kennis te ontmantelen, alle namen te ontkennen en zo ruimte te maken in het zwijgen;
in deze ervaring ligt het kennen. De theologie van Dionysus is weer nader ingevuld
door de mystieke theologie van Eckhart en andere mystici. Elke vorm van godskennis staat onder het voorteken van het niet-weten en het niet-kennen. In Luther’s
negatieve theologie is God de verborgene die zich niettemin laat kennen in het lijden
en de dood aan het kruis van Jezus Christus.125
Deze verborgenheid en het niet-weten geven ruimte voor wat – in de moderne
ervaring van ontzetting, verwarring en leegte – vermoed kan worden. Er ontstaat
ruimte voor het heilige, niet discursief in taal of beelden, niet meer gevangen in
fantasieën of voorgegeven denkmodellen. Er is ruimte voor een niet-weten, een voorbehoud, een openheid voor wat is of kan zijn. Er is geen stellige uitspraak meer
mogelijk dat God zich openbaart, ook niet in het verborgene. Deze ruimte wordt
volledig wanneer we ons kennen daar ook in betrekken. Ons niet-weten slaat terug
op onszelf. Wij zijn onkenbaar voor onszelf, tenzij wij gekend worden. Wanneer
we de negatieve theologie doordenken op zijn radicale inzet van de verborgenheid
en onkenbaarheid van God, dan moet het menselijk subject daar ook in betrokken
worden. In die radicale leegte – Eckhart spreekt van een leeg gemoed126 – voorbij
het discursief-redelijke van het denken komt het gemoed, een pathos tot spreken.
We raken ‘aangedaan’, geroerd of geraakt door wat we niet wisten. Dat is het heilige
dat God genoemd wordt. Er vindt een omkering plaats van subject naar object: God
noemen is Hem subject laten zijn die doet kennen. Het lijden wordt gedragen, en
die ervaring is het moment van omkeer, de omslag van een negativiteit van het verdwijnen van zekerheden naar een ander weten voorbij alle namen. Het aporetische
opent zich naar zijn diepte en grond. In het christelijk geloof is de ervaring van de
dood van Jezus aan het kruis, de weg die doodloopt in het lijden en toch wordt overwonnen, het radicale moment van dood en leven. Het lijden en de dood stellen de
onmogelijke opgave in God te geloven. (Hoff 1995, p. 190-215) Hoff keert de ervaring

123 De woordcombinatie negatieve of apofatische theologie is neoplatoons van oorsprong (Plotinus),
waarschijnlijk voor het eerst gebruikt door Dyonisius de Areopagiet, later Nicolaas van Cusa, en Eckhart. Blans,(1992); McDonough, (2011); Turner, D., (1995) legt het verband tussen depressie en de
mystieke donkere nacht, (p. 226-251); Schmitt, H. (2006).
124 “Quasi ignoto Deo conjugimur” (STh I.12.13 ad1), “als met een onbekende God zijn wij verbonden”,
geciteerd door Wissink, 1992. p.59.
125 Malysz, (2008). Zie ook hoofdstuk 5.
126 Visser, G., (2008), p. 17-29, 82-110.

een theologische leeswijzer voor psychotische teksten • 57

van het lijden om door deze aporetisch-theologisch opnieuw te formuleren: God is
de grondaporie, de absolute aporie omdat God onbegrijpelijk is en zich toch laat kennen, in het lijden en dood van Jezus Christus, als een slaaf (kenotisch). Zowel in de
wijze waarop wij God kennen en hoe God zich laat kennen als ook in het lijden en
dood aan het kruis van Jezus worden aporetisch het kennen van God van menselijke
kant doorbroken en mogelijk gemaakt. Daar begint ook de analogie met de huidige
bestaanservaringen. God begint steeds opnieuw en ons denken begint steeds opnieuw naar God als absoluut toe te denken. (Hoff, 217). Verondersteld wordt door
Hoff dat er een analoge structuur aanwezig is in de kernthema’s van het christelijk
geloof c.q. theologie en de huidige (post)moderne tijd. De christelijke traditie is van
betekenis voor deze tijd doordat er inhoudelijke overeenkomsten zijn tussen wat
toen gebeurd en verwoord is en de actuele ervaringen in deze tijd. Deze analogie
wordt m.n. door Hoff gelegd in de christologie van Chalcedon. (Hoff, 1995, p. 229).
De kern van Chalcedon is dat in woorden wordt geprobeerd te vatten ‘... unterscheidende Inbeziehungsetzung im Gegegensatz zu jeder Form von Vermischung oder Trennung”. De zoon van God is in twee naturen en daarin één persoon, (hypostase). Hier
gaat iedere theologische aporie op terug: dat God en mens één in wezen, persoon,
als mens en als God gedacht en beleden kan worden. De aporie laat het geheim van
God toe in het besef dat dit geloof rationeel-theoretisch niet te dichten is. God is altijd groter, semper maior, ook dan wij kunnen denken. Het inzicht van de aporie als
openheid voor het onmogelijke van God die subject is van geloof, de verborgenheid
en de duistere kant van God en van mensen die elkaar ontmoeten in de ervaring van
lijden en dood is een wezenlijk moment in het begrijpen van existentiële ervaringen
van verlies en wanhoop. De incarnatie, dat God mens geworden is, wordt verbonden
met een theologie van het kruis als de plaats van het lijden waarmee de basis gelegd
wordt voor een aporetische theologie: het onmogelijke wordt mogelijk gemaakt. Die
fragmenten van betekenis openhouden is de aporetische mogelijkheid van nieuw
leven en toekomst. Tot zover Hoff.
De vraag is of de spanning die inherent is aan de negatieve theologie bij Hoff wel
voldoende recht wordt gedaan. Met de omslag naar een kerygmatische invulling van
het geloof – de Inbeziehungsetzung – van een verborgen, afwezige God naar een
aanwezigheid, en daarmee naar een positieve invulling van het geloof – lijkt de inzet van de negatieve theologie ongedaan te worden gemaakt. Deze dreigt slechts de
opmaat te worden voor een helderder laten schijnen van de positieve eigenschappen
van God. Het kerygma is zelf ook in het geding in de negatieve theologie, en positief
spreken over een aanwezige God lijkt onmogelijk.127 De afstand tussen God en mens
lijkt in de (vroeg)moderne tijd – daar waar de negatieve theologie tot bloei komt – al-

127 Volgens Paul Rorem is in de hele traditie van de negatieve theologie de spanning tussen beide – de
apofatische en de kerygmatische lijn aanwezig; Bonaventura b.v. in zijn Itinerarium gaat over van
het apofatische naar de christologische proclamatie van de incarnatie, maar dit geloofsinzicht wordt
gaandeweg affectief verworven als liefde tot God, het wordt een weg om te gaan. Rorem (2008).
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leen maar groter te worden.128 De beklemming van een afwezige God lijkt onder de
druk van lijden onhoudbaar, en slaat om in een opening naar een andere laag, een
diepte die tot dan verborgen was.129
Na deze introductie van de begrippen aporie en negatieve mystieke theologie ga
ik over naar de psychiatrie. Daar vinden we enkele kaders die de religieuze en theologische vragen mede bepalen.
2.1.3. psychiatrische diagnostiek: categorie en dimensie
Het volgende concept is afkomstig uit de psychiatrie. De vraag naar de normativiteit
of criteria van wat gezond of normaal kan worden genoemd is daar voortdurend
aan de orde. De waan stelt vanuit psychiatrisch oogpunt filosofische vragen over de
schema’s en diagnostische criteria waarmee menselijk gedrag worden beoordeeld.
In een reflectie op de methodologische discussies over de ideeën achter een ziektebeeld en de diagnostiek blijken normatieve uitspraken te gelden die teruggaan op
zeer verschillende medische en psychologische categorieën. De vraag is of er binnen
de psychiatrie aanknopingspunten zijn voor aporetisch denken; aan de hand van het
onderscheid dimensie en categorie in de psychiatrische diagnostiek kom ik tot een
omschrijving van wat pathologie genoemd kan worden.
methodes
(3) In deze paragraaf wordt eerst enige aandacht gegeven aan de methodenstrijd in
de psychiatrie en vervolgens wordt ingegaan op de classificatiediskussies m.b.t. de
vraag of een stoornis categoriaal of dimensioneel gezien moet worden. De inzet is
een beeld te krijgen van de bijdrage van de psychiatrie voor een beoordeling van wat
ziek of gezond, normaal of abnormaal genoemd kan worden. In de klinische praktijk
moeten dergelijke oordelen voortdurend gemaakt worden in het behandelproces.
Welke normatieve uitspraken en diagnostische criteria gelden er, en op grond waarvan?
De psychiatrie ziet zichzelf op de eerste plaats als een medische wetenschap. Zij
deelt met andere medische specialismen de klinische blik, onderzoek en diagnostiek.130 Deze benadering gaat terug op Emil Kraepelin (1856-1926). Sommige psychiatrische onderzoekers zien geen fundamenteel verschil tussen de psychische en

128 Vgl. de verschillen tussen Simone Weil en Edith Stein. Weil legt een oneindige afstand tussen God en
mens tegenover Stein die de verlossing centraal stelt en daarmee de nabijheid tussen Gods liefde en
de mens. Maskulak, (2008).
129 Het christelijk theologisch discours sluit zeker niet als enige aan op deze ervaring; vgl het alternatieve spreken over God als een nouvelle théologie mystique in de Franse filosofie – zoals bij Bataille
– L’Expérience interieure, Derrida – Donner la mort/The gift of Death, Blachchot – L’Ecriture du
Disastre (Hart 2004, p. 9,17 e.v.) om slechts enkele te noemen.
130 Voorbeelden van uitgesproken medisch-biologische benaderingen van schizofrenie zijn Andreasen
(1984) en Kahn (1994).
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lichamelijke functies van het individu.131 De psychische oorzaken en symptomen van
psychiatrische ziekten vereisen echter niet alleen een neurobiologische, maar ook
psychologische, systemische en sociologisch-epidemiologische benaderingen. De
natuurwetenschappelijke benadering van ziekte, welke de biologische en neurologische oorzaken probeert te achterhalen staat naast de fenomenologisch-hermeneutische benadering die zich oriënteert op de klacht en de zichtbare uitingen van de
patiënt. Karl Jaspers (1883-1969) heeft, staande in de ‘romantische psychiatrie’ de
fenomenologische richting ontwikkeld in zijn Generalpathologie van 1913.132 Zijn
dubbele paradigma is die van het Verstehen en Erklären. In het Verstehen wordt geprobeerd zo waardenvrij mogelijk te beschrijven wat getoond wordt. Door de beschrijving te koppelen aan andere begrijpelijke fenomenen, b.v. verdriet aan verlies, wordt
de ervaring begrijpelijk. Dit is de hermeneutische benadering. In het Erklären wordt
een lichamelijke oorzaak opgespoord, b.v. een psychose bij hartlijden.133 Ook in de
psychiatrie wordt het realisme versus nominalismedebat gevoerd. Deze tweedeling
gaat terug op het nominalisme-realisme debat van Ockham en Duns Scotus. Dat is
de vraag of de werkelijkheid in haar wetmatigheden te kennen valt – natuurwetenschappelijk –, Ockham – of dat zij zoals zij zich aan ons voordoet, afhankelijk is van
onze interpretatie en begrijpelijk kan worden voorgesteld, Scotus. Kentheoretisch
is de vraag: zijn onze categorieën inherent aan de structuur van de wereld, dan wel
zijn zij product van ons denken?134 De psychoanalytische benadering is het sterkst
gericht op de subjectieve beleving, maar ook de fenomenologische psychiatrie, de
client-centered psychotherapie, de narratieve en contextuele therapieën hebben alle
aandacht voor de subjectieve betekenisgeving.135 Zijn beide benaderingen nog met
elkaar in verband te brengen? De wetenschapsperspectieven van een personalistische dan wel naturalistische methode lijken erg ver uit elkaar gegroeid te zijn136. Op
direct belevingsniveau liggen er echter wel raaklijnen. Deze zijn volgens Husserl
opgeslagen in het lichaam zoals wij die ervaren én zoals deze veroorzaker is.137 ‘Er is
wellicht geen scherpe grens te trekken tussen wat wij intentioneel doen en wat daar
toevallig een gevolg van is; er is geen scherpe grens tussen hoe wij de werkelijkheid
ondergaan en de wijze waarop wij daaruit een intentionele waarnemingswereld opbouwen’, aldus Mooij. Het lichaam is volgens Husserl “Umschlagstelle von geistiger
Kausalität in Naturkausalität”.138
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Hengeveld & van Balkom,2009, p. 22.
Bürgy, M. (2009) Shorter (1977).
Glas, 2008, p. 335.
Nieweg 2008, 97.
Den Boer et al., p. 112.
Andreasen, de deskundige bij uitstek op het gebied van de biologische psychiatrie, betreurt het niet
bedoelde gevolg van deze biologisering van menselijk gedrag vanwege het verlies aan klinisch, van
persoon tot persoon, gericht onderzoek. Andreasen (2007).
137 Mooij 2008, 61.
138 Geciteerd door Mooij, 2008, p. 61.
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De hermeneutiek hanteert een aantal interpretatieve strategieën zoals empathie, rationele constructie, plaatsing in een historische context, en aandacht voor de eigen
reacties van de onderzoeker. Wanneer de unieke situatie onderzocht wordt op haar
eigenheid, betekenissamenhang, waarden, redenen en intenties dan wordt deze
vorm van wetenschap idiografisch genoemd.139 De onderzoeker gaat reconstruerend
te werk. Deze kan naast de natuurwetenschappelijke en de fenomenologisch-hermeneutische benaderingen gezien worden als een derde benadering, n.l. van het
constructionisme.140 Het constructionisme komt voort uit het postmodernisme,
voortbouwend en steunend op Kuhn, Foucault, Rorty. Idiografisch onderzoek wil
zeggen dat er methodisch gezocht wordt naar het unieke in een situatie en welke
achtergronden daarin meespelen. De vooronderstelling is dat psychiatrische stoornissen ook sociale constructies zijn.141
Drie principes gelden in het constructionisme: stoornissen zijn constructies en
geen natuurlijke fenomenen. Deze laatste wordt ook wel reïficatie genoemd, dit is
constructies tot elementen uit de werkelijkheid verklaren.142 Het tweede is dat onderzoek expliciet waarden geladen is. Maatschappelijke waarden, b.v. over hyperactiviteit, dienen expliciet uitgangspunt te zijn van de diagnostiek. Ten derde, de betekenis
zoals deze door de patiënt wordt verwoord is van groot belang.
Deze hermeneutische en constructionistische benaderingen in de psychiatrie sluiten goed aan bij de filosofisch-theologische denkwijze van de aporie en de negatieve
theologie. Deze verwantschap kan op drie punten worden benoemd. Er is openheid
voor het niet-weten en het niet-rationeel vatbare in de menselijke ervaring. Op de tweede plaats, taal wordt hier gezien als voertuig voor de verbeelding, en er is oog voor het
metaforisch karakter van uitspraken. Als derde, iedere ervaring is polyinterpretabel en
er klinken vele stemmen mee in het narratief. Maar de verwantschap is op zich niet
het belangrijkste voor de inbreng van de psychiatrie in een theologisch discours. Ook
medisch-biologische en neurologische informatie is nodig voor theologisch inzicht.
Met het naar voren halen van de subjectieve en culturele analyses dreigt er n.l. een
nieuw risico. Wordt er in al de hier genoemde benaderingen niet een eenzijdig beeld
geschetst van wat een stoornis of handicap is, alsof alles van de subjectieve betekenisgeving en culturele (de)constructie af zou hangen? Een nieuw soort idealisme moet
vermeden worden waarin voorbijgegaan wordt aan de lichamelijke, fysieke bepaald-

139 Nieweg, 2008, 92.
140 Nieweg, 2008, 95-98. Kenneth J. Gergen ontwikkelde het begrip social constructionism in Relational
Being (2009) als alternatief voor een op het individu gericht psychologisch onderzoek. Personen zijn
inherent relationeel, en moeten dan ook van uit dat perspectief onderzocht worden. Gergen (2011).
Het constructivisme is in de psychologie vooral ontwikkeld als een filosofie van het leren (Dewey,
Montessori,Kolb). Door te ervaren in het echte leven leert iemand probleem oplossend te handelen.
141. Den Boer et alia, 2008, 119 e.v. Een voorbeeld in het schizofrenieonderzoek is Blom (2004). Deconstructing schizophrenia, die een normatief-constructivistische opvatting stelt tegenover de naturalistisch- realistische opvatting van Andreasen. Blom o.c. p. 120.
142 Nieweg, 2005b.
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heid of substraat van het menselijk bestaan.143 Een omvattend beeld van het probleem
moet worden gevonden waarin alle relevante invalshoeken geteld worden.
een multicausaal model noodzakelijk
Een multicausaal model is nodig waarin zowel het ziektebeeld in neurobiologisch opzicht als de persoon daarachter recht wordt gedaan. De discussie over de verhouding
tussen dimensie en categorie sluit hierop aan. De vraag is in dat debat of een psychische stoornis of crisis van een andere orde of categorie dan normaal menselijke ervaringen gezien moet worden. Is er sprake van een stoornis in biologisch-neurologische
zin of een intensivering van normaal menselijke ervaringen? Deze vraag is hier van
belang vanwege de inzet die is gekozen om de subjectieve ervaring als uitgangspunt
te nemen van de analyse van de waan. Dimensionaliteit brengt de waan in een breder
vaarwater; vanuit een categorie gedacht wordt de persoon met een stoornis buiten de
orde geplaatst, en dient er een eenduidige behandeling op gezet te worden.
In de psychiatrie is al enige jaren een debat gaande over de vraag of een categoriale
dan wel dimensionale benadering van psychische stoornissen de meest adequate is.144
In de nieuwste versie van het Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders,
DSM V, is de categoriale indeling van stoornissen gewijzigd in een dimensionele. De
vorige versies van DSM deelden ziektebeelden in op basis van kenmerkende symptomen. De nadelen van de categoriale indeling waren tweeledig: er was veel overlap
tussen de definities van verschillende ziektebeelden, van comorbiditeit, d.i. het samenvallen het samengaan van verschillende ziektebeelden, en er waren daarmee
veel grensdiskussies. De depressieve stoornis en een psychose kunnen bijvoorbeeld
tegelijkertijd voorkomen. Psychoses komen in vrijwel ieder ander ziektebeeld voor.
Een voorbeeld van een grensdiskussie is het ontwikkelen van een tussencategorie
zoals een schizo-affectieve persoonlijkheidsstoornis. Deze ligt op de grens van een
affectieve stoornis en een schizofreniforme stoornis of schizofrenie. In de dimensionele benadering wordt een stoornis beoordeeld op de mate en de duur waarin
bepaalde symptomen voorkomen. Zij gaat uit van een glijdende schaal van ziek naar
gezond. Vooral bij de beoordeling van persoonlijkheidsproblematiek (zg.As 2) wordt
een dimensionele benadering gehanteerd. De dimensionale benadering is evenmin
onomstreden.145 Belangrijke kritiek komt onder meer van de zijde van de psychologen die juist vrezen dat de dimensionale benadering onvoldoende markeert wat
ziekte en stoornis is, en daarmee een ongerechtvaardigde uitbreiding maakt van het
psychiatrische domein met als gevolg dat het ziektebegrip gaat woekeren over normaal menselijke ervaringen en gedragingen.146

143 Cfr. Kritiek van Fuller 2008 op het constructivisme dat kritiekloos omarmd zou worden in de religiewetenschappen.
144 Peralta & Cuesta, 2007; Scott Acton, 1998.
145 The British Psychological Society, 2011.
146 Vg. de kritiek op de woekering van ‘depressie’ als ziekteverschijnsel (DeHue (2008) en Horwirtz
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Een voorbeeld. In de roman ‘Lying awake’ van Mark Salzman heeft zuster John of the
Cross intense religieuze ervaringen, maar ook heeft zij hevige hoofdpijnen en moet
daarvoor naar een kliniek. Zij staat voor de keuze om de tumor in haar hoofd weg
te laten halen, met mogelijk als gevolg dat de religieuze extases ook verdwijnen.147
De roman laat schrijnend zien hoe de eigen subjectieve beleving en de neurologie
tegenover elkaar kunnen komen te staan, en daarmee wordt de vraag brandend wat
authenticiteit in de ervaring betekent. Zij heeft overduidelijk een tumor, maar ook
een intens religieus leven. Met het wegnemen van de tumor verdwijnt de extase,
en wordt haar innerlijk leven leeg en vlak. Epileptische aanvallen zorgen voor een
overstimulatie van neuronale circuits, en deze verstoren de balans tussen stimulansen in de hersenen en de begrenzing ervan. “Seizures overstimulate excitatory brain
circuits, they disrupt the normal activity of neurons which depend on a delicate balance
between excitatory brain circuits and inhibitory functions of neurons.” 148 Manifest is haar
spiritualiteit gepaard aan pijn, latent is de tumor. Zo gesteld lijkt het probleem duidelijk. Maar hoe haar spiritualiteit te beoordelen? Veronderstelt spiritualiteit ook niet
een zelf waar bepaalde kenmerken bij horen? Zoals continuïteit, coherentie, belichaming (embodiment) en een zekere handelingsbekwaamheid (agency). Haar mystieke
visioenen lijken het criterium van continuïteit, – ze wordt door de epilepsie overvallen –, aan te tasten en de eenheid van de persoon te verstoren; ze wordt op zulke
momenten een ander.149
Dit voorbeeld is een illustratie van de complexe methodologische discussie rond dimensie en categorie. De tumor maakt duidelijk dat zij ziek is. Haar spiritualiteit is
echter niet ongewoon in haar religieuze traditie. Deze onderscheidingen zijn als
volgt relevant: is er bij een psychotische waan sprake van een categoriaal, onderscheiden ziektebeeld, of moeten we eerder de continuïteit met andere ervaringen
benadrukken en onderzoeken, en daarmee de mate waarin zich deze waanvorming,
als doorgeschoten religiositeit zien? Dit laatste is de dimensionale benadering. De
categoriale benadering heeft zijn wortels in de Kraepeliniaanse ziekteleer. Deze heeft
als veronderstelling de idee dat een duidelijke ziekteleer, nosologie, ontworpen kan
worden waarin onomstreden helder is wat ziek dan wel normaal menselijk gedrag is.
Analyses van dit denken hebben wel gewezen op de theologische ontstaansgronden
hier van, nl. bepaalde ideeën over degeneratie en de zondeval.150 De zondeval is te
beschouwen als het besef van een breuk in het bestaan, een breuk die geheeld werd
door Christus. Echter deze van Augustinus afkomstige interpretatie van de eerste
hoofdstukken in Genesis is ook scherp gekritiseerd. Te beginnen bij Hegel is Genesis 3 in de moderne tijd ook gelezen als een verhaal over het begin van de geschiede-
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(2007) waardoor verlies en rouw niet meer als gewoon menselijk verschijnsel worden herkend.
Salzman, 2000.
Glannon, 2005.
Vgl. Jotterand, 2010.
Blom, 2004.
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nis, van menselijke vrijheid en verantwoordelijkheid. Twee visies op het kwaad en de
zonde staan hier tegenover elkaar. De ene gaat uit van de gevallen menselijke natuur,
de andere van het vermogen van mensen tot het kwade gepaard aan keuzevrijheid.151
Men kan de overgang van categoriaal naar dimensioneel een paradigmashift noemen te zien vanuit veranderende culturele opvattingen over ziek zijn, gedrag en
de macht van het medisch discours. Een multicausaal model in een dimensioneeldiagnostisch perspectief zou er als volgt uit kunnen zien.
van essentialistisch naar specificiteit, context gebonden en historiciteit
Aristoteles ontwikkelde een categoriale benadering van de werkelijkheid. Wittgenstein bekritiseerde deze klassieke benadering door te stellen dat taal gebruikt wordt
om de werkelijkheid te beschrijven die niet categoriaal is in te delen, maar gradueel.
Categorieën zijn kennisconstructies. In de psychiatrie wordt het begrip endophenotype gebruikt als een open concept die de latente kenmerken beschrijft. Deze kunnen
dieper gaan dan de manifeste indicatoren. Mede door de stroom aan kennis over de
genetica komt er steeds meer inzicht in kwetsbaarheid voor bepaalde ziektebeelden,
een kwetsbaarheid welke echter breed aanwezig is in de bevolking. Naast deze onderliggende processen welke mensen kwetsbaar maken zijn er tegelijk een veelheid
van psychosociale factoren die maken dat iemand ook daadwerkelijk een stoornis
ontwikkelt. Een dimensionale benadering doet meer recht aan zowel de complexe
genetische kwetsbaarheid als ook aan de psychosociale factoren die kan bijdragen
dat iemand in een bepaalde mate psychisch ziek wordt. Dus zowel de kennis over
de etiologie als over de spreiding van de aanleg tot bepaalde ziektebeelden onder de
bevolking zijn sterk in ontwikkeling wat noopt tot een andere, dimensionale benadering van psychisch ziek zijn.
Een dimensionale benadering van stoornissen stelt de persoon centraal in het
uitoefenen van zijn functies. Deze functies op tal van levensgebieden kunnen gemeten worden aan de hand van schalen van normaal tot mate van gestoordheid. De
dimensionale benadering legt niet de nadruk op de stoornis als zodanig, maar op de
mate waarin en de wijze waarop deze domeinen binnen de persoonlijkheid functioneren. Pathologie kan hier vergeleken worden met de normale persoonlijkheid.152 De
Five Factor model is daar een goed voorbeeld van. De FFM is afkomstig uit de persoonlijkheidspsychologie. De FFM scoort op de factoren extraversie, agreeableness/
altruïsme, gewetensvolheid, neuroticisme en openheid. De FFM wordt geplaatst
naast de niet-adaptieve kenmerken van de persoonlijkheid. Openheid voor ervaringen en onconventionaliteit als het vijfde domein kan vergeleken worden met het
maladaptieve schema van psychotisme. Factoren binnen dit psychotistische domein
zijn dan illusies, mispercepties, perceptuele afwijkingen, magische beeldvorming.
Uit onderzoek van Escher en Romme is al lang bekend dat het horen van stemmen

151 Gestrich, C., (1997) p. 82-138.
152 Widiger & Livesley, 2009; Widiger & Samuel, 2005.
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– vaak religieus geladen – voorkomt onder de hele bevolking, ook onder normaal
functionerende mensen.153 Het gaat dus om de mate waarin een bepaald ziektebeeld
optreedt en vooral de mate waarin deze het functioneren op een aantal leefgebieden
belast of hindert.
Schizofrenie en psychose kunnen ook geplaatst worden in het dimensionale spectrum:
“Schizophrenia might not itself be adequately characterized as a categorically distinct
condition [...] Molecular genetic studies have indicated that it is most probable that genetic susceptibility to schizophrenic psychoses is polygenetic and that their effects are
dependent on interaction with physical and psychosocial environmental factors.” “A
dimensional view of schizophrenia is especially consistent with multigene models of
inheritance and these models provide the best account of the familial transmission of
schizophrenia” (Widiger & Samuel, 2005, p. 499).

In deze dimensionale benaderingen van schizofrenie komt er een omvattender
beeld van het construct schizofrenie: de genetisch-etiologische, de psycho-sociale en
culturele factoren dragen bij tot het ontstaan van psychoses. Van Os heeft vanuit
de dimensionele benadering voorgesteld om het begrip schizofrenie af te schaffen
ten gunste van de term salience dysregulation syndrome154. Hij pleit met Romme155 en
anderen voor een benadering van schizofrenie die meer recht doet aan de dimensionale aspecten van dit ziektebeeld, en daarmee ook oog te krijgen voor de ontwikkelingskansen die er zijn bij een minder exclusief medische benadering. Wanneer
bepaalde grenswaarden worden overschreden is psychiatrische zorg nodig, maar een
integrale, dimensionale benadering lijkt meer mogelijkheden te bieden tot minder
stigmatisering en normalisering in de behandeling.156 Bovendien kan er gezien de
continuïteit tussen normaal en ziek meer aandacht zijn voor de functionele kant
van een psychose. Jackson ziet de psychose als een kritisch proces van omvorming
van de persoonlijkheid die een nieuw verhaal nodig heeft om verder te kunnen. Een
beroep op spiritualiteit en religie zou functioneel zijn ten dienste van het herformuleren van het levensperspectief (Jackson, p. 142).157
De conclusie is hier dat een dimensioneel concept van een psychotische stoornis
adequaat is vanwege de combinatie van genetisch, neurologisch en biologische in-

153 Romme & Escher, 1993/1998.
154 Van Os, 2009. een recent voorstel voor een alternatief van het begrip schizofrenie is ‘het syndroom
van Bleuler’, analoog aan het syndroom van Down. Anoiksis 2012.
155 Romme, 2005.
156 Kritisch echter precies op dit punt zijn de Britse psychologen, nl. dat de drempel verlaagd wordt
om afwijkend gedrag als psychiatrisch ziek te definiëren. The British Psychological Society, 2011. De
Amerikaanse psychologen hebben zich ook aangesloten bij deze kritiek www.dsm5-reform.com (april
2012).
157 Jackson, 2010.
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formatie en de aandacht voor de persoonlijke en culturele component in de subjectieve beleving en ervaring van een stoornis, waaronder de waan. Het risico van stigmatisering van normaal menselijk gedrag is aanwezig, maar dit weegt niet op tegen
het voordeel dat bepaalde psychiatrische ziektebeelden gezien worden als menselijke
uitingsvormen en behandeld moeten worden vanuit de persoonlijke en culturele
betekenissen die eraan gehecht worden. De ruimte voor een theologisch – spirituele
lezing is daarmee gegeven.

2.2. het talige en de biografische eenheid
2.2.1. spreken en gesproken worden158
(4) Via taal wordt er betekenis mogelijk. Taal construeert betekenis. Maar wat gebeurt
er als de constructie faalt, stokt, of in zeer ongebruikelijke vorm tot stand komt? Als
er binnen een cultuur wel taal geproduceerd wordt, maar de betekenis duister blijft,
of slechts gehoord kan worden als een taal in wording, als een geheel van klanken
waar op het eerste gehoor de communicatieve kracht aan ontbreekt? De waan kan
psychodynamisch gezien worden als een verklanking van het driftmatige in de mens
op zoek naar de ruimte van het ik. De literaire theorie van Maurice Blanchot kan ons
helpen dit proces te begrijpen. Zijn taaltheorie biedt inzicht in de verhouding tussen
taal en betekenis, cruciaal voor het begrijpen of niet begrijpen van een waan.
In het denken over psychose en waan zit een spanning tussen betekenis en het raadselachtige dat zich onttrekt aan betekenis. Dominant zijn de benaderingen, m.n.
vanuit de psychiatrie, die de psychose zien als breuk: als een crisis in een mensenleven, een fatale breuk in de informatieverwerking, een ziekte of als verlies van de
mogelijkheid van de persoon tot communicatie en dus het wegvallen uit de gemeenschap. Functionele waarden zijn hier in dominant. Voorondersteld wordt dat betekenis wordt geconstrueerd door een subject, een ik, dat ontwerpend de wereld ontdekt
en vorm geeft. Een psychose is disfunctioneel en dient via demping met medicatie
en therapie naar de achtergrond gedrongen te worden. Psychoanalytische benaderingen zoals van Lacan proberen wel een structuur te ontdekken in de psychose en ‘lezen‘ deze als een tekst vol betekenissen. De lacaniaanse psychose heeft de structuur
van een driehoek waar de imaginaire orde dominant is. Deze bezet de intrapsychische ruimte en verhindert het ontstaan van een symbolische orde. De psychose gaat
terug op het oertrauma van het kind dat de toegang tot de moeder ontzegd wordt,
maar daar wel toegang toe zoekt. Alleen de persoon die de symbolische orde van de
vader is ingetreden kan leven met het onmogelijke verlangen naar vervulling. Deze
transitie heeft een religieuze lading.159 Het is een vorm van negatieve theologie waar

158 Smet, Bouwel,& Borre, (2003).
159 Ypma, (2001).
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Lacan op uitkwam, n.l. het kunnen leven met de niet-vervulling van de begeerte,
welke kan blijven bestaan als verlangen, een verlangen dat verdragen kan worden.160
Een psychotische waan is te lezen als een tekst, volgens Lacan. In zijn meest elementaire vorm zijn het tekens, woorden waar structuur en betekenis in te ontdekken valt.
In de laatste Seminaire van Lacan (1975) over James Joyce, le sinthome, vervult het
schrijven van Joyce een noodzakelijke opvulling, suppletie, van het gat dat ontstaat
bij het ontbreken van de wet van de vader; met het schrijven wordt een (nieuwe)
psychose vermeden.161
Een leeswijze die hier op doorbouwt kan ontleend worden aan de literatuurtheorie
van Maurice Blanchot.162 Daar wordt de spanning verhelderd tussen de fascinatie
die verborgen ligt in de psychose verbonden met de taal als redding uit de eenzaamheid van de in zichzelf gekeerde psychoticus. Blanchot wijst functionele analyses van
literaire teksten, in het bijzonder van poëzie, af. Anders dan dagelijks taalgebruik
verwijst poëzie niet naar een ding, maar is in zichzelf besloten taal. Deze taal staat op
zichzelf. Er is eerder afwezigheid van betekenis dan aanwezigheid. Er is geen subject
dat taal produceert, er is eerder taal die bewustzijn en subjectiviteit mogelijk maakt.
Door de taal heen ontstaat er zicht op een oorsprong, een ‘vooraf’ die op de lezer als
leeservaring toekomt. Poëzie opent de kloof tussen taal en werkelijkheid. Zij is het
zicht op een open ruimte, een leegte, zonder verwijzende betekenis. Er wordt dus
geen werkelijkheid achter de taal gedacht.
Is het mogelijk de waan te lezen als een talige, in zich gesloten productie, niet als
uitingen van betekenissen die er aan vooraf zouden gaan, maar als teksten waar
woorden geen betekenissen produceren, maar verklankingen zijn, geluiden die gehoord willen worden? Als de waan geen betekenisvolle uitspraken over de werkelijkheid biedt, dus in die zin niet functioneel te begrijpen of te interpreteren, wat is ze
dan wel?
In de interpretatie van Kevin Hart van Blanchot ontstaat taal uit de noodzaak te reageren op een ‘Buiten’, een afgrond in de ervaring. Taal, in het bijzonder in de vorm
van het fragment (Hart, p. 155)163, reageert op het Onmogelijke, dat in de innerlijke
ervaring doorbreekt. Taal doorbreekt het geïsoleerde subject. Het ik wordt een hij,
voorwerp van onderzoek. Tegelijk maakt taal met alle conventies die daarbij horen in
de verhulling van het heilige – het Buiten, het Onmogelijke, het Heilige – communicatie mogelijk. Relaties worden mogelijk door het verlaten van de donkere blik – the
dark gaze – die onder alle taal en ervaring verborgen, maar niet benoembaar of te be-

160 Braungardt (1999).
161 Kroon, 2004.
162 Large, 1997; Loevie, 2009. http://pasaudela.blogspot.com/2005/08/beatitude-blanchot-and-death.
html (maart 2012). Allred, 2010
163 Hart, K.(2004). Eveneens Tracy, D., (2000).
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naderen is. In psychiatrische termen gezegd, de paranoia wordt verlaten ten gunste
van de sprong naar de ander, het vertrouwen dat de ander er is, niet als spookachtige
verschijning, maar als een ander die een tegenover is.
Toegepast op de waan biedt de taal de wanende de mogelijkheid er te zijn, de ruimte
van het met angst beladen innerlijk te verklanken en al doende zijn verhouding tot
de werkelijkheid, of beter, ‘het Buiten’ te benoemen.164 De overgang van waanachtige
taal naar communicatie is gelegen in het overgaan van het gesproken worden – de
innerlijke aandrang in klanken en woorden stem te geven aan de emoties – naar het
spreken. Het gesproken worden als spraakproduktie maakt subjectiviteit mogelijk
doordat de relatie gelegd wordt tussen taal en betekenis. Er wordt in de taal een
exces, een overschot ontdekt die nieuwsgierig maakt. De taal krijgt weer een verwijzende functie.
In de fenomenologie wordt het begrip epoche gehanteerd, het openhouden en het
uitstellen van betekenis (Husserl) waardoor de fenomenen zich aan ons voor kunnen doen zoals zij zijn. Dit principe wordt ook gehanteerd in de psychiatrie – als
een vorm van niet-weten wanneer het gaat om religieuze duidingen – maar er komt
ook een moment waarop gesproken worden (als taligheid) overgaat in spreken als
communicatie. De religieuze ervaring is het ontdekken van het opgesloten zijn, het
omvat worden door een Buiten, en dat de taal de uitweg biedt. In het fragmentarische gestotter wordt de verhouding tot het object gelegd en opent het subject zich
voor wat gezegd wil worden. De passiviteit van het objectloze wordt doorbroken tot
een actieve verhouding tot de fenomenaliteit.165Dat kan terugverwijzend zijn naar
een oorsprong, naar wat vooraf ging, maar ook betrekking hebben op een verlangen dat ontstaat – een toekomst, iets dat nog niet is, een openheid naar het andere
dan zichzelf. De waan is dan geen in zich gesloten spraakproduktie meer, maar een
vorm van communicatie. De waan wordt opgebouwd in woorden, maar ervaring
wordt mogelijk doordat de woorden uitdrukkingen worden van het buitentalige, in
het bijzonder het lichaam, de materiele realiteit, de geschiedenis en de concrete context.166 Anders gezegd, een gebeurtenis als iets wat zich voordoet, wordt tot ervaring
waarover gecommuniceerd en gereflecteerd kan worden. Voorbij de paniek en de ervaring van leegte en teruggeworpen zijn op zichzelf zoekt de wanende naar houvast
in een tegenover, en dan vooral in de vorm van een interne dialoog, hoe rudimentair
ook. Deze mentale constructies kunnen vervolgens ook in gesprek worden gebracht,
zijn voorwerp van dialoog, en dus potentieel doorbreking van het solipsisme van de
wanende.

164 Het gedicht Oote oote boe, van Jan Hanlo, kan gelezen worden als een tot spreken komen en daarmee tot de constituering van een ik die zich vervolgens terugbuigt over zijn ontstaan.
165 A. Joli (2011).
166 Soenen & Corveleyn, 2005; O’Neill, 2009; Davidson e.a., 2004.
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Hoe wordt deze dialoog mogelijk? Is het alleen taal die de uitweg biedt, of is er een dragende grond die taal mogelijk maakt? Csordas’ theorie van het ontstaan van de religie
geeft daar inzicht in.167 Alteriteit is de kern van de religie, aldus Csordas. Het lichaam
maakt deze alteriteit, en daarmee de innerlijke dialoog mogelijk. Religie komt voort uit
de ervaring van het andere in en van onszelf. Deze ervaring is er een van gedragen worden en te leven in een ruimte, de werkelijkheid, het andere van onszelf, zoals deze ons
vormt en draagt. Dat is in het intrasubjectieve bereik voortbouwend op de ervaring een
belichaamd wezen te zijn, aldus Csordas. Toegepast op de waan, deze is te horen en
te lezen als existentiële ervaring van het andere, of beter het verlies van het andere; de
waan is een verhaal van angst voor het niet van betekenis zijn. Woorden fungeren als
staketsels van existeren oog in oog met het besef alleen te zijn in een universum. In die
zin wijkt de wanende niet af van de moderne existentiële beleving dat wij alleen zijn
in het universum. Terecht vraagt Maas aandacht voor het huiveringwekkende karakter
van de confrontatie met de stilte en met de leegte die volgt op al het spreken, of dat wat
onder het spreken verborgen gehouden wordt (cfr. Pascal).168 Er is oefening voor nodig
om in die werkelijkheid, de stilte, het niet weten, God, toe te laten.
Het niet-functionele denken van Blanchot verheldert de gesloten taalproducties van
de wanende omdat zij het ik al verbaliserend vormen.169 Iedere duiding en gesprek
lijken daarin onmogelijk. Maar er is wel fascinatie, dit is de affectieve binding aan
een ‘Buiten’ welke verhindert dat er ruimte voor de ander is. Met Blanchot hebben
we een laag in de waan opengelegd die de existentiële eenzaamheid van de wanende
gevangen houdt. De omslag die gemaakt wordt van de waan naar betekenisgeving in
betrekking op het buitentalige maakt dat het subject opnieuw ontstaat doordat het
tot spreken komt. Het zelf opent zich voor de buitentalige werkelijkheid doordat het
zich laat aanspreken! Er wordt een ik geboren. De dialoog kan beginnen en herstel is
in zicht. Tijd en plaats gaan weer een rol spelen, de persoonlijke geschiedenis begint
opnieuw, en de biografie komt weer in zicht. Het reconstrueren van het levensverhaal dat stokte kan weer beginnen.
Aandacht voor de biografie is daarom het volgende element in het geheel van instrumenten om de waan te kunnen lezen.
2.2.2. the figure under the carpet
(5) Biografie. De biografische invalshoek kan behulpzaam zijn om de waan als vorm
van communicatie te begrijpen. Herstel van communicatie lijkt mogelijk in een recontextualisering en de biografie biedt daartoe het kader. De eigen plaats in de tijd
en de relaties wordt opnieuw ontdekt.

167 Csordas, 2004.
168 Zie Maas, 2010, p. 68 e.v.
169 Vgl de innerlijke monoloog in James Joyce’s Ulysses.
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Waanvorming is onderdeel van een leven dat ontspoord is geraakt. De kenmerken
van de waan zijn, volgens Jaspers, onbegrepen en onmogelijke inhoud waar met een
stellige overtuiging aan vast wordt gehouden.170 Hoe onbegrepen en hoe onmogelijk
is deze inhoud? Biografisch onderzoek is van belang om de context, cultureel en
religieus, als achtergrondvariabelen te gebruiken voor het inzicht in de waaninhoud,
aanleidingen tot de crisis, en datgene wat gezegd wilde en wil worden in de crisis.
Eerdere ervaringen en ideeën van iemand of iemands culturele milieu komen in een
ander daglicht te staan vanuit de waanervaring. Ieder verhaal wordt opnieuw verteld
vanuit het dan geldende perspectief. Deze verschuift met de latere ervaringen en
kleurt eerdere gebeurtenissen. Wat voorheen op de achtergrond stond kan nu op
de voorgrond treden, thema’s kunnen verbleken. Met dit verschuivende perspectief
wordt een definitief levensverhaal, en dus het aanwijzen van definitieve oorzaken
onmogelijk. Reductie tot één oorzaak als aanleiding tot de crisis is inadequaat, hoe
zeer de persoon zelf daar mogelijk wel houvast aan heeft.
Anderson wijst op een aantal gevaren in het interpretatieproces zoals reductionisme
tot de kinderjaren, originology noemt hij dit.171 Het andere gevaar is overmatige nadruk
op psychopathologie bij het beschrijven van een leven. Er dient aandacht te zijn voor de
complexiteit van een persoon, en er mag geen reductie tot één verklaring plaatsvinden.
Het speculatieve karakter van een biografische benadering dient erkend te worden.
Een denigrerende aanpak door b.v. de pathologische kant te benadrukken dient te worden vermeden. Dit kan door de eigen gevoelens over het onderzoeksobject te onderzoeken en zo de tegenoverdracht te herkennen. De onderzoeker dient te kunnen differentiëren tussen eigen gevoelens en die welke anderen hebben gehad over de persoon,
b.v. tijdgenoten. Anderson pleit voor het ontwikkelen van empathie voor de persoon
en zijn ontwikkeling. Het concept van het karakter – als een continu geheel dat een
individu ontwikkelt – veronderstelt een betrekkelijk stabiel en systematisch georganiseerde manier van denken, voelen en handelen. Psychobiografie kan een persoon niet
uitleggen, maar kan de onderzoeker wel leiden bij het tekenen van een samenhangend
portret uit de data. Kortom: degelijk onderzoek, ondergaan in het bronnenmateriaal,
ontwikkelen van empathie, afzien van dogmatische persoonlijkheidstheorieën, voortdurend heen en weer gaan tussen hypotheses en data, en zo stapsgewijs een portret
van het subject opbouwen. Het echte probleem is de zoektocht naar ‘the figure under
the carpet, the evidence in the reverse of the tapestry underneath that outer self is ’the
secret self, the inner myth’ which shapes it’.172
Een voorbeeld van de empathische psychologisch-biografische analyse van een
bijbelfiguur is van Moshe Halevi Spero in een prachtig artikel, the hidden subject of
Job.173 Spero leest in lijn met de rabbijnse tradities job (als tekst) als een midrash op
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Van der Zwaard, 2006.
Anderson, 1981.
naar Edel, 1979, geciteerd door Anderson 1981.
Spero, 2007.
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Mozes, als een tekst van Mozes, een verwerking van zijn diepgewortelde spiegelfase
in de vroege kinderjaren en het ontstaan van een pijnlijke erkenning van de inherente vreemdheid van het zelf. Religieus betekent dit het leren leven met het gemis,
voorbij het psychotische. Spero schetst overtuigend het dubbele beeld van een archaïsche Job met lagen in de persoonlijkheid waarin zoeken naar afgrenzing en identiteit
een rol spelen, tot uiting komend in woorden met betrekking tot de huid van het
lichaam(zweren); en daarnaast de ‘rijpere’ Job, de man die zich kan afgrenzen, de
leegte kan verdragen dat God niet te pakken is, die zorg kan ontvangen en geven, en
dankbaar kan zijn.
In de psychiatrische praktijk wordt het schrijven van een autobiografie ingezet als
therapeutisch instrument.174 Uit onderzoek blijkt dat de inhoud van de ervaringen
niet verloren is gegaan, maar dat het schort aan structuur en samenhang. “Mental illness does not destroy the content, but rather the structure and coherence of speech”.
Inzet is het herstel van een dialogisch zelf.175

2.3. theologische analyse van de waan
2.3.1. van fides quae naar fides qua
(6) De historisch aan te wijzen verschuiving naar het innerlijk, wordt uitgewerkt aan
de hand van de begrippen fides quae en fides qua. In de moderne tijd vanaf Descartes
gaat de zekerheid van het geloof als een geheel van voorstellingen en kennis verloren
ten gunste van een subjectieve toe-eigening, de fides qua. In de waan wordt gezocht
naar een inhoudelijk houvast waar nieuwe identiteit op gebouwd kan worden. Identiteit, zo bleek uit de analyse van Blanchot ontstaat uit de confrontatie met een ‘Buiten‘,
taal vervult een oriënterende rol en maakt communicatie mogelijk over de afgrond
heen. Het lichaam vervult, met Csordas, een bemiddelende dragende rol. Er is een
derde structurerende element voor de vorming van houvast en identiteit, n.l. de inhoudelijke ideeën die de fascinatie sturen – de geloofswoorden en de wijze waarop
deze cultureel historisch verworven worden, de fides quae en de fides qua.
Augustinus onderscheidde twee grondvormen van het christelijk geloof, fides quae
en fides qua.176 De fides quae is bij Augustinus het geheel van inhoudelijke proposities over God en zijn betrekkingen tot mensen, de wijze waarop Hij zich laat kennen.
Bij Augustinus is de fides qua de houding, intentie, en context waarmee geloof als
menselijk ondernemen wordt verwoord, vormgegeven, geanalyseerd en in theorie
wordt ondergebracht. Fides qua is uit op Verständigung en interrelationaliteit. Fides

174 Smorti, Pananti & Rizzo, 2010; Lysaker, Lancaster & Lysaker, 2003.
175 Lysaker, 2003.
176 Augustinus, De trinitate : “Aliud sunt ea creditur, quae creditur, aliud fides qua creduntur. Illa quippe in
rebus sunt autem. haec autem in animo credentis est (De Trin. XIII, 2,5); zie verder Barth, K.D.I., 1946,
p. 248 .
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quae is de inhoudelijke metaforiek waarmee de relatie en de betekenis van God voor
mensen wordt uitgedrukt. We zagen in het eerste hoofdstuk dat in de moderne tijd
de nadruk verschoof van de fides quae naar de fides qua. Het christelijk geloof wordt
een subjectief op ervaring gerichte levensgevoel of levenshouding.177 De innerlijke
instemming met de te geloven waarheid wordt absolute voorwaarde voor het geloof. Zij ontstaat niet meer op gezag; ze wortelt niet in een vanzelfsprekend gedeeld
volksgeloof; ze komt voort uit een innerlijk doorleefde toe-eigening.178 In bepaalde
reformatorische kringen komt iemand slechts na een bekeringservaring tot geloof,
zo is de specifieke uitdrukking.179 Die innerlijke aanvaarding gaat niet vanzelf. Er
zijn authentieke ervaringsverhalen nodig om het nieuwe geloofsmodel ingang te
doen vinden. De 19e-eeuw kent daarom vele bekeringsverhalen die als model gebruikt worden voor het ‘ware geloof’.180 De persoon komt in het centrum van de
belangstelling, en hoewel de psychologie eerst met argwaan werd bezien, wordt zij
later vanaf begin 20e-eeuw de discipline die het innerlijk en de voorwaarden voor
‘geloofsontwikkeling’ onderzoekt en begeleidt. Authenticiteit en expressief individualisme worden kernbegrippen.181 Met deze verplaatsing naar de persoon die gelooft
verschuift ook de inhoudelijke oriëntatie. Een tweedeling ontstaat in de Reformatorische theologie, vooral in Amerika eind 19e-eeuw. Aan de ene kant wordt alle nadruk
gelegd op de zonde en het kwaad dat in ieder mens huist. Het is de ervaring van de
afgrond die zich opent wanneer de blik zich naar binnen richt. Vandaar de noodzaak tot bekering. Deze oproep wordt vooral gehoord in de evangelische kringen en
opwekkingsbewegingen. De andere groep steunt op de liberale theologie die de persoonlijke ontwikkeling in het centrum plaatst. Vandaar de noodzaak tot ontplooiing,
zelfkennis en werken aan zichzelf. De inhoudelijke reflectie op het christelijke geloof
verschuift dus naar het innerlijk, als de plaats waar geloof gevonden dient te worden,
en de opgaven die daaruit voortvloeien zich eerst te bekeren of zonder persoonlijke
bekering een goed mens te worden.182 Schleiermacher baande deze weg, steunend
op romantici als Schelling en Jakobi. Schleiermacher verwoordt deze nieuwe plaats
van het geloof in de bekende uitdrukking ‘Religion ist das Gefühl schlechthinniger
Abhängigkeit’.183 Het zelfbewustzijn wordt de plaats van transcendentie, en ondanks
de kritiek van Feuerbach en Nietzsche en de amendementen van Heidegger op een

177 Kuitert, (1992), evenals zijn latere publicaties kunnen gelezen worden als een reflectie op en verzet
tegen deze verschuiving naar het subjectieve karakter van het moderne geloof.
178 Buss, A. (2000).
179 Hijweege, N. (2004).
180 In het katholieke spraakgebruik van het woord bekering wordt meestal gedacht aan de overgang van
het ene geloof naar het andere – bekeerd tot – en in het reformatorische spraakgebruik ligt het accent
op de innerlijke toeeigening of omvorming. Voor bekeringsverhalen in de V.S. zie Taves (1999).
181 Taylor onderscheidt drie vormen van innerlijkheid: exploratie van het zelf, controle over het zelf en
toewijding ( commitment) van het zelf. Taylor, C., 1989) 111-210.
182 Het personalisme van Borden Parker Bowne tot Johannes Paulus II is de stroming die hier uitdrukking aan geeft. Burrow (1999); Lavely (1991); Wojtyla, K.J. (1993).
183 Wendel (2007); Wendel (2004).
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al te individualistisch verstaan van een innerlijk zelf wordt het innerlijk de basis vanwaaruit de beweging van transcendentie plaatsvindt. Zelfbewustzijn biedt een soort
kennis dat volgens Wendel onvoorwaardelijk genoemd kan worden. Daarin vindt het
zelf, de persoon, zijn vrijheid. De volgende stap is dat er een hermeneutiek ontwikkeld moest worden om zowel de overgeleverde teksten verstaanbaar te maken met
het oog op deze nieuwe levenshouding alsook dat het innerlijk gelezen kon worden
als een tekst. Het gemoed, de passies en emoties zijn voor interpretaties vatbaar.
Het innerlijk is echter geen harmonieus centrum vanwaaruit de omringende werkelijkheid wordt ervaren en zin gegeven. Het innerlijk wordt belaagd door de wereld
buiten; in het innerlijk spookt het.184 Er zijn geheimen en geheime kennis wordt er
gevonden.185 Het innerlijke ziek zijn wordt voorwerp van onderzoek. Eerst wordt
deze ziekte melancholie genoemd, later psychose en in de 20e-eeuw ontstaat een
uitgebreide classificatie van ziektebeelden voortkomend uit psychisch disfunctioneren.186 De schizofrene waan wordt, naar Jaspers, onbegrijpelijk qua inhoud, in zichzelf gekeerd en niet voor rede vatbaar. Fenomenologisch wordt de waan gezien als
het opbreken of splitsen van dat minimale zelf in twee gedeeltes: het eigenlijke zelf
en een vreemd zelf. Het zelf voelt zich bespied door zichzelf, of heeft voortdurende
behoefte tot bevestiging via de spiegel of de ander dat hij een subject is.187 De mens
met schizofrenie lijkt volledig in zichzelf gekeerd in gevecht met de schimmen die
hij produceert.
Het religieuze zelf wordt eveneens voorwerp van onderzoek. In de 20e-eeuw komt
er een vloed aan onderzoeken waar het dilemma bekering of psychotische ervaring
wordt geanalyseerd.188 De noemer waarop deze relatie wordt onderzocht is de vergelijking met de mystieke ervaring.189 Daar ligt de verdenking van pathologie op de
loer.190 Verschillende perspectieven ontwikkelen zich op eenzelfde fenomeen waar
diverse disciplines zich nu over buigen en om strijden.191 Religiestudies worden binnen dat ‘frame’ van het innerlijk geconfronteerd met de fragmentatie van het inner-

184 Berman, (2011); Van Buuren, M. (2007).
185 Williams Duncan (2006); Malesic (2006); Podmore (2012).
186 In 1621 verschijnt The anatomy of melancholia, van Robert Burton; het begrip psychose werd voor het
eerst gebruikt door de Oostenrijkse psychiater Ernst von Feuchtersleben (1845).
187 Parnas, J. (2007); Laing, R.D. (1960)
188 James, Freud, Jung, Pfister. Zie hfdst 5.
189 Bv. Delacroix (1908).
190 Vgl. Garigou Lagrange, R. (1938). De mystieke of ascetische theologie in het interbellum houdt zich
diepgaand bezig met de verhouding tussen pathologie en religieuze ervaring; de psychologie breekt
door in de spiritualiteitsstudies en er komt aandacht voor de pathologische kanten van het geloof,
I.h.b. Études Carmelitaines o.l.v. Père Bruno vanaf 1935; Supplement de la vie spirituelle (vanaf 1947).
Voor Nederland na de Tweede Wereldoorlog Buitendijk, Fortmann, Trimbos (Westhof 1996). Waaijman (2000), p. 384-387; 411-417.
191 Penzner (2010).
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lijke zelf.192 De persoon krijgt de opgave op eigen kracht zijn bestaan te ontwerpen,
er zin aan te geven en geloof te vinden. Er is geen voorgegeven patroon aan ideeën
meer waarmee men zich kan identificeren; geloof wordt ontwerp, een constructie
of design passend bij het moderne ideaal van ontplooiing en zelfverwerkelijking (liberaal, vrijzinnig) of overgave en besef van zondigheid. Ook in dit laatste ontwerp
dringt de moderne drang tot ontplooiing zich op, en het leven wordt gezien als een
voortdurende strijd tegen zonde, parallel aan de ontplooiing in seculiere zin. De
waan staat aan het uiteinde van deze ontwikkeling van het innerlijk als de plaats
waar God en geloof gevonden kunnen worden. De waan is de radicalisering van deze
verinnerlijking, en toont het risico ervan in termen van aandrang tot persoonlijke
bekering en wedergeboren te zijn, voortdurend gewetensonderzoek, of angsten om
uiteindelijk toch niet gered te zijn. De wending naar het innerlijk en het verlies aan
gedeeld geloof stuwt de opgave het eigen leven te ontwerpen en zin te geven, te beginnen in het innerlijk naar grote hoogte, en juist daar wordt de leegte en de afgrond
zichtbaar. Na het verlies van de zekerheid van de (objectief genoemde) vorm en de
wending naar het innerlijk is er geen eenduidige oplossing meer om tot een nieuwe
samenhang en verbondenheid te komen.193
De toenemende aandacht voor het innerlijk is dus een gevolg van het wegvallen van
objectieve zekerheid in het geloof. Met de verschuiving van fides quae naar fides qua
komt het innerlijk in het centrum van de aandacht te staan. Het innerlijk blijkt plaats
van verbeelding en van constructie. Daar worden beelden gevormd die voor waar
en authentiek worden gehouden. Religieus geloof wordt ook gezien als vorm van
verbeelding. De theologie gaat mee in deze verschuiving richting innerlijk, beleving
en verbeelding; taal wordt metaforiek; het lichaam wordt ‘bezet‘ met betekenissen.194
Waar blijft de fides quae? Met de nadruk op de fides qua lijken geloofsbegrippen ondergronds te gaan. Er is geen inhoudelijk houvast meer. Geldt dit ook voor de waan?
De theoretisch-theologische verschuiving die daaraan beantwoordt is de ontwikkeling van constructieve theologieen. De waan als uiterste vorm van verbeelding stelt
deze nieuwe theologische ontwerpen of designs voor enkele belangrijke dilemma’s.
Dit wordt verduidelijkt in de volgende paragraaf.
2.3.2. geloof als constructie
(7) Het constructivisme is een late loot in de theologie. Er wordt geen beroep gedaan
op extern gezag van teksten of tradities, maar iedere geloofsuitspraak wordt gelezen
als een menselijke constructie. Het constructivisme195 is een kritiek op essentialistische en hermeneutische vormen van theologie. De hermeneutiek is sterk gericht op

192 Atwood, G.; Orange, D.; Stolorow, R. (2002).
193 Tracy, D. (2000).
194 Cfr. de nadruk op de constructie van betekenissen die aan het lichaam gegeven worden in genderstudies, Butler (1990).
195 De wortels van het Constructivisme liggen bij Kant en uitgewerkt door Rawls. O’Neill, 2002.
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de betekenisgeving zelf. In de hermeneutiek zoals van Gadamer wordt een harmonie of samengaan van betekenissen verondersteld. Zin wordt ontwikkeld via begrip,
en verondersteld wordt dat er een eenduidig zinvol ontwerp mogelijk is. Dit zagen
we ook bij Hoff in zijn analogiebegrip. Een constructivistisch perspectief gaat verder
en radicaliseert zin en betekenis vanuit het besef dat mensen in hun ervaringen
– affecten, percepties, symboolwereld – representaties ontwikkelen, deze construeren, welke gericht zijn op een bepaald doel. Ze willen er iets mee bereiken, zoals
overtuigen, verbergen, samenhang aanbrengen om slechts enkele mogelijkheden
te noemen. Het begrip constructie houdt het voorbehoud in dat de waarheidsvraag
open blijft met het risico dat blijkt dat een constructie een individueel project is dat
eerder vervreemdt dan bijdraagt tot ‘Verständigung’. De constructivistische onderzoekslijn is evaluatief kritisch, maar stelt zoveel mogelijk het eigen oordeel uit.196 In
het radicaal-constructivisme van Von Glaserfeldt werd ontkend dat de werkelijkheid
objectief waargenomen kan worden; daartegenover staat het sociaal constructivisme
( Luckmann) die de sociale context en interpersoonlijke relaties bepalend achtten in
de constructie van wat werkelijkheid is en wat ervaren kan worden. Het constructivisme heeft invloed gehad op de psychiatrie; b.v. Bateson heeft in de psychiatrie
vanuit het constructivisme zijn theorie van de ‘double bind’ ontwikkeld.197
In de theologie is de zo genoemde constructive theology ontwikkeld door onder meer
Kaufman en McFague198; Schüssler Fiorenza gebruikte het begrip reconstructive
hermeneutics zoals we eerder zagen. Ieder spreken over God is een constructie van
mensen in hun context en traditie als antwoorden op de existentiële vragen die het
bestaan stelt oog in oog met het mysterie van het leven (Kaufman). Theologie reconstrueert deze verteltradities en ontwikkelt nieuwe concepten teneinde de vraag naar
uiteindelijkheid die we God noemen open te leggen. In een theologische analyse van
psychotische teksten wordt geen uitzondering gemaakt op deze reconstructieve taak.
Een psychotische tekst is te lezen als een constructie vanuit intrapsychische angsten,
driften en verlangens, maar is ook gevormd door de sociale en religieuze context
waarin de socialisatie heeft plaatsgevonden.
Het constructivistische kader wordt hier opgenomen als een belangrijk perspectief
voor het lezen van psychotische teksten. Daarbij moet wel de notie meebedacht worden dat het andere van onszelf, in het bijzonder de lichamelijkheid als eigen categorie zoals dit voorwerp van onderzoek is in de psychiatrie en neurowetenschappen,
van belang is voor onze analyse.199 Binnen dat constructivistische kader worden twee
fundamenteel-theologische begrippen nader beschouwd die in het christelijk geloof
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de grondthema’s vormen waarbinnen geloofservaring en geloofshouding samenkomen. Dit zijn de begrippen openbaring en verlossing. Daarmee wordt de kern
benaderd van het christelijk geloofsverhaal, n.l. hoe God zich laat kennen, beter misschien waar God zich laat kennen en wat dit kennen voor betekenis heeft.
2.3.3. openbaring
(8) Binnen een constructivistisch raamwerk kan het begrip openbaring gezien worden als het theologisch centrale begrip waar subjectieve ervaring, religieuze beeldvorming en psychopathologie bij elkaar komen. Binnen dat kader kan dit begrip een
oriënterend en kritisch potentieel hebben doordat het helpt te onderscheiden wat
een ‘false belief’ zoals zoals één van de kenmerken van de waan luidde.
In het dagelijks spraakgebruik wordt het begrip openbaring gebruikt wanneer
men een bijzonder en nieuw inzicht opdoet. Openbaring gaat gepaard met verwondering. Openbaring is dan een disclosure, een ander zicht op de werkelijkheid opent
zich.(Ramsey, Schillebeeckx200). In religieuze zin is een openbaring ‘Anrede Gottes,
Dialog und Begegnung Gottes mit den Menschen, darin zugleich Eröffnung der
Wahrheit und Einladung zum Leben’.201 In dit openbaringsbegrip van Vaticanum
II wordt Gods werkzaamheid niet tegenover de menselijke ervaring geplaatst maar
juist mogelijk gemaakt.202 God maakt het leven mogelijk door de schepping, vernieuwt zich in de geschiedenis van Israël en in Jezus, en vindt zijn voltooiing in het
werk van de Geest. Aldus de trinitarische structuur van het christelijk geloof. God
laat zich op een eigen wijze kennen in Jezus Christus.203 De eigenlijke openbaring
in christelijke zin is de incarnatie, dat God zich in Jezus Christus zich op een unieke manier heeft laten kennen. Maar openbaring gaat door. In het christelijk geloof
wordt beleden dat God zich ook nu openbaart, zich laat kennen, en zich verhoudt tot
mensen. In dit christelijk openbaringsbegrip is het God die zich openbaart, en de ervaring wordt tot een openbaring wanneer er iets van transcendentie plaatsvindt, een
opname in een groter geheel waardoor er ruimte komt voor nieuwe perspectieven.204
Deze mogelijkheid wordt ieder geboden op grond van de universele pretenties van
het christelijk geloof. Ook een psychose kan ervaren worden als een openbaring in
religieuze zin.205 Ze kan leiden tot grote creativiteit zoals bij Vincent van Gogh206,
maar ook gepaard gaan met hevige angsten. De vraag wordt dan wat zich openbaart
in een psychose. Theologisch gezegd, is het God die zich openbaart? Dit is niet zo’n
vreemde vraag wanneer men de ervaringen van disclosure van psychotische men-
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sen hoort. Er is vaak verwarring en onzekerheid na een psychotische crisis over de
inhoud en betekenis van wat iemand is overkomen. Kwamen de beelden van God,
of waren het duivels of demonen? Waren het zinsbegoochelingen, vergissingen of
verbeelding? Psychotische mensen zoeken naar zekerheid over wat hen is overkomen. Zij benoemen hun ervaringen soms als een openbaring. Zij hebben iets gezien wat anderen niet gezien hebben en soms ging het gepaard met grote angst. Na
een psychose wordt gezocht naar houvast en herkenning. Deze wordt vaak gezocht
in de Bijbelse apocalyptiek, in het bijzonder het boek Openbaringen.207 De beelden
van dreigende ondergang en redding zijn voor hen zeer herkenbaar. Er is een strijd
aan de gang tussen hemelse en duivelse machten. De antichrist, Izebel, de hoer van
Babylon tegenover het lam en het kind dat weggevoerd wordt naar de troon van God.
Openbaring is dus op zijn minst ambivalent omdat het gaat om de ontmoeting met
het Andere, overweldigend en afschrikwekkend tegelijk.208 Er is onderscheidingsvermogen en ‘onderscheiding der geesten’ nodig om het al dan niet heilzame van een
psychotische ervaring te duiden.209
Het hangt van de overtuigingskracht af, of van de houding buiten de directe waan,
van de levensovertuiging en van de culturele, politieke context af of de man of vrouw
geloofd wordt en soms ook aanhang vindt. Religieuze charismatische vernieuwers
beroepen zich steevast op een bijzondere openbaring.210
Het theologische probleem is wanneer een ervaring een (religieuze) openbaring
genoemd kan worden. Hoe en door wie wordt dit vastgesteld? Daar waar georganiseerde religies in kracht afnemen, en daarmee hun moreel gezag om vast te stellen
wat authentiek is of niet, is het van des te meer belang hoe de verhouding te denken
tussen wat van God komt en welke persoonlijke en (sub) culturele achtergronden
daarin meespelen. Het begrip openbaring opent het perspectief op een God die aanwezig/afwezig is. Er zijn minstens drie criteria waaraan een openbarende ervaring
getoetst moet worden. Een openbaring staat niet op zichzelf. Zij staat in relatie tot religieuze tradities, en kan dus in die relatie onderzocht worden. Op de tweede plaats,
rationaliteit wordt mede gewonnen door inzichten uit andere disciplines. Op de
derde plaats is van belang de doorwerking van een ervaring die als een openbaring
wordt gezien. Met die doorwerking komt het tweede kernbegrip in zicht: openbaring
brengt in christelijke zin verlossing.

207 Carson, M. (2006).
208 Rudolf Otto, Mircea Eliade en in die lijn Karl Barth laten elk deze twee kanten van openbaring zien:
angst vanwege de overmacht gepaard aan overweldigende ervaring van geborgenheid. Zie ook van
Baal, J. van (1991).
209 Wink, W. (1984).
210 Kunst. J. (1999).
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2.3.4. verlossing
(9) Wat is verlossing in een constructivistisch perspectief? Openbaring, zo werd gesteld, kan binnen een constructivistisch raamwerk gezien worden als het theologisch
centrale begrip waar subjectieve ervaring, religieuze beeldvorming en psychopathologie bij elkaar komen. In analogie daarmee kan het begrip verlossing omschreven
worden. Verlossing kan binnen het constructivistische perspectief gezien worden als
het samengaan van subjectieve ervaring van vrijheid, religieuze attributie en emancipatie uit afhankelijkheid. Verlossing gaat ten diepste over opstanding en nieuw
leven.
Het christelijk geloof is het narratief van de transformerende ervaring van dood
naar nieuw leven. Verlossing heeft betrekking op het proces van vernietiging en lijden waardoor heen nieuw leven wordt gevonden. Verlossing is redding, bevrijding,
loskomen uit gevangenschap van angst en uitzichtloosheid. Verlossing leidt tot herstel van verhoudingen in drievoudige zin: van de mens tot zich zelf, tot de ander
en tot God. In het christelijk geloof is de dood van Jezus aan het kruis één met zijn
opstanding uit de dood. De theologische modellen die in de geschiedenis zijn ontwikkeld om de dood van Jezus en de paaservaring van de leerlingen te doordenken
zijn geloofsmodellen geworden voor de latere generaties.211 Opstanding uit de dood
is een geloofsverhaal. Dood is er in vele vormen, als eind van het leven van een mens,
maar ook dood als afgrondelijke ervaring dat het leven zinloos is, van vernietiging
van mogelijkheden en van onoverkomelijk verlies. Dood kan ook zijn het isolement
en de eenzaamheid; dit is de sociale en existentiële dood van de mens die aan zich
zelf is overgelaten en alle bindingen is kwijtgeraakt.
Verlossing wordt vaak verbonden met kwaad en zonde. Op de achtergrond daarvan staat de Augustiniaanse breuk tussen de mens en God. De mens is vervreemd,
heeft zich afgewend van God en is vergeten wie hij ten diepste is, n.l. deel van Gods
schepping.212 De zondeval naar Genesis 3 biedt de metaforiek voor de noodzaak van
bevrijding en verzoening. Aan de ene kant is er het geloofsverhaal van bevrijding,
verlossing en verzoening. Daarin wordt gezocht naar de verhouding tussen degene
die het initiatief neemt tot de bevrijding, en hoe de ander daar op reageert.213 Aan
de andere kant, die van de huidige bestaanservaringen is de psychotische waan te
zien als een vorm van lijden, een dramatische crises waarin de persoon in de kern
zichzelf, zijn zelf, verliest214.
Een waan is een hevige vorm van zelfverlies, en een psychose wordt niet zelden
als een doodservaring benoemd.215 De waan kan in een theologische lezing van het
kernbegrip verlossing verbonden worden met het (onvermogen tot het) doorbreken
van de existentiële, sociale en religieuze eenzaamheid. Het verloren zijn in de eigen
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belevingswereld is een doodlopende weg. Op dit microniveau is het lijden het verloren raken van de innerlijke kern, het zelf dat zich niet kan openen, niet verdragen,
ordenen, of zich juist niet kan afsluiten waardoor er geen innerlijke samenhang
meer kan zijn. Met dit verlies aan dragend vermogen wordt het contact met ieder en
alles om zich heen ook onmogelijk.
En de zonde? Een heikele kwestie is of er op persoonlijk niveau ook gesproken
kan worden van schuld als achtergrond van een stoornis die het gevolg is van een
ongezonde manier van leven of van verslaving; of er ook gesproken kan worden van
schuld die door generaties is opgebouwd. Het is op dit persoonlijke niveau bijna
onmogelijk te spreken van persoonlijk aan te rekenen zonde maar wanneer er niet
gesproken kan worden over aanspreekbaarheid en verantwoordelijkheid, waar blijft
dan de idee van het menselijk subject, de persoon die recht heeft op een eigen bestaan? De psychose is een vorm van lijden, een crisis in iemands leven, maar deze
crisis staat wel in een biografische en culturele context. Dat maakt het ook hoopvol,
omdat er woorden en verhalen gezocht kunnen worden die als hulpbronnen kunnen fungeren. De bijna niet te noemen begrippen als zonde en vergeving in relatie
tot een psychotische crisis zouden op zijn plaats zijn, wanneer we de eigen verhalen
van mensen in hun psychose zouden horen216 en de verhouding tussen persoonlijke
verantwoordelijkheid en toerekeningsvatbaarheid zouden in evenwicht gebracht
worden met biologisch-neurologische factoren en maatschappelijk-culturele vormen
van uitsluiting en intolerantie voor minder aangepast gedrag.217 Psychisch lijden
moet daarom in een grotere context geplaats worden om de individuele lijdensdruk
van patiënten te kunnen begrijpen.
Wanneer we, met Metz, de twintigste eeuw theologisch begrijpen als een samengaan van lijdensgeschiedenis en emancipatie uit afhankelijkheid, dienen begrippen
als verlossing en bevrijding in een historisch maatschappelijk perspectief geplaatst
te worden. Emancipatie staat echter niet alleen van buiten, van de kant van de institutionele macht van instellingen en onverdraagzaamheid van de samenleving, onder
druk. Er is ook onvermogen van binnenuit. Een psychose is ook een ziekte, m.n.
in de ernstigere vormen van schizofrenie die langdurig en soms blijvend schade
berokkenen. Psychische stoornissen, zoals een psychose, zijn invaliderend – soms
tijdelijk, soms levenslang. Die lijdensgeschiedenissen op microniveau stellen weerbarstige vragen ten aanzien van de mogelijkheden tot emancipatie en bevrijding.
Structurele obstakels in de emancipatie van psychiatrische patiënten als gevolg van
systeemdwang gaan samen met tragiek en onvermogen op individueel niveau. Daardoor blijft de afhankelijkheid van zorg in stand op een manier, die niet altijd emanciperend is, maar gepaard gaat met een langdurige maatschappelijke achterstand en
een armelijk leven.

216 Vgl. de man bij de graven in Marcus 5.
217 Vgl de onderscheidingen van Metz in mala fysica en mala moralia. Metz 2006, p. 5, nt. 4.
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Een theologische leeswijzer heeft oog voor verlossing als bevrijding. Drie invalshoeken zijn er dus samenhangend met de drie genoemde vormen van lijden: het onherstelbare van een ziektebeeld vraagt om een blijvende solidaire zorg; de structurele
zonde van uitstoting van afwijkend en economisch niet inzetbaar leven vraagt om
kritisch verzet tegen normaliteit en economisch nutsdenken; de eigen verantwoordelijkheid en aanspreekbaarheid als een onvervreemdbaar recht dienen te worden
gerespecteerd en mogelijk gemaakt door niet slechts patiënten te zien, maar mensen
met een geschiedenis en met mogelijkheden.
Samenvattend, een constructivistisch-theologisch perspectief op verlossing biedt
zicht op drie elementen. De eerste is de wijze waarop bevrijding gethematiseerd
wordt – subjectief, maar ook structureel maatschappelijk oog in oog met lijden op
verschillende niveaus. De tweede is de vraag aan wie de processen van bevrijding en
emancipatie worden toegeschreven. Is er een religieus te noemen beeld of thema
aanwezig in het narratief waardoor een fixatie op de eigen persoon en diens verantwoordelijkheid of verdienste wordt genuanceerd? Religieus-theologisch gezegd: Wie
is het die verlost? Als derde, is er een notie van het niet te integreren aporetische,
onmogelijke, onomkeerbare of tragische van de ervaring?

2.4. de vraagstelling
De hier ontwikkelde begrippenkaders zijn bouwstenen voor een theologie die kan
reflecteren op de waan. Deze theologie is aporetisch, heeft oog voor de talige en culturele context van uitspraken, ze is constructivistisch doordat verwoordingen van ervaringen, inzichten en fantasmen opgevat worden als communicatieve constructies.
Er is gevoeligheid voor de historisch veranderlijke betekenissen die aan begrippen
en theorieën wordt gehecht. Inbreng van andere disciplines is onmisbaar.
Vanuit de drie probleemgebieden die in de fundamentele theologie genoemd werden – verlies van metafysica, de wending naar het innerlijk, en de verhouding tot
andere wetenschappen – zijn perspectieven voor de leeswijzer benoemd. Het zijn
uitgangspunten om psychotische teksten en waanbelevingen te kunnen horen en te
duiden. Aansluiting werd gezocht bij de gangbare definitie van de waan in de psychiatrische literatuur.
De negen invalshoeken voor een theologische lezing van de psychotische waan
kunnen de subjectieve ervaringen en persoonlijke verslagen van een waan verhelderen en kunnen bijdragen aan een omvattend zicht op de vraag hoe religieuze uitingen te waarderen wanneer ze onderdeel zijn van een waan.
De perspectieven zijn achtereenvolgens: aporie; het niet-weten van de negatieve
theologie; in de psychiatrie het dimensionele dan wel categoriale karakter van een
stoornis; vanuit de literatuuropvattingen van Blanchot het onderscheid tussen een
functionele analyse versus een afzien van het zoeken naar betekenis, maar wel met
oog voor de afgrond, metafoor of existentiële ervaring van de intense verwarring
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waarin de wanende zich bevindt met zijn levensverhaal; de biografie; specifiek theologisch de verschuiving van fides quae naar fides qua; geloof als constructie, en tot
slot de centrale begrippen openbaring en verlossing.
De verbindende gedachte achter deze perspectieven is de paradox dat de waan te
begrijpen is, juist wanneer we deze niet willen begrijpen. De wanende is verloren in
zich zelf, en heeft het contact verloren met de ander. Er is geen ander meer, alleen
eigen verbeelding. Existentieel zijn verbindingen verbroken binnen de persoon zelf,
en van de persoon met zijn omgeving, en het vermogen tot adequate waarneming en
duiding van de werkelijkheid is geschaad.
Vanuit de innerlijke chaos komen klanken, tekens, woorden, die in zich gesloten
zijn doordat de referenties ontbreken. Woorden zijn dingen geworden; het zijn bezweringen van angsten. De waan lijkt gericht op het construeren van zekerheid, en
de waan is ook vaak als zodanig gedeconstrueerd218. De waan is in de diepte niet te
begrijpen. Vandaar ook dat theologische en religieuze tradities die het niet-weten, de
afgrond, het voorbij aan wat is, thematiseren, geliefd zijn bij psychotici omdat er een
geheime kennis wordt verondersteld waaraan de wanende deel heeft gekregen. De
waan lijkt te naderen tot dezelfde aporieën als de negatieve en mystieke theologieën.
Tegelijk constitueren de klanken een ik dat (opnieuw) differentieert tussen woord
en werkelijkheid. Er is daarom niet alleen afgrond, er is ook een weg terug voor de
wanende, analytisch en existentieel. Deze ligt in het vermogen tot elementaire betekenisgeving, herstel van communicatie, en recontextualisering. Een gebeurtenis
wordt tot ervaring wanneer er reflexief, achteraf betekenis aan wordt gegeven. De
waan dwingt tot geduld, tot wachten op de signalen dat de klanken weer tot woorden
worden en woorden weer zinnen, en zinnen een verhaal. In het Latijnse patientia zit
zowel de connotatie van het wachten als het verdragen. We moeten leren de betekenisloosheid te verdragen en daarin elkaar dulden. Wanneer dat gebeurt, is herstel en
opname in de mensenwereld mogelijk. Het aporetische moment wordt als ervaring
opgenomen in de biografie, maar kan ook weer vergeten worden. Er kan weer geleefd worden in de volheid van het bestaan. Maar het zal nooit meer zijn zoals het
voorheen was. Het weet hebben van het fragiele karakter van het bestaan, de eindigheid, en misschien ook wel het verlangen opnieuw die grens van de waanzin op te
zoeken, zullen blijven.
Binnen deze kaders wil ik mijn onderzoeksvraag situeren. De leeswijzer is ontworpen om het lezen en horen van psychotische teksten theologisch mogelijk te
maken. De leeswijzer moet toegang bieden tot de existentiële en praktische vragen
die de wanende en de mensen om hem heen stellen.
De vraag die hier gesteld wordt luidt: is een theologische lezing van de (religieuze)
waan mogelijk? De boven ontwikkelde leeswijzer biedt een heuristisch en normatief
kader voor de vraag of een waan een religieuze ervaring genoemd kan worden gelet
op de historische verschuivingen in het fundamenteel-theologisch debat over religie

218. Ypma (2001).
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en de feitelijke verschuivingen in de beleving en ervaring in de 20e-eeuw in wat
religieus wordt genoemd.
In het nu volgende onderzoek zal één casus onderzocht worden, een ‘cause celebre’ in de pastorale theologie: Anton Boisen. De leeswijzer zal beproefd worden
door middel van onderzoek naar zijn biografie Out of the Depths waarbij ook geput
wordt uit niet gepubliceerd archiefmateriaal, zijn historisch-culturele context, zijn
psychiatrische diagnoses en zijn ideeën c.q. legitimaties van zijn inzichten over de
waan. De leeswijzer hoeft niet gekunsteld doorlopen te worden; daardoor zou het
onderzoeksobject onvoldoende in zijn eigenheid tot spreken komen. Vandaar dat in
het volgende hoofdstuk ervoor is gekozen om de autobiografie van Boisen, Out of
the Depths, als uitgangspunt te nemen en al analyserend de inzichten te verbreden
in wie hij was, welke achtergronden meeklinken, hoe de psychiatrische diagnoses
die hij kreeg gezien kunnen worden, en welke verborgen verhalen er schuil gingen
achter zijn geschriften. Er wordt dus een ontdekkende stijl gehanteerd om de eigenheid van het onderzoeksobject tot zijn recht te laten komen. De subjectieve beleving
wordt aangevuld met de inzichten en verklaringen van anderen over Boisen, en er
wordt een eigen analyse gegeven van wat er speelde in de crises die hij heeft doorgemaakt in zijn vele artikelen en boeken. Het aporetische moment zal zo oplichten
vanuit de analyse van de crises in het bijzonder in 1920. De psychiatrische inbreng
wordt gewogen, zowel door hem zelf gemaakt als door de artsen van zijn tijd. Als
derde, zijn geloofsvoorstellingen en zijn visies op de relatie tussen geloof en waan
zullen worden geanalyseerd vanuit de religieuze context van het Amerikaanse protestantisme.
Hoofdstuk drie is grotendeels gewijd aan de biografische analyse en de verklaringen voor de crises. In hoofdstuk 4 worden zijn ‘waanbeelden’ in hun theologische diepte onderzocht. In hoofdstuk 5 wordt de theologisch-culturele achtergrond,
zijnde het 19e-eeuwse Protestantisme, de liberale theologie en de opkomende godsdienstpsychologie, onderzocht.
Het wordt tijd over te gaan naar ‘Anton Boisen’. In de volgende paragraaf wordt hij
gepresenteerd en de keus voor hem als onderzoeksobject verantwoord.

2.5. anton t. boisen (1876-1965)
Aan de wieg van de geestelijke verzorging staat Anton T. Boisen. Hij maakte een aantal ernstige psychotische crises door, overwon naar eigen zeggen deze telkens weer.
Hij heeft gewerkt als pastor en supervisor in de psychiatrie. Zijn kritiek op de liberale kerken van het interbellum dat zij geen boodschap hebben voor de patiënten in
psychiatrische centra heeft enorme weerklank gevonden in de CPE, Clinical Pastoral
Education, waar duizenden pastores doorheen zijn gegaan, ook in Nederland, in het
kader van de klinisch pastorale vorming. Boisen biedt alle aanleiding tot de reflectie
op de vraag hoe geloof ter sprake komt in een moderne biografie die gekenmerkt
wordt door psychiatrische stoornissen. Psychiatrisch patiënt-zijn en gelovige kun-
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nen goed met elkaar samen gaan, maar de vraag is hoe dat gebeurt en hoe onderzoek
op dat punt inzicht kan geven zowel in de psychotische ervaring als in de religieuze
ervaring. Als onderzoeksobject is hij voorbeeldig omdat hij inzicht geeft in het hele
proces van waanvorming, verwerking en oplossing in de vorm van een nieuw levensperspectief. Daarmee geeft hij een mooi voorbeeld van de werkelijkheidsbeleving als
gevolg van zijn stoornis. Daarnaast is hij voorbeeldig in religie-historisch opzicht, nl.
de brede verworteling in de Reformatie in Amerika van eind 19e-eeuw en eerste helft
20e-eeuw. Hij legt in persoon en visie een aantal kernproblemen van de moderne
protestantse theologie bloot. De keuze voor hem als onderzoeksobject is tegelijk een
onderzoek naar de eigenheid van geestelijke verzorging in de psychiatrie.
Boisen is meer dan een interessante casus en een historisch-cultureel voorbeeld
van de dilemma’s van het liberale protestantisme. De religieus-theologische constructies van Boisen om de psychotische stagnatie te boven te komen, en de wijze
waarop hij zijn traditie inzet en van eigen kleuren voorziet in relatie tot zijn psychoses bieden veel inzicht in de werking van een psychose op subjectief belevingsniveau. Dit is ook theologisch- spiritueel van belang omdat hij het recht opeist een
eigen verhaal te vertellen binnen zijn geloofstaal en geloofscontext.
Boisen is de grens genaderd van de totale waanzin. Dankzij de psychiatrie van
zijn tijd – gepaard als deze ging met geweld en dwangbuizen, (cold packs, werden ze
genoemd) – is hij op zijn schreden teruggekeerd en kon hij zijn plaats in de samenleving herwinnen. Hoe speelt geloof daarin een rol?
Theologie kan een vorm van ‘terrormanagement’219 worden wanneer het grote, zo
niet absolute beroep op authenticiteit en subjectieve beleving wordt doorbroken ten
gunste van een dialoog en relativering van de waarheidsvraag, of tenminste wanneer
verschillen worden erkend als legitieme mogelijkheden. Wanneer religie betekenis
wil houden als kritische kracht in het cultureel-maatschappelijk leven, en meer wil
zijn dan algemene abstracte waarheden, dan zullen opnieuw de subjectivering van
het geloof en de aporieën daarin doordacht moeten worden.

219 Deze term is van Jacques Janssen in zijn afscheidscollege (2009).
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hoofdstuk 3

anton boisen, een verkrampt leven

In dit hoofdstuk wordt Boisen in zijn ontwikkeling gepresenteerd en geanalyseerd.
Er wordt geput uit de autobiografie van Anton Boisen, ‘Out of the Depths‘, archiefmateriaal van niet gepubliceerde teksten van de hand van Boisen en publicaties over
Boisen van tijdgenoten. Na de biografie worden de psychiatrische diagnoses die
hij heeft gekregen gewogen en worden een aantal reacties op Boisen weergegeven.
Daarmee wordt de basis gelegd voor een analyse van de crises die hij doormaakte, in
het bijzonder in de jaren 1920 en 1921. In hoofdstuk vier wordt een gedetailleerde
inhoudsanalyse gegeven van de theologische constructies die in Boisen’s crises een
centrale rol speelden.
3.1. introductie
In 1965 stierf Anton Boisen, een bijna vergeten man. Zijn laatste jaren had hij doorgebracht in een kamer naast de centrale keuken van Elgin State Hospital, een groot
psychiatrisch centrum in Illinois. Hij was verward en angstig over de nucleaire dreiging na de Cubacrisis in 1962; zijn leefomstandigheden waren armoedig. Een grotere tegenstelling is niet denkbaar met wat hij in zijn leven gezocht had. Het leven
moest intense zijn en dat was het ook in zijn zoektocht naar de betekenis van religieuze ervaringen. Hij zocht naar het absolute in de ervaring. Religieus en theologisch
staat hij in een lijn van liberaliteit en tegelijk is hij nog geworteld in de negentiendeeeuwse orthodox-presbyteriaanse geloofshouding van tekort, zonde en noodzaak tot
bekering. Boisen kan als exemplarisch beschouwd worden voor de verschuivingen
in de 20e-eeuw van een inhoudelijk ingekaderd geloof en theologie naar een open
liberaal, meer formeel op ervaring gerichte spiritualiteit. Ervaring werd de as waaromheen zijn ideeën zich ontwikkelden. Hij was erop uit om bepaalde ervaringen te
valideren als ‘constructive religious’. Tegelijkertijd maakten psychotische episodes
en crises het noodzakelijk dat hij verschillende keren in zijn leven is opgenomen
in een psychiatrisch centrum. Wanneer de crisis geluwd was, ging hij weer aan het
werk, reflecterend op wat er gebeurd was in de psychose. Een psychotische ervaring
als ‘valid religious’ erkend te zien was zijn streven. Hij heeft er zijn levenswerk van
gemaakt psychiatrie en religie met elkaar te verbinden. Dit ten behoeve van zijn inzet
voor psychiatrische patiënten, die volgens hem tekort kwamen in de zorg om hun
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ziel. Boisen wilde de grenzen tussen de psychiatrie en de religie doorbreken. Hij
ontwikkelde daartoe een eigen diagnostisch kader in de jaren dertig en veertig van de
20e-eeuw. Anton Boisen wordt de vader van de klinisch-pastorale vorming genoemd.
Zijn naam is onverbrekelijk verbonden met deze opleidingsvorm voor pastores, die
bestaat uit praktijkstages in ziekenhuizen en psychiatrische instellingen waarover
gereflecteerd wordt door middel van gespreksverslagen, of zoals hij deze noemde:
case records. Deze leervorm heeft aanzienlijk bijgedragen tot de erkenning en professionalisering van het beroep geestelijke verzorging in instellingen van gezondheidszorg, maar ook binnen defensie en justitie.
“Boisen brought the individual in his tragedy and sin so poignantly and inescapably to
the students’attention that the center of their concern began to shift. Reared as many of
them were in a liberal theological tradition which made little or nothing of sin and conversion, and repelled by the crude revivalism of their home communities, they were helped
to understand, perhaps for the first time in their lives, that sin and salvation were not
mere outworn dogmatic terms. Boisen enabled them to recover a submerged dimension
of the liberal theology and ministry”. ( McGiffert, 1966, 1)220

Boisen was een zeer belezen man, afkomstig uit een universitair milieu van presbyteriaanse dominees en wetenschappers. Directe invloeden waren er van het Amerikaanse pragmatisme van William James en John Dewey, en van Freud en Jung en
de opname daarvan in de Amerikaanse psychiatrie door onder meer Adolph Meyer
(1866-1950). Van Meyer nam hij de methode van individuele case records over als
leermateriaal voor pastores in opleiding. Boisen legt echter eigen accenten die hem
tot een bijzondere figuur maken. Klinisch interessant is de verwevenheid van zijn
eigen ziektegeschiedenis en de veralgemenisering en theoretische uitwerking ervan.
Zijn eigen waanbeleving maakt hij tot voorbeeld en deels zelfs stramien van een
theologie van de psychose als bekeringsverhaal. Daarmee legt hij twee inhoudelijke
accenten. De eerste is zijn stelling dat een psychotische episode een periode van
groei kan zijn waar iemand beter uit tevoorschijn kan komen. Aandacht voor het beloop van de crisis, de aanloop daarnaartoe en de wijze van verwerking is zijns inziens
van groot belang. Een psychose is een menselijke mogelijkheid ons gegeven om niet
opgeloste innerlijke conflicten tot klaarheid te brengen. Een tweede stelling, nauw
daarmee verbonden, is de religieuze betekenis van de psychotische ervaring. In de
psychose wil God iets duidelijk maken, er vindt openbaring plaats, opening naar
en zicht op een spirituele werkelijkheid die mensen weghaalt uit zonde en dood.
Psychotische verhalen zijn bekeringsverhalen. Hij begeeft zich op het terrein van de
psychiatrische diagnostiek en is zijn leven lang bezig met de ontwikkeling van een
eigen theologisch-psychiatrisch discours. Persoonlijke problematiek, psychotische
en religieuze ervaring, en vooral de wijze waarop hij deze tot een vorm van theolo-

220 In : Lefevre, 1966, Geciteerd door Asquith, 1976, 149.

anton boisen, een verkrampt leven • 85

gische rationaliteit in de traditie van het calvinistische presbyterianisme verbonden
heeft met de liberale theologie, maken hem tot een bijzondere casus. De aandacht
van Boisen voor de individuele levensgeschiedenis en daarin vooral voor de crises
die iemand doormaakt is op zich niet uniek. Zijn pleidooi om zijn burgerrechten te
herwinnen maakt hem vergelijkbaar met Schreber. Daniel Paul Schreber (1842-1911)
de Duitse rechter, gediagnosticeerd als lijdend aan dementia praecox, de toenmalige term voor schizofrenie, die in ‘Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken’ zich wil
rehabiliteren opdat hij zijn rechten als burger terug zal krijgen.
De onbeantwoorde liefde van Boisen voor Alice Batschfelder tekent hem als een
tragische figuur, een Don Quichotte op zoek naar zijn Dulcinea. De vergelijking met
Kierkegaard is op zijn plaats in de liefde van Kierkegaard voor Regina Olsen. Als initiator van Clinical Pastoral Education (CPE), is hij vergelijkbaar met Jung en andere
charismatische persoonlijkheden zoals Clifford Beers die hun eigen crises als bron
hebben gebruikt voor een nieuwe theorie of heilsleer. Jung putte uit zijn eigen crises
voor de ontwikkeling van zijn analytische psychologie. Zelf heeft Boisen uitgebreid
onderzoek gedaan naar grote religieuze figuren die gelijksoortige ervaringen gehad
zouden hebben als hij: George Fox, John Bunyan, John Wesley en, zoals we zullen
zien, Paulus, de profeten uit het Oude Testament en Jezus.
Anton Boisen werd geboren 1876 en stierf in 1965. Hij is getuige geweest van de
fundamentele veranderingen van de rol van de religie in de VS, de opkomst en de
groeiende invloed van de godsdienstpsychologie met op de achtergrond twee wereldoorlogen, de economische crisis van de jaren dertig, de Koude Oorlog en de nucleaire dreiging van de jaren vijftig tot aan de Cubacrisis in 1962. De institutionele
psychiatrie maakte een enorme groei door tijdens zijn leven, nieuwe diagnostische
inzichten en behandelmethoden werden ingevoerd. Zijn biografie laat zien hoe deze
uiteenlopende invloeden en bewegingen in hem samenkomen. Zijn leven was geen
vanzelfsprekende ontwikkeling in normaal verlopende fasen van jong naar oud. Integendeel, zijn leven verliep van crisis naar crisis. Vier grote crises heeft hij doorgemaakt en op hoge leeftijd maakte hij nog een psychotische crisis door. In 1920 werd
hij opgenomen in Worcester met als aanleiding het schrijven van het ‘statement of
belief’, een verklaring waarin zijn geloofsvisie werd toegelicht; deze was nodig om
aangenomen te kunnen worden als predikant. Het schrijven ervan bracht hem tot
waanzin. In 1930 werd hij opnieuw opgenomen in Worcester, de aanleiding was
het overlijden van zijn moeder. Zes jaar later, in 1936, volgde een opname in Baltimore; er waren grote problemen in de Clinical Pastoral Education, hij werkte intensief aan de afronding van zijn boek Religion in crisis and custom, en zijn grote liefde
Alice Batchfelder werd ziek en overleed. Mogelijk is hij ook opgenomen in 1944 in
het Napa State Hospital. Hij is gestorven in het Elgin State Hospital, waar hij ruim
veertig jaar heeft gewoond, overigens niet als patiënt. Psychotische angsten voor de
nucleaire dreiging en onopgeloste vragen rond Alice beheersten hem in de laatste
jaren van zijn leven.
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Boisen publiceerde naast vele artikelen221 vijf boeken: Hymns of hope and courage
(1926), The Exploration of the inner world (1936), Problems in religion and life (1946),
Religion in crisis and custom (1955) en Out of the depths, zijn autobiografie (1960).
In dit overzicht baseer ik me voornamelijk op zijn autobiografie, aangevuld met
niet gepubliceerd archiefmateriaal dat grotendeels beschikbaar is in het Chicago
Theological Seminary.

3.2. out of the depths als autobiografische literaire constructie
Out of the depths is gepubliceerd in 1960, Boisen is dan 74 jaar oud. Deze autobiografie is een reconstructie van zijn leven, zijn bekendste boek. Hij heeft er eindeloos
aan geschaafd. Zelf zegt hij meermalen in het boek dat zijn herinneringen tamelijk
hazy waren, vaag, onduidelijk, warrig. Hij hield dagboeken bij waar hij uit putte voor
Out of the depths, dus hoefde hij niet volledig uit zijn geheugen te putten. We zullen echter zien dat het boek ook geschreven is als zelfrechtvaardiging, en vooral als
ondersteuning voor zijn centrale ideeën met betrekking tot psychiatrische problematiek en religieuze ervaring.
Hij herschreef het verslag van zijn leven vele malen. Vele details werden op aandrang van zijn zus weggelaten om de familienaam niet te beschadigen. Er was zoveel weggelaten dat de uitgever op een gegeven moment bijna weigerde de tekst te
publiceren.222 Out of the depths is een belijdenisgeschrift, vergelijkbaar met de Confessiones van Augustinus.223 Ik begin met een korte introductie op psalm 130 omdat ik
meen dat in de keuze voor deze psalm Boisen veel gelegd heeft van wat hij impliciet
wilde zeggen als het verhaal achter zijn leven. Boisen licht zijn keuze voor psalm 130
niet toe. De psalm biedt het Leitmotiv voor de beschrijving van zijn leven: vanuit de
diepte van de crisis heeft hij geroepen, en Hij heeft hem gehoord.224
3.2.1. de profundis, psalm 130
Psalm 130, De Profundis, is een boetepsalm; waarschijnlijk is deze psalm geschreven
tijdens de Babylonische ballingschap ter gelegenheid van Grote Verzoendag (Ezra
9, 55-10). In de vroege kerk werd zij gezongen bij de vespers op woensdag en bij

221 Een bloemlezing is verschenen in Asquith, 1992.
222 Nouwen, H., (z.j.) p. 2 bijlage
223 Ook met Beers, 1908/1981; en met Joanne Greenberg, I Never Promised You A Rose Garden (1964) Kay
Redfield Jamison, An Unquiet Mind (1995) en Ellyn Saks, The Center Cannot Hold (2007).
224 Bij Stroeken lijkt de trailing arbutus, de mayflower die Boisen samen met zijn vader zocht en ook later
met Alice Batchfelder, het symbool te zijn van de zoektocht van Boisen naar het paradijselijke leven.
Stroeken p. 31,32. Nouwen noemt Alice Batchfelder the great motive voor Boisen. Nouwen (1968),
p. 166-168.
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begrafenissen.225 De diepte is een metafoor voor totaal zielenleed. Diepte is een eigenschap van de zee, die een beeld is van de dood.226 De diepte is de sheol, de plaats
van het afgescheiden zijn van God door schuld en zonde. In de angst voor de diepte
spelen vele bijbelverhalen mee: de chaos van de tijd vóór de schepping; de Leviathan,
zeemonster en duivel, die rondzwerft; Jezus, die de storm op het meer bedwingt.
Deze psalm is vaak op muziek gezet o.a. door Bach, Mendelssohn, Josquin des Pres.
Beroemd zijn de brieven van Oscar Wilde verzameld in De profundis, die hij schreef
in de gevangenis waar hij terecht was gekomen vanwege zijn homoseksualiteit. In
deze brieven neemt hij het op voor een doodsbang kind. Gedichten zijn gemaakt op
deze psalm door Baudelaire, Trakl, en C.S. Lewis. Psalm 130 is vooral bekend geworden door de Luther-vertaling en de Bach-cantate Aus Tiefer Not227. Psalm 130 is door

225 Aries, 1987.
226 Alter, 2007.
227 Psalm 130 behoort zowel tot de zeven boetepsalmen, als zesde, als ook tot de zgn. Stufenpsalmen
en bedevaartsliederen (psalmen 120-134). Luther heeft binnen beide psalmengroepen twee exegeses
over deze psalm gemaakt. De eerste als boetepsalm in het Duits in 1517, WA 1, 206-211; WA 18, 516,
23-521, 10; daarnaast in het Latijn in 1532/33, WA 40 III, 335, 4-376, 31. Bijzonder belangrijk was vanaf
het begin de liedversie van Luther van Psalm 130, eind 1523 ontstaan, nu in het Evangelisches Gesangbuch 299. J.S. Bach heeft op dit koraal een cantate gecomponeerd Aus tiefer Not schrei ich zu
Dir (BWV 38). Bovendien heeft Bach in zijn beginperiode in Mühlhausen op Psalm 130 (dus niet Luthers Lied) een cantate gemaakt Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu Dir (BWV 131). Luther heeft zijn lied
ook in zijn verzameling van begrafenisliederen opgenomen. Het werd reeds in 1525 bij de begrafenis
van de keurvorst Friedrich der Weise gezongen. Omdat het begin reeds op de traditie van het lutherdom betrekking heeft, mag men in ieder geval voor het lied van Luther een brede en lange traditie
veronderstellen.
EG 299:
Aus tiefer Not schrei ich zu dir
Aus tiefer Not schrei ich zu dir, Herr Gott, erhör mein Rufen.
Dein gnädig Ohr neig her zu mir und meiner Bitt es öffne;
denn so du willst das sehen an,
was Sünd und Unrecht ist getan,
wer kann, Herr, vor dir bleiben?
Bei dir gilt nichts denn Gnad und Gunst, die Sünde zu vergeben;
es ist doch unser Tun umsonst auch in dem besten Leben.
Vor dir niemand sich rühmen kann;
des muss dich fürchten jedermann
und deiner Gnade leben.
Darum auf Gott will hoffen ich, auf mein Verdienst nicht bauen.
Auf ihn mein Herz soll lassen sich und seiner Güte trauen,
die mir zusagt sein wertes Wort.
Das ist mein Trost und treuer Hort;
des will ich allzeit harren.
Und ob es währt bis in die Nacht und wieder an den Morgen,
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Boisen opgenomen in zijn gezangboek Hymns of hope and courage228:
Out of the depths have I cried unto thee, O Lord.
Lord, hear my voice:
Let thine ears be attentive to the voice of my supplications.
If thou, Lord, shouldest mark iniquities,
O Lord, who could stand?
But there is forgiveness with thee,
That thou mayest be feared.
I wait for the Lord, my soul doth wait,
And in his word do I hope.
My soul waiteth for the Lord
More than watchmen;
Yea, more than watchmen wait for the morning.
O Israel, hope in the Lord;
For with the Lord there is mercy,
And with him is plenteous redemption.
And he will redeem Israel from all his iniquities.
The Lord is my portion, saith my soul,
Therefore I will hope in him.
The Lord is good unto them that waith for him,
To the soul that seeketh him.
It is good that a man should hope
And quietly wait for the salvation of the Lord;
For the Lord will not cast off for ever.
Though he cause grief, yet he will have compassion
According to the multitude of his loving kindness.
For he doth not afflict willingly, nor grieve the children of men.

doch soll mein Herz an Gottes Macht verzweifeln nicht noch sorgen.
So tu Israel rechter Art,
der aus dem Geist geboren ward,
und seines Gottes harre.
O bei uns ist der Sünden viel, bei Gott ist viel mehr Gnade.
Sein Hand zu helfen hat kein Ziel, wie groß auch sei der Schade.
Er ist allein der gute Hirt,
der Israel erlösen wird
aus seinen Sünden allen.
Dank aan mevr. Dr. Margarete Payer en Dr. Reinhard Schwarz voor deze toelichting.
228 Boisen,   1951, p. 21 en 22.
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Boisen verwijst niet naar de achtergronden van deze psalm, noch naar de literaire
bewerkingen uit zijn tijd maar deze spelen ongetwijfeld wel mee bij de keuze van
de titel. In ieder geval is de relatie met de naderende dood, en met zonde en schuld
als belangrijke thema’s uit zijn leven evident. We gaan nu verder met de inhoud van
het boek.
De inhoud is opgebouwd naar Bijbelse motieven: roeping als van Mozes – de belofte van het beloofde land, de zwerftochten door de woestijn – de beschrijving van
de crises en het vinden van een fundament in de erkenning van de Guiding Hand,
de voorzienende Hand van God. Amerikaanse pioniersmentaliteit van de Pilgrim
Fathers en Bijbels geloof van bevrijding uit ballingschap gaan hier samen. Out of the
depths is zelfonthulling door middel van een schets van een ontwikkeling van een
wat angstige, eenzame jongen via crises naar groei tot iemand met profetische allures. In dat laatste zit de boodschap gericht aan de psychiatrie van zijn tijd en aan de
theologische opleidingen om persoonlijke levensgeschiedenissen te analyseren en
theologisch-religieus te waarderen als alternatief voor de psychiatrische diagnostiek.
Achtereenvolgens worden de verschillende fases in Boisen’s leven gepresenteerd,
zoals hij deze zelf beschrijft en zonder veel commentaar van mijn kant. Daarna worden zijn theorieën over de verhouding tussen psychiatrie en religie besproken en
de verschillende psychiatrische diagnoses die er van Boisen gemaakt zijn gewogen.

3.3. biografische analyse
De eerste herinneringen van Anton Boisen aan zijn moeder waren terwijl zij zong
aan de piano, vader luisterend:
My earliest memories of my mother are of her singing. She had had excellent training
in music, having studied, among others, with Mme Rive of Cincinnati. She was a good
pianist and had a sweet contralto voice, singing either soprano or alto. Music was an important part of my father’s plan of education, and he was particularly fond of some of the
fine old German hymns and folk songs. He was not a singer himself, but he loved having
my mother sing them for us. (Out of the depths, p. 22)

Vader en moeder samen, er werden Duitse liederen gezongen, en moeder stond in
het centrum. Later, in de jaren dertig stelde hij een gezangenboek samen The hymns
of hope and courage, het waren allemaal liederen die hoop en vertrouwen uit moesten
stralen. Het samen zingen van religieuze liederen in het gezin was karakteristiek
voor het presbyteriaanse milieu waarin Anton opgroeide; het gezin was een bethel,
de plek waar het geloof intens werd beleefd.
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3.3.1. (voor)ouders
Vader
Out of the depths begint met een schets van zijn voorouders. Hij beschrijft uitgebreid de achtergronden van zijn moeders familie, die van zijn vader slechts kort.
Vader Hermann was een emigrant uit Schleswig (geboren in Flensburg, Schleswig
Holstein op 11 december 1846) op het eiland Alsen. De grootvader van Hermann,
Johannes F.O. Boisen was daar organist en muziekleraar. Vader Johannes Boisen
was ‘Amtsrichter’ op het eiland Alsen, ‘a man of standing and influence’ (Out of the
Depths, p. 15). De moeder van Hermann, Marie Anderson, was de dochter van een
lutherse dominee uit Schleswig. Het Noord Duitse Schleswig was een aantal jaren
(1864-1878) bezet door de Pruisen. Bij de vrede van Praag (1866) werd SleeswijkHolstein geannexeerd door Pruisen. De Boisens stonden aan de kant van de Pruisen.
Het ouderlijk gezin van Hermann Boisen bestond uit drie jongens en twee meisjes. Beide broers stierven op jonge leeftijd, waarschijnlijk aan tuberculose; Anton in
1872, Christian in 1883. Beiden toen 21 jaar. Hermann kon de universiteit niet afmaken vanwege financiële problemen thuis, mogelijk als gevolg van het verlies van
veel bezittingen van grootvader.229 De verarmde familie kon de studie van Hermann
niet betalen. Dat was de reden dat hij naar Amerika kwam in 1869, twee jaar na de
Pruisisch-Deense Oorlog. Daar woonden al Duitse familie en bekenden. Anton was
dus een tweede generatie emigrant van Duitse afkomst. Vader Boisen werd docent
moderne talen aan de universiteit van Indiana. Hij leerde er de intelligente miss
Wylie kennen en in 1873 trouwden zij met elkaar.
Anton was de oudste, na hem kwam nog een meisje Marie, twee en een half jaar
later. Vader kreeg problemen op de universiteit, omdat hij opkwam voor een collega-docent die volgens hem onterecht behandeld werd. Hij kreeg een andere baan
als leraar en zij verhuisden naar Massachusetts. Op vierjarige leeftijd werd Anton
besneden, omdat hij een spontane bovennormale ‘sex-organ excitation’ had ontwikkeld. De dokter dacht dat het een fysieke oorzaak had, maar voor Anton zelf had
de opwinding een psychische reden, moeder bestrafte hem hevig toen hij betrapt
werd bij een verkenning van hun geslacht met een neefje. Na een jaar verhuisden
ze opnieuw toen de baan van vader niet verlengd werd. “I missed my father”, schrijft
Boisen, over de tijd dat hij een kind van nog geen vier jaar was. Vader ging aan de
deuren boeken verkopen. Hij werd leraar op een public school. Daar schreef hij twee
Duitse grammaticaboeken. Vader nam Anton regelmatig mee de natuur in, op zoek
naar trailing arbutus, de mayflower, symbool van de Pilgrim Fathers; het is ook de
naam van het schip van de Pilgrim Fathers, de groep van 102 Kolonisten die in 1620
uit Plymouth vertrok en de Plymouth Colony in Massachusetts stichtte. (Out of the

229 While my father was studying in Würzburg – I think he had completed his third year there – he (grootvader) became involved in financial difficulties. either then or later there as a question of the improper
use of certain trustfunds – the facts I do not know. my own case record p. 26.CTS-archief.
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depths, p. 28). Na een lange fietstocht wilde Anton verder mee naar Trenton, vader
wilde dit niet. Omdat hij huilde kreeg Anton de volgende dag als straf een jurk aan
en er werd hem een een pop gegeven om mee te spelen. Als hij zou stoppen zou de
jurk weer uit mogen. Op 38-jarige leeftijd, in 1884, stierf Hermann Boisen aan een
hartaanval, Anton was toen zeven jaar.
My father thus died when I was only three months past my seventh birthday, but in my
memory, reinforced by my mother’s picture of him and that of others who knew him, has
remained a potent force in my life, one which for me has been associated with my idea of
God. (Out of the depths, p. 27)

Moeder
Aan moederszijde gaan de wortels terug tot in de 17e-eeuw, New Jersey, Amerika.
Het waren handelslieden, afkomstig uit Engeland, professoren en dominees. De
grootgrootvader aan moederszijde was Samuel Brown Wylie, afkomstig uit NoordIerland, Ballymena, county Atrisia (1797); hij had gestudeerd in Glasgow.230 Zij waren Covenanters, dat waren Schotten en Ieren die streden tegen de koning van Schotland. Hij heeft gestreden in de Amerikaanse Revolutie van 1811. Slavernij diende te
worden afgeschaft en moest beschouwd worden als zonde. Hij werd pastor van de
Reformed presbyterian church in Philadelphia. Overgrootvader koos in 1832 voor het
uitoefenen van het kiesrecht, wat leidde tot een splitsing tussen de old side reformed
church en de new side reformed presbyterian church. Later ging deze gemeente van de
reformed presbyterian church na een conflict over ‘occasional hearing’ van een van
de belangrijkste leden van de gemeente over naar de United Presbyterian Church.
Daarbij speelde eveneens een meningsverschil over het zingen van ‘human hymns’
naast de psalmen van David.231 Zijn grootvader Theophilus werd gedwongen door
vader Samuel om pastor te worden, “… though he shrank from it so much that for many
years he never entered the pulpit without a certain inward protest” (Fidelity and vision,
p. 3). Anton Boisen ziet in deze ouderlijke dwang niets ongezonds. Grootvader was
enerzijds zeer bijbelgetrouw, er mochten slechts de psalmen van David gezongen
worden en geen liederen of hymnen; dit was een uiting van grote loyaliteit aan “family and Clan” (Fidelity and vision, p. 3), maar hij stond ook open voor rationele
argumentatie en wetenschappelijk onderzoek. Theophilus kreeg meer ruimte toen
hij natuurkunde, chemie, geologie en natuurlijke geschiedenis en natural philosophy
ging doceren aan de Indiana-universiteit. Hij behoorde tot de Schotse Verlichting
van Smith, Locke, Hume, Ferguson.232 Zolang wetenschap en geloof gescheiden van

230 Glasgow was het centrum van de Schotse verlichting in de 18e-eeuw. Holmes 2008.
231 Boisen, Fidelity and vision (1933).
232 De periode van de Schotse Verlichting wordt gerekend van 1720-1790/1820. Kenmerken zijn het vertrouwen op de rede, afwijzen van enige autoriteit buiten de rede, empiristisch en optimistisch over
de maakbaarheid van de samenleving. The Cambridge Companion to the Scottish Enlightenment.
(2003).
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elkaar werden gehouden was er geen probleem (Out of the depths, p. 39). Hij had
geen moeite met de evolutietheorie van Darwin, toentertijd aan de hand van Hugh
Miller.233 De bijbel las hij in het Grieks en Hebreeuws, en hij was een liefhebber van
Erasmus. Zijn broer Theodore was redacteur van het tijdschrift ‘The Banner of Covenant’. Anton Boisen zegt over de verhouding tussen wetenschap en geloof in zijn
ouderlijk huis: “Faith in higher education has characterized Protestant Christianity. It
has believed in the gospel of enlightenment” (Boisen, 1940, Asquith, 1992, 46).
Een citaat uit een toespraak van Theophilus Andrew Wylie, een neef van zijn
grootvader, verheldert de levensvisie van de familie in die tijd. Hij hield deze toespraak in 1859 voor de studenten, een zgn. baccalaureate discourse, waarin hij de
grandeur en de depravity, het tekort van de mens schildert. De mens is verdorven en
het kwaad is in hemzelf. Geluk is niet te verwachten. “A life of ease and unalloyed happiness is not to be expected in this World – a world that lies in wickedness – a world that
hateth the followers of Jesus – a world whose wisdom is foolishness with God” (1 Cor. iii, 9).
Een voorbeeld moet genomen worden aan great men – Shakespeare, Newton –
maar ook aan Paulus, om een man of character te worden. Vooral door naar Jezus te
kijken weet men wat men moet doen: “Let me then command to you who desire to
form as nearly as possible a perfect character, Jesus the son of of Mary, the brightness
of His Father’s glory, and the express image of his person, as the model man” (Wylie,
1859, p. 27). Tijd mag niet verspild worden, en kracht is nodig om de moeilijkheden
van het leven te doorstaan.234
Noord-Amerika verwerkte in de 19e-eeuw de gevolgen van de Amerikaanse Burgeroorlog waarin Noord en Zuid tegenover elkaar stonden (1861-1865). Het rijkere,
industriële noorden had de slavernij die in de zuidelijke staten normaal gevonden
werd verworpen. De zuidelijke staten wilden deze ook invoeren in de nieuw te vormen staten, de zgn. Territories. Niet alle zuidelijke staten waren voor behoud van
de slavernij. De noordelijke counties van Virginia scheidden zich af van de staat en
sloten zich bij het noorden aan (1863, West-Virginia). Na de overwinning van de
Verenigde Staten van Amerika op de geconfedereerde (zuidelijke) Staten van Amerika kwam er een eind aan de afscheiding (secessionisme) en volgden de jaren van
reconstruction (1865-1877). Reconstruction betekende de poging tot herstel van de
Union, in feite het opgelegde herstel van de Union vanuit het Noorden op het Zuiden. De protestantse kerken in het zuiden waren voor de slavernij als niet strijdig
met het christelijk geloof. Het noordelijke protestantisme stond daar fel tegenover.
Vooral de Quakers, gesticht door George Fox in 1649, verzetten zich hevig door het
opzetten van zgn. Underground Railroads, routes voor vluchtelingen uit het Zuiden
die ontsnapt waren aan de slavernij.

233 Miller (1802-1856) was een Schotse geoloog, auteur van Footprints of the creator en The testimony of
the rocks.
234 Baccalaureate discourse prof. T.A. Wylie, Indiana University, July 20th, 1859. Archief CTS.
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Louise Wylie studeerde talen aan de Indiana University, waar ze haar man leerde
kennen, de leraar Hermann B. Boisen. Anton werd dus geboren in een intellectuele
familie met een brede belangstelling voor talen, natuur, theologie en filosofie. Opmerkelijk detail in het leven van zijn moeder voor haar huwelijk met Hermann Boisen was dat zij niet trouwde met haar grote liefde John W. Forster, de latere secretary
of state, maar hem overliet aan haar boezemvriendin Parke McFerson. Dit gegeven
komt later als motief in de waan terug. Ook aan moederszijde hadden de mannen
in Anton Boisen’s familie het niet gemakkelijk. Opa werd ontslagen toen hij 49 was.
Een oom, broer van zijn moeder werd ontslagen als assistent chemie en woonde bij
zijn opa en oma in huis.
De sterken waren de vrouwen. Dat waren zijn moeder en vooral zijn oma, de
moeder van zijn moeder: “We considered her to be as good as a doctor” (Out of the
depths, p. 26).
Op achtjarige leeftijd verloor Anton het zicht in een oog. Zijn grootvader had verteld
van de beschermende functie van het knipperen met de ogen. Toen jongens peren
wilden stelen uit de tuin en Anton dit wilde verhinderen, dreigden zij op hem te
schieten met een katapult. Anton besloot niet te knipperen met zijn ogen; de jongens schoten en een spijker kwam recht in zijn linkeroog.235 Hij raakte blind aan dit
oog. In hoeverre dit oog neurologische schade heeft aangericht is gissen. En dus ook
of dit ongeluk bijgedragen heeft aan de kwetsbaarheid voor psychische crises.
Na de dood van zijn vader werd het stil in huize Boisen. Anton speelde weinig met
anderen, maar las vooral boeken. Hij deed karweitjes thuis, in de tuin, houtjes kappen
etc. De familie keerde terug naar grootvader Wylie in Indiana. Seksualiteit bleef een
onbekend, angstig gebied: “It remained something fascinating and terrifying which I
was afraid to talk” (Out of the depths, p. 43). Religieus ontwikkelde de jonge Anton zich
volgens strikte regels. Opa Wylie ging als gelovige Schots-Ierse Covenanter, gesticht
door John Knox (1510-1572) voor in zijn gemeente. Iedere zondag in de vaste bank in de
United Presbyterian Church, iedere ochtend en avond gebed. Moeder Louise gaat over
naar een meer gematigde vorm van presbyterianisme, het congregationalisme. Daar
had zijn vader zich ook bij aangesloten; Hermann Boisen had een statement of belief
geschreven waaruit bleek dat hij een throughgoing liberal was (Out of the depths, p. 39).
Op de middelbare school werd Anton actief in de presbyteriaanse kerk.
Although taken under revivalistic influences, this step involved no special religious experience. I assented at once when asked, waiting only to be sure that I was really eligible. I
also joined the Christian Endeavour Society, and on Sunday evenings in great distress of
mind I would read a verse of scripture or some pious sentiment, as the pledge required.
(Out of the depths, p. 39)

235 N.B. de parallel met Augustinus in zijn Belijdenissen II, VI, 12, het stelen van de appels toen hij 16 jaar
was.
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Op de middelbare school vond hij moeilijk aansluiting bij andere kinderen. Hij
speelde tennis met zijn buurman en latere psychologiedocent, Dr. William Lowe
Bryan. Hij ging vaak op zoek naar de trailing arbutus in de bossen. Daar kwam hij
opnieuw Dr. Bryan tegen.
In die jaren stierf zijn grootvader, een van de big four, grote mannen van de universiteit(1895).Toen zijn zus naar college ging kwam Anton nog meer alleen te staan.
Via haar had hij nog contact met meisjes, maar dat verdween nu ook helemaal.
De aanloop naar de eerste grote crisis verliep als volgt. Het is de periode na highschool. Hij volgde colleges Engels, Duits, mathematica, en hij moest kiezen in welke
richting hij verder wilde. Hij volgde zijn vader door voor Duits te kiezen. Hij volgde
colleges psychologie, waaronder die over William James’ Principles of psychology bij
Dr. Bryan. Anton was toen 22 jaar. Maar door Zola te lezen “... I crossed the line...”
(Boisen, 1960, 46) Dat wil zeggen hij kreeg een psychically induced orgasm. In Griekse woordenboeken kwam hij vooral obscene woorden tegen. Seksualiteit werd echter
een onbespreekbaar probleem voor hem. In de kerk werd gevraagd naar zijn spiritual
condition. Op paasmorgen volgde de crisis:
The tension reached the breaking point on Easter morning after a sleepless night and I
went into the garden where Mother’s hyacinths and daffodils were in full bloom. It was
a beautiful day, but there was no sunshine for me and no beauty – nothing but black
despair. I came back to my room and threw myself on my knees with an agonized call for
help. And help came! Something seemed to say to me almost in words, “Don’t be afraid
to tell”. With this a great burden had been taken away. I felt very happy. That day I talked
to Mother.… She understood. (Boisen, 1960, p.47)

Dr. Bryan praatte met hem. Hij was een plaatsvervangende vader voor hem, zowel
in zijn kinderjaren toen hij hem aantrof op de plek waar de trailing arbutus was, als
ook bij latere crises. Dr. Bryan zei in dat gesprek na de paaservaring dat het altijd
noodzakelijk is om de seksuele instincten te beheersen; dat hij naar Christus moest
kijken en om moest zien naar een goede vrouw om hem te helpen (Out of the depths,
p. 47). Dr. Bryan gaf er ook een psychologische verklaring bij, de “Bryan’s law of
the plateaus in Learning”. Deze wet komt uit de wereld van de telegrafie, toegepast
op het verwerven van vaardigheden. Energie bereikt een bepaald verzadigingspunt,
dat echter steeds langzamer toeneemt en leidt tot een bepaald dood punt, dan komt
er een abrupte beweging naar boven die doorgaat tot opnieuw een stilstand bereikt
wordt. Deze plateaus hebben als kenmerk dat ze steeds meer berichten ontvangen
dan ze uitzenden. Op het dode punt draait dit om en kunnen ze worden uitgezonden. Boisen paste dit toe op zijn paaservaring. De aansporing om niet bang te zijn
om alle opgekropte gedachten te vertellen, na lange tijd van gepieker, bracht verlichting door de mogelijkheid deze te delen met anderen.
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... it did so on the level of what was for me abiding and universal. I was now at
one with the internalized fellowship of the best, the fellowship which is represented by the idea of God. I felt now like a new being. (Boisen, 1960, p. 49).
Deze paaservaring is zijn Awakening, zoals de Great Awakening dat was in de Amerikaanse geschiedenis met haar religieuze opleving in het noordoosten van Amerika
in de jaren twintig en dertig van de 18e-eeuw met Jonathan Edwards en George
Whitefield.
Deze ‘Bryan’s Law’ paste hij ook toe op de beleving van seksualiteit. Seksualiteit
wordt op een hoger niveau gebracht, getransformeerd en ingebed in een goddelijk
plan. Boisen zag dit als een religieuze bekeringservaring.236 Een tijd lang daarna ging
het heel goed, hij bruiste van energie. Maar al gauw kwamen de oude problemen met
de seksualiteit weer terug. Als toekomstige leraar moderne talen en bij een verdere
studie zou hij steeds opnieuw in aanraking komen met seksualiteit in de literatuur,
vooral de Franse. Dat confronteerde hem met zijn sexproblem. Hij besloot daarom
af te zien van zijn leraarsfunctie en ging in opleiding voor houtvester. Zo werd hij
opnieuw trouw aan de herinnering aan zijn vader met het vinden van nieuwe arbutus-hills, plaatsen waar de arbutus zou groeien, wat samenviel met zijn geloof. We
zouden kunnen zeggen, een nieuwe onschuld is bereikt door de nalatenschap van
vader die gelegen is in de natuur op zich te nemen.
In 1902 was de eerste ontmoeting met Alice Batchfelder. Ze was vriendelijk, maar
beslist in haar weigering om een vaste relatie met hem te beginnen. Hij schreef haar
brieven, maar zij bleef bij haar keuze. Luisterend naar een preek van Dr. Charles
Hall over het offer van Isaak in Hebreeën 2:2 hoorde hij dat een mens eerst beproefd
wordt voordat hij als individu een relatie, een fellowship, met God aan kan gaan.237
Zijn beproeving was dat hij verworpen was door Alice.238 Hij voelde zich in stukken
uit elkaar vallen, maar dichter bij de grootste beslissing van zijn leven, nl. predikant te
worden. Dat was in het voorjaar van 1905. Zeven jaar lang was er weinig contact met
haar. Hij werkte vooral als houtvester. Daar leerde hij hoe een onderzoek op te zetten en
surveys in de bosbouw te maken. Dr. Raphael Zon leerde hem de onderzoeksmethodieken die hij later uitgebreid toepaste op kerkelijke ontwikkelingen en op psychiatrische
diagnostiek. Lezend in Emersons Oversoul en Bijbel lezend kwam hij op de passage uit

236 Het begrip ‘plateau’ had in die periode ook diezelfde connotatie van groeiende sexuele en erotische
opwinding, gepaard aan religieuze extase, beschreven door de pentecostal faith healer Aimee Semple
McPherson(1890-1944). Fuller (2008) p. 117, 118.
237 Leas, 2009, p. 45; Out of the depths, p. 53. Leas noemt Alice ‘elusive’, een mysterie; er is weinig
feitelijks over haar bekend, en er is weinig door anderen over haar geschreven. Leas (2009) 67-79.
Stroeken (1983) 41-56.
238 Recent is er ook informatie beschikbaar gekomen dat Boisen in 1902 het plan had opgevat te gaan
werken in Puerto Rico. Zie: Sánchez, 2011. Dit gegeven past, afgezien van zijn persoonlijke behoefte
aan een leven elders, in de cultuur van die tijd – de protestantse kerk ontdekte opnieuw haar missionaire opdracht. http://www.metro.inter.edu/facultad/esthumanisticos/coleccion_anton_boisen/
boisen_in_pr.pdf (maart 2012).
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het lijdensverhaal bij Johannes 19 vers 27: “Then he said to the disciple, ‘Behold thy
mother’...”. Hij besefte wat hij zocht in Alice: een wanhopige schreeuw om verlossing
en een appel op een geliefd persoon sterker dan hijzelf. Dit besef vertaalde hij in de
volgende idee: “You have found the hills where the flowers grow. It must be your task to
show the way to them. This for me was the call to the ministry” (Out of the depths, p. 56).
Bij een preek over de pottenbakker (Jesaja 30) voelde hij zich als het vat dat niet
trouw was aan Gods doel met hem. De predikant Dr. Woodrow deed aan het eind van
zijn preek een emotionele oproep aan de toehoorders om zich te melden wanneer
een van hen een groot visioen van Gods bedoelingen gehad had en er niet trouw aan
was geweest. De preek maakte hem bijna psychotisch. Hij schreef daarop een indringende brief aan Alice, en zij reageerde door in te stemmen met een ontmoeting. Aan
het eind van het gesprek nam hij in tranen haar handen en zij bad voor hem: “God’s
promises always come true” (Out of the depths, 58). Deze ontmoeting maakte de weg
voor hem vrij om te beginnen aan zijn studie theologie.
De derde intense ervaring volgde op de briefwisseling waarin zij opnieuw duidelijk maakte dat een vaste relatie uitgesloten was.
I saw myself, as it were with a responsibility on which, in the thick of a great fight, I had
been entrusted with a responsibility on which everything depended, but I had fallen and
could not rise. Then I saw her, and it seemed that she had appeared and reappeared
through the centuries. And always across her path stood a poor wretch whose claim of
need could not be denied, one who for her was a heavy cross. She was therefore always
lonely and sad. Then it came to me that even though I had fallen, even though I was a
broken vessel, I might give her to someone else. And another man, one of my fellow
foresters, seemed pointed out. I went to him and stumblingly asked him to accept this
trust; and he seemed to understand. After that I was very happy. It seemed that the fight
was won. Then came terrible darkness. I was horrified at the breach of conventionality
of which I had been guilty. I must surely be insane. And yet this prompting had seemed
to carry authority just like that of the Easter experience in 1989 and that of the call to the
ministry in 1905. (Out of the depths, p. 59)

Alice was de onbereikbare, eeuwige geliefde, die hij weg wilde geven aan een ander
waardoor hij haar niet meer in de weg zou staan, poor wretch als hij was. Achteraf
schaamde hij zich om wat hij had gedaan. De kerkdienst van Dr. Woodrow betekende voor hem de roepingservaring tot het ambt van predikant. Hij ging studeren
aan het Union Theological Seminary in New York.
3.3.2. de theologiestudie: union theological seminary
Union Theological Seminary was in 1836 opgericht als ambtsopleiding voor de presbyteriaanse kerk. In 1892 vond de zgn. Briggs trial plaats waarin de benoeming van
prof. Briggs door de synode betwist werd vanwege mogelijke ketterij betreffende
zijn historische bijbelkritiek. De opleiding heeft als gevolg daarvan het vetorecht van
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de synode voor benoemingen van docenten verworpen. Begin 20e-eeuw had Union
zich ontwikkeld tot een liberale theologische opleiding. In 1904 werd de presbyteriaanse eed van de faculteit vervangen door een eigen preambule van Union. In 1910
werd een nieuw gebouw in gebruik genomen gelegen vlakbij Columbia University
en andere opleidingen. Direct aan de andere zijde van Union begint Harlem. Het
is steeds die verbinding geweest met de sociale inzet en zending die Union gekenmerkt heeft. Grote invloed hadden de boeken van Walter Rauschenbusch (1861-1918)
met zijn social gospel. Reinhold Niebuhr en Paul Tillich waren later prominente
docenten.
Boisen was, zoals altijd, een bijzonder ijverige student. Hij schreef een groot aantal
papers voor zijn docenten, in het bijzonder voor William Adams Brown, de systematische theoloog. Deze was een groot voorstander van empirische theologie, evangelical in oriëntatie, en liberal.239 Daarnaast doceerde George Albert Coe vanaf 1909 het
nieuwe vak godsdienstpsychologie. Boisen verschilde van mening met Coe over de
waarde van mystieke ervaringen. Coe was sceptisch over de werkelijkheid in de mystieke ervaring en hij was afkerig van sommige ervaringen vanwege het pathologische
karakter ervan. Door zijn ervaringen met de revivalbeweging in het midwesten was
hij huiverig geworden voor religieuze extatische opwekking. Bekering en genezing
gingen daar hand in hand. Het boek van James, Varieties of religious experience, maakte echter grote indruk op Boisen en hij betreurde het juist dat er zo weinig aandacht
was voor de psychopathologie.
De studenten werden erop uit gestuurd om te preken. Maar de preken van Boisen
waren niet intense genoeg. Ze waren niet in staat tot drilling water, dat wil zeggen
tranen tevoorschijn te halen bij zijn gehoor. Hij zocht opnieuw contact met Alice
om haar een aanzoek te doen. De ontmoeting met Alice verliep echter rampzalig:
hij wist niet wat hij moest zeggen. Alice verloor haar baan enkele maanden later en
Boisen verweet zichzelf daaraan schuldig te zijn.
Samen met zijn vriend Fred Eastman deed hij in die tijd sociologisch onderzoek
naar de ontwikkeling in plattelandsgemeenten. Het denken van George Herbert
Mead over socialiteit maakte op hem veel indruk in die jaren vanwege de nadruk
op het sociale karakter van de persoon (Leas, 2009, p. 56). Op Union maakte hij
kennis met de moderne theologie en de psychologie. De traditionele geloofswaarheden werden daar al sterk betwijfeld. De verzoening en de opstanding waren thema’s
waarover ook Boisen bij zijn afstuderen een zgn. agnostisch standpunt innam, dat

239 Brown (1906) en Clarke (1900) waren de handboeken van de Liberal Theology. De term empirical
met haar wortels in het empirisme van William James (Locke, Hume) werd gebruikt enerzijds om
het belang van het historisch onderzoek naar Jezus en anderzijds het emprisch onderzoek naar
de subjectieve beleving en betekenis van het geloof aan te tonen. Macintosh schreef in 1919 een
programmatische theologie ‘Theology as an empirical science’ Dorrien (2003), p. 217, een overzicht
van de empische theologie in Amerika geeft Peden, C., 2010. In hoofdstuk 5 wordt uitgebreid ingegaan op Brown.

98 • if billy sunday comes to town

wil zeggen dat hij zich er niet over uit wilde spreken. Met drie anderen werden ze
hier door de examencommissie op doorgevraagd, en het had weinig gescheeld of ze
hadden hun diploma niet gekregen. In ieder geval was het zo vreemd dat er zelfs een
krantenbericht van werd gemaakt.
Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog en de deelname van Amerika gaf hem
de kans om naar Europa te gaan, als secretaris van de overzeese YMCA.
3.3.3. verblijf in Europa
In de Eerste Wereldoorlog was Boisen in Europa in het oorlogsgebied in Frankrijk
van september 1917 tot juli 1919. Eerst was hij ingedeeld bij the machine-gun battalion of the First Division’s Sixteenth Infantry, vanaf mei 1918 onderdeel van het artillerieregiment uit zijn eigen staat Indiana. “They were shooting over my head all the
time we were in the Baccarat sector of France” (Out of the Depths, p. 72). Dat was het
Champagnegebied. “Throughout the rest of the war I traveled with Battery F of the
50th Field Artillery, seeing action at Chateau-Thierry, St. Mihiel, and the Argonne,
and marching with them to the Rhine”240 (Out of the depths, p. 72). Bij de YMCA
moest hij zorgen voor distributie van sigaretten en chocola, zorgen voor entertainment met shows en films, de post voor de families thuis verzorgen e.d. De YMCAers kregen veel kritiek over zich heen. Godsdienst speelde eigenlijk geen rol. De
soldaten, hij noemt ze de roughnecks, zijn er niet in geïnteresseerd, de katholieken
vloekten vooral. Het laagste in mensen kwam aan de oppervlakte, en hij hekelde het
machtsmisbruik van zijn superieuren. Na de oorlog begon hij in de buurt van Koblenz een school “helping the boys to understand and interpret the experiences with which
they were being confronted” (Out of the Depths, p. 73). Ze reisden daar rond en Boisen

240 Boisen was in 1918 midden in het oorlogsgebied waar hevig werd gevochten. Van 6-26 juni 1918 werd
de slag bij Chateau –Thierry geleverd: “Rejuvenated by success first at Cantigny (at the end of May)
and now at Chateau-Thierry, General Bundy’s Second Division forces followed up Chateau-Thierry
two days later with the difficult exercise of capturing Belleau Wood. Second Division’s Marine Corps,
under James Harbord, were tasked with the taking of the wood. This perilous venture involved a murderous trek across an open wheat field, swept from end to end by German machine gun fire, a fact
that continues to generate controversy today among some historians. As a consequence of the open
nature of the advance on the wood, casualties on the first day, 6 June, were the highest in Marine
Corps history”. Er vielen aan Amerikaanse zijde 9777 slachtoffers, waarvan 1811 dodelijk. http://www.
firstworldwar.com/battles/belleau.htm
Van 12-15 september 1918 werd tevergeefs de slag om Saint-Mihiel geleverd door Amerikaanse troepen tegen het Duitse leger. Er vielen 2000 doden en 5500 gewonden. http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/page/affichelieu.php?idLieu=3111&idLang=en
In het Argonnne gebied werd de zg Maas-Argonne veldslag geleverd van 26 september tot 11 november 1918. In deze veldslag vielen 117.000 Amerikaanse slachtoffers (40 % van het totale leger),
70.000 aan Franse zijde en 48.909 Duitse soldaten. Daarop volgde voor het einde van de oorlog nog
eens de Spaanse griep met 53.000 Amerikaanse slachtoffers. http://www.historyofwar.org/articles/
battles_meuse_argonne.html
(alle maart 2012)
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keek uit over Duitsland, het land van zijn vader.241 Het is als het beloofde land, Boisen is als Mozes en zij als de verspieders bij Jericho:
We visited a castle on the Rhine and examined the coats of mail there on display, and
from this castle we gazed at the factories and cities of industrial Germany. Our guide piloted us also through the communal forest. After each of these trips we met and discussed
what we had seen, and considered its meaning. (Out of the Depths, p. 73)

Het was een fascinating exploration – later volgt de Exploration of the inner world, en
de spiegeling is onmiskenbaar.
Boisen werd berispt door zijn commandant omdat hij Duitse bosbouw zou hebben geleerd, Franse zou wel mogen. Het was een grapje, maar met een wrange bijbetekenis. Duitsland en bosbouw zijn beide sterk verbonden met zijn vader, de man die
enkele tekstboeken Duits had geschreven, waaronder een bloemlezing van Duitse
literatuur. Anton Boisen stond in het Amerikaanse leger tegenover Duitsland, en in
zekere zin tegenover zijn vader. Opnieuw trof hem een verbod om daar mee om te
gaan; het rijk van zijn vader bleef verboden gebied. Hij laat zien hoe hij zich na de
oorlog thuis voelde in Duits gebied; hij knoopte er goede contacten aan en naderhand bleef hij met hen corresponderen.
Boisen heeft na zijn terugkeer uit Europa een lang verslag van zijn ervaringen
geschreven. Dit verslag is niet opgenomen in Out of the depths, mogelijk vanwege de kritische toon over de Amerikaanse overwinnaars.242 Uit het verslag
blijkt dat hij een scherp observator was, met vooral oog voor de houding van
de verschillende partijen – de Amerikaanse en Franse arrogantie en hun overwinnaarsmentaliteit.243 De herstelbetalingen, opgelegd aan Duitsland in het

241 De associatie met het standbeeld van Jeanne d’Arc gemaakt door Mathurin Moreau in 1909 op de
Ballon d’Alsace in de Vogezen (Saint-Maurice-sur-Moselle) uitkijkend over Duitsland kan ook gemaakt worden.
242 Een uitgebreid verslag van zijn oorlogservaringen is in het CTS-archief opgenomen onder de titel: The
Peace Settlement, geschreven eind 1919, begin 1920.
243 Bij toeval vond ik in Chicago het verslag van een Amerikaanse YMCA-er, vergelijkbaar met Boisen: An
american in the army and YMCA, 1917-1920, the diary of David Lee Shillingshaw, ed. by Glen E. Holt. The
University of Chicago, 1971: “During and after World War I, the YMCA was subjected to a good deal of
criticism for its conduct of the war work. Some of the criticisms was justified; much of it in hindsight appears
unavoidable. The major difficulty from the time the organisation committed itself to the war work lay in the
size of the operation. Because the YMCA accepted canteen responsibility, it had to get into areas in which it
had little familiarity. The job got bigger and bigger until it became the largest monetary and organizational
effort ever made by a philantropical group.” (p. 71)
In december 1920 stort Shillingshaw in. “As the holidays neared, my mood grew darker. Two separate
events occurred in the week before December 20, both of which made me realize that I could not continue
the work. I had been having trouble controlling my emotions, and occasionally I broke down for no reason
while talking to someone about a business matter… then one evening I realized that something was very
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verdrag van Versailles, zouden de economische ontwikkeling van Centraal Europa sterk bemoeilijken, met als gevolg honger en armoede voor vijftig miljoen
mensen. De kiem voor nieuwe onvrede zou worden gelegd en daarmee voor
een nieuwe oorlog. De bevolking kreeg de schuld en niet de machthebbers van
de regering en het leger. Maar vooral zou de opgelegde last in strijd zijn met
de gulden regel van het christelijk geloof. Het was een misplaatste vorm van
suprematie van de overwinnaars. Zij mochten wel het Amerikaanse volkslied
God bless America zingen, maar de Duitsers niet Deutschland über Alles. Dit
laatste verfoeide hij ook, maar het meten met twee maten was hem een doorn
in het oog. “The enemy which after it has killed has power to cast in hell.” Hij
had medelijden met de Duitse bevolking, en was bijzonder expliciet en kritisch over Amerikaanse oorlogsmisdaden. “And so I see a future full of gloom
and darkness. The better world will come, but first there will be suffering and
blood-shed and disturbance on every side.” Het bleken profetische woorden zo
vlak na de Eerste Wereldoorlog!244
Boisen trok met de troepen mee en na de wapenstilstand van 1918 kwam hij in
bezet gebied tot aan de Rijn, ver in Duitsland. Daar bij Neuenahr en Grenzhausen in het Rijnland voelde hij zich op historische grond. “For in this beautiful
Rhine valley we were looking has been played the drama of European history”.
Daar liep de limes, de grens tussen de culturen van de Kelten uit het westen, de
Germanen uit het noorden en de Romeinen uit het zuiden. “Then Rome fell. The
barbarian hordes came flooding across the ‘limes’. With the fall of Rome passed
the age of world unity and began the age of neighbourhood warfare”. Dit lijkt
een centraal beeld te zijn voor Boisen: de oorspronkelijke eenheid is vervallen tot
oorlog tussen gelijken.
In die periode was er nog geen sprake van enig psychotisch beeld. Hij schreef in
het verslag van zijn verblijf in Europa een kort statement of belief:
I believe in a God – not necessarily omnipotent, but wise, just, merciful – whose purpose
to establish a better order of society on earth will someday be realized when we will enable Him to accomplish His purpose for us.
I believe in the essential Goodness of men. Greed and lust and hatred, all the untold evils
that follows in their train are not a necessary or permanent characteristic of human society – and of human personality. Underneath the evil is the potential man who is by right
a child of God and is struggling for redemption, personal and social.

wrong with me. Something was impairing my work… and again the idea came into my head that something was wrong with me.” (p. 180)
“The personal price of my war effort was complete mental and physical exhaustion, with its resulting fears
and anxieties. By 1923, I was fully recovered and ready to accept new responsibilities and new challenges. I
began to renew old acquaintances in Chicago.” (p. 187)
244 The Peace Settlement (ongepubliceerd, CTS-Archive, p. 7).
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I believe that the method by which the better man can be awakened and the new order of
society is realized is the method of love, the method of the golden rule. Wise generosity
in our treatment of the other man, severity to ourselves.245

Geen bijzondere verklaring op het eerste oog. Opnieuw de gedachte van een awakening, een revival. De idee van een potential man, better man en vooral other man
zou al een begin van de psychotische beeldvorming kunnen zijn. Maar dat lijkt hier
ongeoorloofde inlegkunde.
Terug in Amerika wachtten hem wel kansen op werk, maar hij nam het niet aan.
“Upon my return to America in July, 1919, I found a job awaiting me”. Dat was bij de
Interchurch World Movement, en hij zou daar gaan samenwerken met zijn vriend
Arthur Holt. Hij wees de nieuwe baan af, om zich te richten op de mogelijkheid alsnog predikant te worden. Hij wilde zich kandidaat stellen voor een presbyteriaanse
gemeente in New York, the Brooklyn New York Presbytery.246 “American churchmen
at that time were dreaming great dreams. The world was to be made safe for democracy.
President Wilson’s hope was to become reality.” De tol van die oorlogsjaren was echter
niet lang te ontlopen. Ruim een jaar na zijn terugkeer brak de psychische crisis door
die zijn leven volledig zou veranderen.
In een volgend hoofdstuk zal dieper ingegaan worden op de achtergronden van de
crisis van 1920. Hier worden de hoofdlijnen van de crisis gepresenteerd zoals hij
deze weergeeft in Out of the depths en in enkele andere artikelen.
Na terugkeer uit Europa zocht hij weer contact met Alice. Ze ontmoetten elkaar
bij haar thuis in aanwezigheid van haar zus en twee vriendinnen. Alice gaf hem
opnieuw geen hoop op een relatie. Hij bleef dagenlang in Chicago, en kwam in een
tranceachtige toestand terecht. “It seemed there must be some other man and that I was
standing in the way” (Boisen, 1960, p. 74). Hij schreef haar dat hij bereid was haar
aan een andere man te geven. Ze antwoordde niet. Voor het predikantschap moest
een kandidaat getrouwd zijn. Was hij dat niet, dan moest hij genoegen nemen met
kleine baantjes. Boisen wilde toch graag naar een gemeente. Daarom zette hij zich
tot het schrijven van een verplicht statement of belief. Het was de aanleiding tot de
grote crisis die zijn leven dramatisch zou veranderen.
3.3.4. 1920: crisis
Anton Boisen gaat helemaal op in het schrijven van het statement, drie of vier dagen lang, en op woensdag 7 oktober 1920 wordt hij volledig psychotisch (Out of the
depths, p. 79). De statement of belief is de meest hevige en veel besproken tekst van
de psychose van Boisen. Hij was in zijn ogen een doorbraak: “The statement of belief

245 O.c., p. 2.
246 Uit: Some Suggestions as to the Future General Policy of the Chicago Theological Seminary. Archief Union
Theological Seminary.
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therefore demanded of me that I should give up the hope that had dominated my life
for seventeen long years” (Out of the depths, p. 83). Zijn hoop was dat Alice Batchfelder voor hem zou kiezen, en een baan als predikant in het bereik zou komen. Alice
was echter categorisch in haar afwijzing: “... I must ask you to consider it decisive
and make your plans regardless of me” (Brief 4 augustus 1919).
Enkele dagen later scheef ze:
You have not “failed” in regard to me. You have only misunderstood and I have honoured
the work you have done, and I know God has a great service further for you. And as you
go your way may He go with you and bless you abundantly in it. (Brief 8 augustus 1919)

Volgende afwijzing van Alice:
You want my final answer? My first answer was my final answer – the thing you have been
hoping for can never be, because I cannot give you what is not in me to give. If God had
meant me for you, I am quite sure He would have made it plain to me and put in my heart
the love without which such a thing would not be possible. Won’t you please believe that
this is so? (Brief 11 januari 1920)
I also feel that you are idealizing me, and that seeing me might bring disillusionment, especially if you find me as reserved and impersonal as I am very likely to be. … now having
said that we would be glad to have you come out and have dinner with us while you are
in Chicago. (Brief 4 juli 1920)

Het bezoek was blijkbaar geslaagd:
... I feel that even in that brief visit something very tangible was accomplished. I shall be
truly interested to know where your church and work is to be. (Brief 17 juli 1920)
... I have no love to give you, and not even friendship unless it can be on a sane and
normal basis. I hope that one of these days soon will bring you just the opportunity you
are looking for in the way of a church and that it is going to mean a splendid chance for
usefulness and for real happiness for you. (Brief 29 juli 1920)

Hij was in het huis van zijn zus Marie in Arlington, Boston. Eerst had hij het statement of belief geschreven, en daarna the confession of faith – toen ging het mis.
Some strange ideas suddenly came surging into my mind. They came in with tremendous impulsive power and were different from anything I had ever thought or read before.
Moreover they seemed to me right as I considered them. But immediatly I felt myself
called upon to give up the hope which had dominated my life for seventeen years. I
thought the world was coming to an end. (Boisen, 1960, p. 81)
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Hevig geëmotioneerd schrijft hij een brief aan zijn vriend Fred Eastman en stuurt
deze samen met de statement of belief naar hem toe. Dagenlang zegt hij niets tegen
zijn familie, maar ten slotte deelt hij zijn angsten met hen. Hij wordt bang dat ‘andere krachten, vijandige krachten en andere dimensies er waren’ (Out of the depths,
p. 86). Hij wordt paranoïde. De wereld leek een en al oor. De woorden die hij had
gesproken zouden hem vernietigen (undoing) en de zaak kapot maken waar hij bezorgd om was. Die zaterdagmorgen heeft hij een ziekmakend gevoel. Hij gaat naar
beneden en vertelt zijn moeder ervan. Iets afschuwelijks is er gebeurd en hij voelt
zich verraden. De man in de kamer blijkt een arts te zijn die geroepen is. Zes politiemannen nemen hem mee naar het Boston Psychopathic Hospital, op 6 oktober
1920, Anton Boisen is dan 44 jaar. Deze uitleg van Boisen is opgeschreven in My
own case record: original documents 1920-1922. Deze zijn deels opgenomen in Out of
the depths, dat veertig jaar later is gepubliceerd.
In het hospitaal hoorde hij een zuster zeggen:
“He is here on the charge of suicidal and homicidal intent. But he does not look in the
least violent. He ought to be in ward four.” This hit me like a thunderbolt. I knew that I
had never the slightest thought of injuring any one while the idea of taking my own life
had been held for a short time only to be immediately rejected. This was to me clear evidence that evil forces were at work. (My own case record/Recollections of My Sojourn in the
Psychopathic Hospital, p. 4)
Assurances of them that there had not been the slightest indication of violence except,
certain things which I had said had meant one thing to me and something quite different
to them. I can also remember quite distinctly the controlling ideas and I know therefore
that particular ideas were without foundation. I had been talking about the family of four
and also about the coming catastrophe. I was very much concerned about saving the
family which was a relatively simple matter except in the case of my small niece, a highstrung girl of eleven, whom I classed ‘imperfect’ and whom I decided very reluctantly
would require my own special attention. It was this that caused the particular alarm. (My
own case record/ recollections, p. 4)

Hij had
… a violent delirium which lasted three weeks. And all around me I saw men who seemed
to have nothing wrong physically. They were rather as I a wit struggling with some personal problem not greatly different from that of some other men who at some revival
meeting might ‘hit the sawdust trail’ and find salvation or cure. (Boisen, 1960, p.  87)

3.3.5. het statement of belief
Het statement begint met een belijdenis van zijn geloof in de liefde van God. Vervolgens dat God zich heeft geopenbaard in het leven en de leringen van Jezus Christus.
Het beeld van de lijdende dienstknecht van Jesaja lijkt hier het beeld van Jezus te
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bepalen: “… his patience with our shortcomings, culminating in his death upon the
cross, where he died”, en daar begint naar eigen zeggen van Boisen de waanzin:
‘the just for the unjust’, the perfect for the imperfect, the strong for the weak.
And this process has been going on for nineteen centuries.
The strong have been giving themselves for the weak
and the perfect for the imperfect. A crossing process has
thus resulted. The divine, in consequence, has been coming
into the world disguised in ugliness, crippled by disease,
shackled by sin, and impotent with weakness.
I believe that the weak and the imperfect should no
longer accept this sacrifice and that they should be willing
to give their lives, the imperfect for the perfect and the
weak for the strong, that the divine may be freed from its
prison house of infirmity and be able to come into the world
in beauty and in power and not in disguise, and that the
reign of love may be able to replace that of brute force and
ruthless competition, where survival goes to the strong
and to the merciless. And even as the divine has pitied
our weakness and loved us in our imperfection, so the weak
and the imperfect should take pity upon its suffering and impotence.
I believe in the immortality of the human soul and in
the survival of the personality. I believe that life consists
of two cycles, one in the flesh and one in the embryonic
condition. These cycles consist of strong-weak and perfect-imperfect
combinations, in which the strong is mated with
the weak and the perfect with the imperfect. I believe that
a reversal of this combination would secure a better race.
This would come through the refusal of the weak and the
imperfect to accept their claim of pity and of need. I believe
that such a refusal will alone release the divine from
its prison-house and enable it to overcome the world. This
should do away with death and establish communication
throughout the world.
I believe that the family should consist of four and not
of two, of the strong and the perfect and of the guardian
angels, who in the joy of serving and sharing in the happiness
of those they love will find compensation for the sacrifices
which some will always have to make. And the guardian
angels, no longer in the darkness of the tomb, but in
the light of life, may select for those they love the true
mate and the true friend.
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I believe that the Kingdom of God will be a new order
of society, founded upon the principle of love and governed
by the Great Spirit who wills that not even the least
of his little ones should perish, but that all should have
life. All shall then live together in harmony with each
other and with the laws of the Universe, and poverty
and pain and disease shall be done away. And there shall
be no more death, for the cycle will be completed, proceeding
from generation to generation and from one world to
another.

Boisen levert zelf een uitleg die ik eerst volg. De overgang naar de waanzin begint
naar zijn zeggen aan het eind van de tweede alinea: the just for the unjust. Het is
de overgang van de beschrijving van wie Jezus was naar Zijn betekenis voor nu. Nu
zou het anders gaan, er was een andere mogelijkheid. Het was een tremendous idea
about the voluntary sacrifice of the weak for the sake of the strong, een omkering van wat
negentien eeuwen had plaatsgevonden, nl. dat de sterken zich voor de zwakken hebben gegeven en de volmaakten voor de onvolmaakten. “Along with it came a curious
scheme. Where it came from I cannot imagine... it was precisely this fact which so
impressed me. Besides the effect was terrific, and I felt myself caught up, as it were
in another world” (Out of the Depths, p. 81/82).
Twee ideeën spelen door elkaar. De eerste is het offer van de zwakke voor de
sterke. De zwakken zouden zich vrijwillig moeten offeren omwille van de sterken.
Dit was een omkering van wat twintig eeuwen lang normaal gevonden werd in het
christelijk geloof, nl. dat de sterken zich inzetten voor de zwakken. Boisen voelt zich
opgenomen in een kwadrant van vier. Dat ziet er als volgt uit:
S				
Strong				
W				
Weak				

P
Perfect
I
Imperfect

De tweede idee is het schema van de family of four. Er is veel gespeculeerd over wie
deze vier waren. We zagen al de big four, de oervaders zouden we kunnen zeggen.
Dat waren zijn grootvader en drie anderen van de universiteit. Daar zou dit idee vandaan kunnen komen. Een andere mogelijkheid is het woord kwadrant.247 Dit komt
uit de landmeetkunde, wat aansluit bij zijn werk in de bosbouw. Een kwadrant is een
driehoek die zo meet dat er ruimte is voor een vierde. Volgens Boisen zelf in Out of
the depths waren er ook andere mannen in dezelfde positie als hij. Hun enige hoop
op verlossing zou hun liefde voor een goede vrouw zijn; deze vrouw zou zich moeten

247 Stroeken, 1983, p. 85.
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opofferen, en in dat appel lag ontbering en lijden. Dat was voor hem niet weggelegd.
Het schema van de familie van vier biedt de oplossing volgens Boisen: een nieuw
type degelijk voortgebracht karakter zou geproduceerd moeten worden teneinde de
beste types vrij te maken van het appel van hen wier liefde gebaseerd was op behoefte. De sterken zouden zich niet meer op hoeven te offeren voor de zwakken, maar
zouden eindelijk in het licht kunnen treden. Dit zou kunnen door hen partners te
laten kiezen, elk voor de ander. Alleen, hoe dat moest gebeuren was helemaal niet
duidelijk; dit principe van opoffering ging verder dan het principe dat de ware minnaar bereid moest zijn zijn plek af te staan aan een ander en dat elk zichzelf zoeken
voorbij moest zijn. Alles wat hij de afgelopen zeventien jaar gedacht had zou hij nu
op moeten geven. Alles begon te draaien: “It seemed that the world was coming to an
end.” Na miljoenen jaren was de mensheid nu uitgeput, doordat alsmaar een beroep
werd gedaan op hulpbronnen, en deze raakten nu leeg. Verandering stond op het
punt door te breken. Alleen een paar ‘atomen’, mannen, zouden gered worden. “Ik
was niet een van hen. Ik zou echter tot hulp zijn van anderen”.
Tot zo ver zijn eigen uitleg direct volgend op het statement en de brief aan Fred.
Kern is de gedachte dat hij zelf ruimte kon of moest maken voor de sterken door zich
op te offeren, en niet langer parasitair te leven op anderen, en door zo te handelen
zou hij tegelijkertijd de redder kunnen zijn van de wereld. Als de nieuwe Christus
die de wereld redt door haar de krachten terug te geven die zij in zich heeft.
Boisen ervoer het schrijven van het statement en de brief aan Fred als een enorme
bevrijding, ook beangstigend, maar vooral als bevrijding.
3.3.6. proces van inkapseling van de waan
Drie weken na het schrijven van het statement schrijft Boisen aan Fred Eastman:
‘as I look back upon it, I find much that makes me blush and shudder. And yet I still feel
that the story of these last twenty years is not wholly a mistake. I believe that there is a
deeper meaning. In spite of the violence of the disturbance. I have not felt myself deserted. I have come through feeling that there has been no break in the purpose of all these
years’ (Out of the Depths, p. 96).

Zes weken later schrijft hij opnieuw aan Fred. In deze brief analyseert hij zijn eigen case:
As I look around me here and I try to analyze my own case, I would distinguish two main
types of insanity. In the one there is some organic trouble, a defect in the brain or a disorder in the nervous system, or some disease of the blood. In the other there is no organic
difficulty. The body is strong and the brain is in good working order. The difficulty lies in
the disorganisation of the patient’s world. Something has upset the foundations upon
which his ordinary reasoning processes are based. Death or disappointment compel a
reorganisation of his world from the bottom up. That, I think, has been my trouble, and
it is the trouble with many others also.
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Met deze tweedeling in types waanzin – organische en psychisch-sociale desorganisatie – legde Boisen de basis voor zijn levenswerk. The trouble of others te begrijpen en te
verlichten die ook gegrepen waren door één enkel idee, daartoe gedwongen door een
doodservaring of teleurstelling. De tweedeling van organisch defect enerzijds en gedesorganiseerde beleving anderzijds is afkomstig van Bleuler (1857-1939) die de oude
term Dementia praecox van Kraepelin verving door het begrip schizofrenie. In de jaren
twintig was de psychiatrie nog overwegend kraepeliniaans, en in toenemende mate
psychoanalytisch freudiaans georiënteerd.248 Schizofrenie als term werd langzamerhand meer en meer gebruikt. Bleuler onderscheidde twee vormen van schizofrenie:
een voorbijgaande vorm van schizofrenie met als kenmerkende symptomen een keten
van associaties en splitsing of fragmentatie in beleving. Daarnaast zijn er blijvende
vormen van schizofrenie. Boisen schaart zichzelf in de eerste groep. Hij verklaart zijn
eigen ideeën van grandeur als een vorm van geroepen worden, waardoor iemand zijn
leven wil opgeven om zich daar aan te wijden. Niets is meer belangrijk, alles voelt als
een last en men zou alles achter willen laten voor dat ene. Er is niets mis met dat idee,
zegt Boisen, alleen de fundamentele vergissing was dat een idee gezag zou hebben
vanwege de manier waarop deze tot iemand komt (Out of the depths, p. 98).
Genezing vindt plaats door de krachten in de religie zelf. “If I have recovered, as I
think I have, I cannot ascribe it to the methods of treatment, but rather to the curative forces of the religion which was largely responsible for the disturbed condition”
(Out of the depths, p. 99).
Waar lag nu volgens Boisen het probleem? Niet in de godsdienstige overtuigingen
van het offer, zelfopoffering, en roeping en zijn eigen ontwerp van vier. De wijze van
waarnemen en daaraan gekoppeld de toeschrijving (attribution) van een gebeurtenis
aan een bovennatuurlijk fenomeen is verkeerd. Maar dat kan hersteld worden door
de waan zelf volledig te doorleven en te verwerken. Boisen geeft een voorbeeld van
de psychotische wijze waarop hij herstelt. Nachts ziet hij in het licht van de maan een
kruis. Het kruis is het teken van het lijden. Daarom weet de maan wat hij doormaakt
en de maan lijdt zelf ook vanwege hem. Een nacht later ontdekt hij dat hij de spijlen
van het raam in de kamer gezien heeft als een kruis. Zo zag hij de maan gekruist.
“That discovery was a big help toward recovery”. Het leidt tot de conclusie dat de genezing op de eerste plaats ligt in het gelovig volhardend doormaken van de waan zelf.
(Out of the depths, p. 101) Hij is op een gevaarlijk spoor terecht gekomen.249 Maar hij
is eruit gekomen, en die ervaringen zowel in de psychose als in de wijze van herstel
brengen hem op de gedachte zich in te zetten voor anderen in dergelijke omstandigheden – an important task which needs to be done.

248 Ellenberger (1970).
249 Spoor, ‘trail’ heeft verschillende connotaties: het is de zoektocht van zijn vader naar de trailing arbutus; het pad aflopen in de tent van de revival – de sawdust-trail; de Amerikaanse trek naar het Westen
door de settlers.
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Hij leest Freuds ‘Introductory lectures on psychoanalysis’.250 Dit boek bevestigde hem
wat hij ook al op eigen kracht had ontdekt. Neuroses hebben een functie. Het conflict
moet om die reden worden opgelost en niet onderdrukt. Een goede werkrelatie tussen
patiënt en dokter is daarvoor nodig. Vervolgens is redirection or sublimation or elimination of the transference as soon as the right time comes. (Out of the depths, p. 104). Dit is
essentieel voor Boisen. Overdracht is voor Boisen de afhankelijkheid – in het gezin
van vier, in de relatie met Alice – en de claim van de zwakke opgelegd aan de sterke.
De sterke heeft zich opgeofferd, en daar dient een einde aan te komen. De zwakke zal
zich moeten heroriënteren – redirect – op een eigen taak, een eigen missie. Het is het
verwerven van een vorm van autonomie los van de afhankelijkheid.
Deze drie stadia in het proces van herstel, – erkenning, doorwerken en losmaking
uit de overdracht – gaan bij hem via een aantal psychotische beelden. De gedachte
komt op dat hij al vele eeuwen op deze aarde heeft geleefd, altijd met dezelfde onopgeloste problemen. Hij was de vrouw, Maria van Magdala, bij wie zeven duivels
waren uitgedreven (Mc. 16, 9-10), hij was Dante – en de persoon van Christus was
gevangen al die eeuwen en kreupel gemaakt door de eisen van de zwakken. Het is
weer Pasen, en hij voelt dat hij als de vertegenwoordiger van de zwakken de claim op
de sterken moet opgeven. Het duizelt hem van het nieuwe perspectief, wordt extatisch gelukkig, maar raakt ook in paniek. Hij maakt zich zorgen over zijn identiteit.
Door zich het magdalena-dante-type te beschouwen komt hij tot rust. Magdalena en
Dante waren tenslotte ook gered. ‘I surrendered my claim and became a zero quantity.
I became confused. I was a zero quantity, but I was also its opposite’. Hij voelt zich ook
de vertegenwoordiger van het sexinstinct – en wil zich van het leven beroven. Schrijvend aan Fred zegt hij: We know so little about the unseen forces. Is it not possible that our
minds are the scene in which universal issues are at stake? (Out of the Depths, p. 106) Een
nieuwe cyclus na die van het vlees is komende, die van de geest. Een nieuw geestelijk
lichaam welke alle geesten zou verzamelen die hierin zouden passen, zou mogelijk
worden doordat de enkelvoudige cel in het organisme vervangen zou worden door
de ‘family of four‘. Christus’ wederkomst had nog niet plaatsgevonden door de zwakheid van enkele leerlingen. Hij, Boisen, is het type persoonlijkheid waar Christus de
representant van was. Een titanenstrijd zou nog geleverd moeten worden om deze
gevangenschap van de sterken – gijzeling zou het ook genoemd kunnen worden –
op te lossen.
Die voert hij in alle hevigheid. We zien hoe groot de angst voor afhankelijkheid is
bij Boisen.
Kort na een ‘violent delirium’ die drie weken duurde, werd het hem duidelijk dat een
pastorale functie uitgesloten zal zijn. “And all around me I saw men who seemed to have
nothing wrong physically. They were rather as I a wit struggling with some personal pro-

250 Freud, S. (1916). Introductory Lectures on Psycho-Analysis. Vertaling van de Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, 1916/1917.
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blem not greatly different from that of some other men who at some revival meeting might
“hit the sawdust trail” and find salvation or cure”.
Hij maakt de plek waar hij dan verblijft zijn missie. My present purpose is to take as
my problem the one which I am here confronted. I believe that many forms of insanity are
religious rather than medical problems and that they cannot successfully treated until they
are so recognized. (Out of the depths, p. 113).
De revival-bijeenkomsten waar hij eerder bij was geweest inspireerden hem tot
deze nieuwe roeping.
Maart 1921 volgde een terugval. Hij was buitengewoon bang voor een psychoanalytische behandeling door mannen die hij niet kende. De afhankelijkheid die
dit met zich mee zou brengen is te bedreigend. (Out of the depths, p. 115) Dit zou in
zijn indeling het tweede stadium genoemd kunnen worden. Hij verloor zich zelf in
een boek over spiritisme – Our Unseen Guest. Dit boek, geschreven door anoniem
gebleven schrijvers Joan en Darby, vertelt van de boodschappen van Stephen, die de
hoofdpersonen doorkrijgen via een ouija-board, een spirit-board, een letterbord die
gebruikt werd bij spiritistische seances. Stephen vertelt van het leven aan de andere
zijde van de dood. Voor Boisen was dit boek overweldigend. Het toonde de weg om
contact te maken met de doden in aanwezigheid van een vriendin – Joan, zoals Alice.
Maar Stephen is niet zo maar een gestorven onbekende: het is de stem van een soldaat gesneuveld in de oorlog op het slagveld in Europa in 1916.
“Let me tell you about myself,” the tripod answered.
And then to our great amazement there was written out upon the ouija-board the death
story of a soldier, an American killed in service of the Allied cause. The tripod spelled:
“There was a mist in the air – half mist, half smoke from the battle that had been raging for
days up and down the mountain.... A call came.... The dark was of a blackness that could
be felt, and it was cold.... I am not ashamed to say that I was afraid.... All day we had been
under fire.... I hummed a tune under my breath for company and to keep my courage up.
Several shells burst ahead of me.... I went on.... I was singing when the shell that sent me
into eternity, as I now know it, hit.” The rest of Stephen’s story is quoted without omissions:
“I went out, out, out, out. I can find no words to tell you the horror of sudden death. It is the
one great tragedy. When thought returned, I was as one lost in a familiar yet wholly strange
world. Aimlessly I wandered, seeking I knew not what, dazed, mystified. I did not know I
was, as you say and as I used to say, dead. *’When death comes naturally there are always
those here to meet the voyagers. But there was no one to meet me, no one to explain that I
had graduated into a new plane of consciousness. “At last one came, a woman, a very sweet
woman whose service here has done much to alleviate the shock of battle-field graduation,
and took me by the – shall I say, hand? – and led me to a – may I say, quiet woodland
spot? – where after a time I learned the hope, the reality of the triumphant blessing I had
achieved. (The unseen guest, p. 8/9)251

251 Stroeken (p. 82) neemt aan dat dit boek niet zou bestaan, en dat het zou gaan om een boek van M.
Maeterlink, The unknown guest, een boek over een spookhuis en hallucinaties. Het boek Our Unseen
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Hij herkende zich in de inhoud van Our unseen guest en ziet deze steeds meer voor
de waarheid aan. Aan het eind van zijn verblijf ging hij naar een van de doktoren en
stelde hem voor om de gedachten van de family of four te bespreken welke hij op
dat moment invulde met een plan voor samenwerking tussen artsen en religieuze
werkers. (Out of the depths, p. 115). De family of four wordt zo steeds meer het kader
welke al zijn gedachten en plannen mogelijk maken.252 De waan als theorie is in wording. Deze is toepasbaar op ieder die geen ‘cerebral disease’ heeft, maar zoals Boisen
zelf, een mental disorder. (Out of the depths, p. 109). In een brief aan zijn moeder uit
die periode schrijft hij dat hij niet kan vergeten wat hij heeft ervaren en dat hij geen
reden ziet tot het niet-geloven ervan. Daarvoor waren deze al te zeer samenhangend
met elkaar, consistent. Dan volgt er een opmerkelijke zin: ‘It is only that things are
working more literally than I had anticipated’. De ervaringen bij het schrijven van
het statement of belief en de latere psychotische ervaringen hebben een letterlijke
betekenis gekregen. (Out of the depths, p. 111). Feiten moeten worden geaccepteerd
voor zover ze kunnen worden vastgesteld, maar voorbij de feiten is er het gebied van
het geloof en we moeten geloven en handelen naar onze overtuigingen als deze ooit
worden gerealiseerd. Hij ziet geen reden om niet overtuigd te zijn dat zijn geloof niet
werd ondersteund door de feiten, niet tenminste na erkend te hebben dat er altijd
fouten gemaakt kunnen zijn. In het gebed kan ontdekt worden wat er werkelijk van
iemand gevraagd wordt. Zijn gebed is dat er leiding gegeven wordt. Boisen blijft
open voor de mogelijkheid van de zonde en vergissing, maar de ideeën zijn bijna
feiten geworden en in het gebed zal Gods leiding duidelijk worden.
Boisen is angstig en voelt zich falen ten opzichte van Fred in deze periode van herstel. Hij voelt zijn afhankelijkheid – daar waar hij zo bang voor is, en zoveel afkeer
van heeft. I see it all clearly now. We are indeed just parts of larger personalities, but with
your eyes closed to that relationship. Our responsibility here is to do the allotted task. And I
have failed... our Christian civilization is doomed and the battle will have to be fought all

Guest bestaat dus wel, evenals de romanfiguur Stephen. Het verscheen februari 1920. Het verhaalt
van de oorlogservaringen in Frankrijk in de periode van 7 december 1916 – tot 22 januari 1919 (p. 67).
http://www.archive.org/stream/ourunseenguest00newyrich#page/248/mode/2up/search/206
(maart 2012).
Op de voorpagina staat: “If a man die, shall he live again? ”Job 14: 14.
Anonymous (Joan and Darby), 1920. Er is wel iets te zeggen voor Maeterlink omdat Maeterlink in 1911
de Nobelprijs voor literatuur kreeg, en Boisen zeer belezen was. Ook heeft Maeterlink een toneelstuk
geschreven ‘Maria Magdalena’ (engelse vertaling 1910) en ‘Soeur Béatrice’ (1901) – het zijn ook
psychotische beelden in Boisen ‘s waan. Boisen eindigt O.D. met de Dante-Beatrice -vergelijking,( p.
207.) en in zijn archief waren enkele afdrukken van het gedicht ‘Beatrix’ van Victor de Laprade, Idylles
Héroiques (1858), deel Rosa Mystica.
http://fr.wikisource.org/wiki/Idylles_h%C3%A9ro%C3%AFques (maart 2012). Dit gedicht is opgenomen in Stroeken p. 55. Our unseen guest van Anonymous is zeker het boek waar Boisen op doelt
vanwege de exacte titel, uitgever en de inhoud.
252 Naast het oude gebouw van de Chicago Theological Seminary ligt ook nu nog The Quadrangle Club
(1155 East 57th Street). Deze club maakte een bloeiperiode door in de jaren twintig en dertig toen het
als een populaire herensociëteit fungeerde.
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over again. It must now be fought against evil forces which are greatly augmented. (Out of
the depths, p. 117) Die krachten waren in hemzelf. Daar tegen moest gestreden worden, die moesten worden misleid door zo laag mogelijk op de grond te blijven, (Out
of the depths, p. 120) en als dat niet zou lukken dan zou hij zichzelf moeten vernietigen. Omdat er dan ruimte zou komen voor de sterken, zij zouden zich bevrijd weten.
Uitgeput geeft hij de strijd op. Hij staat op en op voorwaarde dat hij zelf hulp zou
mogen bieden is hij bereid mee te werken. (Out of the depths, p. 121). Hij doet een groot
aantal aanbevelingen voor werkzaamheden van patiënten en hij krijgt een baantje als
instituutsfotograaf.253 In augustus schrijft hij Fred over zijn ervaringen in het voorjaar:
herinneringen aan psychologiecolleges waarin de vergelijking werd gemaakt tussen
mystieke ervaringen en depressie en exaltaties. Echte mystieke ervaringen hebben een
reorganiserende functie, stelt hij, ze assimileren wat verdrongen werd, naar Freud,
en wat niet geassimileerd kon worden werd als demonisch gezien. Is hiermee de afsplitsing van het lagere, de zonde, gelegitimeerd? De andere gedachte is dat God in de
verdrukking was. There was the terrifying thought growing out of that experience that God
himself was helpless in the hands of the doctors and that I must somehow or other help to set
Him free’. Hij herstelde doordat hij hard geslagen werd – zichzelf als God ziende die in
de verdrukking was gekomen – en die, hij zelf, verzwakt de strijd opgaf. Hij vocht zich
omhoog tot een soort oplossing, met het baantje als fotograaf. Dan volgt de wrange zin:
“I feel therefore that I am not ready to be junked yet.” (Out of the Depths, p. 130) Maar... en
dan volgt opnieuw het gevoel gelijk gehad te hebben. I was never more nearly right at the
very moment I was taken to the hospital. (Out of the depths, p. 131)
Het schokkende karakter van zijn ideeën was hij nog niet vergeten. Zijn grootste
zorg was het ‘grimmige probleem van overleven en bestaan, niet van mezelf maar
van anderen’. Er was in het geheel geen seksuele opwinding. De ideeën stroomden.
Er was met andere woorden geen mr. Hyde persoonlijkheid, maar eerder een beter
zelf, blind en geketend en strijdend om vrijgelaten te worden.’(O.D., p. 131). Het gewone leven was niet meer de moeite waard, maar voorbij die grens van het verstand,
daar in dat speciale gebied waar mensen de weg kwijt raken, is van het grootste belang deze te leren kennen: “ I want to explore and map that territory”. (O.D., p. 132).
De waan wordt theorie en levensvervulling.
3.3.7. na de crisis van 1920-1921
Na zijn ontslag uit het ziekenhuis in januari 1922, neemt hij zijn intrek in The Episcopal Theological School in Cambridge. Zijn moeder betaalt zijn studie van het weinige geld dat ze heeft. Hij volgt tevens colleges op het Andover Seminary “in order to
understand the problem with which I had been so sharply confronted”.

253 Boisen was een goed fotograaf. Zie: http://www.indiana.edu/~libwylie/aboisenexhibit/aboisenexhibit.html
(maart2012).
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Hij is de eerste periode bijzonder geïnteresseerd in Freud; daarnaast krijgt hij colleges over Jung, Janet en Adolph Meyer, een van de grondleggers van de Amerikaanse
psychiatrie. Jung spreekt hem aan met zijn theorie van collectief (racial) bewustzijn
en zijn interpretatie van de menselijke natuur als doelgericht. (Out of the depths,
p. 144).
Hij maakt gedetailleerde casestudies van religieuze biografieën, waaronder Luther,
Kierkegaard, Fox, Bunyan, Swedenborg, Paulus, Ezechiël, Jezus. Deze zijn opgenomen in “Exploration of the Inner World”. Hij schrijft weer naar Alice Batchfelder, en
zij krijgt de eerste exemplaren van zijn schrijven. Hij schrijft haar hoe hij teruggaat
naar de plek waar ze elkaar het laatst gesproken hebben, Ponemah, en hoe rampzalig deze ontmoeting verliep. Nu vindt hij er een eindje verder op een groot veld met
arbutus. Hij plukt bloemen, maar wanneer hij ze wil versturen realiseert hij zich dat
er een vervoersverbod geldt voor alle planten. In plaats daar van stuurt hij ze naar
zijn moeder!
In colleges worden case-records besproken. En hij maakt een aanvang met zijn
studieproject, The interrelationship of religious experience and mental illness. (Out of the
depths, p. 148).
Dr. Richard Cabot, medicus en docent, biedt hem een baan als chaplain aan in
1924. Hij verhuist naar het Boston Psychopathic hospital waar hij psychometrisch
onderzoek mag doen. Tot zijn voldoening,” I was able to study the whole person”. (Out
of the depths, p. 148).
het begin van de c.p.e. in 1923
De geschiedenis van de Clinical Pastoral Education en de rol van Boisen daarin is
uitgebreid beschreven.254 Een kort overzicht volstaat vanuit het perspectief van Boisen. Al in 1923 maakt Boisen een projectbeschrijving als ontwerp voor een clinical
training. De training zou opgezet worden vanuit de Chicago Theological Seminary.
Het ontwerp had als main objective:
‘That theory is briefly this: mental disorder of the functional group and religious conversion experiences may each arise from a common situation, a conflict between opposing
tendencies within the personality. The one represents a happy solution and the other an
unhappy solution or perhaps no solution at all but a condition of unstable equilibrium
with the issue still in the balance.
Only as mental disorder and religious experience are studied the one in the light of the
other will it be possible to understand and to deal intelligently with either one.’

Het liberale christendom had het zicht verloren op de soul of the sick.

254 Hiltner, S. (1975). Literatuurverwijzingen in : http://www.acpe.edu/cpehistory.htm (maart 2012)
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‘If mental disorder represents an unhappy solution of a situation to which the religious
conversion experience represents a happy solution, then any insight which is gained into
the real nature of mental disorders and the laws which are operative there and any success is attained in dealing with them should have consequences of utmost importance
to the church, and should lay the foundation for a new understanding of the problem of
salvation, and a new insight in the laws of the spiritual life’. (p. 6, 1923)255

Een psychose is een ongelukkige oplossing, religieuze bekering biedt een gelukkig
alternatief. Theologische noties van verlossing en ‘inzicht in de wetten van het spirituele leven’ zouden beter begrepen worden door middel van onderzoek naar de ware
aard van psychische stoornissen.
Het project werd ondersteund door George Albert Coe, professor of religious education, zijn leermeester op Union, en Richard Cabot, professor of Medicine Harvard
Medical School en professor Social Ethics Harvard University.256 Het project werd
in eerste instantie afgewezen, maar er bleef enige hoop: “The result however was
inconclusive”. De reacties waren kritisch. Slechts een minderheid van de medici
zouden de functionele en psychogene achtergrond van de stoornissen aanhangen.257
Er waren echter ook positieve reacties, bijvoorbeeld van Dr. William Healy, Judge
Baker Foundation Boston Massachusetts, die verwacht dat inzicht in de pathologie
leidt tot beter begrip voor het normale mentale leven.258 Boisen maakt zelf de vergelijking van de persoonlijkheid met een Ford. Wanneer deze panne heeft, dan leer je
het beste hoe hij werkt.259
in defense of mr. bryan
Met behulp van Dr. Cabot krijgt hij een baan in het Worcester State Hospital, samen
met zijn vriend Arthur Holt. Hij wordt onderzoeker en chaplain tegelijk. Als reactie
op een krantenbericht dat het ziekenhuis een ‘soul healer‘ had aangesteld schrijft
hij een artikel getiteld ‘in defense of mr. Bryan, by a disciple of Dr. Fosdick’’. (Out of the
depths, p. 151). Dit artikel uit 1925 is een basistekst voor zijn visie op de botsing tussen psychiatrie en religie. Rond Harry Emerson Fosdick (1878-1969) ontwikkelde

255 Boisen, 1923/1992, p. 15-18.
256 Zie voor het begin van de CPE en een schets van Richard Cabot, Hart, 2010.
257 “The functional and psygogenic view of such mental disorders which is implied in your formulation
is held I think by a minority of the medical officers in charge of patients at mental hospitals, tho it is, I
think, steadily gaining ground.” (W. McDougall, Harvard University, brief van 23 oktober 1923, archief
CTS).
258 “To my thinking mr. Boisen’s contribution stands the chance of being great not so much in psychiatry
itself, and in the dealing with abnormal minds, as in the gaining of better knowledge of normal mental life and experience. He is wise in understanding that time and again it has been pathology that has
led to the understanding of the normal.” C.T.S. Archive.
259 “Even those who are not physicians know that it is when our Ford gets out of order that we are most
apt to learn something about the machinery that runs it. The same principle applies to the disorders
of the personality.” Boisen 1928, p. 2.
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zich begin jaren twintig de strijd tussen modernisten en fundamentalisten in de
presbyteriaanse kerk. In 1925 speelde de zgn. Scopes Trial in Dayton over de kwestie
of evolutietheorie op scholen onderwezen mocht worden.260
In het artikel beschrijft Boisen zijn doel op basis van eerdere ervaringen als onderzoeker. Boisen kiest ondubbelzinnig de zijde van Fosdick, maar geeft een eigen
interpretatie aan de discussie. De kerk had een gezagvolle boodschap van verlossing
nodig. En de fundamentalistische kerken boden dat. Hun behandeling was het redden
van zielen en de opwekking was hun praktijk. De liberale kerken gaven noch behandeling noch een diagnose. Ze probeerden weliswaar mensen tot het koninkrijk van
God te brengen. Maar de zielszieken werden overgedragen aan de dokters. Ze waren
apologetisch geworden. Het oude geloof werd uitgelegd in de termen van het moderne
denken, maar misten de verkenning van het eigen werkterrein. Toen hij het paper
voorlegde aan de zeer populaire Dr. Fosdick, zei deze ‘over my dead body’. (Out of the
depths, p. 152). Boisen presenteert zich als een liberal clergyman die opkomt in de oude
traditie voor de care of souls. Zijn visie in het artikel ‘in defense of Dr. Bryan’ roept ook
scherpe kritiek op van psychiatrische zijde. Een theologische uitleg van psychiatrische
ziekte als zonde en de noodzaak zich van de eigen zondigheid bewust te worden en te
erkennen, stuitte op heftige weerstand. De heftige negatieve reactie van de zijde van de
kerken én de psychiatrie is te begrijpen vanuit de context van dat moment.
Na de eerste afwijzingen van zijn projectvoorstel kan hij toch beginnen met de training van theologiestudenten. De eerste was Helen Flanders Dunbar uit New York,
toen nog studente. Zij maakt grote indruk op hem en zij doet hem denken aan zijn
moeder.261 In 1925 was de eerste klinische training van een groep van vier theologiestudenten in Worcester. Zij werken op afdelingen in het psychiatrisch ziekenhuis in
de verzorging, organiseren recreatieve activiteiten, en kerkdiensten en doen op basis
daarvan observaties, zgn. case-records. Opvallend is m.i. de continuïteit tussen zijn
werk bij de YMCA in Europa tijdens de Eerste Wereldoorlog en die van de ‘theologs’
zoals ze genoemd werden.
Onderzoek werd verricht naar de levenssituatie van de patiënt, zijn karakter met
sterke en zwakke punten, met als inzet het vinden van een nieuwe theologische methode: A new method is of attack, and then in the end a new authority grounded not in
tradition but in experience. The attention will be shifted from the books to the raw material
of life. Experience will no longer be fitted to the system but system to experience. History
will not be neglected, but the present will be our starting point... (Boisen 1926, in Asquith
1992, p. 23).
Hij wil Alice betrekken in zijn plannen voor de trainingen, maar zij reageert scherp
afwijzend en wil de toestemming om te schrijven in trekken. Maar dat is onacceptabel voor hem. ‘I had never insisted that her answer must be the one I wanted, but only that

260 Larson, 1997.
261 Brief aan Catherine Wilson, 6 januari 1936, CTS.
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it must be one I could accept as God’s answer. It was only because she had denied me such
an answer that I continued to hope. I could not give up until that answer had been given.
Therefore I would continue to write, trusting that if I were wrong in this, she would make
it clear to me. (Out of the depths, p. 153/154).
De botsing met Fosdick en met Alice maken veel duidelijk; ze hangen ook met elkaar samen. De afwijzing van Dr. Fosdick betreft de tweedelingen die Boisen maakt
van ziekte als organisch dan wel mentaal. De laatste is vooral religieus en vraagt
om een spirituele diagnose. De beschuldiging aan het adres van de liberale kerken
dat zij de mensen in mentale nood niet zien als mensen met een religieuze nood
en hen overlaten aan de medici roept een verontwaardigde reactie op, zeker gezien
tegen de achtergrond van de Scopes-trial. Hij weet beter dan anderen wat religieus
is en waar de hand van God werkzaam is, of wil zijn. Zijn reactie op de afwijzing
van Alice tekent hem als grensoverschrijdend. Alice wil niet in zijn plan betrokken
worden. Maar hij accepteert slechts een antwoord van haar wanneer deze met het
gezag van God komt. En dat gebeurt niet, dus gaat Boisen door met schrijven. Op
dit persoonlijke niveau wordt het drama van Boisen bijzonder duidelijk: zijn geloof
wordt een legitimatie voor onheus gedrag. Alleen van God accepteert Boisen een afwijzing. Deze krijgt hij niet, dus kan hij doorgaan. Er is een hogere instantie aan wie
gehoorzaamd wordt. Hij kan Alice niet loslaten. Zij is in zijn beleving deel van God,
en zou dus wel dat woord kunnen spreken. Zolang zij dat niet doet kan hij doorgaan
met contact zoeken. Inmiddels had Boisen wel zijn eigen ‘project‘, dus had hij de
goedkeuring van Alice minder nodig. Hij was hard op weg van imperfect perfect en
van weak strong te worden.
Er waren anderen die met en voor hem werkten, waaronder de begaafde Helen
Dunbar. Haar invloed op Boisen is bijzonder groot doordat zij als medicus en gepromoveerd op symboliek bij Dante hem altijd gesteund heeft in de ontwikkeling van
de CPE. Op haar verzoek begint Boisen vanaf 1925 aan zijn eigen case record, A little
known country. Dunbar was op zoek naar mythische beelden en mythologieën in psychoses. Zij werd directeur van de CPE. Boisen kon deze bieden, zo was de gedachte.
De case record, het verslag van zijn eigen ervaringen in Westboro, is dus in eerste
instantie voor haar geschreven.262

exkurs: de ontwikkeling van de instituutspsychiatrie
In de 19e-eeuw ontstond in navolging van Europa ook in de V.S. de zgn. moral treatment van Pinel (Benjamin Rush, 1745-1813, Dorothea Dix, 1802-1887). Deze moral
treatment was een samensmelting van verlichtingsdenken (Pinel, Locke) en protestantse ethiek. De hersenleer, frenologie, van Gall werd gecombineerd met de facultypsychology van Locke, Condillac, Gabanis en De Tracy. De hersens zouden bestaan uit

262 “And the section of the earlier years was in fact written more or less under her guidance” (brief aan
Don Beatty, 17 oktober 1956, Archief CTS).
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onderscheiden faculteiten, die werden gevormd en gevoed door associaties en verbindingen, op hun beurt gevoed door sensaties. Dit is een mechanistisch model. Condillac
en de zijnen hechtten aan een door God gegeven beginpunt dat volgens natuurwetten
functioneerde. Daartegenover stond het lockeaanse model dat de geest als een tabula
rasa beschouwde en ingeboren ideeën verwierp.263 Locke maakte het onderscheid tussen sensatie en reflectie. De geest, mind, diende los gezien te worden van de brains. De
hersens konden zijn aangetast, maar er zou altijd wel een faculteit, de mind, zijn die
aanspreekbaar was op het hogere.
Een voorbeeld van deze wijze denken toegepast in de psychiatrie geeft een superintendent
in de psychiatrie:
‘All the insane are in a greater or less degree, monomaniacs. But it is very rare, that all the faculties of the mind are alike affected, even in the worst form of mania, or that they are equally
lost in the worst cases of dementia.... What is hardly less frequent, and certainly very surprising,
is that the individual who is in a state of complete dementia, so far as regards the common
operations of the mind, will have some faculty active, and susceptible of being awakened,
and exhibit intelligence beyond what would be considered possible’. (Samuel B. Woodward,
superintendent of the State Lunatic Hospital at Worcester, in Massachusetts, citaat bij Taubes,
1998, p. 1003).

Geestesziekte diende gezien te worden in fysieke termen – in de hersenen, als gevolg van
verkeerde sensaties, en manieren van leven – maar deze zou niet de hogere vermogens van
de geest aantasten. Daar was ook het religieuze mee verbonden. Vandaar de wenselijkheid
van religieuze bijeenkomsten in de asiels.
No man has any right to question the existence, in the minds of the great majority of
lunatics, of a susceptibility to religion,” J.S. Butler wrote, citing Dr. Jacobi, the superintendent of the Prussian Sieburg Asylum. “It is important and of unequivocally beneficial
influence,” he continued, “not to allow the impression of true piety to become extinguished in the minds of these patients, but on the contrary, to seize hold of even the faintest
traces of religion, and to convert them, as much as possible, into agents in their recovery.”
(Taubes, p. 1005)

Religie, en in het bijzonder het vermogen tot het bijwonen van een kerkdienst werden gezien
als vorm van vermogen tot zelfbeheersing en innerlijke aanpassing, adjustment, en diende
als aangrijpingspunt voor genezing. Protestantse ascese en medisch vertoog gaan hier samen. Patiënten ontbrak het aan een motief om te genezen; de religie en het geloof voorzien
daarin.
Men wilde een humane behandeling van psychiatrische patiënten en de filosofie van

263 Taubes, 1998, p. 1002-1004. De verwijzing naar Jacobi en Schleiermacher is van belang vanwege de
lijnen die lopen tussen de Duitse theologie en de Amerikaanse psychiatrie van the moral treatment.
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“moral treatment” bestond uit het contact onderhouden met patiënten, activiteiten organiseren en een zorgzame behandeling. De treatment werd de basis van de 32 grote gestichten die halverwege de 19e-eeuw in Amerika werden gebouwd. Later raakte de moral
treatment verbonden met de ‘mental hygiëne movement’ waar Clifford Beers (1876-1943)
de initiator van was. Samen met William James en Meyer richtte Clifford Beers “the Connecticut Society for Mental Hygiene” (1908) en “The National Committee for Mental
Hygiene” (1909) op. Net als Boisen gebruikte Clifford Beers zijn eigen ziektegeschiedenis
van depressies als basis voor zijn inzet voor psychiatrische patiënten, uitgewerkt in “A
mind that found itself”, 1913. De basisideeën van de Amerikaanse ‘moral treatment’
zijn echter uitgewerkt door de psychiater Adolf Meyer (geb. Zwitserland 1866-1950). Meyer
introduceerde het gedachtengoed van Freud in Amerika. Tegelijk was hij een biologisch
georiënteerd arts. Mede onder invloed van pragmatici als Peirce en James legde hij veel nadruk op empirisch onderzoek. De gestichten, zoals Worcester, waren zodanig groot geworden dat er eind 19e-eeuw meer nadruk lag op bewaking en beheer dan op zorg en genezing:
In 1910 there was an inpatient population of 187.791 and by 1939 it was nearly 425.000. With
a doctor ratio sometimes of 1 to 500, and a nurse ratio of 1 to 1,320, there was little treatment
that could be properly administered. Attendents were barely able to keep up with day to day
needs. Whether it was from lack of care, no care, or high use of physical and chemical restraint
because of understaffing, abuses occurred. Beers was one of the first to publicize the abuses
that occurred. (Osborn, p. 227)

Meyer ontwikkelde een eigen terminologie en diagnostiek die echter geen ingang hebben
gevonden. Geestesziekte werd gezien als resultante van de interactie van de persoon tot
zijn omgeving; eerder een probleem van aanpassing van de persoon aan de omgeving –van
personality en adjustment – dan van een pathologie in de hersenen. Psychiatrische ziekte
zou ontstaan als inadequate reacties (maladjustments) op de veranderingen in de omstandigheden en de eisen die het leven stelt.
Alle relevante factoren uit de geschiedenis van een patiënt – biologisch, psychologisch,
sociaal – moesten onderzocht worden voor een diagnose gesteld werd. Aandacht voor de
individuele caserecord – later door Boisen en de CPE overgenomen – is van hem afkomstig.
Meyer had veel aandacht voor patiënten, en de associatie met de antipysychiatrie ligt
hier enigszins voor de hand: “Dr. Adolph Meyer has said that he could listen with as
much respect to the ideas of an excited schizophrenic as he could to those of an
Oriental philosopher, because he knew that those ideas had meaning, and his job as
a psychiatrist was to discover the sense in the nonsense.”264
Boisen ontwikkelde zijn psychiatrische inzichten in Worcester State Hospital. Daar was
William A. Bryan van 1921-1940 superintendant.265 Naast de opkomst van de psychoana-

264 In deze toespraak van Adolf Meyer geeft hij een overzicht van zijn eigen bijdrage aan de psychiatrie:
zie Meyer, 1928.
265 Shakow, 1972.
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lyse was er veel belangstelling voor onderzoek naar de biologische endocriene kant van stoornissen. Bryan gaf aan Boisen de ruimte om zijn chaplaincy te ontwikkelen en vanaf 1927
mede onderzoek te doen naar de religieuze psychopathologie, op basis van gegevens van het
endocriene onderzoek dat daar plaatsvond.266 Het gevoel persoonlijk te falen werd als het
belangrijkste probleem in de psychopathologie aangemerkt door Boisen.
3.3.8. hymns of hope and courage
Boisen stelt het Book of Hyms and Prayers’ samen.267 Deze kan geen verwensingen
tegenover vijanden bevatten, en dus vallen vele psalmen af. Literair mooi, maar
therapeutisch niet geschikt. Ze mochten geen verwarring oproepen, en evenmin
hallucinerend uitwerken, zoals b.v. het zeer bekende “O Christians, dost thou see
them” wel deed. Evangelieliederen die verlossing in het leven hierna of verlossing
die afhankelijk is van de vrijmakende verzoening van Christus aan het kruis waren
eveneens ongeschikt. ‘This appears as an escape device rather than a summons to
the sacrificial way of life” en daar gaat het om: het offer van de mens nu. Wilde hij
met deze keuzes patiënten beschermen tegen crises? De crisis van 1920 was zo
bedreigend voor hem geweest, ondanks de latere, transformerende uitleg die hij er
aan gaf, dat hij niet wilde dat patiënten aan bedreigingen voor hun stabiliteit blootgesteld werden. De belangstelling voor muziek, speciaal zingen, doet vermoeden
dat Boisen in die jaren de relatie met zijn moeder doordacht. Zijn vroegste herinneringen waren aan het zingen van zijn moeder en hij had daar dierbare herinneringen aan.268
In lied 78 worden de voorvaderen bezongen:
O God, beneath thy guiding hand
Our exiled fathers crossed the sea;
And when they tro the wintry strand,
With prayer and psalms they worshipped thee.
…
Laws, freedom truth, and faith in God
Came with those exiles o ‘er the waves;
And where their pilgrim feet have trod,
The God they trusted guards their graves.
Hij schrijft in 1926 het artikel “Personality changes and Upheavals arising out of the
sense of personal failure’. Dit artikel vormde, in zijn woorden, zijn eigen ‘psychatric

266 Boisen, 1960, p. 163; Boisen, 1945b, p. 41-70.
267 Volgens Curtis Hart heeft Boisen in dit boek zijn innerlijke geloofsleven verwoord, zonder theoretische of beschouwende gedachten (mondelinge mededeling, maart 2011). In ieder geval sluit het
genre aan bij een lange lutherse en piëtistische traditie van het Engelse ‘sacred singing’. Zie ook:
Lelos, 2009.
268 Out of the depts, p. 22.
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classification scheme’. Hij maakt onderscheid tussen chronisch psychiatrisch ziektebeeld en de acute stormachtige types. De laatste ziet hij analoog aan koorts of een
ontsteking in het lichaam. Deze is nauw verwant aan het dramatische type religieuze
ervaring. Hij ontmoet Harry Stack Sullivan, psychiater, die hem de gelegenheid biedt
om te publiceren in toonaangevende psychiatrische tijdschriften. Sullivan en Boisen
herkenden veel in elkaars benadering. Boisen noemde hem ‘my friend’.269 Boisen
wordt onderzoeksassistent aan het theologisch seminarie in Chicago. Met steun van
Mc Giffert schrijft hij Exploration of the inner world. Hij gebruikt gestencilde caserecords uit Worcester als materiaal. (Out of the depths, 158). Hij schrijft trouw Alice
iedere week, maar met kerstmis verandert hij zijn aanpak. “For many years my love for
you has been the controlling influence in my life”. In Westboro is er een einde gekomen
aan de afhankelijke relatie en nu is de tijd gekomen om te stoppen met schrijven.
Nu lijken zijn mogelijkheden uitgeput. “... and I shall seek ever to be true to the Higher
Loyalty, as you have always required of me”.
Waarom deze keuze? Helen Dunbar nam een grotere plaats in in zijn leven. De
relatie met Alice echter krijgt een nieuwe impuls doordat Alice zelf reageert, na acht
jaar tot grote verrassing van Boisen. Ze ontmoeten elkaar in juni 1928. Regelmatige
ontmoetingen volgen. Totdat ze op Thanksgiving 1929 samen knielen voor het altaar
in Hilton chapel. Daar sluiten ze een verbond van vriendschap met elkaar.
Grote weerstand ontmoet hij op een bijeenkomst van sociologen waar hij de theologische leer dat overtuigd zijn van de zonde en zondigheid de eerste stap is op weg
naar verlossing. (Out of the depths, p. 166) Stack Sullivan redt hem uit deze discussie.
Zonde en schuld zijn echter de dragende thema’s gebleven in de jaren die volgden
(Boisen, 1942b, Asquith p. 72) Schuldgevoel was een belangrijke factor in geestesstoornis en in essentie was het een sociaal oordeel is dat het individu aanneemt en
uitspreekt over zichzelf.
3.3.9. 1930
Zijn moeder sterft in juni 1930 (Out of the depths, p. 168) In november krijgt hij
een nieuwe psychose. Helen Dunbar blijkt zelfs opgenomen in het (psychotische)
vriendschapsverbond van een jaar eerder. Het was een “period of intensified absorption and prayer”. Hij huilt veel, zwerft langs verschillende steden, en geeft zich uit
voor zijn vader en hij informeert naar Anton in de derde persoon. Hij wordt opgenomen. Dezelfde beelden als in Worcester doen zich voor. Er zou iets verschrikkelijks
gebeuren. De wereld zou een schitterende ster worden. Maar iets was fout gegaan
en de wereld zou een Melkweg worden. Hij was een bijzonder belangrijk persoon en
hij was verantwoordelijk voor de komende catastrofe. De family of four was er weer.
Mysterieuze krachten waren aan het werk, sommige kwade die de vorm aannamen
van muizen die langs zijn ruggengraat op en neer renden. “It was all terryfying” (Out
of the depths, p. 170).

269 Out of the Depths, p. 181.
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Het klaart op en het probleem van de dubbele vriendschap met zowel Alice als Helen
was ook opgelost. Beide vrouwen stonden naast hem. En de uitleg van de family of
four was tot zijn grote opluchting voorbij. De schade voor het project CPE was echter
aanzienlijk.
Rond 1930 raakt de council in crisis en scheurt in tweeën. Op 21 januari 1930
wordt de alternatieve council for the clinical training of theological students opgericht onder leiding van Philip Guiles en met medewerking van Dr. Cabot, de man die
Boisen jarenlang gesteund heeft.
Boisen zou van zijn supervisorische taken afgehaald moeten worden.
Enkele citaten uit de verslagen van de council geven blijk van de veranderde houding
van Dr. Cabot, de verantwoordelijke psychiater: “Cabot asked that certain duties hitherto placed upon mr Boisen by the council as e.g. the supervision of students at the hospital
be avoided in the future”.270 Boisen kan wel terugkeren als chaplain en blijven wonen,
‘indefinitely’, in Worcester. Cabot pleit er voor om ook in algemene ziekenhuizen
studenten een training te laten volgen; de psychiatrische ziekenhuizen worden al
te veel belast: ‘Too greatly the psychiatric emphasis’. ‘Almshouses, prisons, chronic and
general hospitals as well as mental hospitals shall be included as training centers’. Hoe zou
Boisen reageren op deze wijzigingen? Het diende te worden voorgesteld als “It was a
natural expansion” – regarding the response of mr. Boisen. Philip Guiles tweede secretaris van de council neemt zijn werk over; deze begint op eigen initiatief contacten met
theologische opleidingen te leggen, en Anton Boisen voelt zich terzijde geschoven.
Echter van enig verzet is geen sprake. In het conflict in 1931 met Guiles over diens
eigenzinnige initiatieven om een eigen clinical training op te richten laat Boisen zich
niet horen. Wel beklaagt hij zich in brieven aan Helen Flanders dat Guiles zich niet
aan de code houdt van de ‘strong man’. What troubles me is that Phil does not seem
to have caught the fundamental principle in that idea of “family of four”. That idea was
the free surrender of the weaker or the less capable. (Brief mei 1933 aan HFD). Hij voelt
zich weer imperfect tegenover deze strong man. We zien ook nu weer dat telkens op
crisismomenten de idee van de other man en de andere ‘frames’ zoals de family of
four terugkeren.
In 1932 gaat Boisen werken in Elgin State Hospital, na acht jaar Worcester State
Hospital. Elgin ligt 30 mijl van Chicago vandaan. Daar verblijven 5000(!) patiënten.
Hij organiseert er de kerkdiensten, een koor, maar ook de softbal wedstrijden, maakt
foto’s van de trainingsgroepen en van de sportieve activiteiten. Met Thanksgiving
wordt jaarlijks een festival georganiseerd en hij geeft een gestencild blaadje uit, The
Messenger. Studenten doen observaties op de afdelingen. Een voordeel is dat Alice
nu vlakbij woont, en ze ontmoeten elkaar met een zekere regelmaat. Boisen zou daar
ruim veertig jaar blijven wonen tot aan zijn dood.

270 Verslag Council, 14 december 1930.
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Vanaf 1925 was Boisen verbonden aan het Chicago Theological Seminary. Deze acht
jaren zijn waarschijnlijk zijn mooiste jaren van zijn leven omdat hij zijn roeping kon
vervullen, positieve respons kreeg op zijn pionierswerk en persoonlijk helderheid
had over zijn innerlijk leven. Een gedenksteen ligt nog als blijk van erkentelijkheid
in de galerij van het Theologisch Instituut in Chicago.271
Hij schrijft in 1933 een artikel Experiential Aspects of Dementia Praecox waarin hij stelt
dat religious concern lijkt samen te hangen met angst en zelfbeschuldigingen en dat
het verloop betrekkelijk gunstig is. Dit in tegenstelling tot de reactie van ‘drifting’ welke
neigt naar voortgaande desintegratie, en die van waan-interpretaties die wel stabiliseren, maar op een onbevredigende basis. Acuut schizofrene reacties lijken een bepaalde
karakteristieke constellatie van ideeën op te leveren. (Out of the depths, p. 175).
Hij schrijft iedere week naar Alice via een vriendin van Alice, miss Catherine
Wilson.
Alice schrijft dat ze ziek is en ophoudt met werken. Ze schrijft ‘no callers, no flowers’.
(Out of the depths, 176). Haar situatie is hopeloos schrijft hij. Het boek waaraan hij
werkt, ‘Exploration of the inner world’ is bijna af, het is aan haar opgedragen en hij
werkt er koortsachtig aan om het klaar te krijgen. Hij voelt zich falen in zijn vriendschap voor haar, voelt zich een wrak, heeft dezelfde ideeën als in 1908 in Washington.
Een citaat uit één van de brieven maakt echter duidelijk hoe paranoïde hij was:
‘One of the things which affected me very strangely, on Armistice Day, was to hear one of
the women who I took to be visitors from the moon talking about the family of four, the
idea with which I have been concerned so long. This plan had apparently been tried there
– tried by force – employers requiring it of their employees. Is it perhaps that the idea
has been stolen by those who have not understood and things sprung prematurely? [...]
The idea of the Famiy of Four still appeals to me as a valid one. A way by which the heaven
bound souls can come to earth and find their way back by taking reproduction out of selfseeking …. instinct and intrusting it to the teaching of unselfish love.’ 272

Hij wordt psychotisch en begin november 1935 wanhopig weggebracht naar Baltimore. Op 2 december sterft Alice. Boisen is dan opgenomen in Enoch and Pratt
Hospital. Uit de records van zijn verblijf in Enoch and Pratt hospital in Baltimore
blijkt dat hij zijn dagen daar zingend door heeft gebracht “..and when I began to sing
I began to get hold of myself”.
In de ‘conference’, de patiënt-staf bijeenkomst, wordt hij bevraagd door de psychiaters over zijn verblijf. Enkele citaten uit hun evaluatie:
Doctor Weininger: There was also another interesting idea too – he believed that he

271 De faculteit is in 2011 verhuisd; de faculteit was gelegen aan E.5757 South Avenue, Chicago.
272 Brief aan C. Wilson, 22 november 1935. Archief CTS.
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was injuring me and that the world was going to come to an end, and that I would have to
sacrifice my life with his, and he asked me if I was willing to do that, and I said that since
the world was coming to an end, it was inevitable, and that I would have to accept whatever
was inevitable.
Diagnosis Schizophrenia. Good outlook fort this attack. He has recovered from his previous attacks, and this is exactly the same, with some difference, and that is, when he
described the relationship between himself and other people of always putting himself at the
bottom and the other people on top, and this time he puts himself on top, which may have
a better prognostic significance than the former one. …
Doctor Crowly: I think that as these series of attacks comes on, he is a little more changed in his personality, a little less able to handle these things, and a little less able to deal
with reality as it is.
Na hem gezien te hebben spreken zij vrijuit over Boisen. De records van de Staff
Conference van 19 november 1935 laten een onthutsend beeld zien van de wijze
waarop Boisen waargenomen werd in Elgin – dus na de crisis van 1930. Doctor Noble:.. ‘there was the general feeling of ridicule on the part of the staff. Doctor Anderson tells
me that his ideas, his religious processes and the schizophrenic thinking aroused always a
great deal of amusement. Doctor Halperin: That was pretty much correct. The head of the
hospital – Dr. Charles F. Read, C.A. – was quite enthusiastic about him, but the others
were openly hostile and derisive, but of course, the hospital was not exactly staffed by psychiatrists”, p. 3.
Hij wordt twee weken later ontslagen uit het ziekenhuis en neemt zijn werk weer
op. “Once more the disturbance had cleared up within four weeks. I look upon this episode as another problem-solving experience. Its meaning I find in the clarification of my
relationship with Alice.” Wanneer de crisis is doorgemaakt, blijkt deze achteraf zijn
functie en betekenis gehad te hebben, aldus Boisen. Een nieuw verbond is mogelijk.
Catherine en haar vriendin Anne zouden met Boisen verbonden zijn in de liefde
voor Alice.273
Het boek Exploration of the inner world vraagt zijn aandacht. Uitgevers wezen het
manuscript af. Een reactie op dit boek was dat religieuze ideeën van psychotische
patiënten niet bijzonder belangrijk waren. Een andere van de kant van de psychi-

273 “But there is another consideration which is far more important. You and Anne are those who have been
closest to the woman I love. We are thus united by a common bond. I see here a type of association which
has in it great possibilities. Such an association we see in the church. The church began as a group of persons who had come under the influence of a certain great teacher and who at his death united in order to
perpetuate his spirit and his teachings. In making this suggestion I am thinking not just of Alice. One of
the lessons which she most impressed upon me is that far beyond the love of a man for a woman must be
his love and loyalty to God. I am thinking of the Love whose guiding hand has seemed so clear manifest in
the story of all these years. With that Love she has been for me ever inseparably associated. Now that she
has left us she has become for me more than ever one with the eternal love. My thought is therefore that
such an association as I am suggesting ought to do much toward making the spiritual forces more real and
potent in our lives” (brief 6 januari 1936).
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aters was de reactie dat patiënten vaak te veel hun best deden. Het zou beter zijn
patiënten als honden te laten leven, dan als dode leeuwen.274 Boisen maakt een studie naar de groeiende pentecostal sects. Zijn bevindingen zijn dat de economische
crisis geen grotere aantallen psychiatrische zieken had opgeleverd, maar wel een
groei in religieuze beleving bij de lagere klassen. Zijn verklaring is dat deze mensen
in overeenstemming met het christelijk geloof waarin ze waren opgevoed de schuld
niet bij anderen legden, en dus geen sociale verandering wilden, maar zelf op zoek
gingen naar hun eigen tekortkomingen, steun zochten bij elkaar en diepere vormen
van fellowship ontwikkelden met een levend religieus geloof. Het geloof was een
healing power.
Boisen schrijft een groot aantal artikelen. Hij pleit voor meer aandacht voor de subtypes in schizofrenie. Er zijn vier reactiepatronen – drifting, concealment, panic en
religious – en de ‘schizofrene producties’ (Out of the depths, p. 181) zijn reflecties op
de fragmentatie die zo kenmerkend is voor defeated persons.
In 1942 gaat Boisen met pensioen. Maar al gauw vult hij de lege plek op van de
chaplain in Elgin die in de luchtmacht ging werken.
Boisen ziet met teleurstelling hoe er andere lijnen ontstaan in zijn nalatenschap,
m.n. onder invloed van Wayne Oates die een pastorale benadering voorstaat. (Out
of the depths, p. 185) Er wordt een andere manier van werken gevolgd; er worden
wel caserecords gemaakt, maar er wordt meer nadruk gelegd op interviewtechniek,
verbatims schrijven van interviews en minder op case-histories. Zou dat kunnen
betekenen dat er minder interesse was in het basale begrip van de ervaringen die patiënten hadden, zo vraagt hij zich. Een tweede punt was de nadruk op de oorsprong
van een ziekte, m.n. de freudiaanse nadruk op de eerste levensjaren – oraal, anaal,
genitaal als ontwikkelingsfases, zelfs pogingen om George Fox te begrijpen vanuit de
toilettraining die hij zou hebben gehad – het is een gruwel voor Boisen. De verwaarlozing van de aanleidingen en de ontwikkeling van een stoornis bezwaart hem. Dat
de theologische opleidingen te weinig aandacht schonken aan de zienswijze van de
trainingen is hem een doorn in het oog. Het gaat niet om iets nieuws, maar om oude
waarden als zonde, verlossing en profetische inspiratie. Nieuw was de benadering,
nl. de empirische aandacht voor de ‘living human documents’, in het bijzonder van
mensen die braken of gebroken waren door de spanningen als gevolg van een morele crisis. Personal counseling was er wel gekomen, maar daar bleef het bij. En dat
alles gebeurde uitgerekend in Elgin, waar zijn opvolger zijn eigen weg ging. Boisen
wordt vrijgesteld om te publiceren.
In 1952 schrijft hij nog een opmerkelijk artikel ‘what did Jesus think of himself’. Hij
volgt daarin A. Schweitzer dat Jezus van zichzelf dacht een door God benoemde

274 Naar Pred. 9,4.
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Messias van de joden te zijn.275 Boisen voegt daar aan toe dat Jezus niet alleen dacht
dat hij de Messias was en dat de komst van het koninkrijk nabij was, maar ook dat
hij ideeën had over dood, wedergeboorte en profetische zending. “This meant that
he had the entire constellation of ideas which are characteristic of the acutely disturbed
schizophrenic... What is needed is the recognition of the significance of such ideas and of
the experience in which they are found. Even the patient who thinks of himself as Christ or
God may be groping after some insight. We are all of us more important than we dream.
The decisive consideration regarding Jesus is that if he did descend to hell, as the Apostles’
Creed says, he emerged victorious, with insights that enabled him to speak as one who had
authority regarding the law of the spiritual life”.
“... only as we recognize that Jesus shared in the searching experiences in which these
ideas so often appear, will we be able to find the key to the understanding of the profounder
struggle of the human soul’’. (Out of the depths, p. 194).
In 1955 verschijnt ‘Religion in Crisis and Custom’, waar hij vanaf 1940 aan had gewerkt. Daarin vergelijkt hij de normale types religieuze ervaring en de psychiatrische
als gevolg van crises.
Boisen neemt aan het eind van Out of the depths een credo op, welke zijn centrale
overtuigingen samenvat. Deze is geschreven in 1950. Daarin komen al zijn thema’s
tezamen.276 Ik geef ze verkort weer:
De mens wordt geboren met zwakheden en perversies, overgebleven van zijn dierlijke afkomst.
Ouders mogen hier niet de schuld van krijgen.
De mens heeft goddelijke potenties. Typisch menselijk is sociale controle door
internalisering van normen opgeslagen in zijn geweten. Door innerlijke sturing kan
hij het goede doen. Dit is een nieuwe fase in de evolutie, en geestesziekte is de prijs
voor deze mogelijkheid van de mens.
Geestesziekte gekenmerkt door angst en zondebesef is geen kwaad. Het zijn tekenen van kracht gericht op gezond worden. Het waren deze vormen van geestesziekte
die mij tot dit nieuw werkveld hebben gebracht. En dat was voor mij een probleemoplossende religieuze ervaring.
Het echte kwaad bestaat uit het gevoel van vervreemding en isolatie te wijten aan
de aanwezigheid van instinctmatige eisen. De oplossing is niet een verlagen van de
drempel voor het geweten. Maar door herstel van innerlijke verbondenheid van de
lijdende met de besten en daarmee hem vrij maken om naar de ware doelen van zijn
leven te streven.

275 Schweitzer, 1913/1948.
276 De tekst is opgenomen als bijlage 2.
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Religieuze ervaring is het gevoel van verbondenheid verhoogd tot het hoogste niveau. Religie is een onvermijdelijk gevolg van de sociale natuur van de mens. Ze kan
niet worden uitgelegd vanuit de relatie met de ouders. Ouders vertegenwoordigen
de liefde en de afhankelijkheid in het universum. Vanuit religieus standpunt moet
in de opvoeding het doel zijn de trouw van het kind over te brengen van het eindige naar het oneindige. Ouders vertegenwoordigen slechts het hoogste. De hoogste
trouw is de idee van God en dat idee is werkzaam in ieder mens. Ethische normen
zijn gebaseerd op deze levende relaties, gesymboliseerd door dit geloof en ze blijken
waarachtig in het leven van mensen.
Out of the depths sluit af met ‘observations and reflections’. Opvallend in dit laatste deel
is dat hij de psychotische ideeën die zo heftig door hem zijn beleefd en uitgewerkt,
zoals de theorie van de types of the family of four, wijt aan een spel van de fantasie
met geen speciale betekenis, opgeroepen door diepe emoties. Had hij deze niet meer
nodig gezien zijn op oudere leeftijd beleden geloof in een spiritueel universum? (Out
of the depths, p. 205). Of was hij op latere leeftijd depressief, en ontbrak de emotionele
basis voor zijn eerdere overtuigingen? Of schaamde hij zich er voor? Wel geeft hij als
verklaring voor de idee van de family of four dat Alice de overdrachtsrelatie was van
hem naar haar. Hij had hulp nodig, hij was de behoeftige. Een huwelijk was uitgesloten omdat hij eerst zijn mannelijkheid moest bewijzen – dus wanneer hij niet meer
behoeftig was. Daarin had hij gefaald. De idee van de family of four was de oplossing
voor dit innerlijke conflict: ze kon toch opgenomen worden in de relatie met hem zonder zich op te offeren in een liefdeloos huwelijk. Iemand was pas genezen wanneer de
overdracht was beëindigd... that love between man and woman can only truly happy when
each is a free and autonomous being, dependent not upon the other but upon God. (Out of the
depths, p. 208). It was necessary for me to pass through the purgatorial fires of a horrifying
psychosis before I could set foot in my promised land of creative activity.277
Het boek eindigt met een hartstochtelijke liefdesverklaring aan Alice Batchfelder.
3.3.10. 1962
Kort voor zijn overlijden is Anton Boisen ziek en depressief. Hij wordt niet opgenomen. Hij woont al jaren op Elgin state hospital in kommervolle omstandigheden
vlak bij de centrale keuken. Angstig voor de dreiging van een nucleaire oorlog, met
doodsgedachten en herinneringen aan Alice, maakt hij opnieuw een psychotische
periode door. Boisen had in zijn leven volgens Sullivan vaak suïcidale gedachten. Het
zou de hoogst religieuze act zijn – aldus een verslag van Harry Nouwen.278

277 In 1957 ontvangt Anton Boisen een eredoctoraat van het Chicago Theological Seminary, samen met
vijf anderen waaronder Dr. Martin Luther King. Boisen vermeldt dit merkwaardig genoeg niet in Out
of the Depths. wyliehouse.files.wordpress.com/2009/03/anton-and-mlk.jpg
278 Nouwen, 1968, p. 174.
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After a long walk through the somber corridor of the mental hospital someone brought
me to a little room behind the dining hall, where I found him in a wheelchair.
A poor, not very clean little room. A bed, a table and two bookcases filled with books and
old-looking papers. Besides the wheelchair there is hardly room for another chair. Total
lack of privacy. There is no door in the room – only a screen door, and the noise of dish
washing in the kitchen and cleaning in the dining room mixed with sounds of modern
music intrudes in the conversation. August, 1964, H. Nouwen.

Thomas Klink verwoordde de ambivalentie tegenover Boisen treffend bij de uitvaart:
“but because he lived and suffered and imposed his always-distant urgency on others,
some of the living seem less likely to be scattered as burned out ashes ‘back of the hospital’, over the shallow waste ground...” (Klink, p. 230)

Boisen was dwingend-obsessief, en tegelijk ook van betekenis voor de meest verlorenen in de psychiatrische ziekenhuizen van die jaren.

3.4. theorie verweven met persoonlijke problematiek
Er is volgens Boisen geen scheidslijn te trekken tussen valide religieuze ervaring en
de abnormale mentale staat die door de ‘alienisten’ dwaasheid wordt genoemd, aldus
Boisen (Out of the depths, p. 135). De psychiaters zijn veelal bezig met gevallen waarin
de patiënt de grond onder de voeten verliest, maar een valide religieuze ervaring
maakt een mens tot een eenheid, hij wint juist grond onder de voeten, ook al kan er
veel verwarring zijn en zijn de ideeën zelf ziekelijk en misleidend. De uitkomst telt.
Boisen maakt de vergelijking met Saulus van Tarsus en George Fox, twee religieuze
genieën. Er is ook een andere therapie nodig dan de psychiatrische. De kerk leert te
kijken naar de zonde als eerste stap naar verlossing. De psychiaters adviseren juist
om dit te vergeten, en de natuur zijn gang te laten gaan. De crisis die Boisen zelf had
doorgemaakt was in zijn ogen van geestelijke aard (Out of the depths, p. 137). Boisen
noemt deze een bekeringservaring; er was geen sprake van seksuele afwijkingen
(masturbatie of perversies). Wel was er de moeilijkheid dat eigenzinnige seksuele
interesses onder controle gebracht moesten worden. “There was difficulty in controlling the wayward sex interests” (Out of the depths, p. 138). En de liefdesaffaire
met Alice was een innerlijke strijd die als een behoefte aan verlossing omschreven
kon worden (Out of the depths, p. 139). Moeilijke problemen zijn juist door die ervaringen opgelost. Het zijn ziektes van de ziel. Voor dokters zijn automatismen zoals
‘stemmen, visioenen, zelfs geloof in de voorzienigheid of goddelijke leiding op zich
al dwaasheid en rechtvaardigt opsluiting. De kerk zou dokters van de ziel moeten
opleiden om mentale moeilijkheden te behandelen die niet primair organisch zijn,
maar spirituele problemen. Hun werk zou gebaseerd moeten zijn op gezonde en
systematische studie van spirituele pathologie (Out of the depths, p. 140).
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Een voorbeeld van een dergelijk spiritueel probleem is de ervaring van Boisen tijdens zijn opname dat hij zich dood waande en rondzwierf in een andere wereld. Het
waren idees de grandeur, zegt hij, maar er zit er ook iets van waarheid in. Kan het
zijn, zo vraagt hij zich af, of bij de dood de herinneringen en associaties van het individuele bewustzijn blijven bestaan? Dat deze bestanddelen welke de persoonlijkheid
vormen, overgaan naar een grotere persoonlijkheid, een ‘larger personality’? Vergelijk de ervaring van iemand die opgaat in zijn werk en zich daarin verliest. Of met
een bijbels beeld, de ervaring dat de rank van de wijnstok – stel dat het een bewustzijn had – zich één voelt met de wijnstok. Als dat zo is, dan zou het grootste geluk
zijn één te worden met de hoogste persoonlijkheid, Christus. Opgaan in een mindere persoonlijkheid is ook mogelijk wanneer de interesses zo zelfzuchtig en pervers
zijn dat ze zich dan identificeren met een of andere vijandige persoonlijkheid. Bij de
dood neemt het groepsbewustzijn individuele herinneringen in zich op, en door hen
blijft er contact tussen vrienden. Providenties en het gevoel van leiding zouden daarmee verklaard worden. De goddelijke geest zou dus één zijn en overal, de gedachten
van ieder meenemend.(Out of the depths, p. 141). Pijn en lijden horen bij het leven en
houden op bij vervulling, dat is eeuwig leven en eeuwige slaap. Boisen zegt dat hij
hier hindu-gedachtengoed opneemt. Maar de hoogste bestemming tijdens zijn eigen
crisis was Christus. De wereld verwierp Hem en dat is zo gebleven. Dat was de ergste
kwelling voor hem tijdens de crisis: dat het te laat was voor redding, de catastrofe was
nabij. De verwarring is nu over schrijft Boisen en dus is er reden voor optimisme.
Boisen vergelijkt zich met de oudtestamentische profeten die van de ondergang van
hun land wisten. Was dat dwaasheid, zo is zijn retorische vraag.
In zijn vele publicaties zal hij proberen aan te tonen dat dergelijke bekeringservaringen, ook al waren ze insane, gestoord op dat moment, toch hun betekenis konden
hebben. Doordat ze de aandacht verlegden van het egocentrische ik naar de gemeenschap met anderen waren ze zinvol en konden deze ervaringen religieus worden
genoemd.

3.5. psychiatrische diagnoses van boisen
Welke diagnoses zijn er over Boisen gesteld? Er zijn er vele gesteld door psychiaters,
psychologen en theologen. De eerste is van Dr. W.E. Lang in Westboro: “his mind is
far from right. Boisen was a victim of Prophetenwahn.” (Out of the Depths, p. 109).
In het Boston State hospital krijgt Boisen de diagnose ‘dementia praecox, paranoic
type’. (Stroeken, p. 63, caserecord, brief aan Dr. Bryan ). In Boston werden paranoïde
trekken gevonden in de wanen van Boisen, aldus de caserecord. In Westboro (1930)
wordt hij gediagnosticeerd als dementia praecox, catatonic type. In 1935 in Enoch
and Pratt Hospital krijgt hij opnieuw de diagnose schizofrenie. Stroeken (1983) sluit
zich bij deze diagnose aan.
De psychiater Ernest Becker analyseert Boisen’s biografie vanuit de verhouding
lichaam en geest. Boisen zou een ‘disembodied state of mind’ gehad hebben welke
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door de religie was ingegeven.279 Hij gebruikt daarvoor Boisen’s autobiografie. Steunend op Bergson, stelt hij dat het lichaam een geheugen heeft. Het geheugen is sterk
geworteld in de beleving van het lichaam. Bij de schizofreen is het lichaam losgekoppeld van de wil, en daardoor zal deze ook op interpersoonlijk gebied stupiditeit
vertonen. “The sense of the external world depends on one’s ability to bring to bear his full
senses”. Hij is vernietigend in zijn oordeel over de relatie tussen Boisen en Alice: “It
is fair to say that the word “woman “had little or no relationship to any secure range of
behavioural responses that his organism could call up. Hence when he received a distressing
letter from Alice, one of his reactions was an ejaculation” (p. 57, n.1). Boisen gaf zichzelf
natuurlijk de schuld van het ‘kwaad’. Hij kwam in een spagaat: enerzijds was er
de verwachting dat hij vanuit de rigide familiecultuur seksueel puur zou blijven en
niet-agressief; anderzijds werd wel verwacht van hem dat hij zou trouwen (Becker,
p. 218). Vandaar dat hij zichzelf niet-mannelijk en zwak noemde. Slechts toen hij
het kwaad aan zichzelf kon wijten en dat kon laten weten aan de mensen om hem
heen, kon hij zijn plaats in de wereld innemen.280 Het is geen wonder dat de religie
hem de verklaringen bood voor zijn sociale onhandigheid en ingebeelde gekte, aldus
Becker. (Becker, p. 53)
Er zijn enkele diagnoses gemaakt door niet-psychiaters. Leas komt tot een sociale angststoornis in combinatie met schizofrenie. (Leas, 2009, p. 117 ). Boisen zou
altijd angstig zijn geweest in sociale of publieke situaties gepaard aan “an intense selfconsciousness in social settings. He had an unreasonable fear of embarrassment as well”. In
het ziekenhuis kon hij met gezag goed spreken, maar veel moeilijker erbuiten. “In
the world of informality he felt inferior ashamed he was not effective with normal people.
Guilt was the real evil in his own mental disorder. It was found in the isolation and estrangement that Boisen felt in his own mental disorder.” (Leas, 2009, p. 114)
North en Clements vragen zich af hoe iemand met schizofrenie zo veel en zo gedocumenteerd en doordacht kon schrijven, vooral in de tweede helft van zijn leven?281
Schizofrenie lijkt hier niet op van toepassing. Naar maatstaven van DSM III kan
volgens North en Clements niet met stelligheid besloten worden tot de diagnose
van schizofrenie. Hij beantwoordt wel aan de meeste criteria, maar de verschijnselen zijn vooral te zien in het kader van een affectieve stoornis. Als belangrijkste
argument tegen de diagnose schizofrenie noemen zij het tijdsverloop van de crises:
de korte periode eraan voorafgaand, de korte duur van de crises, steeds niet meer
dan vijf maanden, en het relatief vlugge herstel. Vanwege de affectieve kleur van de
crises, vooral de depressieve stemming naast de manische ontremming, komen zij
tot de diagnose van een bipolaire stemmingsstoornis. Aangetekend dient te worden
dat de grote crisis van 1920 gepaard ging met meer dan anderhalf jaar verblijf in de

279 Becker, 1964, p. 50.
280 Becker, 1964, p. 218.
281 North & Clements, 1981.
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kliniek (oktober 1920-januari 1922). In Worcester was de opname van 25 november
1930 tot 16 juni 1931.
North & Clement leggen de nadruk op de affectieve kant van de crises. Illustratief
zijn enkele voorbeelden die zij geven van manische ontremmingen en wanen. Er
waren grootheidswanen (grandiose delusions) en religieuze wanen met manische
ontremmingen. Religieuze waan: “A little later I found myself wandering through these
subterranean tunnels until at last way down deep I came upon a horse-blanket within
which was wrapped up some peculiar white linen fabric. These it seemed were some most
sacred relics. They were connected with the search for the Holy Grail and represented the
profoundest spiritual struggle of the centuries. Then I found that by lying flat on the floor
near the ventilator shaft, I could hear the most beautiful voice I had ever heard. It was the
celebration of the Last Supper”, p. 93. Een voorbeeld van achtervolgingswanen (Persecutory delusions): “A little later he brought me my food, an unusually generous portion,
but I refused to eat it, because I thought it was drugged”, p. 93. North en Clements concluderen tot een stemmingsstoornis, bipolair met psychotische kenmerken. Voor
een stemmingsstoornis pleit de relatief snelle opkomst en afname, met sterk affectieve symptomen.282 Corveleyn deed de suggestie van wat in de alternatieve versie
van de DSM, de LCD-10 een psychogene psychose genoemd wordt. Daarin gaat het
om acuut optredende psychotische wanen.283, 284
Curtis Hart neemt een middenpositie in tussen schizofrenie en stemmingsstoornis. Hij noemt de ziekte van Kahlbaum, ook wel Bonhoeffer paradigma genoemd,
als de mogelijk onderliggende problematiek. Dit syndroom heeft als symptomen
mutisme, stupor, catalepsy (posturity) and waxy flexiblity. Symptomen van katatonie zouden zijn te vinden in beginnende denkstoornissen zoals bij schizofrenie, en
stemmingsstoornissen (manisch-depressief of bipolair).285
Men zou vanwege de sterk cognitieve levenshouding van Boisen en de affectieve
geremdheid ook kunnen denken aan een schizoaffectieve stoornis. Met echter de

282 Hart, 2001. Glenn Asquith ondersteunt deze observaties. Boisen kon op het katatone af zeer depressief zijn – hij kon dan alleen nog maar zwijgend bij iemand zitten. Dan weer manisch actief, dagen en
nachten lang doorwerkend. Als gevolg daarvan stortte hij in, werd opgenomen en na enkele maanden
werd hij weer ontslagen. Mondelinge mededeling Dr. Asquith, maart 2011. Informatie op basis van
interviews van Asquith met S. Hiltner.
283 Mondelinge mededeling (maart 2012). LCD F22-3: ”Sonstige akute vorwiegend wahnhafte psychotische Störungen. Es handelt sich um eine akute psychotische Störung, bei der verhältnismäßig stabile
Wahnphänomene oder Halluzinationen die hauptsächlichen klinischen Merkmale darstellen, aber
nicht die Kriterien für eine Schizophrenie erfüllen (F20.-). Wenn die Wahnphänomene andauern, ist
die Diagnose in anhaltende wahnhafte Störung (F22.-) zu ändern.” http://www.dimdi.de/static/de/
klassi/diagnosen/icd10/htmlamtl2011/block-f20-f29.htm#F23.3
(maart 2012) in DSM IV wordt de psychogene psychose een reactieve psychose genoemd (brief psychotic disorder, 298.8). http://www.behavenet.com/brief-psychotic-disorder (maart 2012)
284 Psychotrauma en karakterstructuur kunnen de achterliggende basis vormen voor een dergelijke
crises, en (autoritaire vormen van ) religie kan daarin een versterkende rol spelen, aldus J.D. van
Scheyen (1981). Rümke, H.C. (1940).
285 Hart, 2001, 428.
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aantekening dat geremdheid niet ongewoon was in de cultuur waarin hij was opgegroeid – het calvinistisch protestantisme. Een ander element is de mogelijke neurologische schade uit zijn vroege jeugd. De schade als gevolg van de ijzeren pen die in
zijn oog was geschoten als kind zou ook een zeker letsel hebben kunnen berokkend
in de prefrontale cortex, daar waar de executieve functies werkzaam zijn.286 Van Os,
zo zagen we, noemt vier mogelijke achtergronden bij het ontstaan van schizofrenie:
verstedelijking, behoren tot een minderheidsgroep, vroege traumatisering, cannabisgebruik naast genetische aanleg. Brain injury kan eveneens een vergelijkbaar effect hebben zoals de genetische, nl. een blijvend letsel in de informatieverwerking in
de hersenen. Nouwen noemt hem een schizoid personality.287
Hoe het ook zij, zijn werk- en denkvermogen was tot op hoge leeftijd niet aangetast. De biografische problematiek overheerst. Boisen is zijn leven lang zeer betrokken, zo niet geobsedeerd geweest bij zijn eigen problematiek, telkens terugkerend
in zijn vele publicaties naar de kernvraag wat hem is overkomen in de crises en hoe
deze te interpreteren. Hij is er niet los van gekomen. Recentelijk heeft Kramp Boisen
omschreven als ‘loser’ voor wie seksualiteit – en dan vooral masturbatie en mogelijk
homoseksualiteit – diep problematisch is gebleven. Hij was er door geobsedeerd, en
tegelijk vormde het zijn diepste geheim waar hij nooit zelf bovenuit is gegroeid.288
Het leven met een geheim noodzaakte hem tot spreken en schrijven, een vorm van
eloquacity, aldus Kramp, in ordinair Nederlands kwakziekte.
De persoonlijkheidsproblematiek speelt zeker een grote rol. Psychodynamisch is er
een diepe splitsing in zijn persoonlijkheid. In de krachten die zijn leven beheersten
ziet hij de werking van het demonische, het kwade. Dit hoeft op zich niet te duiden
op enige pathologie. Echter ook in tijden dat er geen crisis was, bevatten zijn publicaties opvallend vreemde, zo niet bizarre elementen. Een goed voorbeeld is de geloofsbelijdenis van 1950 (bijlage 2). Daarin vat hij zijn levensvisie samen. Er is in die
belijdenis sprake van onderdrukte agressie, zo niet wrok tegenover ouders en opvoeders; dit is de ene kant. Aan de andere kant wordt deze onmiddellijk omgekeerd ten
gunste van zijn eigen ouders. Hij hanteert een dualisme van dierlijke versus hogere
faculteiten in de mens. De dierlijke moeten gedisciplineerd worden, de goddelijke
kan door mentale crises ontwikkeld worden, wanneer de goddelijke krachten gevolgd worden. Ouders representeren deze krachten, en het is de opgave achter hen,
of door hen heen de idee van God te ontwaren, daar waar de hoogste loyaliteit ligt.
Het lijkt me een gerechtvaardigde conclusie dat de diepe splitsing in zijn persoonlijkheid zich steeds opnieuw heeft gemanifesteerd in al de fases van zijn leven, tenminste na de crisis van 1920. Deze splitsing probeert hij steeds opnieuw te over-

286 Malaspina et al., 2001.
287 Nouwen, 1968.
288 Kramp, 2010; Pruyser, 1967.
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winnen. De splitsing drijft hem steeds opnieuw tot het schrijven en herschrijven
van zijn levensverhaal, opdat er een eenheid ontstaat. Dat is ook de drijfveer tot het
schrijven van de vele artikelen en uiteindelijk zijn laatste boek Out of the depths op
hoge leeftijd. Doordat hij niet in staat is geweest tot zijn eigen crises door te dringen
– hoe zeer hij zijn leven lang ermee geworsteld heeft – zou men van een onvermogen tot rouwen kunnen spreken. Verlies was er niet; ervaringen die geduid moesten
worden als ‘constructive’ te over.

3.6. enkele reacties op zijn persoon en werk
Het is een understatement te zeggen dat Boisen zeer uiteenlopende reacties heeft
opgeroepen. Tijdens zijn leven heeft hij veel waardering gekregen in kringen van de
C.P.E., waaronder ook vele studenten. Seward Hiltner, een van de eerste studenten
bij Boisen en vervolgens collega trainer in de C.P.E. geeft een beeld van heel nabij.
Tot begin jaren zestig zagen ze elkaar zeer regelmatig: “Boisen was not the most charming, attractive and immediately sensitive person the world has produced. He was relatively
introvert, often unable to hear what others were saying because of his concentration upon
his own ideas and convictions. Frequently he did not notice the ordinary things to which
most people are sensitive. He tended to be shy, withdrawn in social situations. And yet, he
could be surprising too”.289 De bloemlezing in “Vision from a little known country”290
geeft een goed beeld van de bewondering die hij heeft gekregen. Als initiatiefnemer
van de C.P.E. heeft hij een historisch te noemen verdienste voor de ontwikkeling
van de geestelijke verzorging in instellingen, mogelijk breder voor de ontwikkeling
van de pastoraaltheologie. Seward Hiltner heeft naast Boisen de pastoraal theologie
verbonden met de theologische traditie. Groot verschil tussen beiden is de theologische inbedding van de pastorale zorg door Hiltner enerzijds en de (afwijzing van)
de identificatie van (psychotische) ervaringen als religieuze anderzijds. Gerkin heeft
de aandacht voor de individuele levensgeschiedenissen methodisch-hermeneutisch
uitgewerkt zodat biografieën als ‘living human man documents‘ gelezen kunnen
worden.291 Aan psychiatrische zijde was er een massieve afwijzing dat een psychose
als a valid religious experience gezien kan worden. Al tijdens de opleiding van Boisen
in Union stond George Coe afwijzend tegenover het belang van bijzondere religieuze ervaringen. Dit in tegenstelling tot William James die juist veel oog had voor de
individuele transcendente ervaringen die veelal psychopathologisch gekleurd waren.
Richard Cabot steunde Boisen in de beginjaren enthousiast, maar werd steeds afkeriger na de opname van Boisen in 1930. De laatdunkende reacties van de psychiaters
van Enoch and Pratt geven een ontluisterend beeld. Een uitzondering was Stack

289 Archief H. Stroeken.
290 Mickey, P.(1970).
291 Gerkin, Ch. (1984).
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Sullivan die wel gecharmeerd was van de visies van Boisen. Ze noemden elkaar ook
vrienden. Na 1940 werd al door Wayne Oates een meer pastorale lijn ingezet, hij
wees daarmee de heilzame werking van een psychose af.292 Enige vergelijking is wel
gemaakt met de antipsychiatrie van de zestiger jaren van Thomas Szasz, Laing en
anderen. In de theologie heeft deze visie enige respons gekregen. Schizofrenie zou
ook als een vorm van social insight beschouwd kunnen worden.293
Vergote wijst in ‘Bekentenis en begeerte’ de centrale stelling van Boisen af dat
religieuze pathologie in essentie religieus van aard is en dat psychische ziekten in
zich religieus van aard zouden zijn.294 Volgens Vergote is er een centrale rol voor
het psychisme, het ik, tussen drift en cultuur ingekaderd om deze twee met elkaar
te bemiddelen. Hij verwijst hiervoor naar Laplanche die een eigen ruimte van het ik
veronderstelt tussen drift en cultuur. Corveleyn sluit zich hierbij aan door te stellen
dat, ook al overheerst de religieuze thematiek in een psychische ziekte, de religie niet
aansprakelijk gesteld kan worden voor de pathologie. De religie kan wel een verzwarende invloed hebben, maar zij is niet de primus movens van de pathologie.295 Vandermeersch wijst op de overeenkomsten tussen Boisen en Jung in hun waardering
van de psychose als religieuze ervaring, en als mogelijkheid om vanuit begrip van de
psychose de kern van de religieuze ervaring te leren kennen.296 Boisen was m.i. geen
Jungiaan in zijn inhoudelijk theologische opvattingen, – daarvoor was hij te veel calvinist – wel kennen beiden de fascinatie, zo niet obsessie om hun eigen ervaringen
in te zetten voor theorievorming; maar ook zijn er overeenkomsten in ideeën van
een grotere gemeenschap, fellowship of the best, waar ook overleden voorouders in
zouden kunnen participeren.
Volgens Pruyser was Boisen geobsedeerd door zijn verlangen psychische ziekte
te valideren als religieuze ervaring.297 Religieuze ervaring werd door Boisen verengd
tot mystieke ervaring, wat andere vormen van geloofsleven degradeerde of uitsloot,
ondanks het vele onderzoek dat hij naar religieuze ontwikkelingen heeft gedaan. Dat
maakt het theoretisch en empirisch onderzoek dat Boisen heeft verricht eenzijdig en
vol persoonlijke bias. Pruyser noemt Boisen’s Out of the depths, naar William James,
een variant van religieuze ervaring: “I am sure he would want us to see his Out of the
depths as one of varieties of religious experience, and as one of the inner world, and to study
it until we can understand the roots of his hope and courage.”298 Daarmee benoemt hij
een belangrijke lijn bij Boisen, namelijk diens levenslange bewondering voor James,
en zijn fascinatie voor psychopathologie als religieuze ervaring. Pruyser geeft Boisen
de erkenning waar deze in zijn leven zo naar heeft verlangd.
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Vergote, 1989, p. 54.
Corveleyn, 2003, p. 40.
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Asquith, gepromoveerd op de theologische methode van Boisen, noemt als basic
question: is it valid the basic idea of Boisen that a starting point for the theological thinking is found in human experience? Ging hij uit van apriori-concepten, of waren deze
gebaseerd op hard klinisch materiaal? Hij concludeert tot het laatste. Zijn methode
is aposteriori, niet apriori vanuit doctrines of hypotheses. Boisen was een empirisch
theoloog en beoefende een vorm van “dynamic experientalism” als methode. “His
method falls within the dynamic sphere of interaction between the study of human experiences in the discipine of psychology of religion and traditional categories of theological
thought.” 299 Aldus Asquith. Een ervaring was religieus wanneer deze leidde tot een
roeping, vocation. ‘God uses suffering to make things clear’. Asquith vergelijkt Boisen
met Dietrich Bonhoeffer in de idee dat een mens tot God komt door het lijden. De
vraag is echter of het masochisme is of devotie wanneer het lijden zo ’n centrale
plaats wordt gegeven, dat het zelfs opgezocht wordt. Bonhoeffer keerde vrijwillig
terug naar Duitsland ten tijde van de Nazi’s.300
Curtis Hart meent dat Boisen een vorm van narratieve theologie ontwikkelde en
dat Out of the depths gelezen zou moeten worden als een ‘work of art’ vanwege het
sterk geconstrueerde en gecensureerde karakter. Deze constructie had als functie
zijn erfenis veilig te stellen; maar ook om te verhullen wat niet geschreven mocht
worden, nl. zijn homoseksualiteit.301 Een twee betekenislaag, aldus Hart, is het tegengaan van de fragmentatie van zijn persoonlijkheid welke hij opving door te schrijven.
Hij had de casussen van patiënten en de grote namen van voorgangers, zoals Wesley
en anderen hard nodig voor zijn identiteit en om erkenning te vinden te midden van
gelijken. Zijn grootvader had hem de structuur gegeven waar hij in tijden van crisis
op terug kon vallen. In zijn gebeden wordt zichtbaar hoe hij God ervoer. Zijn Hymns
of Hope and Courage is vergelijkbaar met het Book of Common Prayer, aldus Hart.
Boisen was waarschijnlijk homoseksueel en dat verbond hem met Sullivan in affiniteit en vriendschap. Homoseksualiteit was in de eerste helft van de 20e-eeuw
onbespreekbaar. Er werd hem de raad gegeven een vriendin te zoeken, maar dat kon
hij niet. De permissieve houding van de psychiaters had als keerzijde dat homoseksualiteit als een perversie werd gezien. Dus kon hij geen kant op.

3.7. conclusie
Out of the Depths is een geloofsverklaring, niet geschreven in een actuele psychose,
maar jaren later, herhaaldelijk gereviseerd en aangepast als een terugblik en pleidooi
om anders te kijken naar de waanbeleving en daarin de helende krachten te ontdek-

299 Asquith, 1992, p. 146/147.
300 Asquith, persoonlijke overweging, maart 2011. Ook Berk, 1974, p. 184-195. Daar tegenover is de hele
theologische en politieke strijd te plaatsen die Bonhoeffer gevoerd heeft. Een verwaarlozing van deze
context leidt m.i. tot een ongeoorloofde psychologische reductie. Zie: Moses, J. (2006).
301 Hart, persoonlijke mededeling, maart 2011.
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ken. Deze krachten liggen in het christelijk geloof zoals hij deze beleeft en aanhangt.
Het is presbyteriaans calvinisme, devotioneel met een sterke nadruk op zonde en bekering, tegelijk zoekend naar nieuwe wetenschappelijk gefundeerde empirische benaderingen. Pentecostalism en evangelicale bewegingen, met hun welsprekende predikers
als Dwight Moody en Billy Sunday302, hadden een grote aantrekkingskracht op hem,
en hun nadruk op bekering is voor Boisen een voorbeeld voor een levend geloof. Ervaring en empirie waren de filosofische categorieën waarin hij geschoold werd op Union
Theological Seminary. Het doen van empirisch onderzoek leerde hij in de bosbouw
van Raphael Zon. Seksualiteit is een beladen thema. Seks staat tegenover de spirituele
wereld, en mensen zijn in een levenslange strijd gewikkeld om van het ene niveau van
bestaan te komen tot de andere, die van de spirituele. Gemis van vader, idealisering
van de relatie met vader, en mannelijkheid als niet te bereiken levensstaat vormt de
ene pool in het innerlijke krachtenveld van Boisen. De andere is de vereenzelviging
met het vrouwelijke en het verhevene welke in zijn ogen paradoxaal sterk waren. Het
eigen individuele leven is, wanneer eenmaal dit is ingezien, opgenomen in het bovenpersoonlijke waarvan Christus, God als idee en de spirituele wereld de werkelijkheid
zijn. Een psychose, zoals hij deze presenteert, is de doortocht naar het inzicht in die
andere werkelijkheid. Het is een vorm van participatie – in zijn woorden fellowship of
the best – voorbij de rechtvaardiging door het geloof. 303
Precies in het hart van de crisis, de waanbeleving, staat de eigen rol van Boisen
centraal als degene die zelf de crisis moet doormaken. Hij wordt onderdeel van een
goddelijk plan, en hij zal als een nieuwe Messias op gaan treden. Boisen weet van die
andere wereld. In dit laatste gaat hij een ontoelaatbare grens over: hij weet te veel.
Zijn beeld van God als idee heeft een absolute waarde, waar geen verdere reflectie
op nodig is. Alle aandacht gaat uit naar de ervaring, en of deze geldig, valid, is. God
raakt echter verder weg dan voorheen vanwege de fixatie op de ervaring. Jezus Christus is de wijsheidsleraar die een zelfde constructive experience heeft doorgemaakt
als hij. Theologisch is voor hem niet zo zeer aan de orde de betekenis van Christus in
het christelijk geloof, – de vrijmakende genade, zoals deze genoemd wordt, – maar
de worsteling tot bekering om volmaakt te worden om het eeuwig leven in te kunnen gaan. In de kern is dit, naar ik meen, een donker, somber geloof waar zonde en
schuld alom aanwezig zijn, en er nooit, tenzij door de waan een uitweg is. Tegelijk
is hij een liberal, opgegroeid en gevormd in een tijd van groot optimisme over de
menselijke mogelijkheden. De duiding van psychische crises als kansen tot bekering
wordt vreemd en ook schrijnend doordat de ontreddering zo geduid wordt dat er een

302 Dwight Lyman Moody (1837-1899) was evangelist en prediker, weigerde het leger in te gaan ten tijde
van de Burgeroorlog, en noemde zichzelf Quaker. William Ashley “Billy” Sunday (1862-1935) was een
beroemd baseballspeler, die op latere leeftijd een vermaard evangelist werd.
303 De rechtvaardigingsleer van Paulus wordt sterk gekritiseerd door Campbell als individualistisch heilsmodel. Daartegenover plaatst hij de participatie in Christus als kern van de soteriologie van Paulus.
Precies in het onvermogen van Boisen tot participatie en intimiteit wordt zichtbaar hoezeer Boisen
dit individualistische model nodig had. Zie Campbell, 2009; Welzen, 2010, p. 362.
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andere werkelijkheid voor in de plaats komt. Het religieuze vervangt de psychische,
emotionele en relationele pijn. Deze wordt zo draaglijk en van betekenis voorzien.
Tillen deze inzichten hem naar een hoger plan, waardoor de ambivalenties van het
bestaan er minder toe doen? Er is voor hem een hoger plan aan de orde. Daarin is
Boisen opgenomen, en zijn boek is daar het verslag van.
De vraag die we ons hier tot slot moeten stellen is wat Boisen er toe bracht om zijn
biografie te schrijven. Welke motieven speelden hierin mee? De eerste reden ligt in
zijn levenslange zoektocht zin te ontdekken in de onzin. De psychotische crisis van
1920 was voor hem een doorbraak waar hij in al zijn publicaties steeds weer naar terugkeerde. Iedere aanleiding die zich voordeed was voldoende om de eigen ervaringen
uit die jaren opnieuw te bezien. Daar zat iets dwangmatigs in, en Out of the Depths
is daar geen uitzondering op. Uiteindelijk kreeg hij geen antwoord op de vragen die
hij stelde, – basaal gezegd : wat is er toen met me gebeurd? – en kon hij niet verder
komen dan te poneren dat deze psychose een religieuze ervaring was geweest. Het vele
schrijven duidt dus op een fundamentele onzekerheid. Anders gezegd, met Blanchot,
de fascinatie om te ontdekken wat verborgen lag in de afgrond van de crisis hield hem
in de ban. Afgrijzen en gefascineerde huiver voor het onbekende zijn twee kanten van
hetzelfde verlangen om het onkenbare te willen kennen. Er wordt bezworen en present gesteld. Een tweede reden ligt in het veilig stellen van zijn intellectuele erfenis. Al
in de jaren veertig bij de scheuring in de C.P.E. met Cabot en Guiles raakte Boisen op
een zijspoor. Bovendien werd hij overvleugeld door Helen Flanders Dunbar. Zijn inzet
om casestudies van patiënten te bestuderen kwam in het gedrang doordat de aandacht
werd verlegd naar de ontwikkeling van de theologiestudenten en het aanleren van
communicatieve vaardigheden. Een belangrijker motief, lijkt me, is in freudiaanse zin
de terugkeer van het verdrongene. De autobiografie onthult en verhult tegelijkertijd. Er
wordt veel verteld over de familieachtergronden, vooral de verhouding tot moeder en
vader, maar niet over de feitelijke achtergronden die aanleiding waren tot de opname
in 1920. Deze zullen in het volgende hoofdstuk worden belicht. Het boek is dus ook
een laatste poging de geschiedenis naar de eigen hand te zetten, mogelijk om de familienaam te redden. Een laatste motief dat hiermee samen hangt zou kunnen zijn dat
hij rekenschap af willen leggen vanuit de diepte, de diepte van de zonde. Boisen was
presbyteriaans calvinist. Het Oordeel zou over hem worden uitgesproken wanneer hij
voor de rechterstoel zou verschijnen. Schuld en schuldgevoel spelen zeker mee als motieven om te laten zien dat hij zich bekeerd had en zich had ingezet ten goede waardoor
hij deel uitmaakte van de fellowship of the best. Het boek is wellicht te lezen als een
grote vraag: ik mag dan wel denken dat ik wedergeboren ben – de grote vraag van de
evangelicals – maar ben ik ook aangenomen als zoon, als kind van God?
Dit alles maakt dat de titel van dit hoofdstuk ‘Boisen, een verkrampt leven’ gerechtvaardigd is. Boisen heeft een verkrampt leven geleid waar seksualiteit en relaties zeer problematisch waren, en waarin hij tegelijk obsessief heeft gezocht naar
bevestiging voor zijn waarheid.
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Na deze analyse van de biografie van Boisen, de diagnoses van zijn ziektebeeld en
de reacties van tijdgenoten wordt in het volgende hoofdstuk de biografie doorgelicht
op zoals Anderson dat noemde ‘the figure under the carpet’. In het bijzonder zal de
crisis van 1920 nader worden onderzocht. Ik hoop daar een tot nu toe niet gemaakte
verbinding met ingrijpende levensgebeurtenissen in Boisen’s leven te leggen welke
een nieuw licht werpt op zijn persoon en zijn inzet voor mensen in crisis. Met de
kennis van die achtergronden komt de inhoud van de wanen ook in een ander daglicht te staan.
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hoofdstuk 4

interpretaties van de crisis en
de waan van 1920
Mit wechselndem Schlüssel
schliesst du das Haus auf, darin
der Schnee des Verschwiegenen treibt.
Paul Celan304
In het vorige biografische hoofdstuk zijn in grote lijnen de geschiedenis, de crises
en de denkbeelden van Boisen beschreven. We zagen hoe zijn hoofdwerk Out of
the depths geschreven is als oratio pro domo, en een verantwoording voor zijn inzet voor psychiatrische patiënten die ten onrechte volgens hem geen pastorale zorg
ontvingen. Hun crises waren, zoals de zijne, religieus van aard, aldus Boisen. Is het
mogelijk om achter deze biografie te kijken en iets toe te voegen op analytisch niveau
zodat het beeld dat Boisen van zichzelf wilde vestigen historisch juister wordt? Het
doel is de verhouding tussen de ervaringen zelf en de betekenissen die eraan gegeven zijn scherper in beeld te krijgen. Daarmee wordt zicht gekregen op de vraag hoe
bij Boisen de verhouding tussen (religieuze) ervaring en subjectieve betekenisgeving
gezien kan worden. De rapportages van derden laten een ander beeld zien van wat
Boisen door heeft gemaakt, en ook bronnen uit het archief van Boisen zelf geven een
ander perspectief. Op basis daarvan wordt het beeld aangevuld en er worden alternatieve interpretaties gegeven van de crisis van 1920. Verschillende verklaringen voor
de achterliggende oorzaken, n.l. het gezin van herkomst met daarin het verzet tegen
de opvoeding, de verstoorde lichaamsbeleving bij schizofrenie met daarbij de hypothese van Boisen’s homoseksualiteit en als laatste het psychotrauma opgedaan in de
Eerste Wereldoorlog worden gewogen. Dat alles verbreedt het beeld, zoals we dat tot
nu toe hadden aanzienlijk. Deze verklaringen bieden kansen voor een inhoudelijktheologische analyse van de wanen die Boisen ontwikkelde en de wijze waarop hij
deze vervolgens legitimeert via de mystiek.

304 Celan, (2003), 104.
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4.1. werkelijke achtergronden?
Op 20 november 1921 schrijft Anton Boisen in Westboro zijn visie op de crisis die
hij achter de rug heeft:
I hope that the following facts have been established:
a) The original trouble was primarily a mental one. There was no habit of self-abuse.
There were also no perversions.
b) The first abnormal condition, while containing many morbid elements was a clear-cut
conversion experience the effect of which was in every way beneficial.
c) The love-affair was not rooted in friendly association but rather in the inner struggle
and the need of salvation. The motive power has been the deep feeling supported as
I have thought by conclusive evidence that this was for me the right course, the only
course which I could follow and be true to my self
I do not think that I underestimate in the least the gravity of these abnormal conditions. I
can remember everything and the horror for it all makes me shudder still. It has been terrible beyond the power of words to express. and yet I do not regard these experiences as
“breakdowns”. And if it is true that thru them difficult problems have been solved for me
and solved right and help and strength have come to me am I not justified in this view? “
[these abnormal conditions] are in no way different from those of many who go to hear
Billy Sunday and “hit the sawdust trail”. They have no physical trouble. Their trouble is
just that of the sick soul”. 305

Boisen probeert zijn crisis zo normaal mogelijk voor te stellen, en aan de vreemde
elementen een bijzonder, maar acceptabel karakter te geven. Het zou gaan om een
bekeringservaring. Er valt echter veel af te dingen op deze poging tot normalisering. In het vorige hoofdstuk is al opgemerkt dat de tekst van Out of the depths sterk
geredigeerd is. Er zijn delen uit het leven van Boisen achterwege gelaten, en een
aantal gebeurtenissen heeft diverse versies gekend voordat de definitieve in het boek
kwam. In het archief van Boisen zijn vele verslagen en brieven bewaard gebleven,
en er is in de loop van de tijd ander materiaal beschikbaar gekomen die zijn versie
aanvullen, waardoor ook gebeurtenissen in een ander licht komen te staan. Daarom
is het is goed om hier bij het begin van de analyse enkele lacunes in Out of the depths
aan te vullen met ander materiaal. Deze is afkomstig uit de briefwisseling met Fred
Eastman, die niet opgenomen is in Out of the Depths, verder materiaal uit zijn eigen
case record, en uit de psychiatrisch dossiers van 1920 en 1930 en 1936. Om te beginnen de crisis van 1920.
“In October 1920 patient became ‘lost’ in his own home, did not know where he was. He

305 Brief A. Boisen, Westboro, Massachusetts, 20 november 1921, gericht aan dr. Worcester. archief CTS.
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was seclusive and wrote incessantly. Patient told his sister that the world was to be blown
up, and that his father was Christ. He was very talkative, stated that imperfect members
of the family should be eliminated and that small daughter of his sister should die as a
sacrifice. Patient wrote a farewell letter to all his friends, thinking he was to be reborn as
the spirit of love.” 306
“two weeks before admission the patient is said to have become quite depressed. He
spoke no one and only answered after being spoken to. One night he is said to have walked into his sister’s room and said to her that his father was Christ and that the imperfect
members of his family were to be eliminated”.

Een pijnlijke waarheid wordt duidelijk, die een ander beeld geeft van het woord offer.
Boisen: “Of course all I know is what they told me, and I was with them but a few hours
and we talked of many other things as well, but as I remember it you not only told them you
expected to eliminate your self but begged them to allow you to take with you Louise on the
ground that she was unfit and then when they refused you asked what sort of parents they
were not te be willing to sacrifice for the general good.” 307
De idee van een naderende wereldcatastrofe beheerst hem. Boisen zou de kamer
van Marie, zijn zuster, binnen zijn gegaan en hij had haar dochtertje Louise mee
willen nemen om samen de dood in te gaan. Dat was het bedreigende, en de directe
aanleiding voor de familie om de politie te waarschuwen. Men kan zich voorstellen
dat Boisen niet wilde dat dit bekend werd. Veel wordt duidelijk met deze informatie.
De jarenlange verwijdering tussen Anton en zijn zus met haar man Morton is van
hieruit ook verklaarbaar.
“Before admission the patient is said to have become quite depressed. He spoke to no
one and only answered after being spoken to repeatedly. One night he is said to have
walked into his sisters room and said to her his father was Christ and that the imperfect members of his family were to be eliminated. As the patient remained agitated
and overactive and continued to have these delusional ideas, he was admitted to the
hospital.”308
“I was very much concerned about saving the family which was a relatively simple matter
except in the case of my small niece, a high-strung... (doorgekrast)... girl of eleven, whom
I classed as imperfect and whom I decided very reluctantly would require my own special
attention. It was this that caused the particular alarm.” (My own caserecord, 1923/1925).
“He expressed many fantastic ideas concerning the “regeneration of a new race, that is
the son was the father, the moon the womb, the mother was the earth and civilization

306 Abstract of the record of the case of Anton T. Boisen, no. 14828, year no. 22, Westborough State Hospital, opgesteld door dr. W.E. Lang (1922).
307 My own case record, p. 3. Archief CTS.
308 Abstract of the record of the case of Anton T. Boisen, no. 14828, Westborough State Hospital.

140 • if billy sunday comes to town

was the testicle or seed or procreation”. “At times he felt he was God, at other times he
denied it. Diagnosis: dementia praecox, paranoid.”
“The world is going to blow up tonight” He said that his sister was Mary, the mother of
Christ…”
Patient made several attempts at selfinjury in the days that followed, in opposition with
his idea that some sacrifices must be made.” (Case record folder 14828, 1922)

Tijdens zijn verblijf in de gesloten afdelingen van Westboro doet hij enkele suïcidepogingen door te proberen zich te verdrinken, en door zich te verwonden
aan het hoofd op een scherpe rand van een hoek. Hij doet ook een poging zich
te castreren.
In zijn eigen woorden: “I am the incarnation of the sex-drive, and the situation had to
be saved and the enemy thwarted”. Wie was the enemy die afgeweerd moest worden?
“Victory after all is only secured at the cost of sacrifice, and the right response to the
sacrifice on Calvary is the voluntary self-sacrifice on the part of the unfit.. what it means
then is that in my long journey I have succeeded in scoring a perfect negative in the ‘imperfect’ quadrant.” (Letter to Fred, 1920.)309

De Introductory lectures van Freud lijken zijn psychose versterkt te hebben. Daarin
wordt (vanaf p. 165) uitleg gegeven van droomsymbolen die sterk seksueel gekleurd
zijn, waaronder vele dagelijks gebruikte woorden als verwijzingen naar voor het
mannelijk en vrouwelijk geslacht en voor beelden uit de natuur die een seksuele
connotatie hebben. Dit alles was overdonderend voor Boisen.
Terugblikkend in 1923 in Out of the depths:
I will say for my own part that if I could not see in the terrific experience through which I
have passed some underlying purpose, if I could not give it the religious interpretation I
should be crushed never to rise again. 310

Hij heeft het gevoel gefaald te hebben ( 1921): and I as Anton Boisen have failed. Henceforth all that I can do will be no longer myself but the Christ to whom I have been. I can
now understand S. Paul as I never understood him before.311
Seksualiteit c.q. castratie, en samen met een kind de dood in willen gaan als offer,

309 Mark Taylor (2007)b, p.120 wijst op Kierkegaard die een “negative unity” poneerde tussen het zelf
als subject en het zelf als object. In die eenheid verdwijnt of beter ontsnapt de relatie, the Other. “In
relating itself to itself, the self inevitably but unknowingly relates itself to an Other, which is neither
present nor absent”. De deus absconditus van Luther en Calvijn wordt in de moderne tijd de subjectus
absconditus.
310 Diary 1923, Reflections of my sojourn in the psychopathic hospital.
311 Uit brieven aan Fred (Eastman) in Westboro.
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zijn de twee thema’s die onder de andere verklaringen van de family of four en vooral
de verhouding van de weak/imperfect en de strong/perfect liggen.
Op basis van deze aanvullingen en de eigen lezing van Boisen in Out of the depths wil
ik hier enkele verklaringen nader beschouwen om tot een completer beeld te komen
van de crisis, de rationales, en haar theologische achtergronden. Daar neem ik de gedachte van het offer en de dreiging van de dood van zijn nichtje Louise Bradley in op.

4.2. verklaringen
4.2.1. het gezin
Stroeken leest het statement of belief psychoanalytisch tegen de achtergrond van de
familieverhoudingen: zijn moeder en vader, zijn zus en zijn problematische liefdesrelatie met Alice Batchfelder. 312 Boisen was door de family of four opgenomen in het
kwadrant van het gezin. De vader, de moeder, Marie en hij. Vanuit zijn calvinistischpresbyteriaanse opvoeding is dit ook niet zo vreemd. Het gezin was voor Calvijn, en
later de presbyterianen, het beeld van de verhouding van de mens tot God. In het
gezin werd deze relatie met God in sterke mate beleefd. Zoals man en vrouw van
elkaar houden, zo houdt God van de mens. Het gezin was bijna een kerk op zichzelf,
het was een Bethel, een huis van God. De moeilijkheid was of de soevereine beslissing van God in de predestinatie ook de kinderen van de uitverkorenen omvatte. De
synode van Dordt besliste dat de predestinatie in zekere zin erfelijk was.313 De kinderen zijn volgens de synode van Dordt (1618-1619) ingesloten in de weldaden van het
verbond. Een mogelijke verklaring voor het offer van Louise is dat wanneer het verbond vernieuwd zou moeten worden, de kinderen, Louise dus, daarin opgenomen
zou zijn. Moest Louise gered worden teneinde het verbond te behouden of opnieuw
te kunnen sluiten? Of moest het verbond vernieuwd worden en moest daarom Louise daarin mee gaan?
Op psychodynamisch niveau blijft de vraag waarom hij haar als imperfect klasseerde. Kwam de gedachte om haar te offeren voort uit een verschuiving in freudiaanse zin van de agressie tegen Alice die hem kort te voren, na zijn verblijf in
Europa, opnieuw had afgewezen?314 Op een dieper niveau speelde de jaloezie en verdrongen agressie tegenover zijn zus Marie en mogelijk ook zijn moeder van wie hij
zijn hele leven afhankelijk was.

312 Stroeken, 1983, p. 95 e.v.
313 MacCulloch, 2003, p. 661. Boisen noemt in Out of the Depths p. 18, Elizabeth Louise, zus van zijn
grootvader, zij stierf op zestienjarige leeftijd! Was er ook met haar een connectie in de waan?
314 Cfr. noot 82.
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4.2.2. verzet
Lucy Bregman heeft een interpretatie gegeven van wat er is gebeurd in de crisis van
1920 en welke betekenis de family of four heeft op basis van de double bind theory
van George Bateson.315 Zij maakt een vergelijking met de ontwikkeling van Jung. De
parallel met Jung laat ik hier rusten. Ik volg haar uitleg in de lijn van de double bind
theory van Bateson. Bateson stelde dat in de schizofrenie niet slechts beelden geproduceerd worden, maar dat er sprake is van communicatie, er wil iets gezegd worden.
Bateson spreekt van een ‘double-bindsituation’ wanneer er tegelijkertijd sprake is
van aantrekking en afstoting in de relatie, en er slechts een deel van datgene wat gezegd wil worden tot uitdrukking mag komen. Dit was het geval zowel bij vader met
zijn grillige en soms hardhandige optreden, als bij Alice, de onmogelijke liefde. Anton Boisen kwam in een onmogelijke double-bind-situatie terecht. Bregman ziet in
de psychotische frame van de family of four een kritiek op de familieverhoudingen
maar ook op de basisideeën van het liberale protestantisme van zijn jeugd. Sterken
staan tegenover de zwakken, de perfecten tegenover de imperfecten. Zwak en imperfect horen bij elkaar, morele kategorieën zijn verbonden met psychologische (wils)
zwakte. Het ontbrak Boisen, volgens Bregman, aan metacommunicatie waardoor
hij, maar ook de omgeving geen inzicht kreeg in de boodschap die hij wilde brengen. De jonge Anton zag geen andere mogelijkheid dan de familieverhoudingen
te accepteren zoals deze waren. Een impulsieve vader, en een moeder die tussen
vader en Anton in stond. Door de vroege dood van vader vond er een proces van
idealisering plaats die later werd overgedragen op Alice. Vader en Alice werden tot
de ideale personen, zij werden God. Hier begint de betekenis van het protestantse
liberale gedachtengoed. De zwakken oefenen morele chantage uit op de sterken, om
zo hun liefde te verkrijgen. De sterken worden sterk door de verzwakking van de
zwakken. Elk neemt de eigen positie in. Offer en onderlinge afhankelijkheid vormen
het onderliggende niet uitgesproken relatiepatroon. De relaties zouden bestaan uit
emotionele chantage. Boisen zocht naar verheldering van deze relaties door middel
van de termen sterk-zwak, perfect en imperfect.
“Christianity, in this scheme, is identified with a pattern of covert, confused relations,
patterns of sacrifice, and need rather than love. Or rather, what passes for ‘love’ under
the present system is a form of confused moral blackmail; as a result the divine is “disguised” and the ruthless triumph in the world. Boisen hoped for an unmixed system
where strong, weak, perfect, and imperfect are all clearly identified, communication can
occur, and the New Age will begin” (Bregman, p. 224).

De statement of belief was een verklaring van ongeloof (disbelief) in het christelijke
schema van verlossing waarin de sterken zich zouden opofferen voor de zwakken.
Dat was de ideologie waar hij op stuk was gelopen. Toch bleef Boisen vasthouden aan

315 Bregman, 1979.
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het liberale gedachtengoed. Bregman verklaart dit uit zijn loyaliteit aan het christelijke milieu. Boisen brak niet met het christendom omdat hij volledig gebonden was
aan het protestantisme. Hij had datzelfde christelijke gedachtengoed te zeer nodig
als een sterke identificatiemogelijkheid om zijn missie te kunnen volbrengen, n.l. de
muur tussen psychiatrie en religie af te breken.316
De verklaring van Bregman is aantrekkelijk omdat zij laat zien dat er in de waanbeelden van Boisen van de family of four, maar vooral ook in de verdeling strongweak en perfect-imperfect een impliciet verzet ligt opgesloten. Verzet dat een drijfveer werd voor zijn verdere leven. Boisen is stukgelopen, mede op een bepaalde
vorm van liberaal protestantisme. Deze had een eigen sentiment van suprematie
tegenover het niet-verlichte deel van de bevolking van evangelicals en revivalism met
hun lossere kerkvormen. Zij koesterden de ervaringen die Anton zelf ook had gehad
van het superieure sterke deel van de bevolking tegenover de verliezers, de onvolmaakten en de zwakken. De liberale theologie was voor Boisen in de Eerste Wereldoorlog in diskrediet geraakt. Zij waren in Duitsland weerloos geweest tegenover de
oorlogsretoriek, de plaats waar de liberale theologische leermeesters van Boisen hadden gestudeerd. De betekenis daarvan voor Boisen zullen we dadelijk zien.
De familie-achtergrond en het liberale protestantisme zijn twee nauw met elkaar
verbonden contexten waarin deze beelden konden ontstaan en die terecht ook als
verhulde, misschien wel voor hemzelf onbegrepen kritiek gelezen kunnen worden.
De samenhang tussen religieuze context en religieuze waanbeelden vraagt om nadere analyse. Hoe spelen hier schuld en schuldtoewijzing, schaamte en beschaming,
falen en zonde? Het zijn themas die Boisen theologisch en psychologisch uitwerkt
als pionier in een onbekend gebied.
4.2.3. lichaam en schizofrenie
De analyses van Bregman kunnen aangevuld worden met inzichten uit schizofrenieonderzoek. In recentere research wordt gewezen op het belang van een basaler niveau in de schizofrenie, nl. de verstoorde lichaamsbeleving.317 De psychose verbreekt
de vanzelfsprekende verhouding tot het lichaam. De psychoticus wordt ‘lichaamsloos’ of raakt juist te zeer betrokken bij het lichaam, hyperembodiment.318 Dat gaat
gepaard met beelden en ideeën. Cognities hebben een lichamelijke achtergrond
doordat de waan opgebouwd wordt via de beleving van het lichaam. Bij schizofrenie wordt de vanzelfsprekende verbinding tussen het zelf en de lichaamsbeleving
verbroken, zich uitend in de typisch schizofrene ervaring van leegte of te leven in
een mist. Een zekere starheid en teruggetrokken gedrag zijn het gevolg, de zgn. negatieve symptomen.319 Niet alleen de buitenwereld wordt als vreemd ervaren, maar
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Bregman, 1979, p. 213-220.
Becker had, zoals we zagen in hoofdstuk 3, in 1964 een vergelijkbare visie.
Fuchs & Schlimme, 2009; Soenen & Corveleyn, 2003.
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ook het lichaam als los van zichzelf en gefragmenteerd. Lichaamsdelen worden tot
vreemde elementen, fantomen, die los, zonder context ervaren worden. De waan is
dan de poging tot recontextualisering, tot het samenvoegen tot een ervaarbaar geheel, waar delen worden losgelaten ten gunste van andere percepties die overmatig
nadruk krijgen. In de kern vindt er een splitsing plaats tussen lichaam en geest,
mind en body. Die vervreemding wordt in de waan opgevangen en opnieuw – maar
dan vervormd – samengesteld. Fenomenologisch betekent dit dat het impliciete vanzelfsprekende zijn in de wereld, bemiddeld door het lichaam, verbroken is.320
Bij Boisen is die verbroken lichaamsbeleving te herkennen in zijn tweedeling
tussen driften en natuur aan de ene kant en de divine spiritual being in de fellowship
of the best aan de andere kant. Seksualiteit is in deze theorie evenzeer een thema.
Bij een ontkoppeling van lichaam en geest worden fysieke signalen, affecten en
percepties niet meer vanzelfsprekend herkend en in een relationeel patroon geplaatst. Het zijn losse, gedecontextualiseerde impulsen die vragen om richting,
beleving en hechting aan personen. De vanzelfsprekende, ‘geautomatiseerde’ context is afgebroken. De recontextualisering kan alle kanten op gaan. Wat lijkt op
homoseksualiteit is dit ten dele door de wanhopige poging tot binding aan wat (in
de vorm van fetishisme) of wie zich aandient. De context wordt daarmee bepalend
voor de (seksuele) identiteit.
Dit leidde onvermijdelijk tot een splitsing in het bewustijn. Deze zien we ook terug
in Boisen’s religieuze levenshouding waaronder zijn beeld van God. In een latere paragraaf zullen Boisen’s ideeën over God – of beter God as idea – uitgewerkt worden.
Hier is het voldoende op te merken dat de splitsing in zijn persoonlijkheid bevestigd
wordt in zijn beeld van God. Zijn God vraagt om gehoorzaamheid en loyaliteit, zoals
een kind loyaal is aan zijn ouders. God zelf is niet te kennen, maar wel is er een idea
of God. Deze is een hogere loyaliteit dan welke menselijke loyaliteit dan ook en biedt
de ethische normen. De idee is een symbool van verbondenheid, de fellowship, waar
men zich voor in moeten zetten. Eenmaal deelgenoot van deze fellowship ervaart
men de guiding hand van God.
Relevant is hier op te merken dat achter deze kantiaanse idee van God een ‘disembodied ego’ schuil gaat. Bij Kant verdwijnt het empirische zelf ten gunste van een
abstract, puur noumenale zelf. Deze idee is later door Schleiermacher gecorrigeerd
door het geloof te lokaliseren in het religieuze gemoed.321
Waanvorming kan een uitweg zijn uit de beschadigde verhouding tussen mind en
lichaam. In schizofrenie en schizofrenie verwante stoornissen is de verhouding van
de geest tot het lichaam verstoord en is het lichaam in de waan de eerst aangewe-

320 O’Neill, 2008.
321 Thandeka, 1995.
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zen instantie om de crisis te overwinnen. In recente psychoanalytische literatuur322,
maar ook in de neurobiologie is er veel aandacht voor de verhouding geest (mind)lichaam.323 Het lichaam gaat vooraf aan het bewustzijn, en wanneer het lichaam haar
plaats niet mag of kan innemen, zich niet mag laten gelden is een uitweg de splitsing
in een ideeenwereld en een negatief gewaardeerde instinctmatig gedreven entiteit
die onder controle en beheerst moet worden. De analyse van de metarepresentaties
van Boisen en het model van de embodiment bieden zo belangrijke verklaringsmodellen voor de crises waar Boisen herhaaldelijk in terecht kwam.
4.2.4. homoseksualiteit
De negatieve houding tegenover seksualiteit bij Boisen verdient nog een andere hypothese: de voor de hand liggende veronderstelling dat Boisen homoseksueel was.
Hij heeft dit zelf zijn leven lang ontkend. Tegen hem werd door artsen, waaronder
vanaf het begin zijn mentor Dr. Bryan, steeds gezegd “let nature have its way”, en dat
hij zich een vrouw moest zoeken. Boisen heeft zich altijd verzet tegen een tolerante
houding ten aanzien van seksualiteit. Hij heeft steeds zijn visie en zijn ervaringen
religieus van aard genoemd. Het ging niet om seksualiteit als zodanig, maar om een
transmoreel perspectief op seksualiteit:
There are those for whom the hope of salvation is involved with sexual love. This fact
must be recognized. This does not mean, however, that such a desire should be gratified.... On the other hand, it must not be killed. (Out of the depths, p. 37)

In dat laatste van het niet toegeven, het niet-gratifying, zat het venijn van het verbod
op eigen seksualiteit.
In de additional notes van My own case record zegt hij dat hij zichzelf “different from
others” voelde: “I recall one brief period when I fancied a life in which women would not be
necessary, but this did not go far and the homo-sexual is one whom it is almost impossible
for me to understand” (p. 8).
Op beslissende momenten in ontmoetingen met Alice en ook met Helen Flanders
Dunbar (New York, 1925) onttrok hij zich aan de ontmoeting. De liefde bleef steeds
platonisch, kosmisch, en werd nooit lichamelijk. Enkele naaste medewerkers van Boisen hebben het vermoeden van homoseksualiteit uitgesproken. Voor de hypothese van
homoseksualiteit spreekt zijn vriendschap met Harry Stock Sullivan, zelf homoseksueel.324 Zij begrepen elkaar en Sullivan hielp Boisen op cruciale momenten halverwege
de jaren twintig en dertig met het gepubliceerd krijgen van artikelen in het tijdschrijft
Psychiatry en het positief recenseren van Boisen’s boek Exploration of the inner world.

322 Bijvoorbeeld Verhaeghe, 2009 en 2010.
323 B.v. Churchland, 2007.
324 Wake, 2006.
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Er zijn meer overeenkomsten van Boisen met Sullivan. Sullivan ontwikkelde de zgn.
interpersonal theory en participant observation, een wijze van onderzoek die zich liet
leiden door de persoonlijke interesse van de onderzoeker. Patiënten werden geselecteerd op grond van hun vermeende interesse in een bepaalde thematiek en de wijze
waarop zij daarin remmingen zouden ondervinden. Sullivan deed onderzoek naar
de (homo)seksuele inhibities, Boisen naar de religieuze. Het lijkt erop dat Boisen op
zijn manier een eigen niche, een eigen thematiek had gevonden op basis waarvan,
zoals bij Sullivan, patiënten geselecteerd werden voor therapie. Sullivan meende dat
geïnternaliseerde sociale stigmatisering en een beschuldiging van homoseksualiteit
de grootste oorzaken waren van schizofrenie (Wake, 2006, p. 327). Analoog, Boisen
meende dat een bepaalde religieuze levenshouding – het niet bekeerd zijn, het zondig zijn – de oorzaak was van de crisis die psychiaters een psychose of schizofrenie
noemden. Inhibitie is bij beiden de verklaring van de druk op de persoon welke leidt
tot een gespleten levenshouding.
Homoseksualiteit was tot in de zestiger jaren een perversie in de psychiatrische
DSM-classificatie, en in psychoanalytische kringen was het niet ongebruikelijk dat
geprobeerd werd homoseksuelen te genezen van hun aanleg.
De titel Out of the depths kan, zoals gezegd, een impliciete verwijzing zijn naar Oscar Wilde’s De Profundis (1897/1905). Wilde was in de gevangenis terechtgekomen
vanwege zijn openlijke homoseksualiteit. Er werd niet over gesproken, homoseksualiteit was strafbaar, en in kerkelijke kringen was het onderwerp volledig taboe.325
Zonde en het kwaad werden in het lichaam gelokaliseerd, en zeker wanneer iemand
homoseksueel was, moest hij zich daar van afkeren en zich richten op genezing of
verlossing, afhankelijk van het perspectief dat gehanteerd werd.
4.2.5. trauma slagveld europa
Trauma is vaak de achtergrond van een psychose.326 Genetische aanleg tot psychoticisme, hechting en opvoeding in de vroege kinderjaren, verlies en trauma op latere leeftijd kunnen de beslissende factoren zijn voor het ontstaan van een psychose
en leiden tot schizofrenie. Boisen heeft in zijn kinderjaren ingrijpende ervaringen

325 Zonde, berouw (repentance), de kerkelijke belijdenis, de interpretatie van de Schrift en de relatie tussen Wet en genade zijn tot op dit moment actuele thema’s m.b.t. de afwijzende houding om homo’s
en lesbo’s een ambt te laten vervullen in de presbyteriaanse kerk: “Those who are called to office in
the church are to lead a life in obedience to Scripture and in conformity to the historic confessional
standards of the church. Among these standards is the requirement to live either in fidelity within
the covenant of marriage between a man and a woman, or chastity in singleness. Persons refusing
to repent of any self-acknowledged practice which the confessions call sin shall not be ordained and/
or installed as deacons, elders, or ministers of the Word and Sacrament.” Resolutie aangenomen
op de Algemene Vergadering (General Assembly); homoseksualiteit wordt niet expliciet genoemd,
maar voor- en tegenstanders hebben deze uitspraak begrepen als een codificering van het beleid
sinds 1978 waarin ‘self-affirming practicing homosexuals’ buiten een ambtelijke bevestiging werden
gehouden. Burgess, 1999.
326 Ray, 2006; Morrison, Frame, & Larkin, 2003.
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meegemaakt. Psychodynamisch zijn deze te omschrijven als vormen van castratie:
besnijdenis op vierjarige leeftijd, de spijker in zijn linkeroog waaraan hij blind raakte
met mogelijk verdere neurologische schade, het door zijn vader gedwongen worden
een jurk aan te trekken als hij huilde en zich geen man betoonde, verlies van zijn
vader op zevenjarige leeftijd, strenge opvoeding door zijn moeder en opa Wylie, eenzaamheid en seksuele schuldgevoelens in de adolescentie.
De beslissende stap naar de crisis in 1920 is m.i. echter tot nu toe in alle onderzoeksliterautuur onderbelicht of zelfs niet opgemerkt. Dat zijn zijn ervaringen op
het slagveld in Europa.327 De omvang en het gruwelijke karakter van de oorlog precies in 1918 toen Boisen in het grensgebied van Elzas-Lotharingen tussen Frankrijk
en Duitsland was, is al opgemerkt. Boisen kwam uitgeput terug uit de oorlog.
Wanneer we deze ervaringen op het slagveld in Europa verbinden met de psychotische wanen van de family of four springt er onmiddellijk de (negatieve) waardering
voor zijn vader, al dan niet bewust, uit. Duitsland was overwonnen met haar rijke
cultuur en alles wat waardevol was voor zijn vader. Zijn vader was weak en imperfect
De vernedering was totaal. En hij, Anton, hoorde bij de sterken, de volmaakten. De
overwinning van de Amerikanen was ook een overwinning voor Anton op zijn vader.
Maar zoals we zagen, dat gaf hem een bitter gevoel over de overwinnaars, de Amerikaanse soldaten en vooral de generaals en regeringleiders die geen genade hadden
met de zwakke, overwonnen partij.
Deze twee tegenstrijdige gevoelens – Duitsland was het beloofde land van zijn
vader; het besef bij de overwinnaars te horen – vormen een hybride combinatie
van schuld en trots. Hij heeft immers zijn vader verslagen, misschien wel wraak
op hem genomen, en was tegelijk gerechtvaardigd om dit te doen vanwege de
goede zaak waar Amerika en hij voor stonden. Wat was hier zonde, wie had hier
schuld?
Een verwijzing naar een onderzoek dat Boisen deed onder gewetensbezwaarden
kan zijn eigen ervaringen in de oorlog illustreren. In de Tweede Wereldoorlog deed
hij een onderzoek naar de oorzaken van onvrede onder gewetensbezwaarden en
dienstweigeraars (Boisen, 1944). Boisen maakte onderscheid tussen gewetensbezwaarden die op religieuze gronden dienst weigerden en dienstweigeraars die tegen de grondwettelijke dienstplicht als zodanig waren. De religieus gemotiveerde
gewetensbezwaarden hadden geen problemen met de leiding; zij waren ‘fine young
men’. De mannen die zich verzetten tegen de Constitution werden veel minder positief beoordeeld. Zij kwamen ofwel uit gezinnen waar gezag had ontbroken, ofwel
waren lid van liberale kerken. Er was een zoon van een socialistische partijleider bij,
een jehovagetuige, een psychisch ongezonde man. Deze anticonstitutionelen hadden met elkaar gemeen dat ze vijandig stonden tegenover gezag. Zijn aanbevelingen
zijn: beide groepen moeten van elkaar gescheiden worden; dienstweigeraars (constitutional objectors) dienden hard aangepakt te worden, tenzij ze een psychisch con-

327 A.T. Boisen, 1919, The peace settlement. Archief CTS Chicago.
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flict hadden. Dan hadden zij zorg nodig. Verantwoordelijkheid mocht niet ontlopen
worden, tenzij, zoals bij de religieus gemotiveerde dienstweigeraars een hoger gezag
werd gehoorzaamd.328
In Religion in crisis and custom wijdt hij een paragraaf aan de oorlog.329 Oorlog heeft
twee gezichten. De eerste is dat vertrouwde waarden worden opgeschort en er een
diep gevoel van fellowship ontstaat, een verbondenheid met elkaar tegenover een
vijand. Het is een religieus gebeuren dat mensen hun leven geven voor de groep.
Er zijn echter ook negatieve kanten. Na de oorlog komt de individuele crisis. Het
aantal getraumatiseerde soldaten dat volledig instort was enorm. Hij noemt enkele
gruwelijke ervaringen en oorlogsmisdaden begaan in de Eerste Wereldoorlog door
Amerikaanse soldaten. Krijgsgevangenen werden willekeurig neergeschoten.330 De
haat tegen de vijand was te groot, de morele standaarden in de oorlog waren slechts
groepswaarden en geen waarden die werkelijk ethisch zijn; een mensenleven wordt
goedkoop, en de aanpassing na de oorlog is bijna onmogelijk. Daartegenover staan
de oudtestamentische profeten en Jezus Christus die de oorzaken van het kwaad
niet buiten zich zoeken, maar bij zichzelf. Het Joods-christelijk geloof heeft dus iets
te leren niet alleen aan degenen die verslagen zijn, maar vooral aan degenen die de
overwinning hebben behaald.
4.2.6. conclusie
Deze reconstructies dienen zich aan met de kennis van nu. Boisen zelf kende
Bateson niet en wist niet van de double bind theorie of de mogelijkheid en belang
van metarepresentaties. Evenmin van de disembodiment en het body-mind probleem
in de schizofrenie. Homoseksualiteit was onbespreekbaar, als het al werd herkend
door de jonge Boisen. De gevolgen van de eerste wereldoorlog voor de soldaten die
terugkeerden met een PTSS/PTSD werden weliswaar al tijdens de Eerste Wereldoorlog opgemerkt en onderzocht, maar bij Boisen zelf is het nooit opgekomen dat
de oorlog zo’n grote rol heeft gespeeld.331 De verbinding tussen de crisis van 1920
en de oorlog wordt niet door Boisen zelf gelegd, en is dus een duiding van mijn
kant.
De psychische crisis die in oktober 1920 doorbreekt krijgt met deze verklaringen
en achtergronden diepte en betekenis. Een jaar na zijn terugkeer uit Europa, wanneer hij voor de opdracht staat om zijn leven te hervatten, breekt de crisis uit. Tot dan
heeft hij min of meer zich kunnen handhaven met hulp van vrienden, het werk in
de bosbouw en de opleiding in Union. 1920 was het jaar waarop geen uitstel meer
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mogelijk was. Een crisis bleek de enige uitweg uit de doodlopende weg die hij voor
zich zag.
Boisen was een getraumatiseerd man, waarschijnlijk zijn leven lang levend met
het geheim van zijn homosexualiteit, met zijn voornemen Louise te doden toen hij
44 jaar was, en met de idee gefaald te hebben tegenover zijn moeder en Alice door
geen predikant te worden. Het is niet verwonderlijk dat er telkens wanneer er verlies
was – zoals bij de dood van zijn moeder en van Alice – hij opnieuw in een crisis
kwam. Het was zijn onvermogen om te rouwen doordat zijn ontwikkeling gestopt
was op de Franse slagvelden. De terugkerende stemmen van Stephen in ‘Our unseen
guest’ waren de stemmen van zijn gestorven vrienden op de slagvelden.
Centrale begrippen bij Boisen komen in een nieuw daglicht te staan met deze
analyses. Loyaliteit, fellowship of the best, en sacrifice om maar enkele te noemen. Bijzonder wrang wordt het begrip sacrifice door de poging of voornemen zijn nichtje en
zichzelf – kind en volwassene – van het leven te benemen. Als offer van een soldaat
voor de goede zaak. Boisen was in zijn levenslange verzet niet in staat tot rouwen.
De innerlijke leegte maakte hem dat onmogelijk, hetgeen hem tekent als een melancholicus die leeft bij de gratie van identificaties met anderen.332

4.3. reconstructie van de inhoudelijke denkweg
Gegeven deze achtergronden en interpretaties is de vraag relevant hoe Boisen zelf
zijn crises legitimeert en van betekenis voorziet. Zoals steeds in dit onderzoek wordt
de eigen verwoording als uitgangspunt genomen, en later volgt een beschouwing
over de betekenis ervan. Hier wil ik een poging doen zijn inhoudelijke ontwikkeling
in de periode kort na 1920 te beschrijven omdat hier de rechtvaardiging ontwikkeld
wordt voor zijn stelling dat zijn crisis een religieuze, mystieke ervaring was. Het leerboek van Delacroix over mystiek blijkt de argumentatie te bieden die Boisen zocht.
We traceren de denkwegen van Boisen met de kennis die hij heeft opgedaan in zijn
opleiding en latere ontwikkeling.
4.3.1. demonic current
Tijdens en na de crisis van 1920 schrijft Boisen een aantal brieven aan zijn vriend
Fred Eastman, waarin hij reflecteert op wat hij ervaart en ervaren heeft. In de brief
van 25 august 1921, verwijst hij naar de colleges van Coe. Daarin werd het boek van
Delacroix, Etudes d’histoire et de psychologie du mysticisme333 uitgebreid behandeld, en
hij vermeldt, dat hij zelf het boek ook intensief had gelezen. Mystici als Sainte Te-

332 De identificaties met grote figuren worden nog behandeld in het volgende hoofdstuk. Deze zijn te
zien als rouwarbeid van een melancholicus, die de innerlijke leegte van de afwezige vader probeert op
te vullen. Een offer is nodig om de banden te herstellen met het verloren object, aldus Leader. Leader,
D. (2008) P. 156. Freud, S. (1915).
333 Delacroix, 1908.
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resa, madame Guyon en Heinrich Suso (Seuse) worden daar behandeld. Hun crises
kenden verschillende fases van exaltatie en depressie, met in de periode van exaltatie
stemmen, visioenen, inspiratie en automatismes (onbewuste handelingen en bewegingen). Deze crises hadden een organizing function:
Their origin was to be found in inner conflict and struggle. Their end was the unification
of the personality. And as this end was attained the abnormal elements tended to disappear. But along with the constructive experiences were elements which could not be
eliminated. These elements were rejected as suspicious, and taken together they formed
what he [Delacroix] called the demonic current. (Out of the depths, p. 129)

Er bleef een niet integreerbaar deel over, niet alleen bij Delacroix’s analyse van de
mystici, maar ook bij Boisen. Hoe was dat bij Boisen zo kort na de crisis? Hoe heeft
hij de crisis verwoord, met name op het punt van de directe aanleiding voor de familie om in te grijpen?
In het licht van wat we weten over de aanleiding tot de crisis van 1920 is het besef dat
hij de dood van zijn nichtje en ook zijn eigen dood heeft gewild, beslissend. Dit aspect
van de crisis was duidelijk niet integreerbaar; niet acceptabel voor zijn familie of de
artsen, en later ook niet voor hemzelf toen hij uit de crisis was gekomen en er rustig
op terug kon kijken. Echter, helemaal afstand neemt hij niet van zijn inzichten die tot
de gedwongen opname hebben geleid. Hij schrijft in dezelfde brief van 25 augustus
1921: ‘I could give a very different interpretation to the words which were taken as indications
of danger. In my own consciousness it was the best part of myself… (O.D., p. 131). Hoe dit te
begrijpen? Had Boisen in zijn beleving de demon, of ‘demonic current’ weerstaan? In
ieder geval niet hij zelf, maar zijn omgeving, wanneer we het demonische begrijpen
als de wens tot doden. Welke ideeën spelen dan toch mee, zowel in de crisis als daarna,
dat hij de suggestie wekt dat er ook andere verklaringen mogelijk zijn van het demonische en van het gevaar dat het demonische inhield? Een psychose is voor Boisen
een religieuze ervaring wanneer deze ‘constructive’ is, dat wil zeggen wanneer door
de crisis heen de persoon zijn innerlijke tegenstellingen overwint. Dan blijkt dat de
crisis een doel had, purposeful was. En die integratie gebeurde in de crisis. We moeten
dus onderscheid maken tussen enerzijds de betekenis van de crisis voor hemzelf en
anderzijds het gevaar dat hij had gevormd en daarmee de perceptie van de omgeving
die hem als een gevaar voor een ander en hemzelf had gezien.
Ik wil hier een reconstructie bieden van de inhoudelijke denkweg die hij in de waan
heeft meegemaakt, althans zoals hij deze specifiek verwoordt op het punt van het
gevaar en het demonische. Boisen maakt een aantal stappen die m.i. goed te volgen
zijn. Al deze stappen zijn terug te vinden in de brieven aan Fred Eastman, en zijn
dus in die tijd geschreven; het zijn geen reconstructies vele jaren later.
Voorop staat de breuk met zijn vader. De oorspronkelijke eenheid van de family
of four is verbroken. Er was een vaste volgorde van vader en zoon; de zoon wordt
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op zijn beurt vader en zo wisselen de tijdperken, de generaties, elkaar af. Vader en
zoon maken deel uit van de family of four. Dat is de oorspronkelijke, goede eenheid.
Deze natuurlijke eenheid, en vooral volgorde in tijdperken is verbroken met de dood
van Jezus aan het kruis. Niet de vader sterft, maar de zoon (Out of the depths, p. 118
post scriptum). Sinds die tijd is er een breuk in de geschiedenis: “If in the Christian
system of degrees the system is changed and the key family lost, then we have insanity”. Dat
is de waanzin die er al is vóór Boisen: de oorspronkelijke eenheid is verbroken en
heeft via de dood van de zoon geleid tot dwaasheid. Dat is de crisis en die duurt al
2000 jaar. Theologisch gezegd, de zondeval was niet met Adam en Eva, maar met
de kruisdood van Jezus, aldus Boisen. Sinds die tijd is er een proces van uitputting
op gang gekomen van sterken die zich gegeven hebben voor de zwakken. Associaties met Spengler, Der Untergang des Abenlandes (1918-1922) liggen voor de hand.
“Christian civilization seems doomed” (brief aan Fred van 8 april 1921, Out of the depths,
p. 119). Hoe zou deze, in zijn ogen, noodlottige ontwikkeling gekeerd kunnen worden, wil de wereld niet tenondergaan? Dan zou de family of four hersteld moeten
worden. Daarin kan de eenheid tussen de wereld hier en de wereld van God de vader
hersteld worden. “It seemed that the psychopathic ward was the meeting place between
this world and the world beyond, and the tubroom was the place for the regeneration of
wornout personalities” (Out of the depths, p. 119). Het theologische model dat Boisen
ter beschikking had was de idee van het offer. Wanneer er een offer gebracht zou
worden, zou de oorspronkelijke eenheid van de family of four hersteld worden, er
zou een nieuwe tijd aanbreken waarin deze wereld en de wereld ‘beyond’ met elkaar
verzoend zouden zijn, en hij, Boisen, zou uit de ban van de imperfectie komen en
als zoon volgens de nieuwe orde vader worden. Het offer had zijn nichtje Louise
moeten zijn. Louise was het offer zoals Isaak als zoon van Abraham dat had moeten
zijn voor God. Boisen had de religieuze bemiddelaar, de priester, willen zijn die deze
(gruwelijke ) verzoening had moeten bewerkstelligen. Tegelijk zou hij met zijn eigen
dood ook offer zijn. Het offer wordt opnieuw voltrokken als correctie op het eerste offer van Jezus Christus. En daarmee zou de demon, of demonic current zijn verslagen.
Hoe groot het verschil was in beleving laten twee achtereenvolgende zinnen zien.
De eerste is van binnenuit en vertolkt zijn eigen beleving, de tweede is de reactie van
zijn zus: During the disturbed period I had over and over again ideas of going through all
stages of evolution from the single cell on. It was all very terrible.
My sister says I talked of dying in order that I might be born into the world again. I cannot remember any such idea as that, p. 107.
Door te offeren zou de geschiedenis opnieuw kunnen beginnen. Dit is de subtekst
van de waan van Boisen. Ik meen dat dit schuil gaat achter de woorden “I could give
a very different interpretation”, (p. 131).
Blijft de vraag over: waar kwam het demonische vandaan, en waar is het gebleven, als het niet integreerbaar was? Was er een verantwoordelijke aan te wijzen
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voor de dood van de vader van Anton, en voor de dood van Jezus aan het kruis?
Hier moeten we een beroep doen op de theologie van Calvijn en Luther. Eerst
Calvijn. Er blijkt een theologisch-religieus antwoord te zijn. Van Calvijn had Boisen
geleerd dat er een oneindige afstand is tussen God en de mens. De mens kan vanuit
zichzelf niets, tenzij door God uitverkoren en voortbestemd tot het doen van Zijn
werken. Gods goedheid is echter zo groot dat dit stemt tot dankbaarheid en troost.
God is soeverein, en vanuit Zijn almacht verkiest Hij wie Hij wil en beschikt over het
lot van de mens. Wie uitverkoren is, en wie niet, wordt door Hem beschikt. Toch is
de mens wel zelf verantwoordelijk voor zijn daden. Hij kan door de werking van de
Geest weten van de werken van God, vooral zoals deze openbaar werden in Christus.
Christus in je leven toelaten is de opgave waar ieder mens voor staat. Dan wordt de
afstand overbrugd tussen God en mens:
Want daarom verwachten wij van Hem het heil, niet omdat Hij ver van ons af staat, maar
omdat Hij ons, in zijn lichaam ingeplant, niet alleen deelgenoot maakt van al zijn weldaden, maar ook deelgenoot van zichzelf. Als je jezelf bekijkt, is de veroordeling zeker,
maar omdat Christus je deel heeft gegeven aan al zijn weldaden, zodat hij je tot zijn leden
maakt en daardoor één met hem, dan vaagt zijn rechtvaardiging jouw zonden weg, zijn
heil jouw veroordeling.”334

Die goedheid van God, verborgen achter de uitverkiezing en de soevereiniteit, Zijn
verhevenheid was nauwelijks te geloven voor Boisen. Via de constructive experience,
zoals Jezus die ook had gehad, was de weg naar God geopend. Hij, Boisen, was uitverkoren werktuig in Gods handen.
Vervolgens Luther. Luther ziet Gods soevereiniteit ook in relatie tot het kwaad.
God en het kwaad zijn nauw met elkaar verbonden in het maskerspel dat Hij speelt
met de mens (W.A. 40, I). Er is een strijd in God zelf gaande (naar Hosea) om zijn
toorn te bedwingen. Gods dubbele gezicht wordt gekend door de Wet, en daarmee
worden de schuld en de zonde van de mens zichtbaar. In al het gruwelijke dat de
geschiedenis kent herkennen we het onkenbare van God. De verborgen God, de deus
absconditus, laat, naar Luther, ruimte voor het werk van de duivel. In het evangelie
vindt de verzoening plaats op Golgotha, met als gevolg dat de mens gerechtvaardigd
is in het geloof, doordat hij de genade heeft ontvangen om te mogen leven. Maar dat
is nu juist niet gebeurd, aldus Boisen. Integendeel, daar is het mis gegaan, omdat de
zoon is gestorven en niet de vader. Alleen een ander offer zou een ommekeer kunnen bewerkstelligen en dit onrecht herstellen. Het kwaad is niet, zoals Augustinus
dacht, de afwezigheid van het goede, deprivatio bonum, maar is een reële kracht, er
zijn demonen, aldus Luther. Waar zijn deze dan, volgens Boisen? Om het minder
verhuld te zeggen dan Boisen doet: zij huizen in het andere geslacht. Door het offeren van een meisje en later tijdens de opname in het asiel het offer van zichzelf zou

334 Calvijn, Instituties, 3.1.1. geciteerd door Kooi, 2002, p.103.

interpretaties van de crisis ende waan van 1920

• 153

de exclusieve verbinding van vader en zoon hersteld zijn. Het demonische kwaad
zou opnieuw in God zijn geplaatst, en de ordening van de tijden zou hersteld zijn.
Er zou plaats komen voor een zoon die vader kon worden, verbeeld in de idee van de
‘andere man’.
Ook bij Luther is het kwaad na de kruisdood van Jezus niet uitgewist, maar er is
een restschuld die de mens zelf telkens weer moet uitboeten. Deze schuld wordt
door Boisen gevonden in psychiatrische patienten die zoeken naar vrijheid van de
zonde. Bij Calvijn is het de verantwoordelijkheid die ieder mens draagt voor zijn heil
die maakt dat de weg naar God gewezen en ingeoefend moet worden. Bij Luther is
de macht van het kwaad gebroken en is er ruimte voor deelname aan de herstelde
gemeenschap met God, de fellowship.
4.3.2. mystieke legitimatie: delacroix
Hoe legitimeert hij deze ideeën als gezond, hoe vreemd zijn ideeën over het offer
ook mogen lijken? Delacroix speelt hierin een cruciale rol in diens visie op mystiek
en waarin deze te onderscheiden zou zijn van de geestesziekte. Delacroix maakt
onderscheid tussen mystiek en stoornis aan de hand van een psychiatrische indeling van de Franse psychiater Baillarger (1806-1890). Volgens Delacroix hebben de
psychiaters van de 19e-eeuw van de mystici geleerd wat hallucinaties zijn. Zij leerden
van mystici het onderscheid tussen twee soorten hallucinaties. Baillarger maakte
onderscheid tussen hallucinations psychiques en hallucinations psychosensorielles.335 De
halllucination psychique gaat voorbij en is vooral naar binnen gericht. De andere, de
hallucination psychosensorielle, is ernstiger, en omvat het horen van stemmen, verschijningen, verstoorde motoriek, praten met verlaagde stem. Patiënten met hallucinations psychosensorielles hebben een slechte prognose. Mystici lijken te ontsnappen aan de hallucinations psychosensorielles, hoezeer zij ook kenmerken van deze
tweede categorie kunnen hebben.
Mystiek werd onderscheiden van een ernstige stoornis, en maakte dus deel uit van
gewoon menselijke en voor sommigen zelfs noodzakelijke vermogens. Zij hebben
innerlijke conflicten die om een oplossing vragen; zij zijn eigenlijk de uitverkorenen,
degenen die de fellowship konden herstellen. Boisen noemt de psychose de prijs die
de mens moet betalen om menselijk te worden. Coe behandelde juist dit boek van
Delacroix over mystiek omdat hier mystiek onderscheiden werd van ziekte. Mystiek
bleef een intens fenomeen, maar wel ingebed in rationaliteit. Daarom waren Coe en
met hem Boisen zo enthousiast over Delacroix vanwege het onderscheid in soorten
hallucinaties en de redding van de mystiek tegenover de waanzin.336

335 Later zal Bleuler het onderscheid tussen een reactieve en een schizofrene psychose langs gelijksoortige lijnen ontwikkelen.
336 Delacroix, 1908, p. 428 e.v.
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Daarmee was, hoe ernstig ook, de crisis in Boisens ogen geclassificeerd in de categorieën van de mystiek en de hallucination psychique. Zijn crisis was niet chronisch
en Delacroix werd daartoe opgevoerd als getuige à decharge. Dit in tegenstelling tot,
zoals hij deze later noemde, mensen met organic diseases. Deze stoornissen hadden
een driftmatige basis – instinctual – en gingen niet voorbij.
Zijn visie op de ontwikkeling van schizofrenie sluit aan bij de tweedeling van Baillarger. In any attempt at interpretation it should noted that some of these ideas are characteristic of acute schizophrenia generally. Ideas of self-sacrifice, of death, of world disaster, of
mystical identification, of rebirth, of reincarnation, of prophetic mission are to be found not
only in my case but in other acutely disturbed schizophrenics also (O.D 204). Daarmee
was zijn eigen casus en die van anderen tot op zekere hoogte legitiem verklaard en
opgenomen in een bredere visie op ziekte en crisis enerzijds en christelijk geloof
anderzijds.
4.3.3. de verborgen god en het lichaam
Het niet assimileerbare of integreerbare is het blijvend vreemde en angstwekkende
voor Boisen, iets wat blijvend deel uitmaakt van Boisen zelf, en dat is de seksualiteit
en het lichaam, of samen gedacht het geseksueerde lichaam.337 Dat is het lichaam dat
met zijn driften en affecten pre-morele krachten herbergt die niet geïntegreerd kunnen worden. Het is vooral het lichaam van de ander, de vader, de moeder. Deze fantasmata kon hij niet integreren. Op symbolisch niveau had hij weliswaar het kwaad
overwonnen en kon zich dus een moreel en spiritueel overwinnaar noemen, maar
deze overwinning ging gepaard met een levenslange inperking en dwangmatigheid
om zich te verdedigen uit angst voor verlies van zelfcontrole. Was deze religieuze
overwinning toch minder geslaagd dan het leek? Seksualiteit was taboe voor hem,
wanneer het om belevingen ging die op hem zelf gericht waren. Beleving in een relatie was evenmin mogelijk door de onbereikbare en onvervulbare liefde voor Alice;
terugvallen op de pre-seksuele idylle van de family of four van vader, zoon, moeder
en dochter leek de oplossing in de crisis, maar er bleef een niet-integreerbar deel,
een Restsünde, naar Luther.338 Het vermogen tot en de feitelijkheid van de zonde was
niet opgeheven met de kruisdood van Jezus, anders zou men vervallen in een vorm
van pelagianisme, de optimistische levenshouding dat men zondenvrij zou kunnen
leven. De plaatsvervangende, vrijmakende verzoening (vicarious atonement)339 was
in het presbyteriaanse geloof afgewezen omdat dan de noodzaak tot bekering niet
meer aanwezig was, wat een vorm van quietisme, of goedkope genade, zou zijn. En
dus bleef Boisen alleen in zijn affecten en instinctual drives die overwonnen moes-

337 Het begrip ‘geseksueerde lichaam’ wil zeggen dat identiteit van mannelijk en vrouwelijk wordt toegekend aan iemand, en een construct is. Butler, 1990.
338 Schwager, 1986,
339 Hiltner plaatste daar selfmade atonement tegenover vanwege een zekere snobbishness, als zijn wijze
van reageren en houding van superioriteit van Boisen in latere jaren. Archief Stroeken.
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ten worden in de oude traditie, maar toegelaten en gestimuleerd werden in de nieuwere liberale. Het waren dubbele boodschappen. Deze bleken niet integreerbaar.
Compensatie en sublimatie in de vorm van een levenslange inzet voor patiënten, en
een intellectuele defensie en afweer gericht op erkenning en instandhouding van
zijn inzichten waren daarom levensnoodzakelijk. Iedere mogelijke bres die daar in
geslagen zou worden moest in een vroeg stadium worden afgeweerd. Voorbeelden
hiervoor zijn de boekbesprekingen door Boisen van Fromm, Reich en Freud340 – allen auteurs die een vrijere omgang met het lichaam bepleitten.
Kern van de problematische, demonische, gevoelsrelatie tot het lichaam lijkt mij het
verlangen en het verbod daar op naar de vader en daarachter de moeder. Hermann
Boisen stierf toen Anton een kind was. Hij had hem ervaren als een gewelddadig
man, een romantische natuurliefhebber en een zwakke man die tweede keus was
voor zijn moeder, ontslagen werd en vroeg stierf. In zijn vader had hij de voorafbeelding van God gezien, en in zijn theologie was het omgekeerd – God maakt mensen
tot vader of moeder, en zij worden als een zwakke afspiegeling van de godheid door
zich naar zijn wil te richten.
Psychodynamisch stoten we hier op een taboe, nl. het verbod op incest die onder
de afgrenzing van de vader ligt. Vader verspert de toegang tot de moeder – in het
lichaam zelf aanwezig als de demonische krachten die uitgaan naar de verboden
wereld van de moeder, maar die de moeder zelf ook is. Dit is de unio mystica, in psychoanalytische zin, theologisch verbeeld.341
Gods verborgenheid – de deus absconditus – en het verboden lichaam hebben hier
hun innige, niet openbare verworteling. Theologisch gaat God vooraf aan ons bestaan. De samenhang tussen God en het lichaam blijkt een innige. Vanuit de analyse
van de schizofrene ervaring kan ‘God’ c.q. religieuze ervaring verstaan worden als
metafoor voor het zoeken naar nieuwe verbindingen tussen lichaam en geest.

4.4. conclusie
Boisen kwam getraumatiseerd terug uit Europa. Hij had het demonische geweld
van dichtbij gezien. Een nieuw offer zou nodig zijn om de verbindingen te herstellen met allen die hem dierbaar waren, in het bijzonder de relatie met Alice en zijn
vader. Het demonische van de sexualiteit zou bezworen zijn met de eliminatie van

340 Boisen, 1942a; Boisen, 1951; Boisen, 1945.
341 Parkin, 1980. Parkin legt de relatie tussen extreme afhankelijkheid en masochisme. Zie ook Hansell
(2012) over de verhouding tussen intrapsychische en interpsychische ontwikkeling bij Laplanche.
Laplanche noemt het enigma van de boodschappen die de ouders, the Other, overdragen op het kind
dat zich vervolgens gekoloniseerd voelt. De duistere familieverhoudingen zijn in dat geval incestueus
van aard. Hansell geeft hier enkele voorbeelden van.
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een jong meisje. Hij zou weer kunnen leven, met God, onlichamelijk, als deel van
de felllowship.
Zijn religieuze en theologische achtergronden en opleiding boden daartoe de context en de onderliggende ideeën. Boisen is niet slechts een liberaal theoloog die geworsteld heeft met de implicaties van de liberale theologie en het verlies of verwaarlozing van de zorg voor de ziel en de zorg voor psychisch zieke mensen. Hij was ook
diep geworteld in het presbyterianisme. Hij was afkomstig uit een hoog opgeleid,
zich emanciperend presbyteriaans milieu. In de crisis van 1920 en daarna zien we
de grote nadruk op voorzienigheid (guiding hand), zonde en verlossing, gehoorzaamheid en aanvaarding van het geloof. Oudere lagen in zijn bewustzijn, nl. het geloof
van zijn kinderjaren, werden te hulp geroepen om de crisis bij het schrijven van het
Statement of Belief te boven te komen.342 Deze waren behalve grond voor zekerheid
en opbouw van nieuwe identiteit mede aanleiding tot de crisis naast de liberaal-theologische suprematie, zo niet zelfvoldaanheid van een intellectuele elite. De liberale
theologie met haar geloof in de menselijke mogelijkheden tot ontplooiing en aan te
leren sociaal gedrag, én de presbyteriaans-calvinistische leer van tekort en verlossing
en haar innerlijkheid, zo niet mystieke bevindelijkheid botsten op elkaar. De drie
begrippen offer, perfection, en het getal vier hebben elk hun theologische wortels in
de verschillende protestantse tradities. Daaruit kwam de liberale theologie voort die
voor hem een uitweg en tegelijk opnieuw een struikelblok werd.
Boisen stond voor de confrontatie met de aporieën in de protestantse traditie, gevormd als hij was door de liberale theologie én het presbyterianisme.
In het volgende hoofdstuk zullen deze tradities nader onderzocht worden. De wijze waarop Boisen deze recipieerde en welke functies hij deze gaf om zijn identiteit
te vinden na de crisis is theologisch van belang om ontsporingen die mogelijk reeds
in de kiem aanwezig zijn in de theologische constructies zelf op het spoor te komen.
In de persoonlijke doorleving worden de constructies op de proef gesteld, en de aporetische dilemma’s komen aan het licht. Dit wil echter niet zeggen dat daarmee een
nieuw verklaringsmodel voor de religieuze waan wordt ontwikkeld, een variant op de
ecclesiogene oorzaken van een stoornis. Wel dat theologie en theologische modellen
niet ongevaarlijk zijn in hun evocatieve en psychologisch structurerende werking.
Bovendien kan duidelijk worden in hoeverre Boisen een uitzondering was, of meer
dan gedacht, paste in de tradities waar hij op voort bouwde.

342 Hier zou ik twee belangrijke interpretanten van Boisen aan willen vullen. Bregman legt de nadruk op
de impliciete, mogelijk niet volledig bewuste kritiek en de aporieën van de liberale theologie. Stroeken
legt verbindingen met het spiritisme waar Boisen grote belangstelling voor zou hebben (p. 79 e.v.).
Daarnaast zou ik vooral de diep calvinistische negentiende-eeuwse achtergrond van Boisen willen
noemen. Die achtergond – die zeer sterk in de regressie van de psychose aan de oppervlakte komt
– is leidend geweest voor zijn latere ontwikkeling, zoals in Exploration of the inner world waar Buyan
wordt opgevoerd, en die ook een kritiek op de liberale permissieve theologie van zijn tijd is. Dit neemt
niet weg dat Boisen zichzelf op latere leeftijd graag zag als liberaal theoloog.
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hoofdstuk 5

theologische aporieën
He remembered what she had told him of Mrs. Welland’s request to be
spared whatever was “unpleasant” in her history, and winced at the
thought that it was perhaps this attitude of mind which kept the New
York air so pure. “Are we only Pharisees after all?” he wondered,
puzzled by the effort to reconcile his instinctive disgust at human
vileness with his equally instinctive pity for human frailty.
Edith Wharton, The age of innocence (1920)
In dit hoofdstuk wordt de theologische leeswijzer uit hoofdstuk 2 toegepast op de
analyse van Boisen’s verhouding tot de traditie en de culturele context. De in de
leeswijzer geformuleerde uitgangspunten en analyses van de geloofsontwikkeling
in de 20e-eeuw worden naast de autobiografie en de analyses van Boisen gelegd. De
leeswijzer werd ontwikkeld met het oog op de vraag of een theologische lezing van
de waan mogelijk is. De negen elementen worden hier nog een keer genoemd.
Op metaniveau wordt de nadruk gelegd op het aporetisch karakter van alle kennen.
Rationaliteit is geworteld in het irrationele van de werkelijkheid. Deze doet zich aan
ons voor en al het kennen is slechts een benadering van wat gekend kan worden.
Theologisch heeft dit inzicht tot gevolg dat de negatieve theologie van de verborgenheid van God in de moderne tijd niets van zijn relevantie heeft verloren. Integendeel,
deze kan worden aangevuld met de gedachte van de homo absconditus343, de mens
die zich er van bewust is slechts een beperkt zicht te hebben op de werkelijkheid met
daarbij inbegrepen de beleving van zijn innerlijk. Het dimensionele karakter van
de huidige psychiatrische diagnostiek weerspiegelt het besef dat ieder psychiatrisch
oordeel geladen is met waarden en subjectieve inzichten en dat stoornissen cultureel
bepaald zijn. Op het instrumentele niveau van taal en biografie bleek taal, naar Blanchot, in relatie te staan met de ervaring niet te kunnen blijven staan bij de grens of de
afgrond buiten de menselijke verhoudingen; taal is erop gericht die weg terug naar
de gemeenschap en de cultuur te vinden. De biografie werd als onderzoekseenheid
gekozen en niet een geïsoleerde gebeurtenis. Door middel van een analyse van de

343 Naar Bloch, E., Das Prinzip Hoffnung, 5e Teil, p. 1534 en Plessner (Krüger (2010); Petrus 3,4 : absconditus est cordis homo.
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persoon in zijn biografische samenhang zou ‘the figure under the carpet’, het verborgene achter het verhaal, op kunnen lichten. De theologische thema’s openbaring
en verlossing werden vanuit historisch en constructivistisch perspectief omschreven. Als gevolg van de moderne subjectivering van het geloof is alle nadruk gekomen
op innerlijke beleving.
De kern is dat ons kennen ontstaat vanuit de cultuur waarin we leven en ons kennen wordt geconfronteerd met de onmogelijkheid de werkelijkheid zelf te kennen.
Wij construeren kennis. Dit geldt ook, misschien wel in sterke mate, voor de religieuze kennis. Tot zover de leeswijzer.
Vanuit de kernoptiek van het aporetisch karakter van kennis, in het bijzonder in het
geloof, wordt in dit hoofdstuk de verhouding onderzocht van Boisen tot de tradities
waar hij uit voortkwam waar hij schatplichtig aan was. De eerste vraag is hoe Boisen
daarmee omging, welke keuzes hij maakte, en waar week hij af van zijn religieus-culturele context? De gangbare definitie van de waan was “... fixed, false beliefs, strongly held
and immutable in the face of refuting evidence, that are not consonant with the person’s educational, social, and cultural background”. Om dit laatste gaat het hier. Is de waan – tenminste bij Boisen –wel in tegenspraak met de cultuur en het geloof van zijn milieu? In
ieder geval heeft hij er zelf alles aan gedaan om de continuïteit van zijn overtuigingen
in de crisis van 1920 en zijn inzichten daarna aan te tonen, als ook de continuïteit van
zijn inzichten met zijn religieuze achtergrond. In de begrippen continuïteit tegenover
discontinuïteit, of breder gezegd in verschuivingen kan zichtbaar gemaakt worden
waar meningen en overtuigingen overgaan in een waan. De vraag is of de waan ook
naar haar inhoud als consonant, in overeenstemming met – ‘ the person’s educational,
social, and cultural background’ aangetoond kan worden?
Een tweede vraag, vanuit de aporetische en negatief-theologische lijn van de
leeswijzer gedacht, luidt of er bij Boisen en zijn traditie enig inzicht is in het aporetische moment als relativering van de kennis van God of van de zekerheid van
het geloof. Dit is een wezenlijke vraag ten aanzien van de waan. De waan is een zekerheidsconstructie om verdere fragmentatie van de persoonlijkheid te voorkomen
en anderzijds ook een vorm van communicatie: er wil iets gezegd worden. Is er
iets van theologisch besef dat het christelijk geloof een narratief is voor de ervaring
van het verborgen en onkenbare karakter van God? Als er een besef is van deze
fundamentele notie van de verborgenheid van God, dan zou deze moeten blijken
uit zijn beschrijvingen van de voor vergissingen vatbare ervaringen en ideeën over
openbaring en verlossing. Er zou iets van een voorbehoud moeten doorklinken
in datgene wat hij ervaren heeft. De verhouding tussen Boisen en zijn bronnen
wordt dus nader onderzocht om de waan, in het bijzonder bij Boisen, theologisch
te verstaan. Anders gezegd, de hypothese wordt onderzocht dat de crisis en de wanen van 1920 zijn te herleiden tot de cultureel-religieuze context waarin Boisen is
groot geworden. Immers, de aporieën waar Boisen op stuitte kwamen voort uit het
presbyteriaanse en liberale christendom in de VS begin twintigste-eeuw met het
transcendentale denken dat toen doorbrak.
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De thema’s die aan het licht kwamen in het vorige hoofdstuk – offer, volmaaktheid
en het getal vier – zullen worden onderzocht op hun historische achtergronden.
Vervolgens worden enkele identificaties – Sunday, Fox, Wesley, Bunyan, Luther, en
Jezus benoemd. Deze tweedeling van thema’s aan de ene kant en identificaties aan
de andere kant past in het onderscheid tussen de fides quae en de fides qua.
In een derde deel zal de liberale theologie apart behandeld worden met de theologie van William Adams Brown en psychologie van George Albert Coe, de leermeesters van Boisen op Union Theological Seminary. Dit is de meest nabije context van
Boisen. Zij hebben hem geleerd te reflecteren op het geloof. Het hoofstuk wordt
afgesloten in de conclusies met een evaluatie van het denken van Boisen in relatie
tot zijn religieus-culturele tradities waar hij houvast bij zocht tijdens de crises en de
verwerking ervan.

5.1. fides quae
De werking van de begrippen offer, perfection en family of four in de crisis van 1920 zijn
al belicht in het vorige hoofdstuk. Hier zullen de dilemma’s of aporieën waar Boisen tegen aanliep verhelderd worden en daarmee de vraag welke problemen inherent zijn aan
deze begrippen wanneer zij in een sterk gesubjectiveerde context terechtkomen.
5.1.1. offer bij boisen
In de biografie van Boisen heeft offer een eigen betekenis. De toegang bij uitstek tot
dit voor Boisen centrale begrip is de relatie met Alice. Zij weigert zich op te offeren
voor Anton en zich op te laten sluiten in een loveless marriage. In 1908, wanneer
Alice hem opnieuw afwijst wil Boisen haar in grote verwarring geven aan een andere man, een “fellow-forester... I stumbingly asked him to accept this trust; and he
seemed to understand. After that I was happy” (Out of the depths, p. 59).
De afwijzing is voor hem niet alleen maar teleurstellend, maar vooral ook schokkend. Het is een breuk met wat hij gewend is. Opoffering was in de opvoeding van
Boisen niet meer dan normaal. Alice breekt met de vanzelfsprekende code van
dienstbaarheid en het zichzelf wegcijferen ten gunste van een partner. Boisen kende
niet anders dan dat de vrouw zich opofferde, zoals zijn moeder had gedaan. Maar tegelijkertijd had hij ook de uitwerking gezien in de verhouding met haar man, waarin
zij de sterke, beheerste en machtige vrouw was tegenover wie Hermann Boisen de
zwakkere was. Het offer (van moeder) levert dus wel iets op.
In het leven van Anton Boisen werd hem ook een return voorgehouden, tenminste
als hij zou slagen in het leven.344 De verwachtingen van zijn ouders dat hun zoon

344 Zie voor een recente discussie over offer en de vraag of een return, iets terug ontvangen voor het offer,
gerechtvaardigd is Hedley, 2008.
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zich zou ontplooien en ook tot de rank and file van de universiteit en de kerk zou
gaan behoren kwamen niet uit. De zus van Anton overschaduwde hem met haar
talenten. In de stijl van opvoeding was discipline, intellectuele ontwikkeling en het
verwerven van een brede kennis op velerlei gebied vanzelfsprekend. Gehoorzamen
en zich opofferen worden dan toewijding en zich inzetten voor anderen. Dat leidt tot
een combinatie, misschien wel spagaat van zelfontplooiing en victoriaans-puriteinse
disciplinering.345 De weigering van Alice om een relatie met hem aan te gaan noodzaakte tot een intense doordenking van wat hem was overkomen.
Naast de biografische gegevens speelt ook in zijn theologie het offer een belangrijke rol. Bij de roeping tot het ambt in 1905 noemt Boisen drie momenten. Deze
zijn bijbels gekleurd en zijn de beloften van het gedroomde en geïdealiseerde andere
land. Ze gaan over de roeping van Abraham. Volharding, zoals bij Abraham, is de
les die hij eruit trekt. Vervolgens wordt hij diep geroerd door een tekst van Emersons Oversoul: de troost voor de onbereikbare vriend is de universele liefde die de
concrete liefde op een hoger plan brengt. “… but one blood rolls uninterruptedly an
endless circulation through all men, as the water of the globe is all one sea, and, truly seen,
its tide is one” (Out of the depths, p. 55). Het derde moment is dat hij Johannes 19: 27
leest: “Then said he to the disciple, ‘Behold thy mother’”. Het offer is de vervulling van
een universele liefde, die Jezus volbrengt. Deze drie momenten samen vormen de
basis voor zijn roeping tot predikant. Anton is zelf het offer dat zich aanbiedt voor
de dienst aan God. Het begrip offer speelt zo een grote rol bij de verwerking van de
afwijzing van Alice en bij de roeping om predikant te worden.
In de statement of belief staat het offer centraal. Sommigen zullen het offer (moeten)
brengen om af te zien van een partner en ruimte maken voor een ander.346 De zwakke kan zich offeren voor de sterke.347 Als laatste duidelijk psychotische mogelijkheid
noemt hij de verandering van geslacht.348
Het offer biedt compensatie en wordt de weg naar een verheven positie. Het verlies wordt ruimschoots goed gemaakt doordat het zwakke verdwijnt en het sterke
tevoorschijn komt.

345 Zoals de oom van Anton Theodore William tegen zijn zin pastor werd.
346 “the strong and the perfect and of the guardian angels, who in the joy of serving and sharing in the happiness of those they love will find compensation for the sacrifices which some will always have to make. And
the guardian angels, no longer in the darkness of the tomb, but in the light of life, may select for those they
love the true mate and the true friend.” Boisen,1960, p. 80
347 “Suddenly there came surging into my mind with tremendous power this idea about the voluntary sacrifice
of the weak for the sake of the strong.” Boisen, 1960, p. 81
“… and it is time for me to give up. Victory, after all, is only won at the cost of sacrifice, and the right response to the sacrifice on Calvary is voluntary self-sacrifice on the part of the unfit. The sacrificial acts of the
old Testament were inflicted upon the victims. The sacrifices we will now be called upon to make will be
self-inflicted and in accordance with the law of love …” Boisen, 1960, p. 85.
348 “… a second choice which involved an element of sacrifice and meant that one would become a woman and
not a man.” Boisen, 1960, 89.
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Tot slot moet hier ook de oorlogsretoriek als een bron voor het offerdenken genoemd
worden. Soldaten gaven hun leven voor het vaderland.349 Iedere jongeman moest
bereid zijn zich te offeren voor het vaderland. Deze politiek-militaire offertheologie
was voor Anton Boisen echter belast met de Duitse achtergrond van zijn vader. Een
oorlog van Amerika tegen Duitsland betekende op symbolisch niveau een oorlog
tegen zijn vader en de waarden waar hij voor stond.
Een mogelijke uitweg uit de vanzelfsprekendheid van het offerdenken had de theologie van de verzoening kunnen bieden. Een terugkeer naar de calvinistische, anselmiaanse verzoeningstheologie was echter onbegaanbaar. Een vrijmakend plaatsvervangend offer van de Zoon van God was in het negentiende-eeuwse presbyterianisme al
verworpen. De verzoening zou een sacrificial life overbodig maken en zou fungeren
als een escape device (Out of the depths, p. 155).
Het alternatief voor de traditionele offertheologie was het liberaal protestantse
denken van zijn leermeesters George A. Coe, Starbuck, en de zeer populaire Fosdick gericht op ontplooiing van de persoon. Ook daarover was hij kritisch, omdat de
persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling het doel was dat zij als het hoogste goed
beschouwden. Boisen had daartegenover geleerd dat men moest afzien van eigenbelang en genot, en het geluk van de ander voor ogen moest houden. Bovendien had
hij ervaren dat deze weg van realisering van idealen niet voor hem was weggelegd.
De liberale theologie maakte het zichzelf te gemakkelijk door de sacrificial life op te
geven waarmee zij onvoldoende recht deden aan Jezus’ leven en leer, dat ieder zijn
kruis op zich moet nemen om hem na te kunnen volgen. Ook hier is sprake van
“another escape device by which those who call themselves christians are enabled to obtain
peace of mind without paying the full price”. (Boisen 1945b, 205).
Schizofrenie biedt hem de verklaring voor het offer. In acute forms of schizophrenia
komen ideeën van het offer, zelfopoffering en dood zeer vaak voor, aldus Boisen; het
zijn uitingen van het verlies of het afzien van ideeën die tot dan toe van het hoogste
belang waren. En door ervanaf te zien kan er een innerlijke reorganisatie plaatsvinden omdat healing forces hun kans krijgen. Voorwaarde is wel dat er geen kwaadaardige tendenzen zijn, zoals vijandigheid, achterdocht en eroticisme (Out of the depths,
p. 204-205). Schizofrenie biedt een inzicht dat niet op andere manieren kan worden
gevonden. Het offer van de schizofrenie is de weg naar dieper inzicht.
paradoxale bevrijding
Boisen ontdekte dat er een paradox zit in het offerbegrip. In het offer zit een element
van verzet tegen het offer zelf. De zwakke lijkt misbruik te maken van zijn zwakte

349 Ook al waren er zeer verschillende opvattingen over de vraag of Amerika in 1917 aan de oorlog deel
moest nemen, met uitgesproken afwijzende standpunten zoals van de Quakers en anderen die zich
om religieuze redenen afzijdig wilden houden, maar ook vanwege de herinneringen aan de grote
oorlog tussen noord en zuid in de 19e-eeuw.
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en zo de sterke te gijzelen, te dwingen zich te bekommeren om hem. Daar moet een
eind aan komen:
The idea of the family-of-four might then represent the feeling deep down within me that
there ought to be a way for her, or for her prototype, to give the needed help without having to sacrifice herself in a loveless marriage. And there ought to be a way for me, or for
my prototype, to receive such help without having to undergo the frustration which I had
suffered (Out of the depths, p. 207).

Hij zoekt naar een eigen plaats in de offertheologie. Een plaats of rol waarin hij niet
slechts zichzelf wegcijfert voor een ander en plaatsmaakt voor iemand, maar een rol
waarmee hij door te offeren ook deel zal gaan uitmaken van een nieuwe entiteit, a
spiritual life, the fellowship of the best. Was deze family of four een uitweg om aan het
offer te ontkomen, of was het offer juist de consequentie van zijn constructie van the
fellowship? Gehoorzaamheid aan God, divine obedience te beoefenen, lijkt de enige
weg.350 Hij wordt als Isaak die aan de hand van zijn vader meegaat.351
De enige oplossing voor Boisen lijkt om, mislukt als hij is als perfect negative in the
imperfect quadrant, zichzelf te offeren en dit te legitimeren als een offer zoals Jezus
dat bracht, met als doel om na negentien eeuwen een nieuw begin voor de geschiedenis van de mensheid te maken.

350 Boisen is hierin verwant aan Kierkegaard, als degene die de andere, harde kant van zijn offertheologie
verwoord heeft. Met Kierkegaard deelt hij een realistische visie over de mens en diens werkelijkheid.
Beiden zijn op zoek naar boventijdelijke wetmatigheden. Dit staat tegenover nominalistische visies
die de unieke betekenisgeving telkens zoeken.
351 “I was really acting in obedience to a divine command. I thought it was to go forward, but it seems not. It
is rather to get out of the way. If it is really true, as it has seemed to me, that I represent a personality which
has been trying for nineteen centuries without success to solve one problem and thus has been impeding the
fight, it is time to give up. Victory after all, is only secured at the cost of sacrifice, and the right response to
that sacrifice on Calvary is the voluntary self-sacrifice on the part of the unfit. What it means then is that in
my long journey I have succeeded in scoring a perfect negative in the imperfect quadrant. Take away from
me the love which has sustained me all these years – and it is not mine – I have nothing left. I have not
so far as I can see, any one for whom I have made sacrifices who would have the right to call me back. My
friends are all superior to me. The door will therefore be forever closed to me.” …. “But I feel that there has
been some definite purpose in this journey of mine. That purpose seems to me to give my place to some
other man …”
“My thought would be a quiet ceremony, a little while together and then I would eliminate myself.” O.D.,
p. 85.
“Perce [a friend] said that such a course [concrete some sort of work] would be the best means of helping me
to regain or preserve sanity. I replied to Perce that sanity in itself was not an end in life. The end of life is to
solve important problems or to contribute in some way or other to human welfare and the divine purpose
for the race; and if we could best accomplish that end by going thru hell for a while no man worthy of the
name would hesitate.” (Letter to Fred, immediately after the statement of belief 28 august 1921).
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offer en geweld
Sacrificial life was een vorm van navolging voor Boisen. Zijn theologie is gericht op
het kruis en niet op de opstanding. Christus offert zijn leven omwille van de zwakken. In de waan vindt de omkering plaats dat de sterken zich niet langer voor de
zwakken hoeven te offeren, maar dat de zwakken zelf plaats moeten maken voor
de sterken. Door te verdwijnen, of zich te elimineren, zou de fellowship bereikt worden. De rechtvaardiging door het geloof dient te worden gevolgd door een vorm van
heiliging, de omkering of bekering van de zondaar. Het leerstuk ‘de rechtvaardige
leeft uit het geloof’ van Paulus en Luther wordt vervuld door de deelname aan de fellowship of the best. Het is een vorm van bevrijding van de bevrijder. De zwakke heeft
door zichzelf te offeren zich een plaats verworven temidden van de uitverkorenen.
Het lijden wordt niet langer zin gegeven maar wordt geradicaliseerd; de mislukking
wordt tot het uiterste doorgevoerd in het offer, en zo wordt de overwinning behaald.
Deze omkering kan een masochistische machtsstrategie genoemd worden, zoals
Nietzsche dit geanalyseerd heeft: “Und wo Opferung und Dienste und Liebesblicke sind:
auch da ist Wille, Herr zu sein. Auf Schleichwegen schleicht sich da der Schwächere in die
Burg und bis in’s Herz dem Mächtigeren – und stiehlt da Macht”.352 De dood als ultiem
offer is dan de enige uitweg om aan dit dilemma van macht die geen macht wil zijn
te ontkomen. Zondebesef en afkeer van het lichaam gaan hier samen. Het lichaam
moet geofferd worden, immers de zonde is zo diep geworteld in het lichaam dat het
lichaam zelf te zondig is om mee te leven. De enig radicale oplossing is de overwinning door de dood in het christelijk geloof, teneinde aan de levenslange onzekerheid
over de fundamenten van dat geloof te ontkomen. Het oordeel op de jongste dag
staat echter uit en wacht. Er is die bijna niet te verdragen onzekerheid. De angst
voor de terugkeer naar het oude leven blijft achtervolgen. De uitweg bij Boisen is
het offer van het eigen leven, en van het leven van een onschuldig, nog onvolmaakt
kind als zoenoffer. Hier wordt de nauwe band tussen geweld en waan zichtbaar als
een radicalisering van een theologisch concept van offer en rechtvaardiging. Deze
interpretatie van het offer als vorm van masochisme met als doel te ontkomen aan
de onzekerheid van het Oordeel gaat verder dan Boisen zelf zou doen. De fundamentele gedachte dat niet-weten tot de kern van het geloof hoort, botst hier met de
overtuiging van Boisen tijdens de crisis, dat een nieuw offer met een gewicht zoals
van Jezus Christus nodig was. Boisen was in de crisis en daarna in de verwerking
ervan zelf offer – iemand die ruimte maakt voor een ander en afziet van een eigen
toekomst, en tegelijk offeraar – iemand die een belofte had gedaan en die het offer
moest voltrekken. Het grote probleem met betrekking tot het offer was dat hij, Boisen, dit offer moest voltrekken, en tegelijk zelf het slachtoffer was, naast zijn nichtje.
Dat Jezus is gestorven voor de zonden van de mensen bleek niet goed gewerkt te
hebben; een nieuw offer was nodig. De opdracht daartoe ontving hij in de crisis.

352 Nietzsche, 1883-1885/1963, von der Selbstüberwindung, p. 93.
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Boisen kon uit een rijke traditie putten voor zijn ideeën van een nieuw offer en van
het ‘leitmotiv’ in zijn leven een ‘sacrificial life’ te moeten leiden. Die bronnen worden in de volgende paragraaf verkend.
5.1.2. theologische achtergronden van het offer
Euripides laat zijn tragedie Iphigeneia in Aulis beginnen op het moment in de Trojaanse Oorlog dat het Griekse leger gemobiliseerd is en op het punt staat om onder
aanvoering van Agamemnon koers te zetten naar Troje. De Griekse vloot wil uitvaren, maar de gunstige wind zal uitblijven tot Agamemnon, die de godin Artemis in zijn offers verwaarloosd had, zijn dochter Iphigeneia aan haar zal offeren.
Iphigeneia is de dochter van Agamemnon en Klytaimnestra. Hij lokt zijn dochter
naar Aulis, onder het voorwendsel dat zij met Achilles zal trouwen. Na een ruzie
tussen de Atreïden verschijnt koningin Klytaimnestra met haar dochter en komt de
gruwelijke waarheid aan het licht. Achilles voelt zich misbruikt en wil het meisje in
bescherming nemen, maar Iphigeneia houdt zo van haar vader, dat zij in haar lot berust. Een bode komt vertellen hoe Iphigeneia door Artemis werd gered. Iphigeneia
is de dochter die bijna was gestorven als offer voor de godin Artemis. Tegelijk is het
Artemis die haar redt.
In het boek Richteren is de dochter van Jefta het offer. Jefta had aan God beloofd
dat hij in zijn strijd tegen de Ammonieten het eerste dat hem bij een behouden
thuiskomst tegemoet zou komen zou offeren. Het is zijn dochter die de reidans aanvoert. “Ik heb de HEER een gelofte gedaan en daar kan ik niet op terugkomen”. Ze
mag nog twee maanden de bergen in gaan om met haar vriendinnen te treuren. Ze
keert terug en wordt geofferd. Hier is er geen God die haar redt. (Rechters 11, 30-40).
In het christendom heeft het offerdenken altijd een plaats gehad, en dat denken
is in de moderne tijd met ambivalenties en afkeer omgeven geraakt.353 In de Verenigde staten na 9/11 is de (christelijke) offerretoriek verbonden met een cultuur die
zich in oorlog acht sterker dan ooit geworden.354 Een dominante betekenisgeving van
de kruisdood van Jezus is het offer. Kruisdood en opstandingsgeloof van de eerste
christenen horen onverbrekelijk bij elkaar, en in die verhouding ligt de spanning
opgesloten die telkens weer in de geschiedenis doordacht wordt. Het paasgeloof fundeert zich op twee verschillende tradities. De eerste is de traditie van de offercultus
in de Thora. In de christelijke duiding is Christus het paaslam, gestorven voor onze
zonden. De andere lijn is het offer van de dankzegging en lofprijzing in liturgie en
inzet in naastenliefde en vervulling van de geboden. In de christelijke offertheologie
is de satisfactieleer van Anselmus bepalend geweest voor het denken over de heilsbetekenis van de dood van Jezus Christus aan het kruis. Deze kan forensisch objectief
worden genoemd. God verzoent, Hij heeft het initiatief genomen, en de verzoening
gaat van Hem uit: Hij heeft door de dood van Jezus Christus de mensheid verzoend

353 Sparn, 2008.
354 Denton-Borhaug, 2010.
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met zichzelf. Luther en Calvijn hanteren een offertheologie en een verzoeningsleer
die blijven uitgaan van Gods werkzaamheid, maar zij maken ruimte voor de mens in
het proces van verzoening. Bij Luther wordt de strijd in God zelf geplaatst. Door de
godheid van Christus lijdt God zelf mee.355 Gods liefde strijdt met Gods toorn, en is
een proces in de drie-ene God zelf, die in de Godmens voor de mensheid zelf ruimte
heeft gemaakt.356 Dit betekent niet dat de mens God volledig kan kennen. God is op
de eerste plaats deus absconditus, volgens Luther357, en door die verborgenheid wordt
aan Gods almacht vastgehouden.358
God heeft zich echter met beloften bekleed: Hij is deus promissionibus indutus. Dat
is de andere zijde van God. Deze beloften zijn in twee vormen te zien, bepaalde en
onbepaalde. De eerste is de wet. De tweede is het evangelie. Door de eerste leert de
mens zijn zonde kennen, door de tweede de genade. De beloften zijn onvoorwaardelijk. Zij vragen niets, maar geven de vergeving van zonden, genade, gerechtigheid
en eeuwig leven.359
Welk gevolg hebben deze beloften? Dat de mens deel heeft aan de goddelijke
macht, ja zelf – naar de middeleeuwse mystiek – God wordt. Een bijzondere uitdrukkingswijze is de genadestoel waar ook de gelovige bij aanwezig is, naar Hebr. 4,
16 in de Lutherbijbel V, 16:
Darumb lasset uns hinzu treten mit freidigkeit zu dem Gnadenstuhl Auff das wir barmherzigkeit empfahen und gnade finden auff die zeit wenn uns hülfe not sein wird.

Er wordt ruimte gemaakt voor de mensheid in de godmens.360 Door die plaats
heeft de mensheid deel aan het heil. In de lutherse orthodoxie werd dit geformuleerd als de unio mystica tussen Christus en de christen. Dankzij een fröhlichen
Tausch361 zoals Luther zei.362 Dankzij deze ruil is de goddelijke drie-eenheid aan-

355 Uitgewerkt in Moltmann, 1972.
356 Hier in aansluiting op het joodse denken, met name in de kabbala van Zimzum, dat de Eeuwige
ruimte maakt voor de schepping en zich inperkt en zijn toorn inhoudt?
357 “Der deus absconditus [verborgene Gott] ist der deus nudus [nackte Gott], das ist Gott, von dem jeder
Mensch weiß, den aber niemand kennt. Da er absolut unbegreiflich und schrecklich ist, versuchen di Menschen, ihn mit eigenen Erdichtungen anzukleiden, statt ihm allein die Ehre zu geben. Das heißt gegenüber
dem deus absconditus [verborgenen Gott]: zu schweigen. Der angekleidete deus absconditus ist der Abergott der Heiden. Neque enim tum verbo suo definivit sese, sed liberum sese reservavit super omnia.” (De
servo arbitrio, 1525; WA 18,685; Clemen III, 177, 38f).
“Denn dann [d.h. als deus absconditus] hat er sich nicht durch sein Wort verpflichtet, sondern sich frei über
allem bewahrt.”
358 Rolf, 2007.
359 De captivitate, 1520; WA 6, 516, 30-32; Clemen 1, 448. www.payer.de/fides/fidesluther02.htm#2.1.2.1
(april 2012)
360 Sparn, 2008, p. 225.
361 Zie: Schwager, 1986.
362 Freiheit, 1520; Weimarer Ausgabe A 7, 25f. Nr. 12. http://www.fordham.edu/halsall/source/lutherfreiheit.html
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gevuld met een vierde, de mensheid, opgenomen als zij is in het heilsplan van
God.
Anders gezegd, God en mens naderen elkaar met als gevolg dat het handelen
van God en het handelen van de navolgers van Christus steeds meer op elkaar gaan
lijken. De satisfactieleer ging nog uit van de oneindige afstand tussen God en mens;
in de moderne tijd vindt er een symmetrisering van het handelen van God en van
de christen plaats.363 Plaatsvervangend lijden past daar niet in. Zij wordt afgewezen,
omdat morele schuld niet verzoend kan worden door een godheid. Het offer wordt
tot gave die niet meer vanuit God, maar vanuit de mens zelf opwelt of moet opwellen. Daarmee wordt in de moderne tijd het proces voltooid van verplaatsing van de
gaven van God naar de mens zelf, in het bijzonder in zijn innerlijk.364 De mens is
terug bij zichzelf en het offer met zijn bloedige geschiedenis keert in volle hevigheid
naar hem terug.
Op de massieve afweer tegen een offertheologie waarin God een offer zou eisen,
en vervolgens op de tegenreactie waarbij de volle verantwoordelijkheid bij de mens
kwam te liggen om offers te vervullen, kwamen reacties van verschillende kanten
waaronder van radicale bewegingen. Met name Kierkegaard en De Maistre namen
geen genoegen met een Verharmlosing van de kruisdood. Zij wilden de betekenis
van het pro nobis opnieuw aan de orde stellen. Christus is gestorven voor de zijnen. Kierkegaard in het bijzonder is van belang voor de analyse van Boisen.365 Søren
Kierkegaard had twee redenen om het offer centraal te stellen: de rechtvaardiging
voor het niet aangaan van de relatie met Regina Olsen en zijn fundamentele kri-

“Durch den Glauben wird die Seele mit Christo vereinigt wie eine Braut mit ihrem Bräutigam, sodass
Christus alle Sünde des Menschen auf sich nimmt, der Mensch hingegen von Christus im Glauben die
Gerechtigkeit empfängt, die ihn vor Gott gerecht macht. Das ist der fröhliche Wechsel. Wie Christus im
Menschen gegenwärtig ist, bleibt unbegreiflich. Was die Seele glaubt, hat sie durch Christus.”
“Hier hebt nun der froliche Wechsel und Streit an, dieweil Christus ist Gott und Mensch, welcher dennoch
nie gesendigt hat und dessen Frommsein uneberwindlich, ewig und allmachtig ist; wie er denn der glaubigen Seele Sende durch ihren Brautring, das ist den Galuben, sich selbst zu eigen macht und nicht anders
tut, denn als hatt’ er sie getan, so messen die Senden in ihm verschlungen und ersauft werden. Denn seine
uneberwindliche Gerechtigkeit ist allen Senden zu stark. So wird die Seele von allen ihren Senden blos
durch ihren Malschatz, das ist, des Galubens halben, ledig und frei und begabt mit der ewigen Gerechtigkeit ihres Brautigams Christus. Ist nun das nicht eine frohliche Hochzeit, wo der reche, edle, fromme
Brautigam Christus das arme, verachtete, bose Herlein zur Ehe nimmt und sie entledigt von allem sbel,
zieret mit allen Getern.”
363 Sparn, o.c., p. 230.
364 Vgl. ook De Wit, 2010.
365 Boisen zelf was bekend met Kierkegaard. Hij heeft er niet over gepubliceerd, maar in zijn archief
zijn wel aantekeningen van een boek over Kierkegaard, van Walter Lowrie (1883). In dat overzicht
uit het boek heeft Boisen vooral aandacht voor de relatie van de jonge Søren met zijn vader, en de
zonden van zijn vader: vervloeking van God door vader op elfjarige leeftijd, en adult incontinence: vier
maanden voor het huwelijk had hij sex gehad met zijn vrouw, het eerste kind werd vijf maanden na
het huwelijk geboren. Vijf van de zeven kinderen stierven op jonge leeftijd, en ook zijn vrouw stierf
voordat hij was gestopt met werken. Dit zag de vader als een straf van God, aldus de samenvatting
van Boisen.
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tiek op het burgerlijke christendom van zijn tijd. Door God hoger te stellen dan de
menselijke liefde offerde hij Regina, maar toch kon hij de liefde voor haar op een
hoger vlak behouden.366 Kierkegaard ziet een spanning tussen het eerste gebod God
lief te hebben en de tweede, de naaste als u zelf. De tweede zou de eerste in de weg
staan. Ontkenning van zichzelf, opoffering en martelaarschap zouden daarmee tot
de kern van het christendom horen. Met Genesis 22 kon Kierkegaard tevens zijn
kritiek op het burgerlijke christendom van zijn tijd verwoorden en Hegels idee betrijden dat Sittlichkeit en ‘filosofie’ hoger beschouwd konden worden dan religie.367
Zijn religiekritiek gaat terug op een fascinatie voor selfdenial, imitatio Christi en zelfs
martelaarschap. Het offer of de binding van Isaak, de aquedah, is door Kierkegaard
diepgravend geanalyseerd. Wat moest Abraham doen? Was er een oplossing voor het
dilemma waarin hij terecht was gekomen door de goddelijke opdracht zijn zoon te
offeren? Hoe een volmaakt offer te brengen dat tegelijkertijd uitgelegd kon worden
als een uiting van haat tegen zijn zoon?
This, according to Kierkegaard, was Abraham’s situation: His fatherly love of Isaac was
perfect (for only on that premise was Abraham’s act a true sacrifice), and yet in the eyes
of ‘the world’ this love took on the paradoxical expression of hate.”368

Liefde kreeg de gedaante van de haat. De brandende vraag is of deze God die dit offer
vraagt wel God genoemd kan worden, aldus Nørager. En daarmee of opofferen van
Isaac (van de geliefde, de naaste) boven de zedelijkheid (democratie, redelijkheid,
terughoudendheid) gesteld kan worden. De vraag stellen is hem beantwoorden.
Deze gedachten over het offer worden sterk geleid vanuit de gedachte dat geweld
en doden onverbrekelijk verbonden zijn met het offer. Wanneer de gehele keten
wordt overzien komen we tot de conclusie dat, wanneer de nadruk ligt op het doden,
het offer negatief en onaanvaardbaar is. Er is echter ook een alternatieve uitleg mogelijk. Jonathan Z. Smith geeft een originele interpretatie van het offer in het kader
van rituele studies die niet de nadruk legt op het geweldskarakter.369
Offer wordt door hem gezien als een meditatie op de verhouding mens en dier,
mens en natuur. Hij wil het begrip offer herschrijven door het niet te verbinden met
het doden, b.v. van een dier, maar met domesticatie. “Domestication is a ‘focusing’
on selected characteristics in the animal, a process of sexual ‘experimentation’ that strives
to achieve a ‘perfection’ or ‘rectifictation’ of the natural animal species”. Sacrifice is als
(religieus) ritueel de focus op deze praktijk. Het dier als offer is een culturele overdenking over verschil en relatie, difference and relationship, van de mens tegenover
het dier en de natuur. Het offerdier als meditatie en bemiddeling over de verhouding
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Kierkegaard, 1843.
Nørager, 2008, p. 278.
Nørager, o.c., p. 273.
Smith, 2004, p. 152.
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tussen natuur en cultuur, zou dan in religieuze zin een meditatie en bemiddeling
zijn van de mens tegenover de goden. In deze theorie over het offer als ritueel komt
het accent meer te liggen op de decompositie, het uit elkaar leggen van het sterke
en het zwakke, het perfecte en het mislukte, dan op het geweldskarakter. Het maakt
onderdeel uit van een zich ontwikkelende cultuur die streeft naar verbetering en de
eliminatie van het onvolmaakte, de zwakke, de misgeboorte als keerzijde.
Wanneer het offer, naar Smith, een differentiërende functie zou hebben, een overdenking over de verhouding tussen dieren en mensen, en het offer gericht is op de
verbetering van de soort, wat is dan de taak voor de zwakke en de onvolmaakte – wat
betekent het dat deze zich moet offeren? De uitweg om aan het offer enige zin te
geven is deze te plaatsen in een constructie of raamwerk van elkaar aanvullende
delen – ieder heeft een eigen functie ten opzichte van elkaar. Boisen kwam op het
getal vier. Immers er is voor alle vier plaats, zij het verschillend. Sterken en zwakken,
volmaakten en onvolmaakten hebben elk hun functie. Bovendien heeft de zwakke bij
uitstek de taak zich te verbeteren door af te zien van het zwak zijn en zich te richten
op zijn eigenlijke taak: de dienst aan de groep of soort. We zien dat Boisen worstelde
met een probleem dat bij nader toezien niet zo vreemd is, n.l. of er ook betekenis ligt
in het zwak of onvolmaakt zijn. Het offer bood hem hierin een uitweg.
5.1.3. perfect bij boisen
Hoewel niet uitzonderlijk vaak genoemd is ook het begrippenpaar volmaakt- onvolmaakt cruciaal in Boisens waan; het vormt het hart van zijn zoektocht. Weak and
strong zijn de parallelle begrippen, naast de begrippen perfect and imperfect. Er
zijn twee cycli. De eerste is strong-weak, waarin de zwakke wordt gekruist met de
sterke; de tweede is de verbinding tussen de onvolmaakte en de volmaakte.370 De
eerste wortelt in het leerstellige protestantisme van zijn jeugd, het fides quae. Daar
werd de nadruk gelegd op de menselijke zwakheid en tekort. De tweede cyclus komt
tot ontwikkeling in de meer ervaringsgerichte bewegingen, het fides qua; zij legden
de nadruk op het streven naar volmaaktheid. In Divided protestantism in a midwest
country (Boisen, 1940)371 geeft Boisen een historisch en sociologisch overzicht van
Bloomington, de plaats waar hij na de dood van zijn vader met zijn moeder en zus
kwam te wonen. Karakteristiek voor de presbyterianen is de loyaliteit aan het gezin
en de clan, de kerk is een fellowship. Hun oorsprong lag in het verzet in Ierland en
Schotland tegen de koning. Nu dit verzet niet meer nodig is zijn zij met het wegvallen van een externe vijand verdeeld geraakt. Sindsdien zijn zij op zoek naar een
missie die hen samen zou kunnen binden, aldus Boisen. Hij schetst de opvoedingsmethodes van de latere generaties presbyterianen. Zij gebruikten force and fear and

370 “Weak is mated with the strong, and the imperfect with the perfect; the family should consist in
strong and perfect together with the guardian angels who serve.” (Out of the depths, p. 77-78).
371 Dank aan dr. G. Asquith die mij wees op deze persoonlijke bron, maart 2011.
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arbitrary authority, met opstandigheid tot gevolg:
The divisive tendencies which we find among them may be explained by the removal of
external pressure and persecution and by the attempt to maintain loyalty, not through
reason and love but through force and fear and arbitrary authority. The children grown up
under such conditions are likely to feel strong resentment, which sometimes takes the
form of open rebellion and the disavowing of the loyalty. More frequently, however, love
is mingled with fear, loyalty with resentment. The individual may then accept the faith of
his father, but the repressed hostility may be ready to seize upon some trivial doctrinal or
ritualistic pretext in order to express itself.372

Methodistische opwekkingsbewegingen waren een serieuze bedreiging voor het
oude geloof van de covenanters. De periode van 1790 tot 1830 in Amerika wordt de
tijd van de Second Great Awakening genoemd. Deze periode van religieuze opleving
en evangelisatie legde de basis voor de afschaffing van de slavernij, voor gevangenishervorming en verzet tegen alcoholisme in de beweging van geheelonthouders
(Charles Finney, Lyman Beecher, Peter Cartwright). In deze periode werd de overgang gemaakt van een calvinistisch predestinatiedenken naar de leer van de vrije
wil (Arminiaans). De nadruk kwam te liggen op goede werken en inzet voor de gemeenschap in tegenstelling tot de nadruk op het menselijk tekort, de depravity van
de presbyterianen. Deze beweging legde tot ver buiten de kerken de grondslag voor
een nieuw zelfbewustzijn. Het presbyteriaans calvinisme verwierp de vicarious atonement, vanwege de cheap grace die het gaf.
De calvinistische traditie heeft altijd veel nadruk gelegd op de inhoud van het
geloof. De leerstellingen moesten de zekerheid bieden dat iemand op de juiste weg
was. Tegelijkertijd brak op velerlei manieren het verlangen naar subjectieve ervaring
en zeggingskracht van het geloof door. Zekerheid werd steeds minder gezocht in het
weten of de aanname van geloofsinhoud, maar werd gebaseerd op awakening, het
ontdekken en het zien van de werkelijkheid van God. Enigszins gechargeerd kun
je zeggen dat de fides quae werd afgelost door de fides qua. Het juiste geloof werd
gebaseerd op ervaring, als bekering, als nieuw leven, maar hoe deze te verwerven?
Juist waar er met argwaan door het orthodoxe christendom gekeken werd naar al
die bewegingen en predikers die zo sterk de nadruk legden op gevoel, bekering en
extase, werd ook voor het orthodoxe christendom het dilemma levensgroot tussen
de traditionele weg van cognitieve zekerheden, die intellectueel steeds minder houdbaar waren, en de noodzaak tot persoonlijke toëeigening vanuit de ervaring.

372 Asquith, 1992, p. 42-43. De associatie dringt zich hier op in lijn met de analyse van Stroeken van de
jeugd van Boisen dat Boisen hier ook de relatie met zijn grootvader, en misschien ook wel zijn vader
beschrijft.
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5.1.4. theologische achtergronden van het volmaaktheidsstreven
In het nieuwe testament komt volmaakt, teleios, voor in Matteus 5, 48: “Therefore you
are to be perfect, as your heavenly father is perfect”, en Mattheus 19, 21, waar het gaat
over de rijke jongeling. Zeer bekend is 1 Kor. 13, 10, waar het gaat om het volwassen
worden, wat inhoudt te worden zoals Jezus, en te streven naar het volmaakte. Het
onvolmaakte zal dan afgedaan hebben, the imperfect. Het onvolmaakte is datgene wat
slechts een gedeelte is, en niet het geheel 1 Kor. 13, 12 (meros en merous). Het is ook
doel, een telos is de eindstreep van de wedstrijd, naar de metafoor van Paulus van de
wedstrijd in de Korintebrief. Rom. 12, 2:2: “And do not be conformed to this world, but
be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God
is, that which is good and acceptable and perfect.” Perfect (teleios) betekent achtereenvolgens ‘tot het einde gebracht, voltooid’; volledigheid; perfectie; dat wat volmaakt is,
volwassenheid, rijpheid. Enerzijds is er de ontwikkeling in de tijd, zoals in een mensenleven waarin men tot volwassenheid komt; anderzijds is er in de tegenstelling
tussen het onvolmaakte en het volmaakte, ook de Grieks-Helleense idee van gedeelte
of fragment versus het geheel. Dat laatste is het begerenswaardige.
Historisch-theologisch heeft het begrippenpaar een rijke geschiedenis. Het behoort tot de kern van de westerse spiritualiteit om te streven naar het volmaakte, zoals Jezus Christus en God volmaakt zijn.373 Navolging betekende volmaakt te worden.
Leidraad was in de middeleeuwen de deugdenleer, b.v. bij Bonaventura.374 Theresa
van Avilla schrijft El Camino de Perfección (verschenen 1589).
Toegespitst op de reformatorische wordingsgeschiedenis heeft het begrippenpaar
perfect-imperfect zijn wortels onder meer in de presbyteriaanse idee van Christian
perfection. Dit begrippenpaar, maar ook weak-strong, komt prominent voor in de Confession of faith van 1646, het magna charta van de Church of Scotland en heeft grote
invloed gehad op de presbyteriaanse kerken. De idee is dat de ziel nog in dit leven
gereinigd kan worden van de erfzonde.
Covenanters gaan terug op The Scottish Solemn League and Covenant (1643). Dit
was een politiek-theologisch handvest van de drie landen Ierland, Schotland en Engeland, gericht tegen de rooms-katholieke kerk. Er werd trouw aan de koning gezworen, de voorzienigheid van God werd in herinnering gebracht en de zonde beleden:
… and that we have not endeavoured to receive Christ in our hearts, nor to walk worthy
of Him in our lives, which are the causes of other sins and transgressions so much
abounding amongst us; and our true and unfeigned purpose, desire and endeavour, for
ourselves and all others under our power and charge, both in public and in private, in all
duties we owe to God and man, to amend our lives, and each one to go before another
in the example of a real reformation, that the Lord may turn away His wrath and heavy
indignation, and establish these Churches and kingdoms in truth and peace…

373 Waaijman,2000, 369-372.
374 Bonaventura (1217-1274), De perfectione vitae ad sorores, (Bonaventura, 2011).
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De Westminster Confession of faith uit 1646, ook wel the Shorter Westminster Catechism
genoemd, is de theologische pendant van de Solemn League. De Confession is de geloofsbelijdenis waarin de calvinistische beginselen zijn vastgelegd. God is soeverein,
en de afstand tussen de mens en God is oneindig groot als gevolg van de zondeval.
Christus is de middelaar die de genade van de verlossing opnieuw mogelijk heeft
gemaakt. Berouw en belijdenis van de zonden zijn nodig om te komen tot een Godgewild leven. God kan zijn genade weerhouden van mensen en hen beproeven in
hun zonde en slechte neigingen. In de kerk echter worden alle schepselen bereikt en
daar deelt Hij zijn gaven uit, waaronder zware beproevingen:
Chapter V, VI. As for those wicked and ungodly men whom God, as a righteous judge,
for former sins, doth blind and harden; from them he not only withholdeth his grace,
whereby they might have been enlightened in their understandings, and wrought upon
their hearts; but sometimes also withdraweth the gifts which they had; and exposeth
them to such objects as their corruption makes occasion of sin; and withal, gives them
over to their own lusts, the temptations of the world, and the power of Satan; whereby it
comes to pass that they harden themselves, even under those means which God useth
for the softening of others.

Maar zij die zijn uitverkoren worden geheiligd:
Chapter III, VI. As God hath appointed the elect unto glory, so hath He, by the eternal and
most free purpose of His will, foreordained all the means thereunto. Wherefore, they who
are elected, being fallen in Adam, are redeemed by Christ, are effectually called unto faith
in Christ by His Spirit working in due season, are justified, adopted, sanctified, and kept
by His power, through faith, unto salvation. Neither are any other redeemed by Christ,
effectually called, justified, adopted, sanctified, and saved, but the elect only.

De officiële geloofsbelijdenis van de presbyteriaanse kerk was The confession of faith,
the larger and shorter catechism, Edinburgh.375 Perfection kan ook volledige heiligmaking worden genoemd, of heiligmakende genade. Deze gedachten zijn afkomstig
van John Wesley (1703-1791), de stichter van het methodisme, in zijn boek A plain account of christian perfection: goede werken worden door Christus aanvaard, wanneer
zij maar oprecht zijn; dan is het niet erg dat ze zwak en onvolmaakt zijn:
VI. Notwithstanding, the persons of believers being accepted through Christ, their good
works also are accepted in Him; not as though they were in this life wholly unblameable
and unreprovable in God’s sight; but that He, looking upon them in His Son, is pleased
to accept and reward that which is sincere, although accompanied with many weaknesses and imperfections. (Westminster Confession, 16,6 )

375 Voor de tekst zie: http://www.pcahistory.org/wcf/tercentenary/carruthers.pdf (maart 2012)
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Ook al is de afstand tussen God en mens oneindig groot, en ook al vallen goede
werken in het niet bij de eeuwige glorie die zal komen, toch komen zij voort uit
Gods Geest. Ze zijn echter vervuild en gemengd met menselijke zwakheid en imperfecties. God kiest zijn heiligen uit, en ook al kunnen zij opnieuw zondigen, zij zijn
uitverkoren om in dit leven al de staat van genade te bereiken.
‘Perfect’ is in het Amerikaanse puriteinse protestantisme een gangbaar begrip.
De gelovige is perfect wanneer hij gerechtvaardigd en wedergeboren is, wat hem de
speciale volmacht geeft om de bijbel op eigen gezag uit te leggen. Deze kennis komt
van God en is hem geopenbaard. Dat recht werd uitgeoefend door rondtrekkende
predikers, zoals Moody en Billy Sunday, zoals eerder Bunyan en Wesley.
Halverwege de 19e-eeuw speelde perfectionism een belangrijke rol in de holiness and perfectionist movements zoals de ‘Oberlin perfectionism’ van Asa Mahan
en Charles Finney.376 Deze bewegingen legden de nadruk op heiliging en gehoorzaamheid aan de geboden (holiness). Zij onderzochten ‘the psychology of christian
experience’ en staan aan de wieg van de Amerikaanse psychiatrie.377 Deze beweging heeft haar wortels in de zgn. asylummovement die de nadruk legde op human
agency, het vermogen van mensen tot controle op hun handelen. Ze ageerden tegen predikers die sterk op de emoties speelden, “strongly excite the feelings of their
hearers” (Taves, o.c., p. 23). Een negatieve visie op sterk religieuze uitingen lijkt zo
aan het begin van de instituutspsychiatrie te hebben gestaan. Zij steunden op de
Schotse Verlichting die uitging van de intuïtieve kracht van het bewustzijn dat begiftigd is met redelijke vermogens. Bewustzijn en agency stonden tegenover directe
getuigenis van de Geest.378 Verlichtingsoptimisme met vertrouwen in de ratio en
haar vermogen tot inzicht gaan hier gepaard aan een negatieve waardering voor
religieuze emoties of extase.
‘Weak’ en ‘strong’ hebben connotaties met de menselijke natuur, naar bijbelse
uitdrukking over het vlees dat zwak is (asthenes – Rom. 8:3, en dunatos – Rom. 11:23
God is sterk, in staat tot).
William James gaat in zijn Varieties in discussie met Nietzsche over deze begrippen. 379 Nietzsche plaatst de sterke, de kannibaal, tegenover de heilige, de zwakke.
James poogt de sterke en de zwakke daarentegen elk hun plek te geven in een ideale
samenleving. Daar is de zwakke, in het bijzonder de heilige superieur: “Heel de vete
draait in beginsel om twee assen: zal de zichtbare dan wel de onzienlijke wereld de
voornaamste sfeer zijn, waaraan wij ons moeten aanpassen?” En moet ons aanpassingsmiddel in deze wereld agressiviteit zijn of weerloosheid? Helaas, de wereld is
niet ideaal, en zoals er sterke paarden nodig zijn, zo zijn er sterke mensen nodig die
nuttig zijn. Wij moeten toetsen aan de nuttigheid van de maatschappij, stelt James:
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Waar de grootvader van Anton zich toe rekende.
Taves, 1999, p. 122.
Taves, 1999, p. 149.
Nietzsche wordt door James (1902, p. 248-249) aangehaald met een tekst uit Zur Genealogie der
Moral, Dritte Abh. $14.
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“We must test it by its economical relations”. En daarmee maakt hij ruimte voor de
sterke die sterk mag zijn. (James, 1902, p. 250).
De ‘heilige’ ervaart andere, diepere lagen in zijn bewustzijn. Deze lagen hebben
een metafysische betekenis. Hoe daar te komen? De weg daarnaartoe werd gewezen
door James in zijn Varieties.
Ze bieden zicht op een realiteit die niet direct zichtbaar is. Maar eenmaal gewaar
geworden, blijken tegenstellingen opgelost te kunnen worden. Er ontstaat inzicht in
een eenheid voorbij alle tegenstellingen en conflicten. Hegels dialectiek zou voortkomen uit het mystieke bewustzijn dat Hegel zou hebben gehad.380
Wanneer een ervaring unifying was voor James, dan had de ervaring religieuze
betekenis. Het was de ontmoeting met andere subliminale werkelijkheden, die niet
toegankelijk zijn in de gewone ervaring. In een dergelijke ervaring worden tegenstellingen verzoend en versmelten tot een eenheid; tegengestelde soorten horen daar bij
elkaar, de betere en sterkere absorberen de tegengestelde krachten. Deze ervaring
heeft gezag, het betekent iets: “… a sense of a perfected Being with all of its otherness
soaked up into itself – this is a dark saying” (James, o.c., p. 233).
De hegeliaanse verzoening van de tegendelen, of beter de versmelting van de
zwakke krachten in de sterke perfected being was de ultieme ervaring van eenheid
en het kennen van werkelijkheden die tot dan gesloten waren. De ervaring zoals
James deze beschrijft, is in hegeliaanse termen de opname van het eindige in het
Oneindige. Het is het ultieme en angstwekkende verlangen de eigen agency – zo
hoog aangeprezen in de Reformatie – te verliezen en op te geven ten gunste van deze
versmelting en verlost te worden van de zwaar bevochten autonomie van het subject.
5.1.5. vier bij boisen
Het getal vier vormt het raamwerk voor de begrippen die Boisen in de crisis telkens herhaalt. Het vormt ook de ideale structuur van het gezin en de familie zoals
hij deze zich denkt. Toegepast op de gezinsstructuur van Boisen is er de driehoek
Alice, de andere man en hij. De andere man is degene aan wie Boisen Alice afstaat.
Wie of wat is dan de vierde? In het waansysteem van Boisen is dat de toekomstige
generatie, “the divine purpose of the race”. De toekomstige generatie is het volk –
race – dat voortgebracht wordt door de twee sterken met behulp van de zwakke die
als intermediair optreedt. De stagnatie in de geschiedenis wordt zo opgelost, de
ontwikkeling kan verder, de mensheid kan gered worden. Toen deze gedachte van
de family of four bij hem doorbrak, was de opluchting enorm – de kwadratuur van
de cirkel bleek gevonden te zijn, er was ruimte voor ieder in de constructie. Ook
de aporieën inherent aan het christelijk geloof, nl. de problematische verhouding

380 Vattimo (2002) pleit voor een zwak geloof, te verstaan als ‘gebeuren’ (met Joachim van Fiore, zie
onder); Vattimo biedt een actuele bijdrage aan de geschiedenistheologie waarin het zwakke wordt
opgenomen in een groter verhaal van vervolmaking. Zie in het bijzonder zijn hoofdstuk 2, De leer van
Joachim, p. 29-43.
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tussen persoonlijke zonde en verantwoordelijkheid voor de gemeenschap, was
opgelost. Het onvolmaakte kreeg een rol toebedeeld doordat er een vierde factor
ingevoerd kon worden – de reproductie van de soort. Deze stond, als iets geheel
nieuws, naast de andere drie en tegelijk verbond zij de drie tot een eenheid.
De achtergronden van Boisen’s fascinatie voor het getal vier liggen in de wiskunde, de geometrie, de landmeetkunde en in de esoterie van Jung. De family of four is
een raamwerk voor Boisen dat steeds opnieuw ingevuld kan worden. In latere jaren
keert deze indeling steeds weer terug als analytisch kader voor zijn theologische en
psychologische beschouwingen. Het raamwerk zelf heeft dus een zekere plasticiteit,
en het wordt het perspectief, de bril, waardoorheen hij zijn latere ervaringen en inzichten verwoordt. Aan dit construct kon hij zijn identiteit ontlenen.381 Het getal vier
is het symbool van de gemeenschap, de samenhang en de cultuur voor Boisen. De
wilderness of the lost zoals Boisen deze noemde, was het tegendeel van de gemeenschap die hij zocht.
5.1.6. theologische en wiskundige achtergronden van de quaterniteit
Het getal vier heeft een rijke historie, vooral in relatie tot het getal drie. Het voert
te ver alle mogelijkheden en vindplaatsen in de geschiedenis rond het getal vier te
onderzoeken. Het getal vier heeft theologisch zijn wortels in het bijbelse tetragrammaton van de Godsnaam. In Genesis 2, 10 ‘ontspringt in Eden een rivier die de tuin
bevloeit. Verderop vertakt ze zich in vier grote stromen’. In Ezechiël 1 worden vier
wezens beschreven, alsook in Openbaringen 4 en 5. In Efeze 3,18 wordt ons de kennis van de breedte, de lengte, de hoogte en de diepte toegewenst, én daarbij de liefde
van Christus. Een wijze opmerking in dit verband: drie dingen zijn te wonderlijk
voor mij, vier dingen kan ik niet bevatten (Spreuken 30, 18).
Het getal vier heeft oude mythologische wortels. Het zonnerad, symbool voor de
vier seizoenen, heeft vier spaken, en is beeld voor de levensloop van de mens –
kinderjaren, jeugd, volwassenheid en ouderdom. Het draaien van het rad staat
voor de opkomst en ondergang van de natuur. De vier humores, de levenssappen,
bepalen de geneeskunde van Hippocrates en Galenus. In de christelijke theologie maakte de leer van de quaterniteit een zodanige opgang dat deze werd veroordeeld op het vierde concilie van Lateranen in 1215 onder paus Innocentius III.
Daar werd de geschiedenistheologie van Joachim van Fiore veroordeeld. Fiore
deelde de geschiedenis in drie tijdperken in – Vader, Zoon en Geest; elk van deze
personen is het principe van zijn tijd. In een geschrift tegen Petrus Lombardus

381 Aan de hand van recent onderzoek naar identity fusion kan er een verbinding gelegd worden tussen
de begrippen ‘offer’ en ‘loyaliteit’. Waarom is iemand bereid zich te offeren door anderen te schaden? Wanneer persoonlijke identiteit verbonden wordt met groepsloyaliteit en groepswaarden kan de
grens tussen eigen verantwoordelijkheid en geweten aan de ene kant vervagen ten gunste van een
versmelting met de waarden van de groep. Dit leidt tot gevoelens van onkwetsbaarheid. Gomez et al.,
2010.
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schijnt hij de eenheid van de drie personen als een vierde instantie uitgelegd te
hebben.382
Via Jacob Böhme, Vierzig Fragen von der Seele (1602), waar de aarde als vierde is
opgenomen, en verder uitgewerkt door Oetinger, die de aarde het lichaam van God
noemde, zijn ‘quaterniteitstendensen’ in de moderne theologie te bespeuren, onder
meer in de feministische theologie383 en de katholieke theologie384. De vergoddelijking van de persoon van Maria als theotokos, de godsmoeder, is soms zodanig dat zij
als een goddelijke vierde persoon wordt voorgesteld.385
In de mystiek is de hortus conclusus met zijn indeling in kwadranten de plaats van
ontmoeting tussen de mens en God (Hildegard van Bingen, Theresia van Avilla).
Daar in de gesloten tuin vindt de eenwording plaats. Sinds de 15e-eeuw is de hortus
conclusus vaak de achtergrond van de annunciatie. De annunciatie zelf biedt waarschijnlijk de meest oorspronkelijke verhaalstructuur voor de religieuze ervaring – de
ontmoeting van de engel Gabriel en Maria met de aankondiging dat Maria de Zoon
van God zal baren (Lucas 1, 26-38). De christusgeboorte is de kern van de mystiek
bij Eckhart. De hortus is omsloten zodat vreemden en dieren geen toegang hebben.
In het midden ligt de fontein, de levensbron; de hortus is verdeeld in vier kwadranten, vier paden die naar de bron of fontein leiden. Achter het beeld van de hortus

382 Het concilie sprak uit: “…et ideo in Deo solummodo Trinitas est, non quaternitas; quia quaelibet trium
personarum est illa res, videlicet substantia, essentia seu natura divina: quae sola est universorum principium, praeter quod aliud inveniri non potest.” Denzinger/Schönmetzer, Enchiridion, Ed. XXXVI, Num.
804.
“en daarom is in God slechts drievuldigheid, en geen viervuldigheid; omdat elk van de drie personen dat
wezen is, te weten de goddelijke substantie, essentie of aard, die alleen de oorsprong is van alles: daarbuiten
is geen andere oorsprong te vinden” (vertaling P. Steenbakkers).
383 Schneider (2008) kritiseert het westerse monotheïstisch theologische denken als Grieks-patriarchaal
eenheidsdenken dat meer uitsluit dan insluit. Zij pleit vanuit een herlezing van de christelijke dogmatische traditie – o.a. van Tertullianus – voor een denken in veelvoud over God.
384 Boff, 1987, p. 123: “Beim Blick auf die Darstellungen der Dreifaltigkeit zeigt sich, dass zu ihr hinzu häufig
ein viertes Element (im allgemeinen weiblicher Natur tritt: die Schöpfung, die Jungfrau Maria, die Eucharistie. Diese Tatsache zerstört durchaus nicht das Wesen des trinitarischen Symbols. Sie beweist nur seinen
inneren Reichtum.” Citaat overgenomen van A.S.L. Woudenberg, 2004.
385 Bij Gerard Reve, in Nader tot U, is Maria de vierde goddelijke persoon.
Aan de maagd, vierde persoon gods
Gij, die niet veel gesproken hebt,
Maar alles in Uw hart bewaard –
U groet en troost ik, lieve Moeder,
Gezegende.
In de laatste regels van ‘Nader tot U’ keert dit thema terug, nu vanuit Reves eigen leven:
Herkenning
Nu weet ik, wie gij zijt,
de Jongen die ik eenzaam zag te Woudsend en daarna,
nog op dezelfde dag, in een kafee te Heeg.
Ik hoor mijn Moeders stem.
O Dood, die waarheid zijt: nader tot U.
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is het beeld van het paradijs, plaats van onschuld, maar waar de zondaars Adam en
Eva buitengesloten zijn na de val. De hortus is het beeld van de maagdelijkheid. In
het hooglied noemt de bruidegom zijn geliefde: an orchard full of rare fruits. Voor de
maagdelijke bruid wordt de metafoor van de geheime tuin gebruikt: “My sister, my
bride, is a garden close-locked, a fountain sealed.” In de 18e-eeuw werd de natuur geïdealiseerd als plaats van onschuld en puurheid tegenover de leegte en het bederf van
de beschaving. De hortus staat tegenover de wildernis.
vier in de wiskunde en landmeetkunde
In zijn Psychology of religion noemt George Coe de wiskundige problematiek van
Quaternions van Rowan Hamilton (1843).386 Een quaternion wordt gebruikt in de
geometrie. Een quaternion is in de Griekse pythagorese wiskunde de tetractys, de
mystieke bron van alle dingen.387 De vierde is bij Coe de bron van de openbaring, de
eenheid en inzichtbrengende kracht die de losse elementen verbindt tot een zinvol
geheel. De verdeeldheid is voorbij en de eenheid in de vierde factor is gevestigd.
In de landmeetkunde is een kwadrant een instrument om een onbekend vierde
gegeven te bepalen. Zeeevaarders maakten er gebruik van om hun koers te bepalen. Boisen heeft de kwadrant zeker gehanteerd bij het maken van zijn surveys als
bosbouwer in de jaren vóór zijn theologiestudie. Drie punten zijn identificeerbaar,
waarop het vierde punt kan worden geconstrueerd en berekend. Er moet een vierde
zijn, ook al is dit niet direct zichtbaar.
vier bij jung
Een andere bron voor het getal vier bij Boisen is mogelijk afkomstig van Jung. Jung
is zijn leven lang intensief bezig geweest met de verhouding drie en vier als basis
van het leven. Reeds voor de Eerste Wereldoorlog was er een levendige belangstelling vanuit de Verenigde Staten voor Jung. In colleges op Union had Boisen al kennis gemaakt met Jung, en in 1913, kort na de breuk tussen Jung en Freud, was Jung
in Amerika. In de zgn. Terry Lectures aan de Yale University in New Haven in 1937
beschrijft Jung een aantal dromen.388 In één van zijn dromen komt een man in een

386 “In point of abruptness these religious changes are paralleled by experiences in every other sphere of human
interest. Intellectual problems are solved in a flash, as in the case of Sir William Rowan Hamilton’s discovery of quaternions; whole subjects of study that have been dark and meaningless have become suddenly
luminous; in some fortunate glance of the eye nature becomes for the first time appealing and intimate; or
one discovers that one is already in love with a person of the opposite sex.” (Coe, 1916 p. 153)
387 Het gebruik van de tetragrammaton, de vier letters van de Hebreeuwse godsnaam, zouden in de kabbala beïnvloed zijn door de pythagorese geheime leer van de tetractys.
“By that pure, holy, four lettered name on high,
nature’s eternal fountain and supply,
the parent of all souls that living be,
by him, with faith find oath, I swear to thee.”
388 De crisis was in 1920, echter niet vergeten mag worden dat Out of the depths een aanzienlijk latere
reconstructie is.

theologische aporieën • 177

woning, ‘een huis der bezinning’, waar kaarsen branden in groepen van vier met de
punten naar elkaar. Quaterniteit is de aanduiding voor het ware goddelijke. In de
ziel, het innerlijk, ligt het goddelijke opgesloten. Jung speculeert over het ontbrekende vierde element als de vervolmaking van de Drievuldigheid. Is dat de duivel als
antipode van God, of is het Maria als het vrouwelijke element, of is het het lichaam
tegenover de Geest? Jung stelt dat het ontbrekende het vrouwelijke element is van
het godsbeeld. Hij trekt dit in 1940 door tot de transsubstantiatiesymboliek. Het
goddelijke wordt getransformeerd tot het menselijke opdat de mens vergoddelijkt
wordt. De drie-eenheid wordt tot quaterniteit, door de triniteit aan te vullen met het
vrouwelijke dat huist in het onbewuste.
In Exploration of the inner world (1936) is Boisen positief over Jung.389 Jung beschouwt
het onderbewuste niet slechts als een pleasure seeking principle (p. 105), geleid door
seksuele verlangens, maar als een “purposive and forward-looking something which expresses itself in religion”. Een tweede element is de idee van het collectief onbewuste
dat in een volk is opgeslagen. In een acute psychose komen deze waarden, voorstellingen en ideeën naar boven in regressieve, vage symbolische vormen. Kosmische
identificatie (zoals het verblijf op de maan in de psychose van Boisen) en de almacht
van God zijn regressieve ideeën die door Jung beschouwd worden als pogingen tot
vernieuwing van het leven en tot wedergeboorte (rebirth).390
Het getal vier heeft dus mystieke, esoterische en wiskundig geometrische achtergronden.
Uit dit overzicht wordt duidelijk dat een wezenlijk theologisch probleem wordt
aangeroerd, nl. de verhouding tussen de goddelijke werkelijkheid en de menselijke.
In hoeverre is de mens opgenomen in het goddelijke, is er een strikte scheiding,
enige verbondenheid, of sterker nog een innige samenhang? De triniteitsleer poogt
iets te zeggen vanuit menselijk oogpunt over wie God is. Quaterniteitsdenken breekt
deze zorgvuldig opgebouwde dogmatische constructies open ten gunste van de vraag
of er ook iets goddelijks is aan de mens.

389 Boisen verwijst in Out of the depths bijna niet meer naar Jung, zoals hij in Exploration of the inner world
wel deed. Waarschijnlijk heeft Boisen later in zijn leven meer afstand genomen van de esoterische
uitleg, zoals van Jung. Vgl. ook de kritische houding tegenover Swedenborg in Out of the depths; Jung
had veel aan Swedenborg ontleend. Dit vermoeden zou passen in mijn these dat Boisen op latere
leeftijd meer en meer afstand heeft genomen van zijn (religieuze) ervaringen en deze meer is gaan
interpreteren als (calvinistische) bekeringservaring, nl. als het doorbreken van een normatief inzicht.
390 Boisen, 1936, p. 107. Boisen baseert zich hier op Jungs Two essays on analytical psychology (New York:
Dodd, Mead & Co., 1928). Tegelijk zij opgemerkt dat deze beide termen, ‘purposive’ en ‘something’
kenmerkend zijn voor William James.
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5.1.7. conclusie
Offer, volmaakt-onvolmaakt, zwak-sterk en het getal vier en family of four zijn de
kernbegrippen in het waansysteem van Boisen in 1920/1921. De conclusie is dat
Boisen zich op alle drie de thema’s beweegt binnen het traditionele (liberale) theologische spreken. Zijn spreken is inhoudelijk wel consonant, maar wijkt toch in één
opzicht af. Er vindt een verschuiving en radikalisering plaats naar de drager van de
concepten. Hij, Boisen, moet dit alles dragen, doen en uitvoeren. Hij moet het offer
brengen, hij moet volmaakt zijn, hij moet zijn plaats in de constellatie van vier opgeven. Hij wordt het centrum van het geloof. Deze verplaatsing kan een radikalisering
genoemd worden van de toenemende nadruk, vanaf de negentiende eeuw, op het
autonome subject als middelpunt van het bestaan, dat vanuit dat middelpunt zijn bestaan en zin ontwerpt. Boisen construeert zijn leven – psychologisch als reactie op de
ervaring van intense afhankelijkheid en isolement – met als gevolg dat de constructies het isolement niet doorbreken, maar juist versterken. Hij is zijn eigen verlosser.
De traditie lijkt hem daartoe toestemming, zo niet de opdracht, te geven. Daarnaast
werd hem het voorbeeld gegeven in de vorm van grote voorgangers. De wijze waarop
hij deze leiders interpreteert wordt in de volgende paragraaf onderzocht. Daar zal
blijken dat de fides qua dominant wordt, en de geloofsinhouden naar subjectieve
snit worden geherinterpreteerd.

5.2. fides qua
Taves heeft in een historisch overzicht vanaf de 17e-eeuw in Amerika het spanningsveld tussen wetenschappelijke elite en volksgeloof onderzocht.391 Zij maakt een
driedeling: evangelische bevlogenheid in de 18e-eeuw tegen de achtergrond van een
achteruitgang van de gevestigde kerken, godsdienstoorlogen en Verlichting. Daarop
volgt de interpretatiestrijd in de 19e-eeuw van de volkspychologie (mesmerisme) en
religie van het volk, tegen de achtergrond van de terugval van de presbyteriaanse
orthodoxie, tevens de expansie van het methodisme en de opkomst van nieuwe religieuze bewegingen. De derde fase is de ontdekking rond de eeuwwisseling naar de
20e-eeuw van het onderbewuste en de opkomst van de academische psychologie van
de religie. De religie wordt voorwerp van wetenschappelijk onderzoek ook buiten de
theologie. De grote tweestrijd in de reformatie tussen calvinisme en lutheranisme
wordt ook in Amerika gevoerd in haar verdeeldheid tussen orthodoxie gericht op
kennis en discipline, en anderzijds de nadruk op ervaring, bekering en ruimte voor
persoonlijk geloof. Verlichting en gevoel komen tegenover elkaar te staan. “The emphasis of Enlightened religion is on the head. The emphasis of the evangelical is on
the heart.”392 Het zijn deze twee polen die de geschiedenis van het Amerikaanse

391 Taves, 1999, p. 4 e.v.
392 Wills, 2008, p. 3.
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protestantisme bepalen. Slone geeft vanuit een cognitief – theoretisch perspectief
een interessante verklaring voor de relatieve mislukking van de p uriteinse traditie
van de eerste settlers in Amerika ten gunste van de Arminiaanse levenshouding
waarin de vrije wil overheerste. Het calvinisme verliet meer en meer de verklaringen vanuit ‘de ontzagwekkende macht van God’, ten gunste van de menselijke vermogens tot handelen omdat dit beter aansloot bij de cognitieve vermogens (Slone,
2004, p. 93-97, ihb 96). Voorbeelden zijn nodig om de nieuwe wijze van geloven
ingang te doen vinden. Het protestantisme in Amerika werd gevormd door grote
persoonlijkheden. Zij fungeerden als identificatiefiguren en rolmodellen, ook voor
Boisen.
Er waren velen die als alter-ego’s van Boisen opgevoerd kunnen worden. Bunyan
(1628-1688) kan de calvinistische voorvader van Boisen genoemd worden, zowel in
verzet daartegen als ook in diens pathologie. Swedenborg (1688-1772) vertegenwoordigt de esoterische lijn waar Boisen zich kritisch toe verhoudt. Emerson (1803-1882)
fungeert in Oversoul als de intellectuele romanticus die in het transcendentalisme
een superieur mensbeeld schetst en het vermogen tot overstijging van de werkelijkheid propageert. In dit gedeelte over de fides qua is de keuze gemaakt voor Billy Sunday (1862-1935), Bunyan (1628-1688), Fox (1624-1691) Wesley, (1703-1791), Luther,
Paulus en Jezus. Zij zijn de belangrijkste getuigen, ze zijn Boisen’s heiligen, voorbeelden waaraan hij zich spiegelde en die hij heeft opgevoerd voor zijn stelling dat
een psychose een constructive religious experience kon vormen. Door hen op te voeren
plaatst hij zichzelf tevens in de galerij van de uitverkorenen, the fellowship of the best.
Andere identificatiefiguren spelen een minder prominente rol bij Boisen, zoals Swedenborg en Edwards(1703-1758). In de case reports die hij maakte met de studenten
van de clinical training zijn ook vele voorbeelden van identificatie te vinden. Patiënten zijn alter-ego’s – zoals Ben Mickle en Ben W. De persoonlijke problematiek van
Boisen is nauwelijks verhuld aanwezig.
5.2.1. billy sunday en de caserecords
Een jaar na zijn crisis in 1923 gebruikt Boisen Billy Sunday als het grote voorbeeld
om de kerken te herinneren aan hun taak van de care of souls, een zorg die bij hem in
de crisis had ontbroken. Billy Sunday was een vermaard evangelisch prediker, waar
de liberaal-methodistische kerken toentertijd geen raad mee wisten.393 Billy Sunday
is waarschijnlijk de meest pure, oospronkelijke identificatiefiguur voor Boisen. Hij
riep mensen op to hit the sawdust trail, een open plek midden in een gigantisch
grote gebedstent, waar men als teken van de wil tot bekering de hand van Billy Sunday kon aannemen (Boisen, 1926, p. 21). Honderdduizenden mensen kwamen af op
die bijeenkomsten, en zij hadden dezelfde problemen als Boisen. Boisen kwam tot
het inzicht dat Paulus in Romeinen 7 eenzelfde crisiservaring heeft doorgemaakt als

393 Boisen, 1926/1992, p. 43.
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hij die zelf heeft beschreven. De wet die de hartstochten doet kennen is nu dood, en
in Christus is het nieuwe leven aangebroken. Bij Paulus en bij Sunday was er een gelukkige oplossing door hun bekering. Hoe kwam het dat dit bij zoveel anderen niet
het geval was? Volgens Boisen, omdat zij in inrichtingen zijn terechtgekomen waar
geen zorg voor de ziel was. De kerken hebben deze mensen links laten liggen. Dat
verwijt richt hij met name aan de liberale kerken. De meesten van Boisen’s patiënten
zijn daar vanwege spirituele of religieuze moeilijkheden. Zij zijn terechtgekomen in
de wilderness of the lost, een puriteinse uitdrukking. Boisen ziet zichzelf als ‘participant observer’, (Boisen, 1936, p. 11) en als iemand die weet waar het om gaat bij mensen in psychiatrische inrichtingen. Hij presenteert in Exploration of the inner world
173 cases van mannen, jonger dan 40 jaar, zonder ernstige organische kwalen, maar
allen gediagnosticeerd als patiënten met dementia praecox. Slechts 22 waren korter
dan één jaar opgenomen. Deze gehele groep werd intensief bestudeerd door Boisen
en de staf. Zij kregen vier jaar lang een intensieve behandeling. Eén casus wordt
door Boisen als baseline exemplaar naar voren gehaald: Albert W., een voorbeeld van
het acutely disturbed type. Albert W. heeft problemen met zijn afkomst (verslaafde
ouders), auto-erotische en homoseksuele praktijken (de terminologie is van Boisen,
C.A.), en een omgeving die een slechte invloed op hem heeft. Net als Boisen blijken
allen uit de onderzochte groep problemen te hebben met sociale relaties en zij zijn
bewust of onbewust geïsoleerd geraakt van hun omgeving. Het resultaat is dat zij
hun zelfrespect hebben verloren (Boisen, o.c., p. 28).
Er zijn drie manieren om met de ziekte om te gaan: drifting, delusional misinterpretation/concealment en panic. Degenen in de drifting groep ontbreekt het door
hun emotionele stuurloosheid aan inzet om te vechten tegen hun moeilijkheden.
Degenen in de concealment-groep wijten hun problemen aan anderen. Zij externaliseren, zouden we nu zeggen. De derde groep van de wanenden en paniekstoornissen hebben vooral ideeën over dood en kosmische catastrofes en identificeren zich
met uiteenlopende persoonlijkheden en krachten. Bij hen lijkt de religious concern
vooral op te komen, stelt Boisen, wanneer mensen hun moeilijkheden onder ogen
gaan zien en beter proberen te worden (Boisen, o.c., p. 51). Zij verkennen de innerlijke wereld. Deze groep is het meest gunstige type in het licht van herstel en Boisen
rekent zijn eigen ervaringen ook tot dit reactietype. Vele van de serieuze psychoses
die Boisen in deze groep heeft gezien lijken in essentie problem-solving ervaringen
die nauw verbonden zijn met bepaalde types religieuze ervaring (Boisen, o.c., p. 53).
Doorslaggevend voor herstel is de innerlijke ervaring en de motivatie. Daar is echter ook een aanpassing van de situatie om de patiënt heen voor nodig. Er moet iets
zijn waar de patiënt voor aan het werk gaat. En de instinctual drives mogen niet te
zeer overheersen. Acute crises kunnen negatief uitpakken, maar ook positief, vooral
wanneer er een kern is waaromheen zich een nieuw zelf kan ontwikkelen. Lijden is
helend, maar wanneer er tekenen zijn van inappropriate moods and attitudes, dan is
dat een slecht teken. Wanneer schizofrene mensen in een stormachtige fase gemakkelijk plezier najagen dan is dat ook een slecht teken. Dan zijn zij als Proserpina en
de granaatappelzaden: zij verdwijnen in de Hades. Openheid en zelfverwijten zijn
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positieve indicaties, behalve voor hen die de onvergeeflijke zonde hebben begaan.
De onvergeeflijke zonde is de zonde tegen de Heilige Geest. Bij stemmen en hallucinaties gaat het om wat deze blootleggen aan innerlijke bewegingen en houding
(Boisen, o.c., p. 56). Objectieve beoordeling is echter bijzonder moeilijk, er moet
vooral gekeken worden naar de betekenis van bepaald gedrag van de patiënt en de
relatie met de doelen in zijn leven. Religie is, zo concludeert Boisen in het eerste
hoofdstuk van zijn Exploration of the inner world, geen escape from reality, maar
het is een poging om te gaan met die loyaliteiten en waarden die voor iemand van
ultiem belang zijn. We horen hier reeds de term ‘ultimate concern’ van Tillich
in door klinken. Wanneer er waanachtige beelden worden ontwikkeld dan moeten deze, aldus Boisen, gezien worden als reconstructies, als pogingen tot sociaal
aanvaardbare interpretaties van de levenssituatie, in tegenstelling tot de bittere en
antisociale houdingen van de paranoïde types. Het probleem moet bij de mens
zelf, in zijn innerlijk, gezocht worden, hoe ook verwerkt en verwoord, en niet bij
anderen neergelegd. De oorzaak van de crises ligt in de instinctual cravings. Zij
die geen verzet bieden, gaan verloren. Wie echter door beheersing zijn decency
behoudt heeft kans op verbetering. Bekennen en zichzelf beschuldigen zijn effectieve middelen om op de goede weg te komen.
Deze ‘geslaagde verkenners’ – met een impliciete verwijzing naar de bosbouwer en
zoeker naar de trailing arbutus in navolging van zijn vader – hebben, aldus Boisen,
hetzelfde doorgemaakt, in hun crises als hijzelf. Zij zijn voor hem illustratie en bevestiging; tegelijk vormen zij een alternatief in hun impliciete kritiek op de ontwikkeling in de kerken. De religieuze genieën zijn identificatiefiguren en dienen als
bewijs voor zijn eigen religieuze bekering. Er is verval en ontrouw aan de beginselen
van de stichters van de religieuze hervormingsbewegingen, maar de Billy Sundays
en de patiënten herinneren de kerken aan hun opdracht. Om het in zijn taal te zeggen, het citaat uit Matteus 12:28, dat hij niet bezeten was door de duivel, maar bezeten door de Heilige Geest, geldt ook voor hem, Boisen (Boisen, 1936, p. 59). Er is een
herinterpetatie van het geloof voor nodig om dit te kunnen herkennen.
Boisen strijdt feitelijk op twee fronten voor erkenning voor zichzelf: met het gezag
van de religieuze genieën aan de ene en aan de andere kant met de moderne wetenschap. Beide wil hij opnemen om aan te tonen dat het religieuze genie, vroeger en
ook nu, constructieve ervaringen door heeft gemaakt, en dat de psychotische destructieve krachten ten goede kunnen werken. Boisen is modern en niet antiwetenschappelijk. Hij wil de legitimiteit van een specifieke interpretatie van psychotische ervaringen aantonen door in onderzoek naar patiënten en bij religieuze genieën in de
verschillen, maar vooral ook in de overeenkomsten aan te tonen dat beider ervaringen constructief-positief zijn. “That challenge we are ready to accept” (Boisen, 1945b,
p. 59). Die uitdaging ligt er niet alleen voor Boisen zelf in zijn onderzoek, maar
ligt volgens Boisen ook verscholen in de psychotische ervaring zelf: gaat iemand de
confrontatie aan met zijn innerlijke demonen of is hij niet in staat om de innerlijke
obstakels te overwinnen en het Oordeel onder ogen te zien, met als gevolg ernstig
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emotionele verwarring – drifting en concealment? Strijd en confrontatie zijn belangrijke termen voor de houding van Boisen. De behoefte aan verhalen van geslaagde
bekeringen is groot. Hij is op zoek naar authentieke ervaringen, die vergelijkbaar
zijn met die van patiënten in ziekenhuizen. Maar die zijn er niet zo veel, want de moderne wetenschap doet ze af als stemmen horen en als pathologisch. Dus zwijgt men
erover. We moeten terug naar vroegere tijden, zegt hij, waar men naïever omging
met dit soort ervaringen. Daar zijn de beste bronnen te vinden. Die oorspronkelijkheid vormt precies de aantrekkingskracht voor Boisen. Zij moeten het bewijs leveren
voor de stelling dat een alternatief mogelijk en nodig is voor de psychiatrie waar deze
de religieuze ervaring annexeert door deze als psychose te kenmerken.
Het beroep op deze grote voorgangers impliceert bij Boisen een bepaalde geschiedenisopvatting, nl. een cultuurpessimisme van verval in vergelijking met vroegere
tijden, en vroegere helden, of tenminste een verlangen ernaar.394 De grote liberale
kerken waren hun opdracht van de cure of souls verloren, en de oorspronkelijke worsteling om bekering en heilig leven werd niet meer belangrijk gevonden. Dat was al
in 1925 de boodschap in het artikel In defense of Mr Bryan (Boisen, 1925).
5.2.2. george fox among the doctors
George Fox is een ander belangrijk identificatiefiguur voor Boisen. Boisen had grote
bewondering voor hem395. In hem tekent Boisen de ontwikkeling van een religieus
leider die door zijn vermogen tot openings vele duizenden aan zich bond. Fox had
weliswaar een gebrek aan humor, en leed aan grootheidswanen, maar het eindresultaat was constructief.
Hoofdstuk 3 van Exploration of the Innner world heeft als titel: George Fox among
the doctors. George Fox wordt als casus gepresenteerd aan de accounted experts in
this age of enlightenment.396 Boisen neemt hem mee op consult. Het is alsof een vader zijn kind meeneemt naar de dokters om hulp. Achtereenvolgens worden doctors

394 We zagen dit reeds bij zijn beschouwingen over de achtergronden van de Eerste Wereldoorlog als een
botsing van beschavingen.
395 George Fox (Leicestershire 1624-Londen 1691) stichtte het Genootschap der Vrienden, beter bekend
als de Quakers. Het bekendste werk van Fox is het autobiografische Journal. Fox maakte vanaf negentienjarige leeftijd een langdurige crisis door. Daarin had hij een ervaring, die hij als bovennatuurlijk
had geïnterpreteerd. De Heer had tot hem gesproken nadat hij weg was gelopen van een weddenschap met vrienden om het drinken van bier. De boodschap veroordeelde hem niet, hij werd slechts
verbannen van zijn vrienden. Uit die verwarring ontstond de ervaring van de opening, het opkomen
van inzicht, ingevingen, of in een oude betekenis van het Nederlands, een gezicht zien (Joël 2,28). Bij
Fox kwam het heldere inzicht dat de opleiding in Oxford of Cambridge niet genoeg was voor ambtsdienaren van Christus. Deze opening deed veel meer met hem, het gaf hem een nieuwe weg en een
doel in het leven. Hoe vreemd soms ook, de openings bleken toch steeds betrouwbaar. Waarheid was
alleen te vinden in het innerlijk licht, omdat er in ieder mens iets van God aanwezig is, en dat licht
kan ieder ervaren.
396 De titel is een variatie op ‘Jesus among the doctors’ naar Lucas 2:40-52, prachtig geschilderd door
Albrecht Dürer met vier handen in het centrum van het schilderij.
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of divinity, doctors of philosophy (vooral psychologen), en doctors of medicine (Meyer,
Freud, Jung, Rank, Hoch en MacCurdy, Stack Sullivan) bezocht. De conclusie van
deze reeks consulten is dat:
The two groups have failed to recognize their common concern with George Fox and his
brethern. The two hemispheres of the inner world have thus been to some extent explored but they are still separated by a vast ocean of indifference and ignorance”. (Boisen,
1936, p. 114)

De twee hemisferen zijn die van de instincten, de driften aan de ene kant en de religieuze doelen aan de andere. Het eerste gebied is het domein van de dokters, het
tweede van de kerken. De (liberale) theologen komen weliswaar tot een voorzichtige
waardering van mystieke ervaringen, maar ontkennen de waarde van het zondebesef
of kennen niet de betekenis van de psychose als bekeringservaring. De psychologen
en psychiaters hebben te weinig oog voor het eigene van de religie. Freud had slechts
oog voor de driften, in zijn latere werk ook voor het superego, maar hij bleef, aldus
Boisen, negatief over de kracht van de religie als helend, hij had te veel vertrouwen
in de rede. Jung had juist wel meer oog voor de kracht van religie, hoewel hij God
en demonen slechts als psychologische fenomenen beschouwde. Ook had Jung het
zicht geopend op racial unconsciousness, het collectief onbewuste, als de plaats waar
religie zich manifesteert. Fox was profetisch doordat hij zich identificeerde met dit
onbewuste deel van het bewustzijn, en de weg ernaartoe had gewezen. Tegelijk was
Fox erin geslaagd om zich aan te passen in het persoonlijke en collectieve leven.
Boisen is later (1945) in Religion in crisis and custom kritischer over Fox in diens stelling dat de religieuze ervaring een speciale vorm van kennis oplevert:
Fox’s assumption that ideas which came flashing into his mind with peculiar vividness
were of divine origin are no longer tenable. We have found the same assumption in many
psychotic patients. They also believe that God talks to them, and this belief is the basis of
their disturbance... The real distinction must be found in the realm of value.397

Daarmee brengt Boisen in 1945 een verschuiving aan: niet de ervaring zelf is beslissend, maar de betekenisgeving en de lessen die eruit worden getrokken. Beslissend
is het inzicht in de noodzaak tot bekering, de zonde, waarbij de moderne gelovige
bereid moet zijn om zijn opvattingen te laten onderzoeken door de psychologische
wetenschap waardoor inzichtelijk wordt dat de ervaringen van binnenuit komen en
hun betekenis in het eigen leven hebben. Boisen wordt later in zijn leven pragmatischer. Hij wil het speciale karakter van religieuze ervaringen normaliseren, door
het voorwerp te maken van wetenschappelijk onderzoek. Het gebied van de waarden
onttrekt zich hieraan, maar de ervaringen zelf kunnen wel psychologisch worden

397 Boisen, 1945b, p. 200.
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onderzocht. Met deze veranderde, gematigde inzichten beweegt hij zich meer en
meer in de hoofdstroom van de intellectuele discussie waar, zoals Taves en anderen
dit beschreven, een voortdurende strijd gaande was tussen sterke waardering van
religieuze ervaring enerzijds en de nadruk op rational agency en de noodzaak van
interpretatie aan de kant van de intellectuele elite anderzijds.
5.2.3. wesley: ervaring van genade
Boisen beroept zich op Wesley voor de inhoudelijke uitleg van begrippen perfection,
zonde, en sterk-zwak. Wesley is de stichter van het methodisme. Het onderscheid
tussen rechtvaardiging en heiliging als twee stadia van spirituele ontwikkeling is niet
alleen typerend voor het methodisme, maar ook voor Boisen in zijn verwerking van
de crisis van 1920. Deze tweedeling is de ervaring van rechtvaardiging van de zwakke en onvolmaakte naar de volgende stap van sanctificatie. De crisiservaring was
gruwelijk, maar toch wordt deze religieus genoemd. Dat lijkt tegenstrijdig. Hoe kan
een gruwelijke ervaring van the wilderness of the lost religieus zijn? Rechtvaardiging
overkomt iemand. Het is geen bewuste daad waar de persoon zelf enig aandeel in
heeft. Hij wordt gerechtvaardigd. De latere duiding en plaatsing in een groter kader
vereisen daarentegen wel een actieve inzet van de persoon zelf. De rechtvaardiging
is de confrontatie met de mens zelf. Het kwaad, in Wesleyaanse termen de irregular
passions, is in het innerlijk, en dat moet bestreden worden. Is dit eenmaal ingezien,
dan komt er ruimte voor een ander leven waar actief aan gewerkt kan worden. De
weg van de heiliging en daarmee deelname aan de fellowship ligt open. Boisen waardeert het methodisme, zeker het vroege methodisme, in zijn nadruk op bekering. Zij
hebben geprobeerd “to keep alive the divine fire” (Boisen, 1945b, p. 132). De beweging
was georganiseerd in zogenoemde societies die elk kwartaal bij elkaar kwamen – in
zgn. quarterly conferences – grote bijeenkomsten die verschillende dagen duurden,
en waar prediking, aansporingen, love-feast plaatsvonden en the lord’s supper werd
gedeeld (Taves, 1999, p. 84).
Wesley en het methodisme hebben ook in andere opzichten invloed gehad op
Boisen. Het methodisme van Wesley met zijn Engelse wortels en Duits piëtisme
kende een sterke traditie van het zingen van hymnen en opwekkingsliederen.
Deze liederen zijn sterk lichamelijk van thematiek. Een andere lijn is het verzet
in het methodisme tegen de slavernij. Het heeft grote invloed gehad op de antiabolitionist movement. Het beroemde boek Uncle Tom’s cabin, or life among the
lowly (1852) komt uit deze kring.398 Ook de zorg voor psychiatrische patiënten ligt
in deze lijn.
Het methodisme heeft een ontwikkeling doorgemaakt van opwekkingsbeweging
voortkomend uit het ‘gewone volk’ naar een ordelijker kerkgemeenschap steunend

398 Lelos, 2009
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op hoger opgeleiden, collegepeople, zoals Boisen hen noemde.399 Zijn moeder werd
methodist op latere leeftijd.
Wesley hanteerde vier bronnen van geloof: de Schrift, traditie, rede en ervaring. Deze
vier worden door Outler The Wesleyan Quadrilateral genoemd. Vic Reasoner noemt
ze zelfs een spirituele geometrie (Reasoner, 1996). Zo komen kwadrant uit de landmeetkunde en spiritualiteit bijeen.
Bij Wesley vond Boisen ruimte, er waren meerdere bronnen van geloof zoals zijn
quadrangle – de vier bronnen van geloof. Er was ook ruimte voor imperfection. ‘Prevenient grace’ is de genade die vooraf gaat aan de werken en de inzet van mensen is een
uiting van vertrouwen op deze genade.400
Wesley was arminiaan. Hij legde de nadruk op de menselijke vrijheid en de vrije
wil om zich te bekeren. Hij verwierp de uitverkiezingsleer en predestinatie van Calvijn en Jonathan Edwards. Bekering, als ervaring van genade en inzicht in de eigen
imperfectie en zondigheid, en voortgaande heiliging gaan samen.
Boisen beschrijft in Religion in crisis and custom de invloed van Wesley en de opkomst van het methodisme (p. 120-124). Hij signaleert bepaalde wetmatigheden.
Bij het begin ontstaat er een sekte die veel nadruk legt op persoonlijk bekering
– the dramatic type – en zich ontwikkelt naar een meer gevestigde kerkvorm waar
the divine fire minder hevig brandde: “The old emotionalism has disappeared and the
services of worship are becoming more and more dignified” (Boisen, 1945b, p. 133).
Religieuze ervaringen zouden bij nader inzien, met verwijzing naar Coe, meer artificieel opgewekt zijn dan dat deze authentiek waren (Boisen, o.c., p. 132). Wesley
was, evenals zijn broer Charles, schrijver van hymnen. Hij stelde een hymnbook
samen. De grote samenkomsten die Wesley en later de methodisten organiseerden
hadden grote invloed op de deelnemers. In die zin waren ze gelijk aan de eerste
christenen, aldus Boisen (o.c., p. 217). Maar de achterliggende werking is dezelfde
als de ervaring in een voetbalstadion, zegt Boisen. De profane vergelijking laat
Boisen zien als een gedistantieerd onderzoeker.

exkurs john wesley
John Wesley (1703-1791), geboren in Epworth, Engeland, was zoon van een predikant in
the Church of England, en de grondlegger van het methodisme. In 1735 reisde hij met zijn
broer Charles naar Savannah in Georgia, waar een Engelse kolonie was gesticht. Toen
was hij een “rigid High-Church man and a strict sacramentarian” (Boisen, 1945b, p. 121).

399 Boisen,1940 p.40.
400 We acknowledge God’s prevenient grace, the divine love that surrounds all humanity and precedes any and
all of our conscious impulses toward God. This grace prompts our first wish to please God, our first glimmer
of understanding concerning God’s will, and our “first slight transient conviction” of having sinned against
God. This grace also awakens in us an earnest longing for deliverance from sin and death and moves us
toward repentance and faith. (Discipline 46) United Methodist Book of Discipline http://www.revneal.
org/Writings/on.htm (maart 2012)
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Tijdens zijn reis naar Savannah ondergaat hij de invloed van de Moravische Broedergemeente, de Hernhutters, onder de bescherming van Graf von Zinzendorf, en het piëtisme
(Boisen, o.c., p. 121). Wesley brak met Sophy Hopkey – waar zij erg boos over was. Terug
in Engeland was hij vanwege zijn contacten met de Hernhutters niet meer welkom in vele
kerken, vandaar de opwekkingsbijeenkomsten in de open lucht.
In mei 1738, in Aldersgate in Londen, had Wesley zijn bekeringservaring toen hij Luthers commentaar op de Romeinenbrief, in het bijzonder het voorwoord van Luther, las.
Diezelfde middag hoort hij in St. Paul’s Cathedral psalm 130.401 Als antwoord op de tekst
van Luther schrijft Wesley:
Long my imprisoned spirit lay
Fast bound in sin and nature’s night;
Thine eye diffused a quickening ray,
I woke, the dungeon flamed with light;
my chains fell off, my heart was free,
I rose, went forth, and followed Thee.
No condemnation now I dread;
Jesus, and all in Him, is mine!
Alive in Him, my living Head,
and clothed in righteousness divine,
Bold I approach the eternal throne,
and claim the crown, through Christ my own.402

Wesley publiceerde zijn religieuze ervaring in Thoughts on christian perfection in 1750,
en opnieuw in bewerkte vorm in 1777 als A plain account of christian perfection as
believed and taught by the Reverend Mr John Wesley, from the year 1725, to the year
1777.
Irregular passions zijn de bron van zonde403.

401 “In the afternoon I was asked to go to St. Paul’s. The anthem was ‘Out of the deep have I called unto thee,
O Lord: Lord, hear my voice. O let thine ears consider well the voice of my complaint. If thou, Lord, wilt
be extreme to mark what is done amiss, O Lord, who may abide it? But there is mercy with thee; therefore
thou shalt be feared. O Israel, trust in the Lord: for with the Lord there is mercy, and with him is plenteous
redemption. And he shall redeem Israel from all his sins.’ (Psalm 130:1-7)
In the evening I went very unwillingly to a society in Aldersgate Street, where one was reading Luther’s preface to the Epistle to the Romans. About a quarter before nine, while he was describing the change which
God works in the heart through faith in Christ, I felt my heart strangely warmed. I felt I did trust in Christ,
Christ alone, for salvation; and an assurance was given me that he had taken away my sins, even mine, and
saved me from the law of sin and death.” Wesley, 1827, p. 74
402 http://www.forthegospel.org/articles/the_conversion_of_john_wesley (maart 2012).
403 Wesley, 1831, p. 556
“Thus, as by one man sin entered into the world, and death by sin; even so death passed upon all men; and
not on man only, but on those creatures also that did not sin after the similitude of Adam’s transgression.
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De zwakke mensen worden vervolgd door de sterken. De mens is zijn eigen vijand:
During this season of vanity, not only the feebler creatures are continually destroyed by the
stronger; not only the strong are frequently destroyed by those that are of equal strength; but
both the one and the other are exposed to the violence and cruelty of him that is now their
common enemy – man.”404

Behalve de innerlijke onzekerheid horen we hier ook hoe guur de samenleving werd ervaren.
De mens is zijn eigen vijand.405
Wesley maakte onderscheid tussen bekering en heiliging, conversion en sanctification. Heiliging volgde op bekering. In een proces van heiligmaking gaat men door
een tweetal crises heen. De eerste is de rechtvaardigmaking door de vergeving van
de zonden, de tweede is de heiligmaking door de vervulling van de Heilige Geest, de
werkelijke doop of geestesdoop genoemd – het is de innerlijke ervaring gered te zijn,
een staat van volmaaktheid bereikt te hebben. Het krijgen van een visioen was een
teken de staat van perfection bereikt te hebben (Taves, 1999, p. 85). Deze ervaring
kon gepaard gaan met uitroepen – zgn. shoutings – van vreugde (Taves, o,c, p. 84
e.v.). Shouting was lange tijd gebruikelijk in bijeenkomsten van methodisten, totdat dit te veel kritiek ondervond. Methodisten worden gekenmerkt door hun sociale
bewogenheid.
5.2.4. bunyan: de pathologie in de crisis
Bunyan is de derde getuige. John Bunyan is bekend vanwege The pilgrim’s progress
from this world to that which is to come (1678). Bunyan heeft volgens Boisen vier
jaar lang een crisis doorgemaakt vol schuldgevoelens en angsten voor vervloeking.
Deze crisis was niet zo heftig en diep als die van Fox of van de patiënten van Boisen.
Toch heeft hij een religieuze ervaring doorgemaakt, beschreven in Grace abounding
to the chief of sinners. Bunyan was obsessief bezig met Esau, zoals hij behandeld
wordt in de Hebreeënbrief (Hebr. 12,16 en 17). Esau had schuld op zich geladen
door het eerste geboorterecht te verkwanselen (Gen. 25), maar hij had ook vergeving
ontvangen. Bunyan was bang dat hij de zonde had begaan waarvoor geen vergeving
was. In Marcus 3,22-30 en Matteus 12,31-32 wordt dit de zonde tegen de Heilige
Geest genoemd. Degene die deze zonde begaat verwerpt de Geest en Jezus als de
Christus. Deze zonde bleek toch niet zo onvergeeflijk te zijn als hij wel leek. De oplossing kwam met de overtuiging dat ‘het woord van de genade’ sterker was dan dat

And not death alone came upon them, but all of its train of preparatory evils; pain, and ten thousand sufferings. Nor these only, but likewise all those irregular passions, all those unlovely tempers, (which in men
are sins, and even in the brutes are sources of misery), passed upon all the inhabitants of the earth; and
remain in all, except the children of God.” Wesley, 1831, p. 53.
404 http://new.gbgm-umc.org/umhistory/wesley/sermons/60. (maart 2012)
405 Vgl. Hobbes’ ‘homo homini lupus’.
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van Esau.406 Was dit te danken aan de eigen kracht van Bunyan of was het een zaak
van genade? Boisen verwerpt de stelling van Josiah Royce in diens The case of John
Bunyan dat Bunyan hier zelf de last droeg. Voor Boisen was het overvloedige genade
voor de zondaar. De hand van God is herkenbaar in de zonde als beproeving, die
zoals bij Job doorstaan moet worden.
De geest van Bunyan was gevoelig geworden voor de werkelijkheden van de innerlijke wereld. Een nieuwe visie en een nieuw doel werd hem gegeven in zijn leven
en de verklaring daarvoor was dat Bunyan al heel lang op zoek was naar het betere
leven; toen de crisis uitbrak had hij een goed ontwikkeld geheel aan interesses en
doelen, die konden dienen als kern waaromheen hij zijn nieuwe levensfilosofie kon
organiseren.
Bunyan vond inspiratie bij Luther in diens commentaar op de Galatenbrief; daarin
verzet Luther zich tegen de antipolitieke opstelling van Calvijn. Calvijn was door zijn
ervaring met de opstand van Thomas Muntzer in Münster uit angst voor geweld en
eigenrichting wars van een politieke opstelling vanuit het geloof. Boisen is in dit laatste meer calvinist dan lutheraan. Bekering was voor Boisen een innerlijke ervaring,
en niet gericht op maatschappelijke veranderingen: volgens Boisen is dit laatste een
vorm van afwentelen.407
Boisen waardeert Bunyan minder dan Fox. Bunyan was een “more or less commonplace villagetinker”408, maar ook een “man of genius precisely because of that
experience and of its triumphant outcome”.
5.2.5. luther
De vader van Boisen was luthers, zoals al zijn voorouders uit Noord Duitsland aan
de grens met Denemarken. De inhoudelijke invloed van Luther is echter vooral via
Union Theological Seminary ontstaan, via zijn leermeesters (Brown, Coe). Uit werkstukken spreekt zijn interesse voor de bekeringservaring van Luther, de zgn. TurmErlebnis. Het is niet zo dat Luther aan de basis van de theologische denkweg van
Boisen staat, daarvoor was Boisen toch te zeer presbyteriaan. In zijn opleiding op
Union heeft hij colleges gevolgd over Luther, en de invloed van de Duitse (Lutherse)
theologie van de 19e-eeuw was groot op Union via de receptie van de Duitse theologie van Schleiermacher, Ritschl en Harnack. Boisen heeft zich tientallen jaren intensief beziggehouden met de mystiek, vooral de Duitse, aan de hand van Delacroix in
zijn opleiding in Union bij George Coe en later in zijn herneming ervan na de crisis
in Chicago Theological Seminary. In de beschrijving van de ideeën van Luther over
de weg van de theoloog en vanuit de Theologia Germanica zijn de grondtrekken van
Boisen’s zoektocht te herkennen als het zoeken naar genade langs de weg van de

406 Bunyan, 1666, par. 205.
407 Vgl. Boisen, 1939.
408 Boisen, 1936, p. 70. Een ‘tinker’ was een rondtrekkende koperslager, iemand die potten en pannen
repareerde.
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beproeving, de tentatio. In het Lutherse devotieboek Theologia Germanica zijn vele
thema’s te herkennen die voor Boisen ook centraal stonden. Boisen leefde in het lutherse denkkader van op de proef gesteld vertrouwen en wetenschappelijke doordenking als beroep – roeping en professie. Out of the depths kan als het verslag van deze
op Luther gebaseerde spiritualiteit en levensweg gelezen worden. Qua geloofsinhouden zijn de begrippen perfect en imperfect bepalend in de tentatio, de strijd en crisis
waarin de vraag beantwoord moest worden of er ook voor hem, Boisen, de vrijheid
van een christen was.409

exkurs : luther
Luthers theologie is een persoonlijke theologie. 410 De vraag naar wat theologie is
begint bij Luther met de vraag naar het subject van de theologie: wie is degene die
theologiseert? Het subject van de theologie is existentieel betrokken bij de vragen,
het wat, van de theologie. In een van zijn Tischreden heeft Luther omschreven wat
iemand tot theoloog maakt, Quae faciunt theologum: 1. Gratia Spiritus; 2. Tentatio; 3. Experientia; 4. Occasio; 5. Sedula lectio; 6. Bonarum artium cognitio. 411
De genade van de Geest als Schepper staat aan het begin. Het is de fundamenteel
antropologische constitutie van de mens dat deze vanuit de creatio ex nihilo de
adem is ingeblazen en kan spreken. De theoloog is in dit opzicht niet anders dan
alle andere mensen. Professionaliteit begint hiermee en kenmerkt zich met name
door de laatste van de zes kenmerken, de kennis van de wetenschappen, het vermogen tot analytisch onderzoek van de Schrift vanuit het perspectief van de Geest. De
tentatio of aanvechting is datgene wat op het spel staat: de mogelijkheid van de eeuwige dood, de dood als gescheiden te worden van God, de eeuwige godsverte; deze is
verschrikkelijker dan de ondergang van de mens of de wereld. De aanvechting is de
mogelijkheid dat God tot vijand wordt (Gen. 22). God die zich verbergt tegenover al
het lijden dat vanuit de schepping voortkomt: “Als fragt er nicht nach dir”. Geloof is
vluchten naar deze God, die toch voor jou borg staat, en in wie alle twijfel overwonnen wordt (Rom. 8,26-39). Ervaring is het derde trefwoord: aanvechting is de weg
van de ervaring, die tijd vraagt en al mediterend en overdenkend tot stand komt.
Ervaring is vooral het omgaan met de Schrift en zich daardoor laten vormen. Ervaring zou men de reflexieve arbeid kunnen noemen vanwege de aanvechting. De
gelegenheid (occasio) is de mij toevallende tijd, de gunstige gelegenheid om waar
te leren nemen wat het woord van de Schrift betekent. Voor Luther is dat specifiek
het onderscheid tussen Wet en Evangelie. Het is het verlicht worden door de Heilige Geest, en deze wordt vooral gevonden in het gebed. Door dit onderscheid van
Wet en Evangelie komt er ruimte voor een actualiserende leeswijze van de Schrift.

409 Taylor noemt het verzet van Luther tegen de tweedeling van een elite van perfecti – monniken tegenover imperfecti, het volk één van de drijvende krachten achter de Reformatie en daarmee voor de
vorming van de moderne individuele identiteit. Taylor (1989), p. 185
410 Voor een oriëntatie op Luthers theologie volg ik Bayer, 2003.
411 WA TR 3, 312, 1111-13 (NR. 3425) Bayer 16ff.
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De vijfde stap is de sedula lectio, de zorgvuldige tekststudie van de Schrift die uitnodigt tot spreken, tot het doorgeven wat ontvangen wordt. De laatste stap is het
inzicht en de oefening van de wetenschappen, in het bijzonder van de grammatica
in de tekstanalyse van de Schrift. Luther plaatst in deze zes stappen het werk van
de theoloog vanuit het gezichtspunt van Gods primaat, Gods initiatief, deze leren
waar te nemen, en al oefenend deze in te scherpen en door te geven: van ‘göttlicher
Geistesgabe zu menschlicher Bildingsarbeit’. 412
Er wordt door Bayer een mystagogische leerweg van Luther geschetst die volledig is ingekaderd in een religieus besef van de werking van Geest, waarin de mens is bepaald en wordt
aangesproken.413
De crisis is de tentatio, de verleiding om Gods afwezigheid, de verschrikkelijke mogelijkheid dat God afwezig blijft en niet naar jou vraagt, te bevestigen en dat de mens zich afkeert
van God en zich niet in de diepte van de crisis tot Hem wendt. Met als gevolg dat de vrijheid
van de christen hem ontvalt.
De bronnen voor de ideeën van volmaakt en onvolmaakt zijn eveneens te traceren
bij Luther. Een luthers devotieboek biedt hier een goed voorbeeld dat zeker zijn doorwerking heeft gehad in de Amerikaanse vroomheid van de 19e-eeuw. In 1854 verscheen
de vertaling van Theologia germanica, met als ondertitel: Which setteht forth may
fair lineaments of divine truth, and faith very lofty and lovely things touching a
perfect life. Tranlated from the german by Susanna Winkworth.414 Deze vertaling
is gebaseerd op een van de eerste publicaties van Martin Luther, uit 1516, met in de
tweede druk een voorwoord van zijn hand. De tekst zelf is van een onbekende middeleeuwse auteur. Vermoed wordt Tauler, halverwege de 14e-eeuw; ook Eckhart wordt
genoemd als mogelijke auteur. De schrijver van het boek wordt gesitueerd in ZuidDuitsland, halverwege de 14e-eeuw, in kringen van de Begarden of ‘brothers and sisters
of the free spirit’. Het was een tijd van strijd tussen paus en keizer, de pest woedde, en
in die strijd waren er mannen en vrouwen die “joined themselves together, that by communion of heart and mutual counsel they might strenghen each other in their common
efforts to revive the spiritual life of those around them” (Theologia Germanica, Introduction xxxvii). Zij noemden zich ‘Friends of God’ (Gottesfreunde) en een van hen
was Tauler, leerling van Eckhart. Een ander was Heinrich Seuse.415 Verwezen wordt in
het voorwoord onder meer naar Dante. Het is een zeer populair devotieboek geweest in
Duitsland, en tot 1854 waren er al meer dan zestig drukken in het Duits verschenen.
De Theologia germanica had binnen de radicale reformatie (Thomas Muntzer e.a.),
het piëtisme en de puriteinen veel invloed. Langs deze lijnen lopen er niet alleen con-

412 Bayer, o.c., p. 25.
413 Het begrip mystagogie is in de 20e-eeuw gemunt door de Karl Rahner S.J.; Luther en Ignatius van
Loyola vertonen vergelijkbare parallellen in hun fundamentaal-theologische optie, met name wanneer het gaat om de visio dei. Zie Hofmann, 2005.
414 www.archive.org.
415 Delacroix gaat uitgebreid in op Suso (Seuse).
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necties met Hermann Boisen, maar ook met de moeder van Boisen wier voorouders uit
het puriteinse New England kwamen.
In het voorwoord uit de samensteller Charles Kingsley zijn bedenkingen bij uitspraken
van Athanasius en Augustinus over de vergoddelijking van de mens. Athanasius: “He
became man, that we might be made God”. En Augustinus: “He called men Gods, as
being deified by His grace, not as born of His substance”. Substance moeten we hier niet
begrijpen, zo stelt Kingsley, in de zin van Locke die substantie materieel opvat, alsof God
een pantheïstisch wezen zou zijn. In de geloofsbelijdenis van Athanasius is de substantie
van alle dingen (behalve de zonde) een gedachte van God. De mens is dus een gedachte
van God.
In het voorwoord wordt scherp uitgesproken in welke richting we moeten gaan:
I consider, with Luther, the best theological exponent, in plain teutonic, thus:
Sin is selfishness:
Godliness is unselfishness:
A godly life is the steadfast working out of inward freeness from self:
To become thus godlike is the bringing back of man’s first nature. (Preface, p. lxi)

Twee thema’s uit de Theologia germanica, nl. perfection en het getal vier geven een goed
beeld van de lutherse vroomheid. Het eerste hoofdstuk is getiteld Of that which is perfect
and that which is in part, and how that which is in part is done away, when that
which is perfect is come (p. 1). Paulus vergelijkt in 1 Kor. 13, 10 de volmaakte en onvolmaakte. God is de volmaakte en de mens is de onvolmaakte. Als schepsel zal de mens het
volmaakte kennen wanneer hij zijn ‘ik’ en ‘zelf’ wegdoet:
For in whatever creature the Perfect shall be known, therein creature-like qualities, the ‘I’, the
Self, and the like, must all be lost and done away. When that which is perfect is come … then
that which is in part (to wit, creature-nature, qualities, the I, the self, the mine) will be despised
and counted for nought. (p. 86)

In deze uitleg van 1 Kor. 13 wordt een tegenstelling gecreëerd van God als perfect en de mens
in zijn schepsel-natuur zijn als imperfect. Deze imperfectie zal worden veracht en als niets,
als nul gerekend worden.
Er zijn drie stadia in het pad van verlichting. De eerste is zuivering (purification). De
tweede is de verlichting (enlightenment); de derde is de eenheid (union). Elk van deze drie
heeft weer haar eigen stadia. Zuivering omvat contrition and sorrow for sin, full confession, en hearty amendment. Verlichting omvat groei door afkeer van de zonde, beoefening
van de deugden en goede werken, en de vaste wil tegen alle verleidingen en beproevingen. De
eenheid is voor hen die volmaakt zijn: getuige te zijn met zuiverheid en eenvoud van hart,
met de liefde en de schouwing van God de schepper van alles.
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Vier soorten mensen worden onderscheiden door de schrijver van Theologia germanica.
De eersten zijn degenen die leven volgens uiterlijke regels (p. 125), ze hebben er slechts
last van. De tweede soort handelt om de beloning die het oplevert, zij hopen zo het koninkrijk Gods binnen te kunnen gaan. De derde soort is degene die zichzelf heilig acht
en iedere kleinigheid, iedere tittle, in acht neemt, het zijn “wicked, false hearted men,
who dream and declare that they are perfect and need no ordinances, and make a
mock of them”. De vierde is de door het ware licht verlichte. Zij leven niet omwille van
een beloning, maar zij handelen slechts uit liefde.
Het is het voorrecht van de inward man om Gods geboden en raad te ontvangen. “After
that he is united with God” (p. 133). De wetten en geboden zijn voor de outward man,
anders zou deze niet weten wat hij moet doen. Ze zouden anders worden als de honden en
andere beesten.
5.2.6. paulus en de profeten
Er was ook een andere kant bij Boisen in zijn beelden van God, een ethische, naar
buiten gerichte. Daartoe doet hij een beroep op de profeten uit het Oude Testament,
op Paulus en Jezus. Waren de grote religieuze figuren die Boisen voorgingen vooral
bezig met de crisis van zichzelf, anders is het met de profeten in Israël en met Jezus.
Het verschil tussen Ezechiël en Jeremia enerzijds en de grote religieuze voorgangers
anderzijds is dat de profeten op het welzijn van hun volk waren gericht en niet op
zichzelf, zoals de ‘voorgangers’ en zoals patiënten. Maar zij hebben dezelfde wijze
van optreden, zijn integer van karakter, hebben dezelfde ideeën van kosmische catastrofes, zending, archaïsche symboliek en oprechte doelen, waardoor ze op een
hoger niveau konden komen met een goed moreel oordeel en toenemend praktisch
inzicht. Steeds ziet hij drie fases bij de profeten. De eerste is dat in een object boodschappen van de Heer worden gezien:
A branch of an almondtree is thus a symbol that the Lord will watch over his words to
perform them. […] In all we may recognize the vision of the poet verging the tendency of
the psychotic to read hidden meanings into what he sees about them. (Boisen, 1936, 74).
Dit leidt tot: “The tendency to accept implicitly the promptings which come into his mind
as of supernatural origin and divine authority”.

Paulus biedt volgens Boisen “a constructive interpretation of the experience which leads
so many of our patients to identify with Christ or with God” (Boisen, 1936, p. 76). Paulus
raakte in conflict met zichzelf doordat hij probeerde voor zijn volk de racial integrity
te behouden en daarmee die van zichzelf. Hij probeerde zijn volk te behoeden voor
de ondergang tegenover de overmacht van de cultuur om hen heen. Maar waarom
was hij zo verbeten op de christenen? Zij raakten aan een innerlijk conflict, dat diep
verscholen lag in zijn persoonlijkheid. “We may assume that Paul had a sore spot and
that in some way the Christians had had touched him on the raw” (Boisen, 1936, p. 77).
In Romeinen 7 vindt Boisen de sleutel. Hij legt deze sore spot uit als “having a hard
time keeping his instinctual drives” (Boisen, 1936, p. 77). Het vlees is het probleem. Hij
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gehoorzaamde om die reden aan iedere tittel en jota. Kleinere deugden waren de vervanging voor de grotere, aldus Boisen, die daarin het patroon van de farizeeër ziet.
Jezus leerde niet naar het uiterlijk te kijken, maar naar het innerlijk. Bovendien had
Jezus de oude nationalistische hoop afgedaan, en het rijk van de liefde aangekondigd
nadat er een tijd van catastrofe zou zijn geweest. Paulus achtervolgde de christenen
omdat ze hem bijzonder ongemakkelijk deden voelen. De ervaring op weg naar Damascus was hallucinerend. Het verschil tussen hem – evenals de grote profeten en
de religieuze mannen – en patiënten is: ‘the intense sincerity and earnestness of the man
and the character of the solution arrived at, as measured by the social value of his insights
and objectives and the degree of achievements attained” (Boisen, 1936, p. 78). Alles is
intenser en grootser bij Paulus, maar de structuur is dezelfde als bij al de andere
genoemde personen: een grotere werkelijkheid heeft zich voor hen geopend en zij
zijn daar deelgenoot van geworden. Het eigene van Paulus is de identificatie met een
grotere persoonlijkheid, Christus, die in hem leeft.
Wat hebben al deze ervaringen in hun structuur gemeen? Boisen geeft de volgende
uitleg. Als gevolg van een vernauwd bewustzijn raakt het individu geabsorbeerd en
gepreoccupeerd door een beperkt aantal ideeën. Slaapverlies en uitputting brengen
de psychische toestand tot autohypnose of trance. Het bewustzijn komt terecht in
lagere delen van de geest, en voelt zich omringd door elementaire en archaïsche
gedachten. Hij komt in een vreemde, nieuwe wereld terecht. De patiënt komt in aanraking met de werkelijkheden van dood en leven. Angst overvalt hem. En hij kan wel
of niet veranderen tot ‘the uncertain glow of cosmic identification’ (Boisen, 1936, p. 80).
Voor religieuze genieën kan de aanleiding anders zijn – het lot van het volk – maar
de kosmische ervaring is dezelfde. Deze wordt het fundament voor een geslaagde
reorganisatie en transformatie van de persoonlijkheid. ‘This experience of union with
the divine is probably the matrix of all religion” (Boisen, 1936, p. 80) En dan telt niet
de verhouding pathologie en normaliteit in een dergelijke religieuze ervaring, maar
“spiritual defeat or spiritual victory” (Boisen, 1936, p. 79).
The cataclysmic experiences, regardless of outcome, are manifestations of the power
not ourselves that makes for health. They are nature’s attempts to get rid of sets and attitudes that block growth, and to effect a reorganisation of the personality. The outcome
in any particular case is thus determined by the character elements present, particularly
by the strength of the moral strivings after the unattained possibilities. Common to all
our men of religious genius has been the presence of a will to righteousness and moral
achievement. (Boisen, 1936, p. 81)

Boisen ziet in Paulus een bondgenoot.416 Offer en navolging van Christus hebben
gediend als basis voor de statement of belief in 1920. Christus is gestorven voor alle

416 Zie ook Stroeken, 1983 p. 72 e.v.
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mensen, maar dat betekent niet, aldus Boisen, dat christenen nu vrij zijn en het offer uit de weg kunnen gaan, alsof het Koninkrijk reeds gevestigd zou zijn. Een goed
christen moet bereid zijn zichzelf op te offeren. Verlossing gebeurt doordat overwinnaars zichzelf verwerkelijken, maar ook doordat de zwakken hun leven geven voor
de groep. Boisen ziet zichzelf als zwak en onvolmaakt en een goed christen moet
bereid zijn zichzelf te geven. Dat had voor hem een bevrijdende betekenis, want hij
beschouwde zichzelf als een reïncarnatie van Christus, die zich immers verbonden
had – via een eeuwenlang proces van crossbreeding (de term uit de botanica) – met
de zwakken, en zo was Boisen als de zwakke paradoxaal één geworden met God. De
wunderbare Tausch had bij hem plaatsgevonden! Door hem zou het goddelijke weldra
in de wereld komen.417 Hij zou zich ontledigen, zich elimineren om ruimte te maken voor de sterke en het nieuwe. De christologische hymne van Fil. 2, een van de
vroegste kenotische christologische ontwerpen, is hier mogelijk als basis gebruikt.418
Boisen zelf is de zwakke en de onvolmaakte die als de nieuwe Christus afziet van
dit offer van anderen, hij zou aan het goddelijke ruimte geven; hij zou plaatsmaken
voor de lijdende en medelijden hebben met het goddelijke. Een nieuwe embryonale
(maagdelijke) cyclus zou aanbreken, de oude mens zou sterven – het paulinische
beeld van de oude Adam – en de nieuwe, nu nog embryonale, zou ontstaan. Hij, Boisen, zou sterven en wedergeboren worden als de geest van liefde, de redder van de
mensheid. Het zijn idées de grandeur, aldus Stroeken (1983, p. 74). Naar aanleiding
van latere ervaringen met patiënten voegt Boisen eraan toe:
Zij (de patiënten) brachten het goddelijke terug tot hun eigen niveau. Hun universum
was geworden tot niet groter dan zijzelf. Zij hadden niet met Paulus geleerd over het
goddelijke na te denken als iets dat in hen leefde als een toekomstige mogelijkheid die
moet worden bereikt ten koste van offer en strijd. Het was voor hen iets dat al bereikt
was. (Stroeken, 1983, 75, Boisen, 1936, 200)

Een mooie samenvatting van wat er met Boisen zelf aan de hand was, aldus Stroeken
ironisch.

417 Opgemerkt zij dat deze wisseling van het oude naar het nieuwe als context de lutherse scheiding
heeft tussen Wet en Evangelie, de oude Adam versus de Nieuwe. Wet en Evangelie staan tegenover
elkaar, wat de basis vormde voor de theorie van de plaatsvervanging van het oude (Joodse) volk door
het christendom, met alle noodlottige gevolgen van dien. Latere paulusinterpretaties leggen veel
meer de nadruk op de continuïteit in de Joodse Paulus, bijv. zoals ontwikkeld in de New Quest (zie
Dunn, 1998).
418 Olds (2009) ontwerpt een kenotische theologische structuur waarin de ontwikkeling van Boisen beschreven wordt als een authentiek bekeringsproces. De ernst van de psychose wordt in dit artikel
onderschat en er wordt een te gemakkelijke parallellisering of gelijkschakeling van psychose als bekeringservaring gemaakt.

theologische aporieën • 195

5.2.7. jezus en het messiaans bewustzijn
Een zinsnede uit de Apostolische geloofsbelijdenis is dat Jezus is nedergedaald ter
helle. Deze regel was ook door Boisen opgenomen in The book of hymns of hope and
courage. Ook al was de hel in het liberale protestantisme afgeschaft en kwam ze niet
meer voor in hun gezangboeken, hij wilde de patiënten niet onthouden dat Jezus ook
pijnlijke ervaringen had doorgemaakt zoals zij en dus een boodschap voor hen in
hun nood had. Deze keuze om de hel wel te noemen in het ziekenhuis grijpt Boisen
aan voor een verder liggend doel, nl. om aan te tonen dat Jezus dezelfde profounder,
constructive experience als hijzelf, Albert W., Fox, Paulus en de profeten had doorgemaakt. De vraag die hij zich daarbij stelt is of Jezus zichzelf zag als de Messias, en zo
ja waar dit inzicht dan vandaan kwam. Indirect zou het antwoord op hem afstralen.
Boisen sluit aan bij het onderzoek van A. Schweitzer in Die Geschichte der Leben Jesu
Forschung (1906) en vooral Die psychiatrische Beurteilung Jesu (1913). Het historisch
onderzoek naar het leven van Jezus heeft zijn persoon niet verhelderd, maar eerder
onzichtbaarder gemaakt tegen de achtergrond van de traditie. De historische Jezus
bleek niet te achterhalen. Uit zijn uitspraken is wel af te leiden waar hij voor stond,
maar bijna niet wie hij was en vooral niet wat hij innerlijk heeft doorgemaakt. Wat
overblijft is de Christus van het geloof. Boisen meent dat bij deze kloof niet halt
gehouden hoeft te worden, als men andere perspectieven aanwendt. Wie Jezus werkelijk was kan nader ingevuld worden door te kijken vanuit de innerlijke ervaringen
van de religieuze genieën zoals Albert W. en Fox. Er was misschien wel iets geheel
nieuws gebeurd in de aard van de openbaring die Jezus heeft ontvangen. Schweitzer
stelt de vraag of Jezus zichzelf zag als de Messias. Anders dan de hoofdstroom aan
moderne theologen die de bijbel als literatuur lezen en speciaal Marcus als de belangrijkste bron van gemeentetheologie zien, houdt Schweitzer vast aan het eschatologische apocalyptische Jezusbeeld. Jezus zag zichzelf als de apocalyptische Messias
met de verwachting van het einde der tijden van deze wereld. De hele geschiedenis
van het christendom is te begrijpen vanuit de verwachting van de wederkomst van
Jezus en van het niet vervuld zijn van die verwachting, aldus Boisen’s weergave van
Schweitzer. Waar haalde Jezus deze gedachten vandaan? Waren de gedachten dat
het koninkrijk van God aan zou breken in die tijd niet wijd verbreid? Stamden deze
gedachten niet van Jezus zelf? Als dat wel zo zou zijn, dan zou hij toch een ‘deluded
fanatic and psychopath” (Boisen, 1936, 130) zijn door dit op zichzelf te betrekken,
zoals enkele psychiaters stelden in Schweitzer’s Die Psychiatrische Beurteilung. Jezus
laadt de verdenking op zich een paranoïde persoon te zijn geweest. Dit wordt weerlegd, stelt Boisen, door het feit dat Jezus leerlingen heeft verzameld, zich richtte op
de mensen om hem heen en oog had voor hun gevoelens. Het springende punt is
echter wel de messiaanse claim. Misschien dacht Jezus een goddelijke opdracht gekregen te hebben, maar dan zou hij nog niet zichzelf als de Messias hebben gezien.
Maar, aldus Boisen, het innerlijk leven van een mens, ook van Jezus, is niet op te
delen in een goddelijke opdracht enerzijds en messiaans bewustzijn anderzijds. Hoe
toon je aan dat hij zichzelf zag als de Messias? Boisen noemt drie centrale ideeën
in de evangelies. Het koninkrijk Gods zou aanbreken volgend op een wereldwijde
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catastrofe; Jezus was gezonden met gezag en macht; hij anticipeerde op zijn dood
als voorwaarde om zijn doel te bereiken. Dit laatste is de kern van zijn denken: dat
het leven bereikt wordt door de dood heen. Deze drie gedachten zijn dezelfde in de
problem-solving experiences van anderen, het zijn attempts at reorganisation of the personality in de ziekenhuizen en bij religieuze genieën. Zij hebben een diepe betekenis.
Maar hoe kon Jezus zichzelf gaan zien als de Messias die deze rol zou vervullen in
de komst van het koninkrijk? Dan moet hij wel dezelfde ervaringen gehad hebben
als de andere door Boisen genoemde. Vooral in Marcus en Lucas doet Jezus messiaanse uitspraken, in het bijzonder in Marcus 3, 22-30, waarin Jezus verweten wordt
bezeten te zijn door een duivel, maar dit weerlegt door te zeggen dat hij vervuld is
van de Geest van God. Drie verhalen duiden op crisiservaringen waarin hallucinaties
voorkwamen: de doop in de Jordaan, de verleiding in de woestijn (wilderness), en de
gedaanteverandering op de berg. Schweitzer en anderen419 (Boisen, 1936, 136) slagen er niet in om de beschuldiging van abnormaliteit te weerleggen. Dat ook Jezus
crisiservaringen heeft doorgemaakt is niet het punt, maar de uitkomst is beslissend,
aldus Boisen. Waren de crises integrerend – unifying – voor wat hij als het uiteindelijke doel van zijn leven zag? Dat was het geval bij Jezus, hij richtte zich naar de
wereld zoals die was. Hij nam de zware verantwoordelijkheid op zich. Zoals de anderen – Albert W. Fox – met dezelfde ervaringen had hij zijn leven verloren en weer
gevonden. Een stap verder is de vraag welk probleem precies ten grondslag lag aan
de crisis van Jezus. Bij Paulus was dat het innerlijke conflict tussen drift en rabbijnse
wetten. Bij Jezus is er meer de verbinding met de profeten die niet bezorgd waren
om zichzelf maar om het lot van het volk. Hij gaf het aardse rijk op voor een spiritueel rijk en oversteeg daarmee het lot van het volk. De goddelijke geest die op hem gericht was werd daarmee de goddelijke geest van de wereld. Het kruis is het hart van
zijn boodschap. Door hem moeten wij ook ons kruis opnemen, “our sacrificial task of
bringing in the new world that ought to be” (Boisen, 1936, 140). Maken zulke gedachten
hem niet juist tot een waanzinnige? Het antwoord ligt in het idee zelf, zegt Boisen.
Wat betekende het centrale idee de Messias te zijn? Dit is een universeel idee dat opkomt onder alle volken in alle tijden. Wanneer iemand zich als eenling in het universum geplaatst ziet, zich afvraagt waarom ben ik hier, wat is mijn taak, dan komt hij
te staan tegenover de grote realiteiten van dood en leven, succes en mislukking. Hij
komt voor de keuze zich te richten op het leven in zijn totaliteit of zich daarvan af te
sluiten. Zo teruggeworpen te worden op zichzelf, op zijn innerlijk, is het beginpunt
van een nieuw leven. “...the idea of personal mission and responsibility follows inevitably
from the fact that in one’s own inner world the individual himself is or should be supreme.
He is or should be captain of his own soul” (Boisen, 1936, 139).
In de eenzaamheid wordt Jezus teruggeworpen op zichzelf en daar ontstaat de idee
van de persoonlijke verantwoordelijkheid. Het blijft niet bij een ervaring van alleen

419 Bundy, W. (1922)
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te staan tegenover de machten van het universum. Jezus bereikte een harmonie in
zichzelf tussen wie hij was en wat zijn opdracht was. Zijn persoonlijk lot was niet
meer van belang. Vandaar dat de uitkomst beslissend is, en de vraag – als deze al te
beantwoorden is – of de verzoeking in de woestijn, hoe diepgaand ook, een persoonlijke crisis of een psychose genoemd moet worden, van secundair belang wordt.
The significant fact is that from that experience, whatever it may have been, he emerged
victorious and that through it he gained those insights which enabled him to speak with
authority regarding the end and meaning of life and the laws of spiritual well-being. (Boisen, 1936, 141).

Boisen sluit af met de geruststellende opmerking dat niet iedereen een dergelijke
crisis door hoeft te maken. Maar volledige toewijding aan de hoogste loyaliteit is wel
nodig voor het overvloedige leven dat religie biedt. (Boisen, 1936, 141)
5.2.8. conclusie: loyalty, maar geen zekerheid
Zes identificatiefiguren zijn de revue gepasseerd, van Billy Sunday tot Jezus. Boisen
heeft aan elk van deze levens eigen interpretaties gegeven die een bevestiging zouden
moeten zijn van zijn eigen ervaringen in het psychiatrische kliniek, en van de patienten die hij daar ontmoet had. Het is fascinerend te zien hoe Boisen vooral in Exploration of the Inner World (1936) zoekt naar geloofsgetuigen die zijn eigen psychotische
beleving en de interpretatie ervan ondersteunen. George Fox, Albert W. en de profeten
blijken dezelfde ervaringen doorgemaakt te hebben als Boisen. Boisen’s crisis in 1930
begon met de plotselinge overtuiging dat Albert W. een speciale verantwoordelijkheid
voor hem was, en was dus nauw verbonden met zijn onderzoek naar de religieuze
ervaringen van patiënten. Het vervolg van het verslag laat pijnlijk duidelijk zien dat
de zo zorgvuldig opgebouwde theorieën, casuïstiek, de analyse van religieuze genieën
en profeten, de consulten bij de theologen, psychologen en dokters van zijn tijd hun
oorsprong vinden in de psychotische crises van vijftien en zes jaar eerder.
Hoe dit alles te waarderen? De leeswijzer kan richting geven aan de beantwoording
van deze vraag. Was er – met de leeswijzer in gedachten – ook ruimte voor een aporetisch moment, voor een notie als de verborgenheid of onkenbaarheid van God en
daarmee voor een relativering van al het kennen? Of anders gezegd was er ruimte
voor een andere laag in het geloof, n.l. een ontvankelijkheid die niet op beheersing
of zekerheid uit is?
Ik meen dat deze andere laag wel aanwezig is, maar slechts zeer spaarzaam.
Slechts op twee plaatsen is wellicht een openheid te ontdekken die het geloof niet
vastlegt, maar waar ruimte en openheid uit spreekt. De eerste is zijn gebedenboek
Hymns of hope and courage (1950). Een citaat uit het ochtendgebed, zeer waarschijnlijk van de hand van Boisen zelf:
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For Eyes to see
O God, who dost know what is in man, help us to see with the eyes of love, that we may
be able to find the promis which lies in that which is imperfect and the beauty which is
concealed in the unlovely. Amen420

Een tweede aanwijzing is te vinden in een teder geformuleerde zin waarin hij spreekt
van “something strong and deep and tender and intense” (E.I.W. p. 116). Deze zinsnede biedt een ander zicht op Boisen’s spiritualiteit. In het afsluitende ‘personal word’
van E.I.W. (p. 114-122) geeft hij een ander beeld van zichzelf. Daar geeft hij een terugblik op zijn eigen psychoses van vijftien en zes jaar daarvoor. Deze korte tekst verdient
bijzondere aandacht omdat hij daar iets laat zien van dat ‘something’ waar hij naar op
zoek was. Mogelijk licht daar ook iets op van de binnenkant van zijn geloof.
Na de rondgang langs de verschillende doctoren met Fox als de patiënt stelt Boisen dat Fox en Albert W. fellowtravelers waren in de infernale gebieden waar hij ook
doorheen heeft gezworven. Zij waren ook bezoekers van de little known country. Het
is bijna een intiem gebied. Nu wil hij zijn eigen geschiedenis daaraan toevoegen. Er
waren twee crises, de eerste vijftien jaar geleden (1919), de tweede zes jaar eerder
(1930). De aanleiding tot de tweede crisis was de vergaande betrokkenheid bij Albert
W. van wie Boisen had gehoopt dat deze met zijn hulp ook eenzelfde constructieve
religieuze ervaring zou doormaken als hijzelf. Dat lukte niet, met als gevolg dat Boisen zelf in een crisis raakte. De achterliggende reden was voor Boisen dat hij niet
loyaal was gebleven aan de eerste crisis c.q. constructieve religieuze ervaring:
I must recognize that in this present life of active participation in the world of men I am
very far from having maintained the mystical identification which I felt so keenly during
the disturbance. It is this fact which explains at least in part, the recurrence of six years
ago, an experience whose full meaning is not yet clear. (Boisen, 1936, p. 116)

Een cruciale opmerking, omdat hier schuldgevoel en de gedachte dat hij door ontrouw aan de eerste crisis opnieuw in crisis was geraakt, hem ertoe brengt om wat hij
als zonde beschouwt te bekennen en zijn leefwijze opnieuw daaraan aan te passen.
Hij gaat terug naar de verslagen van de eerste psychose. Hij had psychotische
teksten geschreven in de weken en maanden na deze eerste crisis. Hij was toen afgedaald tot in de kleinste levende cel, opgestegen tot in het universum – de zon en de
maan had gereisd in de tijd naar de periode voor de zondvloed en afgedaald naar de
lagere regionen waar hij overgeleverd was aan de genade van vreemde en angstaanjagende fantasmen die werkelijkheid voor hem waren. Een strijd op leven en dood
was gaande waarin alle geaccepteerde overtuigingen en waarden overhoop werden
gehaald. Hij was er zeker van dat de dingen niet waren zoals ze waren, en dat ook
zijn geliefden in gevaar waren, hij was zeer bezorgd om hen. Maar in al die afschrik-

420 Boisen 1950, p. 9.
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wekkende verwarring was hem één ding gespaard gebleven: hij had niet toegegeven
aan de lower tendencies. Dat was zijn redding: “Throughout those entire periods it was
my best self that was dominant, something strong and deep and tender and intense, which
was, I still believe, more than just myself” (p. 116).
Er spreekt angst uit deze tekst, maar belangrijker nog ook iets overweldigends, “something strong and deep and tender and intense”. Ik vermoed dat we hier de kern van zijn
loyaliteit zien, de unieke ervaring van eenheid, van er mogen zijn, acceptatie in de diepe
angst van de psychose. Dat onvergelijkbare moment is de kern van zijn leven. Daar moet
hij innerlijk trouw aan blijven. Het niet trouw blijven aan dat something was de reden of
althans de achtergrond van de tweede crisis. We zien een verlies van grenzen.421 Tegelijkertijd is er het gevoel geleid te worden en opgenomen te worden in een groter geheel.
De sturing wordt overgenomen en geleid door een something. Maar er is niet alleen passiviteit, er is ook weerstand, deze is gericht tegen de lower tendencies, een inzet om wat
schaamtevol is te overwinnen. Die combinatie van verzet tegen het lagere en de overgave
aan “something strong and deep and tender and intense, more than just myself” is zijn uur
van genade. Er spreekt een grote affectie uit, voldoening en een trots dat hij stand heeft
gehouden. Er is eenwording, niet in het lagere deel van het leven, maar in het hoogste.
Het inzicht dat hij eruit gehaald heeft is dat er loyaliteit gevraagd wordt aan deze
ervaringen, aan de werkelijkheid van deze hogere macht, deze idee. Daar hoort het
verlangen naar herhaling bij. Eenmaal een dergelijke ervaring meegemaakt, hoe
angstaanjagend ook, blijft het verlangen deze opnieuw te beleven aanwezig. Gehoorzaamheid wordt gevraagd, en God blijkt een eisende God te zijn.
Boisen’s vermogen tot construeren blijft intact, ook in zijn psychotische periodes.
De latere reflecties zijn dwangmatig obsessief. Hij blijft in zichzelf opgesloten. In
diepste wezen is het een eenzaam proces, emotioneel en rationeel. Is de loyaliteit
aan eerdere ervaringen tegelijk de gevangenis, deze loyaliteit die niet gezien wordt
door theologen en psychiaters, maar die kostbaar voor hem is? Het is een geloofsbelijdenis die kilte en isolement inhoudt. Een gesloten huis met ramen waardoorheen
Boisen uitkijkt naar erkenning van psychiaters en theologen, en vooral van Alice.
Er spreekt grote tevredenheid uit het laatste gedeelte van dit hoofdstuk. “I feel much
like a schoolboy who after a long effort solves some difficult problem in arithmetic and then
turns to the back of the book and finds the answer right” (p. 122). Zijn leven heeft zich als
een wiskundig probleem voorgedaan, en hij heeft in zijn eentje de oplossing gevonden.

421 James spreekt eveneens over een ‘something’: “I never before so clearly felt the Spirit of God in me
and around rue. The whole room seemed to me full of God. The air seemed to waver to and fro with the
presence of Something I knew not what. I spoke with the calmness and clearness of a prophet. I cannot tell
you what this revelation was. I have not yet studied it enough. But I shall perfect it one day, and then you
shall hear it and acknowledge its grandeur.” James, 1902, p. 56.
“the whole array of our instances leads to a conclusion something like this: It is as if there were in the
human consciousness a sense of reality, a feeling of objective presence, a perception of what we may call
“something there,” more deep and more general than any of the special and particular “senses” by which
the current psychology supposes existent realities to be originally revealed”. James 1902, p. 58.
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Met de analyse van dit ‘personal word’ is achter alle eigenzinnige interpretaties en
identificaties ook duidelijker geworden hoezeer de psychotische crises hem iets gebracht heeft dat kostbaar voor hem was. Boisen had door zijn zoektocht de bevestiging gevonden dat hij hoorde bij de fellowship of the best. Dit besef lijkt genoeg te moeten zijn voor zijn leven. Maar de onzekerheid bleef knagen. Hij zette zijn zoektocht
naar bevestiging voort tot aan zijn dood.
De liberale theologie zoals hem onderwezen werd op Union Theological Seminary
verdient aparte aandacht om verschillende redenen. Naast de mogelijk directe invloeden op de crises en de waanvorming, is de vraag van belang in hoeverre deze
theologie Boisen heeft geholpen zijn crises te duiden en daarmee zich ruimte te
verwerven om zijn leven opnieuw vorm te geven na de crisis. Was er in theologisch
opzicht een reflectieniveau waarmee hij zijn ervaringen kon relativeren of van een
andere betekenis voorzien dan bijvoorbeeld de vraag of deze crisiservaring wel een
religieuze ervaring genoemd kon worden? Bood de theologie een instrumentarium
waardoor hij minder weerloos was tegenover de crisis?

5.3. de liberale theologie
Het was geen uitzonderlijke stap dat Boisen precies op Union Theological Seminary ging studeren. Union was opgericht als ambtsopleiding van de presbyteriaanse
kerken, maar had zich ontwikkeld tot een progressieve instelling waar historische
bijbelkritiek, filosofie, psychologie en aandacht voor de grote wereldgodsdiensten tot
het vakkenpakket behoorden.
De protestantse theologen in Amerika aan het einde van de 19e en begin van
de 20e-eeuw hadden grote invloed op de wending naar de nieuwe tijd. De inhoudelijke wending werd gemaakt van reflectie op het object van geloof naar degene
die gelooft, het subject. Het geloof zocht haar basis in het subject, de persoon.
Daarbij hoorden gevoel, ratio en ethiek. Dat waren de thema’s waarmee afscheid
werd genomen van oude vooraf gegeven zekerheden zoals deze in het scholastieke
calvinisme vaststonden. Niet langer was de bijbel de (exclusieve) bron van geloof,
niet de traditie (belijdenisgeschriften), voor sommigen nog wel de metafysische
filosofie van het universele en de kosmos, maar beslissend werd de persoonlijke
ervaring. Schleiermacher en de negentiende eeuwse Duitse theologie leverden
hiervoor het raamwerk. De ethische toespitsing van Kant, en Ritschls theologische vertaling hiervan in het begrip Rijk Gods werden door de eerste godsdienstpsychologen als het meest eigene van de christelijke godsdienst overgenomen.
Alle aandacht ging uit naar de persoon die gelooft en er werd naar de opkomende
psychologie gekeken om de persoon in zijn drijfveren en karakter te leren kennen. Toen die wending eenmaal genomen was leek de rol van de theologie uitgespeeld, want de godsdienstpsychologen wisten veel beter hoe geloof en leven met
elkaar verbonden moesten worden. Karl Barth en de Amerikaanse neo-orthodoxie
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hebben een alternatief geformuleerd. Zij vormden een enclave in een religieuze
cultuur die gedomineerd werd door de liberale levenshouding en de evangelikale
bevlogenheid. Niebuhr en Tillich namen een tussenpositie in tussen de liberale
empirische theologie en psychologie aan de ene kant en de neo-orthodoxie aan de
andere kant (Dorrien, 2003). Vanuit een breder perspectief gezien hebben zij allen
de weg opengelegd naar de psychologisch geduide, subjectieve ervaring als basis
van geloof.
Union Theological Seminary was het bolwerk van de liberale theologie (Dorrien,
2003, p. 21). Daar werd de negentiende-eeuwse overgang doordacht van de calvinistische zekerheid van het geloof via de historische bijbelkritiek naar een empirischpersonalisme als model voor de moderne gelovige. De neo-orthodoxie van Karl Barth
heeft op Boisen weinig invloed gehad. Deze orthodox theological beliefs gingen voorbij
aan de empirische validatie van de religieuze ervaring (Boisen, 1953).
Verzoening was een belangrijk thema in de presbyteriaanse theologie waarover
heftig gestreden is op Union. Bushnell (1868) rekende af met oudere objectivistische
voorstellingen van de verzoening. William Newton Clarke (1900), een zeer populaire
theoloog in die tijd, kwam tot de conclusie dat een letterlijk opgevatte verzoeningsleer moreel verwerpelijk was. Een substitutionaire vorm van verzoening zou een
schending van het christelijk geloof inhouden door de appeasement van Gods wraak
tot object van verzoening te maken (Dorrien, 2003, p. 32). Het pragmatisme van
William James werd druk besproken. In James’ pragmatisme diende de werkelijkheid niet in zijn oorsprong, categorieën of ideeën beschouwd te worden, maar zoals
deze is, het leven zelf. Niet in een atomistische wijze van kijken, zoals de oudere
empiristen als Locke, Hume en Mill hadden gedaan. Ervaring wordt gekenmerkt
door de opeenvolging van momenten, waarin het oude opgenomen wordt in het
nieuwe. Radical empiricism was “radical by virtue of its emphasis on the relationality of
their experience” (Dorrien, o.c., p. 219). De werkelijkheid is relationeel, conjunctief in
elkaar vervlochten, en een goddelijke geest, waarheid of rede zijn niet los van de werkelijkheid maar er intrinsiek in opgenomen. Dit in tegenstelling tot zijn directe collega Josiah Royce die ervaring als disjunctief zag, een subjectieve beleving tegenover
de loyaliteit aan de gemeenschap (Royce, 1908). Boisen kiest in zijn monistische
werkelijkheidsvisie de lijn van James. Daarmee werd ook de identificatie van zijn
ervaringen met die van anderen, zoals van Fox mogelijk en theoretisch verdedigd.
Boisen werd mede door zijn opleiding op Union een Harnack-Schweitzer liberale
theoloog, gecombineerd met een mystieke inslag en Amerikaans moralisme, aldus
Hiltner (1975).
De systematisch theoloog Cushman McGiffert heeft hem in latere periodes gesteund; ook hij was een liberaal theoloog. Theologisch stonden zij allen voor evangelisch liberalisme, bijbelkritiek, oecumenische samenwerking, interreligieus begrip
en social gospel.
Twee docenten van Boisen worden hier apart besproken omdat zij model staan voor
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zijn ontwikkeling in theologisch en psychologisch opzicht. De eerste is de systematicus William A. Brown, de tweede is George Albert Coe. Zij waren zijn belangrijkste
docenten op Union Theological Seminary in New York. Brown is illustratief voor de
overgang van de 19-eeuwse objectiverende theologie naar de subjectieve toewending
en onderzoek naar ervaring. Coe blijkt het ideaaltype te zijn waar Boisen met moeite
zijn eigen positie tegenover plaatst. Coe is een belangrijke schakel in de vorming van
Boisen; Boisen idealiseerde Coe, maar hij zal ook op essentiele punten van hem verschillen. Deze verschillen geven een goed beeld van de idealistische, en normatieve
visie van Coe, waar Boisen niet aan kon voldoen.
Binnen het raamwerk van mijn vraagstelling van het transcendentale subject en
zijn aporieën kan verduidelijkt worden dat de optimistische toonzetting over de
menselijke mogelijkheden, zoals ontwikkeld door Coe, op haar grenzen stuitte. De
persoon, op het schild gehesen door de liberale theologie, bleek meer gefragmenteerd, complexer en ambivalenter dan men toen wilde weten. Theologisch is de liberale theologie te zien als de verdere uitbouw van de fides qua, de psychologisch
onderbouwde nadruk op de houding, character, van de persoon. Niet meer de geloofsinhoud telde, maar de houding en de voorwaarden waaronder iemand gelovig
én rationeel kon zijn.
5.3.1. william a. brown
Brown doceerde eerst geschiedenis van de theologie en later systematische theologie. Zijn Christian theology in outline (1906)422 is zijn hoofdwerk. In deze paragraaf
wordt de verhouding tussen de centrale gedachtelijnen van Brown en Boisen onderzocht.
The essence of christianity (1902) en Christian Theology in Outline (1906) laten een grote
verwantschap zien tussen het gedachtegoed van Brown en Boisen. Er zijn opvallende
overeenkomsten. De structuur van vier, of beter de verdeling van drie tegenover en
aangevuld met een vierde factor is terug te vinden in de crisis van Boisen van 1920.
Er wordt een harmonie verondersteld die bedreigd, verlaten, niet meer houdbaar of
onbereikbaar is. Deze oorspronkelijke harmonie van drie wordt opnieuw inzichtelijk
door een vierde factor. Deze vierde factor is bij Brown in wisselende samenstelling de
persoon, het begrip karakter, de ervaring, het geloof als beaming van het objectief gegevene, het koninkrijk van God. In de factor vier wordt een blijkbaar veronachtzaamd
element in de geschiedenis naar voren gehaald en daarmee wordt het perspectief verbreed van een objectieve presentatie van het christelijk geloof via een subjectieve, ervaringsmatige lens.
Het tweede element is de psychologie. Deze is de nieuwe gesprekspartner. De psychologie levert de inzichten en het denkkader om de traditie opnieuw te lezen en te
verstaan. Maar anders dan de psychologen denken en anders dan een radicalisering

422 zie www.archive.org voor deze en vrijwel alle andere literatuur uit deze periode.
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van het geloof tot ervaring blijft de te interpreteren en te geloven inhoud een objectief,
vooraf gegeven en meekomend iets. De verschuiving is de normativiteit die van de
ervaring uitgaat, dat is nieuw; maar de ervaring zelf wordt genormeerd door ideeën
aangereikt van een opnieuw verstaan van de traditie, in het bijzonder historisch bijbelonderzoek en een filosofische heroriëntatie vanuit de Verlichting via Kant en Schleiermacher. Schleiermacher biedt de opening naar een persoonlijk besef van eenheid
van gevoel – Frommigkeit – en werkelijkheid. Traditie en bijbel moeten steeds opnieuw
hermeneutisch verklaard worden vanuit het actuele levensgevoel. Maar Brown gaat
hier slechts ten dele in mee, vooral omdat hij vast wil houden aan het filosofische
eenheidsprincipe van het Absolute en de gegevenheid van werkelijkheid en gezag van
bijbel en traditie. De verwantschap met Ritschl is duidelijk in zijn theologische vertaling van Kant door de nadruk op het ethisch perspectief van het koninkrijk Gods, en
niet slechts via de rede als postulaat. Daarnaast maakte Ritschl een voorbehoud t.a.v.
allerlei vormen van politieke theologieën die de staat en de religie al te nauw met elkaar
verbonden. Godsdienst is een zaak van de persoon, begrepen als een sociaal wezen die
door vorming en training tot een karakter wordt. Het gezin is het model (naar Calvijn).
Gehoorzaamheid, plicht, liefde, zonde worden persoonlijk van aard en steeds sociaal
begrepen. Het ethisch Ritschliaanse perspectief vindt haar grond in het psychologische persoonsbegrip. Niet de wil of de driften, maar het karakter maakt de mens tot
mens (Joh. 1, 12-13). Het is het bewustzijn van de ander in diens noden.
Daarmee worden andere wegen afgesneden, in het bijzonder een te grote nadruk op het
innerlijk en een mogelijke verabsolutering van de eigen ervaringen, vooral gevoelens en
ideeën van eigen volmaaktheid of bijzonderheid. Dit is het derde punt. De nadruk op
bijzondere ervaringen of noodzaak tot plotselinge bekering wordt de pas afgesneden.
Hier verschillen Brown en Boisen van elkaar. Ervaring is voor Boisen een uniek moment
van inzicht is dat gepaard gaat met crisis, mogelijk zelfs een levensbedreigende. Brown
ziet ervaring niet als een eenmalig gebeuren, maar als een langzame ontwikkeling van
de persoon die tot een mens van karakter wordt door groeiend inzicht en innerlijke instemming met de waardeoordelen die eerdere generaties gemaakt hebben. Maar wat
betekent het wanneer de innerlijke ervaring, en daarmee de mogelijkheid tot subjectieve instemming ontbreekt – zo is de kritische vraag van Boisen. Wanneer inzicht in de
zonde ontbreekt, waar steunt het geloof dan nog op? Is het dan slechts constructie, of
waarheid die op gezag moet worden aangenomen? Het grote verschil is de nadruk op de
zonde. Boisens levensgevoel is donker, gekleurd door een sterk zondebesef en een negatief beeld van de menselijke natuur. Brown is optimistisch en positief over de menselijke
mogelijkheden tot ontplooiing en kennis van God via de schepping.
Deze verschillen en overeenkomsten worden hier toegelicht in een analyse van
Browns theologie.
biografisch
Brown (1865-1943) werd geboren in een New Yorks zakengezin. Zijn vader was
een welvarende bankier op Wall Street. Willam Brown studeerde aan Yale University, daarna tot 1890 op Union Theological Seminary, en vervolgens in Duitsland
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bij Harnack. Hij werd in 1893 presbyteriaans dominee en doceerde op Union van
1898-1936. In 1910 hield hij een toespraak op Harvard getiteld The old theology and
the new.423 Deze werd door fundamentalistische critici ketters genoemd vanwege de
twijfel aan de onfeilbaarheid van de bijbel, de substitutionaire verzoening en de wederkomst van Christus.424 Maar na een onderzoek werd de zaak in 1913 geseponeerd.
Bij het begin van de Eerste Wereldoorlog werd Brown secretaris van de General
War Time Commission of the Churches. Deze commissie zette zich in voor het sturen van aalmoezeniers in het leger. Na zijn emeritaat in 1930 als hoogleraar systematische theologie hield hij zich nog jarenlang bezig met de vorming van dominees.
Boisen en Brown ontmoetten elkaar op zijn minst op de drie genoemde terreinen:
de opleiding, het uitzenden van legerpredikanten en de scholing van ambtsdienaren.
5.3.2. de evangelisch-liberale theologie van brown
William Adams Brown425 was sterk beïnvloed door Ritschl. Jezus wordt gekend in
de kerk als de verpersoonlijking van het hoogste ideaal van de mensheid. Schleiermacher en Coleridge waren de theologen die de nadruk legden op de ervaring. In de
kleuring van Emerson en Bushnell zou het christendom geen leer, maar een levende
beweging moeten zijn, ‘a forward-moving and communal faith of those who know
Christ as redeemer and live out his ethic of the kingdom’426. Brown was een leerling
van Adolf von Harnack. Harnack legde meer nog dan Ritschl de nadruk op het individu, en het christendom als een manier van leven. “... to experience God’s mercy
and love through the saving effects of God’s revelation in Christ”427.
Brown biedt een zorgvuldige balans tussen traditie en moderne levenservaring.
Hij weegt de bijbelse bronnen, de ontwikkeling ervan in de dogma’s, zowel katholieke als protestantse, plaatst ze in hun filosofische context en laat zien in hoeverre
ze houdbaar zijn dan wel om herijking vragen. Tegenover Schleiermacher houdt hij
vast aan de objectieve gegevenheid van de christelijke boodschap. Hij plaatst Christus als de intermediair tussen de historische gegevens van het leven van Jezus en
de moderne aandacht voor ervaring en subjectieve toe-eigening van het geloof. Het
is de Christus van het geloof, zoals de eerste leerlingen dat deden in hun beaming
van Jezus als de Christus die de moderne kloof tussen feit en ervaring zoals Kant die
analyseerde moet dichten. Geloof is dus vooral een vorm van instemming op grond
van redelijk inzicht èn subjectieve ervaring. Met Ritschl is het komende Rijk van God
het perspectief waarin het christelijk geloof wordt geplaatst. Ritschl verbindt in zijn
theologie het ethisch denken van Kant met de theologische gedachte van het koninkrijk van God. Deze wordt niet ver weg apocalyptisch of eschatologisch gedacht, maar
dichtbij in deze tijd. Anders dan Schleiermacher legt Brown niet eenzijdig de nadruk
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op de afhankelijkheid en het gevoel (Frommigkeit), maar houdt vast aan de objectieve
zijde van het geloof, de persoon van Jezus Christus, als de normatieve kracht in het
geloof. In waardeoordelen (Werturteile genoemd – ook een term van Ritschl) wordt
het geloof in de persoon van Christus uitgesproken (Brown, 1906, 270).
In Christ, Christian faith finds the missing link in the argument. Kant reasons: ‘Unless
there is to be a dualism in the universe, I must believe in a power adequate to bridge
the gap between moral ideal and fact.’ The Christian goes one step further and says: ‘In
Christ I see the gap bridged.’ Thus interpreted, all the arguments move in the sphere of
what Kant would call the practical reason. They are not syllogisms of logic, leading to
mathematical demonstration, but expressions of that moral probability on which our
highest convictions rest. (Brown, 1902, p. 132)

Hier wordt Kant verbonden met Ritschl. Geloof wordt herleid tot individuele en subjectieve uitspraken. Doordat deze uitspraken echter in de loop van de geschiedenis
ontwikkeld zijn en in de samenleving beproefd, staan zij open voor wetenschappelijke verificatie. De christelijke idee van God kan op die wijze wetenschappelijk
onderzocht en geverifieerd worden.
Kant is bepalend voor dit fundamentele onderscheid tussen kennis die altijd van
mensen is en de werkelijkheid, het Ding an sich, dat slechts via interpretatie benoemd
kan worden. Christus is de missing link (met een impliciete verwijzing naar Darwin).
ervaring
In de oude calvinistische theologie stond de rede tegenover openbaring. Geloof was
overgave en vertrouwen; God was vooral een verborgen God, slechts indirect te kennen
via zijn werken. Die tegenstelling is niet langer acceptabel. Het leven is een eenheid en
de ervaring van het christen zijn is de hoogste en volmaaktste vorm van het religieuze
leven van de mens (Brown, 1906, p. 126). Het christendom bracht niet een nieuwe logica maar een nieuwe ervaring (o.c., p.130). In de moderne tijd is er een helder inzicht
gekomen in wat de betekenis is van de idee van het koninkrijk van God:
The contribution of modern thought to the idea of the kingdom of God consists chiefly
in a clearer insight into the social nature of personality, which is itself but a phase of the
modern recognition of the unity of life. To present psychology personality is essentially a
social conception, and the process by which the individual is formed and trained by influences coming to him from his environment, a part of a larger process of development
of which the universe itself is at once the theatre and the subject. (Brown, 1906, p. 192)

Ervaring is niet slechts iets van de enkeling die de unieke ontdekking doet dat het
leven in zijn christelijke karakter wezenlijk sociaal is. Ervaring accumuleert ook door
de eeuwenlange ontwikkeling van mensen die dezelfde ervaringen doorgemaakt
hebben. Deze ervaringen van het sociale karakter van de mens, gericht als deze in
het christelijk geloof is op de realisering van het koninkrijk van God heeft zijn hoog-
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tepunt in de historische openbaring van Jezus Christus als de innerlijke toe-eigening
die hem tot de Heer maakt, een openbaring waarin God zichzelf toont in zijn “gracious, fatherly love to his needy children”. Het is dus niet zo dat wij met een mens een
gemeenschap vormen, maar met God: God uit God.428
De redenering verloopt in de volgende stappen. Er is de ervaring van wat mens zijn
betekent, nl. dat echt mens-zijn sociaal-zijn is. Die ervaring wordt gedeeld met velen
in de geschiedenis, en krijgt mede daardoor gezag. De eerste en hoogste ervaring was
de openbaring van Jezus, die door de leerlingen innerlijk werd beleefd, dat hij de Heer
is, waarlijk God. En zoals het credo (van Nicea-Constantinopel in 381) zegt: God uit
God. Deze ervaring brengt eenheid, zoals deze vervat ligt in de idee van de schepping.
En daarmee komt Brown tot de conclusie dat de schepping wordt gekend door de
persoonlijkheid: “As it is personality through which alone we can conceive creation, so it is
only through persons that we can interpret creation” (Brown, o.c., p. 237). Boisen zou deze
toegang tot interpretatie van de persoon van Jezus aanwenden voor zijn visie dat Jezus
ook dezelfde psychotische ervaringen had doorgemaakt als hijzelf.
persoon en karakter als beeld voor god
De antropologie of het mensbeeld van Brown draait om het begrip karakter. Dit begrip wordt ingezet om de ideeën over God nader in te vullen. Het fundamentele van
de mens en zijn persoonlijkheid is zijn karakter, en niet zijn wil. Een mens die zijn
wil laat beheersen door een moreel doel is het meest vrij, en door inzicht te krijgen
in dat doel zijn zijn daden ook voorspelbaar. Karakter verwijst naar de consistentie
van zijn morele doelen. Hij wordt ‘een man van karakter’. De wet is, voor zover een
beperking van zijn vrijheid, daar de uitdrukking van (Brown, 1906, p.94). Dit idee
van karakter past Brown toe op God. God wordt bepaald door zijn karakter zoals
ieder wijs mens. Hij kan niet afwijken van zijn moraliteit en kan dus niet zondigen.
Dat zou logisch met elkaar in tegenspraak zijn, en het betekent dat in het universum
niets kan verhinderen dat het goddelijk plan ten uitvoer wordt gebracht (Brown,
1906, p. 116). Gods wil en zijn karakter in zijn moraliteit vormen één geheel.
Jezus heeft vanuit deze morele idee van God aan het begrip koninkrijk nieuwe
inhoud gegeven, nl. een vaderlijke regering die leven mogelijk maakt. De metafoor
voor het samenleven is hier het gezin, en niet de staat. Een mens van karakter kan
boven anderen uitstijgen, door te anticiperen op wat gaat komen. De morele mens
vertegenwoordigt, en is zelf het koninkrijk van God. Hij belichaamt het sociale ideaal
van de samenleving. “To Jesus the kingdom is a phrase which he transformed by infusing
into it a new content. The government he would establish is paternal, and its type the family
rather than the state” (Brown, 1906, p. 190).

428 “This is the conviction that through the historic revelation which culminates in Jesus Christ, as in the inner
experience which appropriates him as Lord, we have to do not simply with human ideals, however exalted,
or human aspirations, however sincere, but with the great God himself as he is manifesting himself in gracious, fatherly love to his needy children. It is not man with whom we commune in Jesus, but very God of
very God.” (Brown, 1906, p. 160)
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Jezus is het type in wie sociale vooruitgang zichtbaar wordt. De volmaakte mens,
zoals het christendom deze ziet, is degene die in zich verenigt met een helder bewustzijn van de gemeenschap met God en tegelijk de liefde van iemand die zich niet
bekommert om zichzelf maar om de ander. Jezus heeft dit laten zien in de evangelies. De leer van de goddelijkheid van Jezus krijgt hier zijn diepste betekenis. Wanneer Christus de incarnatie van God is, dan zien we in zijn karakter en bedoeling de
ongeziene bron en doel van de geschiedenis. In het universum zien we de geest van
God aan het werk en dat is de voorbereiding op de volledige openbaring van God in
Jezus. Dat is geen kortstondige openbaring van Gods macht. Maar in Hem zien we
voor het eerst in een mensenleven werkelijkheid geworden wat de diepste betekenis is van het leven: de komende verbinding tussen God en mens, die de ultieme
verwerkelijking is van het goddelijk ideaal in de mensheid (Brown, 1906, 250-251).
idea of god: filosofie en ervaring
Er zijn drie bronnen voor de kennis van God, – filosofisch, psychologisch, en religieus-theologisch – maar slechts één is beslissend en dat is de wijze waarop Jezus God
kenbaar heeft gemaakt.
It is through Jesus that we have come to know God as we do. In his life and character we
see the clearest revelation of the unseen Father from whom he came. Under the influence
of this impression our idea of God has been formed. (Brown, o.c., p. 94)

In de moderne filosofie wordt God gedacht als de absolute werkelijkheid; dit is
geen abstract principe, maar de meest concrete, aldus Brown. In de psychologie
komen wil en de natuur bij elkaar in het begrip karakter. Samen vormen zij de kern
van de persoon. Dit is een psychologische vertaling van een theologische gedachtegang, nl. van het calvinistische onderscheid tussen de wil van God en Zijn natuur.
Personality en absoluutheid horen beide bij God. God is persoon, absoluut en heeft
de gedaante van Christus. God is ‘Christlike’. God kan in menselijke termen gedacht worden. Dit krijgt zijn toespitsing in een psychologische benadering van de
vraag naar God. Attributen van God kunnen psychologisch worden gedacht, maar
dit perspectief wordt overstegen door het geloof in Christus als degene die verwijst
naar God en God kenbaar maakt. God is in zijn wezen en attributen gekend door
Christus. Brown houdt vast aan een filosofisch beeld van God als absoluut om
daarmee Gods eenheid en universaliteit te bewaren. Maar ook dit heeft een psychologische achtergrond, nl. het verlangen van de mens om een samenhangend
(unified) wereldbeeld te hebben.429 God is absoluut en een “personality in its highest

429 “The reasons which prevent us from acquiescing in the proposal to banish the metaphysical element from
our theology have a deeper root. They are to be found in the nature of the metaphysical interest itself. That
interest is not merely speculative; it is intensely practical. It is the desire for a unified worldview which voices
itself in the demand for a philosophical theology. It was this motive which influenced the writers of the New
Testament when they pressed beyond the Jesus of history to the Christ of faith. They felt the need of a faith
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ethical form”, die de mens oproept om de zonde achter zich te laten en op weg te
gaan naar het koninkrijk. Dit is ons geopenbaard in Jezus Christus (Brown, o.c.,
p. 99). En ook de leer van de triniteit is gegrond in het psychologisch gegeven van
de ervaring van het offer van God in Jezus.430 Gods almacht wordt begrijpelijk door
de wijze waarop Jezus zijn weg naar het kruis onderging en door de wijze waarop
heiligen en martelaren hun lot in geloof doorstonden.431
De drie-eenheid van God wordt in lijn met Augustinus als een psychologische
eenheid gedacht; psychologisch-persoonlijk, en niet direct sociaal omdat dit laatste
beeld het gevaar inhoudt dat er een vorm van tritheïsme ontstaat (Brown, o.c., p. 150).
Brown wil de persoonlijke en innerlijke (intimate) trekken van God naar voren halen
tegenover de Grieks-Romeinse afstandelijkheid en onbeweeglijkheid. Ook de latere
concepten van God als zuivere wil of wet zijn te afstandelijk, te zeer bedacht op transcendentie en het bewaren van het onderscheid tussen God en mens. God openbaart
zich werkelijk zoals Hij is, en we hebben niet slechts beelden of ideeën van Hem,
maar Hij heeft zich geopenbaard zoals Hij is in Christus (Brown, o.c., p. 94).
De christologie van Brown volgt m.n. Ritschl. Uitspraken over de goddelijkheid
van Christus zijn waardeoordelen (Werturteile) waarmee de betekenis van Jezus in de
kerk wordt uitgedrukt. Het ideaal van menselijkheid wordt ermee verwoord, en door
hem is de mensheid in contact gebracht met een macht die hen boven de ijzeren
wet van noodzakelijkheid uittilt (natuur) tot een leven van vrijheid en vreugde van
het koninkrijk van God. Wat God in zichzelf is kunnen we niet kennen, en abstracte
concepten als het absolute of de logos zonder een basis in de ervaring is gedoemd te
mislukken. Door een analyse van leven en werk van Jezus als mens kan aangetoond
worden welk karakter en zending hij had (zijn ministry) die hem de unieke macht
gaf om het menselijk leven te verheffen en te veranderen. Toch blijft er de spanning
tussen natuur en geest. Een citaat van Ritschl maakt dit helder:
In every religion is what is sought, with the help of the superhuman spiritual power reverenced by man, is a solution of the contradiction in which man finds himself both part

which should be at once catholic and consistent; a faith which should make place for all truth to which men
had attained through their previous experience of God’s working, as well as that which had come through
this latest and highest disclosure. Such a comprehensive world-view the Logos Christology made possible.”
(Brown, o.c., p. 159)
430 “To Christian faith it belongs to the nature of God to impart himself in selfsacrificing love. The historic
Christ and the present Spirit belong with the Father in the Christian thought of God, and the attempt to
divorce the doctrine of the Trinity from its roots in experience, and to conceive God in terms of self-centred
blessedness is the mark of a mistaken reverence.”(Brown, o.c., p. 100)
431 “There is no doctrine which is practically more important than that of the divine omnipotence. It led Christ
to go cheerfully to the cross, confident that his cause would triumph in spite of apparent defeat. It has given
courage to the martyrs and saints of every age. It is the only sure stay of faith in the midst of the imperfections and discouragements of the world. In face of obstacles apparently insuperable, faith hears the promise,
‘With man it is impossible, but with God all things are possible’, and answers with the confession, ‘I believe
in God, the Father Almighty’.” (Brown, o.c., p. 117)
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of the world of nature and a spiritual personality claiming to dominate nature. For in the
former role he is a part of nature, dependent upon her, subject to and confined by other
things; but as spirit he is moved by the impulse to maintain his independence against
them. In this juncture, religion springs up as a faith in superhuman spiritual powers, by
whose help the power which man possesses of himself is in some way supplemented
and elevated into a unity of its own kind which is a match for the pressure of the natural
world.432

Ritschl is representatief voor de toenmalige christologie, aldus Brown, die haar vertrekpunt kiest in het menszijn van Jezus. Brown is echter op twee punten kritisch
ten aanzien van Ritschl. Ook ontologische begrippen hebben hun waarde. Door Jezus raken we aan de absoluutheid van God. En met zijn nadruk op de uniciteit van
de historische Jezus doet Ritschl tekort aan de bredere verhoudingen tussen God en
mens. Brown gaat hierin mee met Troeltsch die in zijn vergelijkingen met andere
religies laat zien dat weliswaar het ideaal van ware menselijkheid in Jezus is. Maar
dat wil niet zeggen dat deze andere idealen zonder betekenis zouden zijn (Brown,
1906, p. 341).
Het theologische hart van Brown ligt in zijn opvattingen over de betekenis van Christus, enerzijds in relatie tot God en anderzijds als mens in relatie tot de leerlingen.
Het psychologisch inzichtelijk maken van het geloof is zijn inzet. De betekenis van
Jezus is vooral gelegen in zijn dood aan het kruis. Brown is meer luthers dan calvinistisch in zijn nadruk op de betekenis van het lijden als exemplarisch voor de wijze
waarop wij mensen met lijden om zouden moeten gaan. Hier is ook de invloed van
Harnack bespeurbaar. Dus minder in de betekenis van plaatsvervangende verzoening, maar eerder als beeld van universeel mens zijn. Geschiedenis is niet eenmalig,
maar vindt voortdurend opnieuw plaats, er is continuïteit in beleving en over de
eeuwen heen is er verbondenheid mogelijk. De persoon zelf en diens vermogen
tot samen-denken en voelen is ook een psychologisch gegeven. Dus de herkenning
staat meer voorop dan het vreemde of eenmalige. De godsleer is daar nauw mee
verbonden. Deze is enerzijds filosofisch gekleurd door God als idee te omschrijven,
idee van het absolute, en anderzijds in de triniteitsleer steunend op Tertullianus en
Augustinus in een psychologisch kader. Vanuit de menselijke persoon gedacht is
God onlosmakelijk één in natuur en wil. Daar is geen strijdigheid of spanning tussen Zijn natuur en wil zoals in de calvinistische leer van de morele wet en Gods wil
en vrijheid. Het onderliggend levensgevoel is optimistisch. De geschiedenis is op
weg naar de realisering van koninkrijk van God, en God wordt verregaand geïdentificeerd met de geschiedenis zelf, of beter met de krachten in de geschiedenis die
toewerken naar dat koninkrijk. God wordt gedacht als proces. In de persoon realiseert God zich, wanneer deze een mens van karakter is. Een voorbehoud blijft t.a.v.

432 Citaat in : Cunliffe-Jones, 1978, p.464 : Ritschl (1888) Justification and reconciliation, 111, 1888, p.199.
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het kennen van God zelf. Deze blijft onkenbaar in zichzelf. Maar God wordt gekend
in wie Hij is door middel van psychologisch inzicht, door het filosofisch verstaan van
de werkelijkheid als eenheid van subject en object, en daarmee teleologisch geduid,
en in de ervaring zelf als de inzet en overgave van de persoon aan zijn diepste aard
als spiritueel en sociaal wezen.
god kennen betekent nog niet perfect te zijn
God is de volmaakte persoonlijkheid. Ook al kunnen wij Hem kennen door Christus,
en is God in zijn volmaaktheid in ons, de drie-eenheid die God is, is in ons nooit
volmaakt. Want we kennen onszelf nooit volledig, en er is verschil tussen onze subjectieve gedachten en de werkelijkheid. Bij God komen werkelijkheid en gedachten
volmaakt overeen. “In his self-consciousness, therefore, subject and object are completely
one”.433 Dit volmaakte leven van God verhoudt zich tot het onvolmaakte van ons mensen op een deterministische wijze. God is in zijn verbond een proces aangegaan met
de mens, en dit verbond heeft het karakter van een training, een oefening. Deze
heeft de vorm van de goddelijke wet en bestaat uit beheersing, control. De mens
verwerft zich deze door zijn moreel bewustzijn met zijn gevoel voor vrijheid en verplichting, van verantwoordelijkheid en schuld. Volmaaktheid houdt in, aldus Brown,
“such complete subordination of self to God in each new situation of life as characterized
Jesus’ experience”434. Kan een individu dergelijk vertrouwen, gehoorzaamheid en zelfopoffering wel bereiken zoals Jezus dat bereikte? Dit te ontkennen zou een breuk
tussen Jezus en andere mensen veronderstellen, hetgeen tekort zou doen aan zijn
menselijkheid, en zou ook het doel waarvoor hij zijn leven heeft gegeven onmogelijk
maken. Maar, toegegeven moet worden dat we uit ervaring weten dat volmaaktheid
in dit leven niet bereikt wordt. We moeten echter de juiste betekenis van Jezus’ dood
aan het kruis begrijpen om uit die tegenstelling tussen de volmaaktheid van God en
de onvolmaaktheid van de mens te komen. Het schaamtevolle kruis was een noodzakelijk verbondsoffer dat het tekortschieten van de leerlingen ophief en opnieuw het
verbond bezegelde tussen de mens en God.
In the suffering from which his disciples shrank, he saw a necessary incident in his saving work, and compared his shameful death to a covenant sacrifice, sealing the relation
between his followers and God. Thus he reversed all previous standards of greatness,
and created a new type of character, which he presented to his followers as an ideal for
them to realize. The new Gospel and the new ideal result in a new type of religious experience. The communion with God which the Master enjoyed is reproduced in the lives
of his followers. The distance which in earlier forms of religion too often separated man
from God is removed, and God is known as a present Spirit, realizing in men the ideal of
character revealed in Jesus Christ. The sense of power resulting from communion with

433 Brown, 1906, p. 151.
434 Brown, o.c., p. 415.
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a present God is a distinguishing note of early Christianity and gives freedom and spontaneity to the Christian life.435

Dat maakt het verschil met de niet-christen, de bruut, die zijn instincten volgt. Het
bewustzijn, met zijn vermogen tot redeneren, stelt hem in staat om ruimte en tijd
te vernietigen. Wij kunnen in één beeld gebeurtenissen die ver uit elkaar liggen
bijeenbrengen, en de onveranderlijke principes van de logica en moraliteit bevatten.
Zijn conclusie is daarom: “To conceive God worthily lies not in thinking away that which
is characteristic of human selfconsciousness, but in conceiving that which is highest in our
own consciousness as present in God in supreme degree” (Brown, 1906, p. 121).
Een dergelijk bewustzijn hecht groot belang aan persoonlijke verlossing en leidt tot
strikte manieren van leven. Het gevaar is echter dat zij op zichzelf gericht is en een
vorm van heilsegoïsme wordt. Het kan apocalyptische, chiliastische vormen aannemen zoals in Bunyans Pilgrims progress. “Flee from the wrath to come.”436 Dit radicalisme
gaat te ver. Het geloof is geestelijk, maar vindt zijn vorm in bredere sociale bewegingen. Christelijk leven is persoonlijk, in de vorm van een voortdurende beweging en
oefening in sociaal leven. Bekering is niet eenmalig, maar een stapsgewijze vorming.
The Christian ideal contemplates a society – an organized body of persons, standing in
definite relations one to another and to God. A man is saved only as he becomes a member of that society; that is, as he enters into right relations to his fellows, and so helps to
realize God’s plan for the world.437

Ook de oudere calvinistische theologie krijgt het verwijt van te grote bezorgdheid
over het individuele heil en een daarbij horend zondebesef. De overgang moet gemaakt worden van een persoonlijk schuld- en zondebesef naar een zorg om de behoeften van medemensen. Dienstbaarheid is de hoogste deugd en trots en egoïsme
zijn de grootste zonden. Jezus is de volmaakte mens die op het kruis de wil van God
heeft volbracht in gehoorzaamheid aan Hem. De betekenis ligt niet in het lijden zelf,
maar in zijn geloof en liefde. “Not its penal character as suffering, but its moral quality
as obedience makes it acceptable in the divine eyes, and constitutes it the fulfilment of the
ideal of sacrifice” (Brown, o.c., p. 366). De verzoening van Christus heeft een representatief karakter. Door de zelfopofferende liefde van Christus te imiteren maken we
de liefde van God bekend en verhaasten we de komst van het koninkrijk. Eenheid
met God is geen pantheïstisch ideaal, maar een ethisch en spiritueel begrip.
It implies the fellowship of persons, and has as its result the development, rather than
the destruction, of the individual self-consciousness. In the Christian experience God is

435 Brown, o.c., p. 38.
436 Brown, o.c., p. 188.
437 Brown, o.c., p. 193.
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known as Father and Friend; and the loss of self, which is the ideal of religion, has as its
result that discovery of the true self, which is the inevitable consequence of all outgoing
toward a worthy object. (Brown, o.c., p. 379)

vier bij brown
Opvallend qua argumentatiestructuur in Browns analyses is het telkens terugkerend
aantal thema’s, een drietal, dat aangevuld of overstegen wordt door een vierde. Een
voorbeeld is de verdeling in disciplines – de filosofische vooral in lijn met de Griekse
en Romeinse tijd; de kerkelijke in de vroegmoderne tijd, rooms-katholiek en protestants-calvinistisch; en de moderne tijd van de Verlichting als de tijd van de persoon,
de individuele mens zelf, het psychologisch perspectief. Alle drie staan onder de
Christus als Heer van de wereld met zijn boodschap van het rijk Gods. Dat is dan de
overstijgende vierde.
De inzet van Brown is de ervaring, experience, een volwaardige plaats in de theologie te geven naast de andere bronnen van het geloof. Ervaring is geen vervanging van
de andere bronnen, maar een volwaardig perspectief en bron. ‘Private judgement’
op grond van ervaring als de vierde instantie, naast bijbel, doctrine en filosofisch
inzicht, de rede, heeft zijn goed recht (Brown, 1906, p. 64). Er spreekt (nog) een
vanzelfsprekend vertrouwen uit in de kracht van het christelijk geloof van de eeuwen
die nu een andere vertaling vraagt, maar er is er een bij gekomen: de ervaring dat het
redelijk en juist is voor de persoon, de moderne mens, om Christus te belijden als
Heer van de geschiedenis.
Bijbel, kerk, de rede én de eigen ervaring zijn bronnen van geloof. Doctrine, ministry, sacraments and experience. We zagen dit reeds bij Wesley. Er zijn vier christologische principes: de eerste is calvinistisch synthetiserend, de tweede met Calixtus
analytisch438, als derde met Schleiermacher de ervaring, maar deze drie worden weer
overstegen en samengehouden door Christus en zijn rijk. Brown verzet zich tegen
een filosofische God los van ervaring en geschiedenis, maar hij wil het filosofisch
denken evenmin loslaten ten gunste van ervaring als de unieke bron van geloof.
De christelijke idee van God is ook viervoudig in zijn ontwikkeling.439 De eerste
was de Grieks- Romeinse waarin God als absolute substantie (Grieks-platoons en
in lijn daarmee Augustinus) werd gezien, vervolgens God als Soeverein in zijn
arbitrary will ( in het bijzonder de scotisten) en belichaamd in de moral law (early
reformers). In de latere scholastiek werd God tot soeverein persoon, en geen abstracte werkelijkheid, maar liefde. In de moderne theologie wordt God gezien als
de God en Vader van Jezus Christus “and seeks to show that in his wise, holy and
loving character we have the ultimate reality which philosophy calls the Absolute”
(Brown, 1906, p. 92-94). Filosofie en persoonsdenken worden hier dus met elkaar

438 Brown (1906) p. 81 Calixtus (1586-1656), luthers theoloog, redeneerde vanuit het effect analytisch
naar de oorsprong.
439 De joodse achtergrond wordt opvallend niet als eerste genoemd.
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verbonden. Voor de menselijke persoon is niet de wil, maar het karakter bepalend
voor zover deze gericht is op de morele wet, die op haar beurt weer wordt overstegen door openbaring van Christus. Christus is de vierde kracht die intellect, gevoel
en moraliteit overstijgt.
Het christelijk leven bestaat uit drie deugden, maar wordt samengehouden door
een kinderlijke geest van eenheid met God: vertrouwen, gehoorzaamheid en gebed.
En de christelijke wijze van leven wordt gekenmerkt door nederigheid, vertrouwen
(confidence), vrijheid en vrede.440
Er zijn drie gezichtspunten op de wijze waarop God zich manifesteert: de mystieke, de sacramentele, en als derde de rede als basis voor het geweten. Dit zijn de
drie wijzen waarop de genade gegeven wordt.441
To zover Brown. Met hem als exemplarisch voor vele andere theologen eind 19e,
begin twintigste eeuw in Amerika zijn de Duitse theologische idealistische achtergronden blootgelegd. Voor Boisen vormde deze theologie de vanzelfsprekende
context voor de eerste helft van zijn leven. De dreigende kloof tussen traditie en
persoon, tussen leer en ervaring, kan nog worden overbrugd, totdat de Eerste Wereldoorlog de constructies uit elkaar scheurt. In de kiem zijn alle moderne vragen
aanwezig van de twintigste-eeuwse theologie en filosofie. De wending naar het
subject wordt gemaakt, er is een vermoeden van dreigende fragmentatie in beleving en in werkelijkheidsopvatting; het ontoereikende karakter van zuiver rationele argumentatie wordt erkend. De opening naar de persoon en naar karakter als
beslissende instantie in het geloof moet het tij keren van de dreigende marginalisering van het christelijk geloof voor de samenleving als gevolg van de radicalisering
in millenaristische groepen en betekenisverlies voor de industriële maatschappij
van de twintigste eeuw. Er spreekt openheid uit voor de nieuwe mogelijkheden
voor het geloof als basis voor de samenleving, maar ook zorg om verlies van het
wezenlijke van het geloof, nl. als eenheid brengende kracht in een anonieme, gefragmenteerde maatschappij.
We zien in Brown een mooi voorbeeld van de psychologische wending in de theologie.
Na de presentatie en analyse van zijn andere leermeester George Albert Coe zal gereflecteerd worden op de doorwerking in de crisis. Was de crisis van Boisen een uiting

440 “As a life of communion with God manifesting itself in trust, obedience and prayer, the Christian life is characterized by the filial spirit. It is indeed best described as the life of children with their Father, and is marked
by the qualities which this life, in its ideal form, is adapted to promote. These are humility, confidence,
freedom and peace” (Brown, 1906, p.386).
441 “Apart from the primitive conception which finds the proof of God’s presence in extraordinary and abnormal manifestations, due to physical causes, we find three main views as to the way in which the divine
life is produced in man. The first, (...) mystic,(…)The second, sacramentarian view, (…) The third, which
is the view of historic Protestantism, (…)the appeal of the Gospel to man’s reason and conscience…which
theology describes under the name of ‘means of grace’.” (Brown, 1906 p. 399)
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van ongeloof tegenover de optimistische theologie van Brown en de anderen van
Union, zoals Bregman stelde?
5.3.3. george albert coe
De eerste boeken op het gebied van ‘psychology of religion’ verschenen in 1890.
Belangrijke auteurs waren George Albert Coe, Edward Starbuck, James Leuba en
vooral William James, wiens The varieties of religious experience een niet te overschatten invloed heeft gehad (White, 2008). Zij reageerden op de sterke groei, en
in sommige ogen wildgroei aan opwekkingsbewegingen, revival movements, geleid
door rondtrekkende predikers. De bijbel en de eis van persoonlijke bekering waren
de twee pijlers van het volkse Amerikaanse protestantisme. Coe en Starbuck, maar
ook James, waren gefascineerd door de bekeringsverhalen, maar waren zelf buitenstaanders. Zij hadden die ervaringen niet, ook al hadden ze er zeer hun best voor
gedaan, zoals Coe. Tegelijkertijd zagen zij de opwekkingsbewegingen ook als een
bedreiging van de orde in de samenleving, en vanuit hun eigen beleving, ook onbegaanbaar voor de liberale, rationele wetenschappelijk georiënteerde Amerikaanse
burger. De inzet van Coe werd om de nadruk op plotselinge bekering om te buigen
naar een groei in volwassen geloof. Psychologisch onderzoek stond in dienst van een
program van aanpassing van het geloof aan de eisen van de moderne Amerikaanse
industriële samenleving, waar waarden als familie, sociaal gedrag, en arbeidsdiscipline nodig waren. In plaats van de bijbel en bekering werd ervaring – maar dan in
het dagelijks maatschappelijk leven – de grondslag voor het geloof. Niet de extreme
situaties, maar het alledaagse leven. Godsdienst werd tot civil religion. In vijfentwintig jaar tijd, aan het eind van de twintiger jaren, was er een indrukwekkend en niet
meer te overziene vloed aan programma’s om pastores psychologisch te scholen in
godsdienstige ontwikkeling. Men zou kunnen zeggen dat de godsdienst gekaapt en
gedomesticeerd werd door de psychologie ten dienste van de samenleving. Fuller
stelt zelfs dat de psychologie de religieuze mythen leverde:
Modern psychology is not simply a secular successor to now-outmoded religious forms
of thought. It also often becomes substantively religious, linking its core concepts with a
metaphysical horizon that points persons in the direction of something ‘more’. Modern
psychologies, therefore, often constitute fascinating examples of modern spiritual life.
Insofar as the deep metaphors and implicit principles of obligation evoke consideration
of an immanent or pantheistic cosmic power, psychological theories constitute intriguing
analogues to religious myths. (Fuller, 2006, p. 233)

Coe was de eerste psychologiedocent in Union Theological Seminary. Coe schreef
drie belangrijke godsdienstpsychologische studies: The spiritual life (1900), The psychology of religion (1916) en A social theory of religious education (1917). Boisen heeft
steeds contact met hem gehouden, en hij is Coe zijn leven lang dankbaar geweest
voor de uitgebreide reacties op zijn artikelen.
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Boisen bewonderde Coe. Hij noemt Coe in Out of the depths zijn belangrijkste leermeester op het gebied van de godsdienstpsychologie, en noemt hem een van de drie
grootste wetenschappers op dit gebied in het in memoriam dat hij voor Coe schreef.
Daarnaast blijkt bij een vergelijking van de twee teksten Out of the depths en Psychology
of religion van Coe – door Boisen gezien als zijn belangrijkste boek – ook hoezeer Boisen schatplichtig is aan Coe. In een herdenkingsartikel bij de dood van Coe noemde
Boisen drie thema’s waarin hij van hem verschilt.442 Boisen geloofde in de werkelijkheidswaarde en realiteit van de mystieke ervaring. Hij orienteerde zich sterker op James dan op Coe. James liet de institutionele kant van de religie terzijde en gaf alle
aandacht aan de innerlijke kant van de religie, de innerlijke beleving, en verbreedde
de negentiende eeuwse vaststaande ideeën van Gods openbaring in de Schrift, en de
uitleg in theologie en dogma. Hij bracht ruimte voor allerlei soorten ervaringen, die
echter zonder enig uitgesproken inhoud waren. De ervaringen konden theïstisch, pantheïstisch, polytheïstisch en zelfs atheïstisch geïnterpreteerd worden.443 Boisen ging
hierop door met zijn inzicht dat niet zo zeer de crisis zelf beslissend was, maar de
conclusies die eruit werden getrokken. De betekenis wordt pas achteraf ontwikkeld.
Coe was afkerig van het zoeken naar betekenis in innerlijke ervaringen. Een tweede
meningsverschil lag in de waarde die toegekend werd aan zonde en schuld als eerste
stappen in het proces van verlossing (presbyteriaans versus methodistisch). Dat waren
volgens Coe verraderlijke valkuilen en obstakels naar normale groei. Boisen zag er
juist het begin en de basis van bekering en verandering in. Een derde meningsverschil
was het vertrekpunt vanuit het pathologische in de religieuze ervaring. Coe staat hier
tegenover William James, aan wiens zijde Boisen staat. Pathologie kan verklaard worden uit organische factoren, aldus Coe, en dient integraal te worden behandeld.
Wat beiden, Coe en Boisen, verbindt is hun grote waardering van het sociale bewustzijn als het kenmerkende van de mens; religie bevordert het sociale leven van
de mens en is daarin functioneel.
Onanks deze overeenkomst staan twee verschillende denkwegen tegenover elkaar,
vertrekkend vanuit verwante (methodistisch en presbyteriaans) religieuze tradities
maar met geheel verschillende levenservaringen als achtergrond. Enkele voorbeelden in thema’s en gebruik van dezelfde signaalwoorden maken dit duidelijk. De titel
van Boisen’s autobiografie Out of the depths vertoont grote gelijkenis met een citaat
bij Coe van een gedicht van Tennyson ‘Out of the deep’:
As a matter of fact, no atomic exclusiveness anywhere appears.
My own ‘my’, along with my birth, is not a matter of my own devising; it arises:
Out of the deep,
Where all that was to be, in all that was,
Whirl’d for a million aeons through the vast

442 Boisen, 1952.
443 Dulles, 1980, p. 54; James, 1902, p. 326, 383.
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Waste dawn of multitudinous-eddying light.
(Tennyson, De Profundis).444

Het perspectief is vanuit het mijne, mijn eigenheid, gericht op het deel uitmaken van
‘the vast ongoing’. Niet de a priori gegeven geborgenheid als zodanig is beginpunt, maar
het eigene van mezelf. Dit eigene is er, en het wordt als veilig en geborgenheid biedend ervaren. Coe grijpt het gedicht van Tennyson, en daarmee psalm 130 aan voor
een prachtige beschouwing om de verbondenheid aan te geven van de diepste, meest
intieme ervaringen met wat daarbovenuit gaat of waar deze in opgenomen is. Hoe
anders bij Boisen. Daar lezen we precies het tegendeel van de ervaring van verbondenheid en opgenomen zijn in een groter geheel, nl. de eenzaamheid en het isolement.
De diepte is afgrond, de sheool. Dit tekent mijns inziens het verschil tussen beiden.
Coe spreekt vanuit een persoonlijk harmonieus, mogelijk bedreigd, maar toch gelukkig levensgevoel. Terwijl Boisen moeizaam, alleen, zijn weg zoekt en het isolement
draagbaar maakt door de eigen ervaringen als richtinggevend te presenteren. Persoon
staat hier tegenover individu; betrokkenheid en liefde tegenover afgrenzing; superieur
levensgevoel tegenover behoefte aan erkenning. Het is de verhouding van meester en
slaaf.445 Het volgende citaat van Coe is hier een illustratie van:
Correlative to the instinct of mastery, there is an instinct of submission that brings actual
satisfaction in surrendering to an obviously more powerful being. It is as if by complete
abnegation of self-will one became a sharer in the greatness of the master; he is placated,
I become a part of his conquering retinue, and thus, by ‘having no will of my own’, I gain
significance.446

Het beeld van het gebroken vat, de preek die Boisen hoorde en waar hij zijn roeping
aan ontleende –, verschijnt bij Coe als een ironisch versje:
O to be nothing, nothing!
Only to lie at his feet,
A broken and emptied vessel,
For the Master’s use made meet.

444 “Moreover, this rising ‘out of the deep’ is not merely a single event at the dawn of my consciousness; every
pulse of my self has the same character. The ‘mine’, that is to say, is always more than mine, even a part of
the vast ongoing that some call nature and others God. My most private experiences, those most intimate
to me, are thus, in some sense, overindividual as well as individual. If I try to think of myself in a purely
numerical way as a discrete unit, the result is the abstract notion of unity, not this self of mine experiencing
this and that. All ‘my’ ‘this’s’ and ‘that’s’ occur as parts of a wider whole. The actual, concrete ‘my’ is thus
conjunct, in its inmost nature, with the ‘more than mine’. A dividing line, on one side of which is the ‘mine’
and that only, and on the other side of which is all else, simply does not exist.” (Coe, 1916, p. 197).
445 Nietzscheaans qua achtergrond in Zur Genealogie der Moral, waarin Nietzsche de masochistische
zelfpijniging van de christenen hekelt. Deleuze, 1962.
446 Coe, 1916, p. 148.
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Het is voor Coe een dom versje, waarin de onderwerping van de ene mens aan de
andere wordt verheerlijkt. Voor Boisen is het beeld van het gebroken vat een dramatische verbeelding van zijn ellende. De dramatische ervaring als kind toen Boisen
blind werd aan één oog wordt in gelijksoortige bewoordingen genoemd door Coe: “I
have seen boys run pins almost full length into their own muscles. If the muscle was kept motionless there was little pain, but the act was nevertheless a test of ‘grit’” (Coe, 1916, p. 149).
Dit lijkt een modelverhaal overgenomen of herkend door Boisen in zijn geschiedenis als zesjarig kind. Coe geeft een psychologische verklaring voor het verschijnsel
dat kinderen pijn ondergaan als een test. “A common practice of children consists in
experimenting with their own ability to endure pain or exertion without flinching...”447 De
overeenkomsten in de verklaring die Boisen geeft voor het dramatische verlies van
het zicht in zijn linkeroog zijn overduidelijk: de kinderlijke angsten worden overwonnen en in de vorm van heldenverhalen worden zij tot richtinggevende mythen.
In Religion in crisis and custom (1945b) doet Boisen een vergelijkend onderzoek
naar bijzondere bekeringservaringen en geloofsontwikkeling binnen de verschillende protestantse denominaties. Dit soort vergelijkend onderzoek wordt qua opzet
verklaarbaar door de onderliggende discussie tussen Coe en James, waar Boisen de
zijde van James kiest, en religie vanuit het afwijkende, bijzondere en pathologische
analyseert. Tot in de keuzes voor zijn latere onderzoeken wordt duidelijk hoezeer
Boisen schatplichtig was aan Coe, maar ook zijn eigen weg ging.
Hoe deze overeenkomsten in verhalen, thema’s, signaalwoorden te duiden? Het kan
bijna niet anders of Coe staat voor het ideaalbeeld van een geslaagd mens, een van
de fellowships of the best. Mede door Coe’s The psychology of religion kan Boisen zijn
persoonlijke drama tot een narratieve eenheid brengen. Maar het is meer dan een
bewerking of toepassing van een psychologisch handboek voor zijn autobiografie.
In de receptie van het werk van Coe heeft Boisen ook zijn eigen positie neergelegd.
Coe is voor Boisen model en met alle literaire overeenkomsten ook tegenmodel.
Mogelijk zit precies in dat afwijkende van de kant van Boisen ook zijn eigen onvermogen, en – in de lijn van Bregmans analyse (1979, hoofdstuk 4) – zijn verzet. Een
mogelijkheid zou zijn dat de begrippen weak en strong, perfect en imperfect zoals in
de waan voorkomend in de crisis van 1920, ook betrekking hebben op mensen als
Coe zelf. Dan staat Coe aan de andere zijde van de streep, de sterke en perfecte mens

447 “Grownups boast of the hardships they have endured in sickness, in camping or exploring, and in exhausting
labor. Mythology abounds in admiration for those who suffer without being conquered. How is it that such
apparent defeat of desire is turned into victory? The explanation is in two of the preferential functions: to
be conscious, and to unify the objects of consciousness. Consciousness may be heightened by increasing the
intensity of a sensation, even though it be from any other point of view disagreeable; and self-realization
may actually be promoted by incorporating the discomfort into the conscious unity of one’s will. To face
the coming blow, to take it without flinching, and then to contemplate it without whimpering – this victory
over self is a victory of self. It takes that which breaks into the self, and uses it to effect a firmer organization
thereof. A strained situation sometimes loses its strain as soon as one ‘knows the worst’.” (Coe, o.c., p. 149)
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die Boisen niet was. Terugkijkend zou Coe daarmee model staan voor een suprême
cultuurvorm, die eerder buitensluit dan openheid biedt voor de persoon en zijn ontwikkeling. Of minder algemeen gesteld, een cultuur die Boisen buitensloot uit de
kring van personen, de fellowship. Boisen imiteert, maar geeft er tegelijk een eigen
dramatische wending aan.
Psychiatrisch gezien kan dit beeld bij Boisen geduid worden als de opbouw van een
paranoïde wereldbeeld, een veronderstelde of geconstrueerde superioriteit van Coe
die bedreigend is voor de identiteit van Boisen. Coe biedt hiertoe de begrippen: een
geïdealiseerd concept van mens-zijn, godsdienst als natuurlijk gegeven, en een psychologische verklaring voor metafysische fenomenen. Door deze op te nemen en
er een eigen kleuring en invulling aan te geven, bouwt Boisen zijn eigen identiteit.
De waan is restauratie in de vorm van herhaling en eigenzinnige reconstructie van
verhoudingen. Tegelijkertijd heeft Boisen hier wel stem gegeven aan allen die zich
buitengesloten voelen door een met zich zelf ingenomen cultuur die de eigen leefstijl en waarden de enig redelijke acht. Wat is dan pathologisch?
5.3.4. de godsdienstpsychologie van coe
Stond Brown nog met één been in de 19e-eeuw van het protestantse ethische christendom, Coe staat volledig in de 20e-eeuw van het liberale wetenschappelijke optimisme. Het perspectief van Coe is de moderne mens zelf, zelfbewust, sociaal, in
staat tot het uitoefenen van zijn macht. Eigenbelang is aanwezig, maar dient getemperd te worden door het besef dat mensen in een samenleving elkaar nodig hebben.
Voorkomen moet worden dat wanneer er tegenstellingen ontstaan deze ontaarden in
opstanden, onbeheerste massaliteit, chaos en anarchie.
Coe had zijn wortels in de laat-victoriaanse traditie met haar angst voor ongeordende driften. Anders dan James is hij minder grootstedelijk, en hij heeft een grote
behoefte aan overzichtelijke, open relaties van mensen die betrokken zijn bij elkaar.
Zijn inzet is de ontwikkeling van een sociaal leven; het is een zelfbewuste, krachtige
wijze van denken. Met op de achtergrond de zorgen over de massa, de irrationaliteit,
en het ongeordende.
Ik geef na enkele biografische gegevens een introductie op zijn psychologie van de
religie. Qua teksten baseer ik me grotendeels op zijn The psychology of religion (1916).
biografisch
George A. Coe (1862-1951) kwam uit een methodistisch gezin. Vader was predikant bij de Genesee Annual Conference, een verzameling methodistische gemeentes
en hun predikanten, die de ‘Burned-over District’ werd genoemd, gelegen in de
staat New York. Het was het gebied waar in de eerste helft van de 19e-eeuw revival
movement en antislavernij samengingen. Grote invloed had toentertijd de revivalist
Charles Grandison Finney (1792-1875). Finney was een boerenzoon die als jong
volwassene een bekeringservaring had gehad, en als rondtrekkend prediker het
belang van persoonlijke bekering preekte. Prediking moest daarom ook intense zijn
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om oordeel en verlossing aan te kondigen. In Coe’s jeugd brachten evangelische
inzet en millenaristisch enthousiasme om volmaakt te worden (perfectionism) de
Genesee Annual Conference in beroering. Coe heeft in zijn jonge jaren sterk gezocht
naar een dergelijke bekeringservaring als waartoe deze predikers opriepen. Deze
bleef uit, hij ging naar college zonder een inward testimony van zijn verlossing.
Hij zette ten slotte de vraag opzij of hij wel of niet door God was aangenomen, en
besloot om op ethische gronden te kiezen voor het christendom. Coe was ‘reborn
into the life of intelligence’, naar een zinsnede van zijn tijdgenoot John Dewey.448
De tweede die van invloed was, is zijn biologieleraar die hem leerde dat Darwin
en empirisch onderzoek belangrijk waren. Zijn filosofiedocent tenslotte was de
kantiaan en personalist Borden Parker Bowne, de meest vooraanstaande filosoof
binnen het Amerikaanse methodisme. Coe leerde van Bowne te denken in natuurlijke processen. Religie viel ook onder deze wetmatigheden, God werkt immanent
en wonderen als bovennatuurlijke gebeurtenissen kunnen worden uitgesloten.449
Religie werd gedacht in categorieën van vrijheid en persoonlijkheid. Dit is het
zgn. kantiaans berkleyisme. De persoonlijkheid ontwikkelt zich door reflectie op de
natuurlijke processen waar het denken zelf mee verbonden was. Coe heeft zijn leven
lang vastgehouden aan Bowne’s personalisme.
Coe studeerde in 1890-1891 in Berlijn en maakte kennis met het denken van Herman Ebbinghaus, Wilhelm Dilthey, Carl Strumpf en de theoloog Adolph Harnack.450
In het liberale denken van Coe gelden drie principes: 1. continuïteit tussen het
goddelijke en het menselijke, tussen het heilige en het seculiere (sacred en secular),
tussen individu en samenleving; 2. autonomie: er wordt geen beroep gedaan op extern gezag, de mens is tot autonome rede in staat waardoor hij tot een eigen oordeel
kan komen, ook over de waarheid van openbaring; 3. een dynamisch optimisme, dit
is een religieus gekleurd optimisme dat er ondanks alle chaos en oorlogen groei ten
goede is.
De interesse van Coe lag in de pedagogiek: religieuze idealen zouden eenheid
brengen in de opvoeding en tegelijkertijd zou progressieve pedagogiek de religieuze
opvoeding helpen. De nadruk diende gelegd te worden op het proces van opvoeding,
ook religieus, en niet op de plotselinge bekering, zoals bij de methodisten toen nog
gewoon was. Coe haalde daarmee de basis van de protestantse pedagogiek onderuit,
de bijbel en de bekering, maar integreerde deze in een bredere pedagogiek van groei
en ontwikkeling van de persoonlijkheid.

448 Nicholson, 1994, p. 350.
449 Een citaat als illustratie: “‘Would you cast the horoscope of a human life?’ says Fouillee. ‘It is not to be
read in the constellations of the sky, but in the actions and reactions of the interior astronomical system –
do not study the conjunction of the stars, but those of the organs.’ Similarly, we may now add: Would you
understand the emotional aspects of religious experiences? Do not ascribe them to the inscrutable ways of
God, but to ascertainable differences in men’s mental constitutions; do not theorize about divine grace, but
study the hidden workings of the human mind!” (Coe, 1900, p. 139)
450 Nicholson, 1994, noot 39.
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verschillen met james
In tegenstelling tot William James staat bij Coe de wetenschappelijke, ‘natuurlijke‘
doordenking van religieuze fenomenen voorop. James had als onderzoeker een grote
nieuwsgierigheid naar de metafysische kern van de religieuze, mystieke ervaringen
voorbij de natuurlijke wereld. Coe met zijn methodistische achtergrond daarentegen
bracht de ernst van het puriteinse protestantisme met zich mee. Een mystieke werkelijkheid veronderstellen was onwetenschappelijk en er zijn betere, natuurlijke verklaringen: vele ervaringen berusten op suggestie en datgene wat geleerd is vanuit de
traditie waren ‘physiological and psychological processes’. Naast verschil in afkomst en
in wetenschappelijke optiek was het derde verschil de keuze welke ervaringen onderzocht werden. James had, vooral steunend op onderzoek van Starbuck, veel aandacht
voor de exotische, vreemde ervaringen, terwijl Coe de bijzondere ervaringen slechts
introduceerde om ze in diskrediet te brengen. De religieuze agenda van Coe was om
een ‘cooler experience of christianity’ te bevorderen. In lijn met een moderne wetenschappelijke sensibiliteit was hij van mening dat andere gedachten ook zouden leiden tot andere natuurlijke ervaringen. James wilde niet afzien van de betekenis van
existentiële oordelen over ervaringen. Ook al waren de ervaringen zelf verklaarbaar,
de beoordeling en waardering ervan lag daarmee nog niet vast. James was vooral geïnteresseerd in individuele ervaringen, Coe legde de nadruk op de sociale dimensie
van de religieuze ervaring.
De achtergrond van deze verschillen ligt in het victoriaanse Amerika aan het eind
van de 19e-eeuw: men was op zoek naar een nieuwe gevoeligheid om de wetenschap
van de evolutie en het orthodoxe protestantisme in zijn gevoel voor eenheid en momentousness – het aangesproken worden in het Woord – met elkaar in overeenstemming te brengen. James: [society needed a] “miraculous achievement” which “must be a
metaphysical achievement. The greatest of all time – the demonstration namely, that all
our different motives, rightly interpreted pull one way” (Nicholson, 1994, p. 360). Een
gemeenschappelijk geloof was nodig voor het individu, opdat deze zich geborgen
zou weten in het universum. Er was een door God gesanctioneerde moraal nodig en
een geloof dat er een hoger doel was in het universum.
Individual adjustment depended on a common faith that could bring all the disparate
elements of modern experience together and thereby give people the feeling of psychological connectedness to their surroundindings and each other: self realisation can never
be complete except as an ultimate unity is found here.451

451 Nicholson, 1994, p. 361.
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De theologie kon deze geborgenheid niet meer bieden. Theologie kon niet meer samengaan met de moderne wetenschap. In de theologie werd een metafysische basis
verondersteld en er zou een autoriteit zijn die de feiten al had vastgelegd nog voordat
zij waren onderzocht.452 Daartegenover stond de wetenschap van de psychologie die
in nieuwe vorm en methodes de oude taken van de theologie zou overnemen: “Scientifc work was like religious work and the way in which psychology’s ‘spirit of science’ was
like the spirit of chrisitanity”. Deze nieuwe geestesgesteldheid zou wetenschappelijk
doordacht zijn:
The most characteristic thing about modern science, in fact, is not its wondrous insight
into the constitution of the universe, but rather its spirit of self-abnegation and of devotion to ideal good, patience, exactness, the repression of haste, the silencing of desire,
the postponement of conclusions that seem near, not seldom the sacrifice of the dearest
children of one’s thought; in short, the counting of self as nought that one might by all
means win the truth has been the price of scientific purity and progress. (Nicholson,
1994, p. 377)

Wetenschap wordt een zoektocht naar een puurheid voorbij alle verschillen waar het
individu in op kon gaan. Science werd een vorm van religious practice: “The occassion
for truth is nothing less than a dim and partially developed act of worship toward the God
of truth” (Nicholson, 1994, p. 357).
vier temperamenten
Een van de bijdragen van Coe aan de godsdienstpsychologie was om temperament te
verbinden met geloof. De wijze van geloven werd bepaald door het type persoonlijkheid. Coe maakt het klassieke onderscheid in vier temperamenten. Het rapid-strong
temperament komt overeen met het cholerische type, het rapid-weak met het sanguine; het slow-strong met het melancholische, en het slow-weak met het flegmatische
type. Hij onderscheidt vier mental states: faith, love, fear en hate; met bitterheid als
het diepste niveau gepaard aan steeds groter zelfverlies.453 Drie factoren spelen een
grote rol bij religieuze verandering: temperament, verwachtingen, en de neiging tot
automatismen en passieve suggestibiliteit. Mystieke ervaring komt vooral voor bij
het melancholische type. Uit dit temperament kon de bekeringservaring verklaard
worden. Mystieke ervaringen zijn als andere religieuze ervaringen gebaseerd op traditie, instructie, autosuggestie op basis van gewoonte, en reflectieve analyses.
Coe had een groot vertrouwen in liberal enlightenment. Als personalist waren voor
hem sociale en religieuze waarden belangrijk. De persoon stond in het centrum
van zijn onderzoek, steeds verstaan als sociaal wezen, en hij integreerde vanuit dat

452 Nicholson, o.c., p. 352.
453 Een permanent psychotische man verzekerde me dat wanneer hij bitterheid in zich voelt opkomen en
steeds psychotischer wordt, hij gewelddadig kan worden (2011).
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perspectief alle andere elementen zoals de idee van ‘automatische processen’ als
innerlijke bekeringservaringen of mystieke ervaringen.454 Modern gezegd, hij deconstrueerde vanuit het personalisme elke eigenstandige waarde van onbewuste processen, van de menselijke natuur, de wijze waarop ideeën gevormd worden, hoe religie
ontstaat en welke functies zij kan hebben. Hij bracht alle elementen – invloed van
buiten, het onbewuste, de lichamelijkheid – in een samenhangend concept van de
persoon als meester van het universum.
De normaal menselijke ontwikkeling was het uitgangspunt, maar hoe werd dan
pathologie geduid?
Under the pressure of religious excitement there occurs a sporadic case of hallucination,
or of motor automatism, or of auto-hypnotism taking the form of trance, visions, voices,
or catalepsy. The on-lookers naturally conceive a more or less distressing fear lest the
mysterious power attack their own persons. Fear acts as a suggestion, and the more suggestible soon realize their expectation. In accordance with the law of suggestion, every
new case adds power to the real cause, and presently the conditions are ripe for an epidemic of such experiences. (Coe, 1900, p. 143)

Beïnvloeding en suggestie roepen angst op, en hoe meer angst des te groter de suggestieve kracht van degene die een ritueel uitvoert. De groei aan irrationele ervaringen, zoals hij deze ook in zijn jeugd had meegemaakt, wees hij af.
religie
Coe hanteert een functionele definitie van religie. Religie was, aansluitend bij
de definitie van Ames: “the consciousness of the highest social values” (Coe, 1916,
preface). Religiositeit komt voort uit de menselijke natuur, instinctively based, als
een vermogen om zich aan de omgeving aan te passen en van daaruit idealen te
construeren om naar te streven. Nicholson: “It helped unify experience and it facilitated social relations between people” (Nicholson, 1994, p. 358). Coe was, volgens
Nicholson, niet erg geïnteresseerd in de vraag of er een godheid bestond die deze
natuurlijke religiositeit in de mens had ingeplant. Voor hem was belangrijk dat
ieder mens een idee had van iets hogers en geneigd was om in lijn met dat idee
te handelen. Er is misschien geen God, maar de werkelijkheid dwingt ons in ons
bewustzijn ertoe om te voelen en te handelen alsof er een god is. We horen hier
de klassieke idee Etsi deus non daretur van Hugo de Groot.455 We moeten geloven
en handelen omdat dit in de menselijke natuur, het instinct naar darwinistische
invloed, gegeven is. Kant is het tussenstation tussen de klassieke godsidee als fi-

454 Het begrip mental automatism is door Boisen overgenomen van Coe: “… no psychical break or interruption between what is normal and what is called abnormal”, met als conclusie daaruit dat mystiek niet
abnormaal is (Boisen, 1960, p. 64).
455 Hofmeister, 1979, p. 272.
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losofische categorie en de moderne op rationaliteit gebaseerde idee van God. Voor
Kant is de godsidee de hoogste vorm van rationaliteit, en in het bewustzijn van
deze rationaliteit is het geloof gelegen.
Bij Kant was God de garant voor ethische rationaliteit; bij Coe wordt God ethisch
principe en idee, maar, en dat is een stap verder, volledig menselijk ontwerp. De
mens is op de plaats van God gekomen. De mens is superieur en de mens is zijn
eigen God geworden, op het moment dat hij zich gewend heeft tot het sociale, tot
de community en zich daar moreel voor inzet, niet angstig, maar zelfbewust, bijna
overmoedig handelend in de samenleving.
Filosofische verklaringen van religie worden verlaten en daarvoor in de plaats komen historische reconstructies. Godsdiensthistorisch is de religie gegroeid uit de
ervaring van het mana, geesten, afkomstig van voorstellingen van dieren, van de
mens, geesten als wezen die zeer snel bezit kunnen nemen van de mens. Mana
komt volgens Wundt, leermeester van Coe, als godsidee voort uit de demon, die dreiging en held is voor de mens. Daarnaast is er de natuur van de mens en de aarde die
de voorstellingen oproepen van een godheid. In de moderne tijd is het Einfühlung,
betrokkenheid bij zoiets als het mana. De bron van de godsidee is de menselijke natuur, zij komt van binnenuit, en anderzijds is zij sociaal van aard. Secundair daaraan
is de nieuwsgierigheid, de wil tot weten (Coe, 1916, p. 105).
Religie omvat de hele geest. Hierin kritiseert Coe Schleiermacher die godsdienst
zag als een Provinz. Religieuze gevoelens moeten begrepen worden vanuit de situaties waarin zij opkomen en waarin zij een rol spelen in het proces van aanpassing,
adjustment. Adjustment is niet alleen aanpassing, maar ook zich richten op; het is een
sleutelwoord voor de functie van religie. Religie is er om te overleven. De voorstellingen als zodanig zijn niet van belang, maar wel de functie die zij vervult. Inhoudelijke
bepalingen van wat precies het religieuze tot religieus maakt, en wat de onderscheidende inhoud is van de ene religie t.o.v. de andere noemt Coe intellectualistisch.
Niet de fides quae is belangrijk maar de fides qua. De superieure religie is die welke op
alle levensgebieden de beste adjustment aan het leven bewerkstelligt. Hier noemt hij
zich schatplichtig aan Wundt die de bronnen van de religie legt in de affecten waar
de mythe uit voortkomt als de middelen om het leven aan te kunnen.456 Maar de moderne godsidee is wel superieur aan de vroegere mythische. Een criterium voor die
superioriteit is er echter niet inhoudelijk.
bekering – mystiek – ascetisme
Bij religieuze ervaring hangt het van de persoon zelf af of deze een religieuze bekering of verandering zal doormaken. Bekering heeft als achtergrond eerdere ervaringen, nieuwe gewaarwordingen, zgn. sensory elements en bepaalde instinctieve
impulsen. De beelden die ermee gepaard gaan zijn herhalingen van voorgaande ervaringen die op dat moment weer worden opgeroepen. Het instinctieve is de neiging

456 Wundt, 1912, p. 369.
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tot aansluiting bij de groep. Erbij horen geeft voldoening. Dat wordt mogelijk door
zich te onderwerpen aan de groepsstandaarden. Het geeft een uiterst goed gevoel om
zich te onderwerpen, aldus Coe, met bijna onverholen minachting. Er zijn twee onderscheiden types: de once-born en de twice-born. De eerste oefent mastery uit, is superieur en geniet daarvan, de andere is onderworpen, mogelijk gecombineerd met depressie en aanhoudend gevoel van hulpeloosheid (Coe, 1916, p. 162). De bekeerling
ziet de bekering als een bewuste aanpassing aan een sociale orde en vindt zijn plek
in een geheel van plichten. Hij heeft een doel waarvoor hij leeft: “his self-realization is
a realization of society”. Hij wordt, naar Starbuck, van gericht op zichzelf, gericht op
het sociale voor zichzelf met als doel “a change from individualistic selfcenteredness to a
social center for the self ” (Coe, o.c., p. 163).
De mens wordt empathisch doordat hij zich de pijn en moeite van de ander kan
indenken en kan meevoelen en dat brengt hem tot een gemeenschap met God die
liefde is. God wordt dus in het verlengde van onze bekering tot sociaal wezen ervaren. Deze ervaring appelleert aan onze diepgewortelde ouder-kind instincten. Het
seksuele instinct draagt ertoe bij dat we aandacht krijgen voor de ander waardoor
diepe zachte gevoelens worden opgewekt. Door de ontmoeting met de concrete ander worden de seksuele driften verzacht en teder (Coe, o.c., p. 163). “We may assume
that sex makes a direct contribution to the appreciation of benevolence and justice.” En in
dit perspectief staat de relatie tot God. Deze is affectief en teder. Coe haalt Tagore aan
die als geen ander poëtisch de innerlijke band tussen menselijke affectie en aantrekkelijkheid van God verwoordt.457
Religie is daarom aantrekkelijk voor jongeren omdat zij het individu een fellowship
biedt, affectief geladen en verbonden met een hoger wezen, waardoor de persoon
zelf ook weer bijzonder wordt (Coe, o.c., p. 166)
Maar die bekering gaat niet vanzelf. Enorme krachten zijn aan het werk, vooral
de seksuele. Bekering in deze zin als socialisatie gebeurt deels schoksgewijs, deels
in een langzame ontwikkeling. De psychische reorganisatie kan plotseling verlopen,
de ontwikkeling zelf gaat langzaam. In een lange geschiedenis van de cultuur is het
huwelijk en het monogame gezin in de plaats gekomen van promiscuïteit. Steeds
weer moet door opvoeding die enorme energie in de mens gericht worden op het
onderhouden in plaats van het vernietigen van sociale instituties.
Tot op heden ontbreekt er echter een constructieve educatieve methode ten behoeve van deze morele zaken. Het individu is te veel alleen gelaten met zijn problemen en kon alleen terugvallen op zijn eigen bronnen. Die voldoen niet meer.
Daarom moet het geholpen worden via educatie om zich zijn morele positie bewust te worden.

457 “Tagore has recognized more clearly, perhaps, than any other poet of religion the inner connection between
human affection and the attractiveness of God. The Crescent Moon (New York, 1913), which is concerned
with parental love; The Gardener (New York, 1913), which has conjugal love as its theme, and Giianjali
(London, 1913), which is an offering of songs to God – these three are variations upon a single theme.”
(Coe, 1916, p. 165)
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Wat moet hem geleerd worden? Een gezonde ontwikkeling houdt in dat het individu
zich naar buiten toe richt op de ander en op het geheel. Wie daarvan afwijkt, zoals
de asceet of de mysticus, gaat een andere weg. De asceet richt zich naar binnen, en
ontdekt daar het kwaad in zichzelf. Hij wil de volledige overwinning over zichzelf.
Hij stelt zich voor hoe het zou zijn als hij volledig goed zou zijn, afgezien van een
mogelijke bijdrage aan het sociale leven. Hij trekt zich terug uit de samenleving, en
omdat hij niet helemaal in staat is om het sociale leven achter zich te laten, richt hij
deze op God. Hij zoekt intimiteit met het goddelijke. God wordt deels abstract, deels
onsociaal in zijn verbeelding. En die innerlijke relatie is de vervanging, surrogaat,
voor menselijk gezelschap. Beelden van huwelijk, verhouding ouders-kinderen, of
broers en zussen worden de beelden voor de relatie met God (Coe, o.c., p. 151). Die
verbeelding kan verder gaan door zich religieuze beelden eigen te maken, te interioriseren, beelden als de lijdende verlosser, de maagd Maria, of het kind Jezus. Dit alles
is autosuggestie, maar verder in het proces voelt hij zich herkend, het proces wordt
wederkerig. “The saint feels his affection reciprocated” (Coe, o.c., p.151). Ascetisme is
geworteld in het lichaam met zijn behoeftes en verlangens die eerst ontkend werden
in naam van iets verondersteld heiligs. Ook al ervaart iemand deze vorm van bekering als plotseling, als een explosie, toch wordt deze voorbereid door een lange weg.
Deze ligt opgeslagen in het geheugen en komt langzaam tot rijping. Een dergelijk
proces gebeurt bijna onmerkbaar voor de persoon zelf. Omdat het zo onmerkbaar,
sluipend, gebeurt, moet men, volgens Coe, wel zoiets als een onderbewustzijn veronderstellen. De bekering is dan het moment waarop het voorbewust voorbereide
zich plotseling aan ons bewustzijn opdringt.
De beweging die mensen kunnen maken is dus volgens Coe ofwel naar buiten
gericht op het sociale, ofwel naar binnen in zichzelf gekeerd, waar religieuze voorstellingen als een alter ego kunnen functioneren. In beide gevallen ontstaan er,
hoe verschillend ook, vormen van nauwe intieme betrekkingen. Het zijn vormen
van onmiddellijkheid, immediacy. Die betrekkingen weerleggen ideeën over mensen als atomistische, gescheiden individuen. Reeds vanaf de vroegste kinderjaren
ontwikkelt het kind geen ik en jij als aparte identiteiten, maar zij gaan samen met
elkaar op.
The ‘my’ is falsely construed whenever it is thought of as having only external relations to
the ‘thy’. Atomistic notions of ‘I’ and ‘thou’, as if each were enclosed within an impenetrable wall, do not describe our social experience. We are more intimate to one another
by far. Any actual, concrete ‘my’ is already a ‘myth’. Thus the individual self is conjunct,
not only with nature, but also with society. (Coe, o.c., p. 198)

Precies deze ervaring van het andere in mijzelf dat niet geheel van mezelf is, roept
de idee van ‘something more’ op (Coe, o.c., p. 199). Deze ervaring van het surplus is
niet beperkt tot het religieuze veld. Ook in het gewone leven kan iemand bij spontane reacties reageren tegen de eigen veronderstelde logica in. Coe geeft het voorbeeld
van een meisje dat een huwelijksaanzoek krijgt. Ze denkt dat ze ‘ja’ zal zeggen. Maar
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op het moment zelf zegt ze ‘nee’. Er waren te veel weggestopte twijfels.458
Het subject is geen aparte afgesloten identiteit, maar een geheel van met elkaar
verbonden delen, innerlijk en in betrokkenheid met anderen. Modern gezegd, het
subject bestaat uit een extended self.459
Menselijke natuur en socialiteit staan niet tegenover elkaar, maar moeten in het juiste perspectief ten opzichte van elkaar gezien worden, aldus Coe. Niet de uitersten
van de menselijke natuur zouden voor theologen de vindplaats van God moeten zijn,
maar de sociale relaties, de Ik-Gij relaties, zowel innerlijk als in het sociale leven.
Hiermee verwijt Coe de theologen dat ze te zeer de innerlijke natuur als beginpunt
van de religieuze ervaring hebben genomen:
If there is one thing that distinguishes Christian thought from all other theologies, it is
the extraordinary value that has been ascribed to the individual ever since Jesus declared
that one person outweighs the whole non-personal world. Yet not a few Christian writers
of our day find the focus of religious experience in the self’s continuity with nature rather
than in the self’s interaction with society. (Coe, o.c., p. 208)

wanneer ’t gaat afwijken
Via een historische typologie van de sjamaan, de priester en de profeet heeft Coe een
normatief beeld van ware religie. Coe onderscheidt drie types religieuze leiders: de
sjamaan, de priester en de profeet. De sjamaan is de bezetene, de possessed, degene
die stemmen hoort en visoenen ziet; dat zijn ingeoefende vormen van automatismen,
wanneer het bewustzijn wordt verlaten en onbewuste processen de regie over nemen.
Zoals Saul in trance of Elisa die door muziek in vervoering raakte en zo tot hoger inzicht wilde komen. Daarnaast is er de priester als de verbindingspersoon tussen God
en het volk. Echter de derde, de profeet, zoals Amos of Jesaja, geeft gehoor aan de Wet,
aan de ethische oproep tot gerechtigheid. Ook de profeet heeft zijn achtergrond in
het sjamanisme, maar het grote verschil is de gerichtheid op gerechtigheid (Coe, o.c.,
p. 183). Jezus werd aangetrokken door dit ethische, profetische type:
It was the prophetic, not the priestly, element in Judaism that attracted Jesus and formed
his character and the basis of his message; and Paul, in spite of his legalistic training,
and in spite of a strong tendency to automatisms, was conquered by it. (Coe, o.c., p. 185)

Paulus zou alle drie types in zich verenigd hebben, maar ook bij hem overheerste het
ethische type (1 Kor. 14).
De enkele visioenen die Jezus heeft gehad maken hem nog niet neurotisch of gestoord (Coe, o.c., p. 189). Alleen zij die hun sociale functies niet kunnen vervullen

458 De analogie met Boisen is opvallend.
459 Vgl. Belk, 1988.
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mogen zo genoemd worden. Het onderscheidende tussen gestoord gedrag en normaal menselijk gedrag is het vermogen van mensen om hun sociale functies uit te
oefenen. Innerlijkheid, waaronder het horen van stemmen of het zien van visioenen,
hoeven niet vreemd te zijn, mits deze maar herkend worden als van de persoon zelf.
Er hoeft dus ook geen bijzondere waarde aan toegekend te worden.460
Deze verbindingen te herkennen als afkomstig uit het onderbewuste geeft een ander
beeld van bezetenheid. Er zijn geen vreemde machten, maar psychische processen
werkzaam in de mens. De beelden zelf dringen zich als werkelijkheid op aan het
bewustzijn en zijn ook historisch-cultureel gevuld door de godsdiensten in het verleden. Maar de mens zelf produceert deze beelden: “It is probably our very selves that we
give back to ourselves when we think we are possessed” (Coe, o.c., p. 210).
Indeed, the doctrine of a detached subconsciousness reproduces in refined form the
ancient religious notion of possession. That is, sensation through stimulus of a brain
center from within the brain itself instead of through a nerve current initiated at a peripheral sense organ. Central stimulation may be accomplished by narrowing attention
upon a mental image. Hence, in dreams, in hypnosis, in emotionally tense situations, or
in any situation in which attention is narrowed and inhibiting ideas are absent, the mild
stimulation involved in having a mental image may be raised to the intensity involved in
sense-perception. (Coe, o.c., p. 205)

Door de vooruitgang in de natural sciences is duidelijk geworden dat bezetenheid als
antropomorfismen, dus als aparte entiteiten, ontmaskerd zijn:
The progress of the natural sciences has involved a progressive dislodgment of anthropomorphisms of the ‘possession’ type, until at last the science of psychology threatens,
to say the least, to give the coup de grace to the whole idea of ‘possession’. (Coe, o.c.,
p. 212)

460 “Our own thoughts may thus come to us as not ours. They simply ‘pop into our heads’, surprising us by
their appropriateness; or they may appear as an insistent emotional restraint upon what we regard as our
opinions or our attitudes; or they may appear as inner speech, or, finally, as fully sensory presences – visions
or voices, for which the psychological term is ‘hallucination’. Thus it is that a ‘sense of duty’ restrains; that
a ‘sense of divine condemnation’ oppresses; that ‘assurance’ or ‘witness of the Spirit’, and certainty that
one is being divinely guided, arise. Back of the individual realization there are elements of religious tradition
which the individual acquires in the usual way and then gives bad to himself as not his own.” (Coe, 1916,
p. 205).
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Een vervolgstap zou kunnen zijn dat God in niet-persoonlijke termen gedacht wordt.
Dat zou meer in overeenstemming zijn met het wetenschappelijk denken. Maar Coe
kiest daar niet voor. Religieuze voorstellingen, waaronder de centrale idee van God,
worden beter verwoord in persoonlijke termen. De mens is een persoonlijk-sociaal
wezen, en in zijn beelden van God is het antropomorfe karakter van God het meest
adequate. Het richt mensen op de ideale vorm van samenleven en krijgt dus een
ethische toespitsing. Waar mensen samenleven doemen problemen van recht en
genade op. En daar is een ethisch-persoonlijk godsbeeld adequaat.461
Door contemplatie, reflectie, en zich een oordeel vormen, worden we tot personen die zowel wortelen in de natuur als in de cultuur. Dwang wordt vervangen door
reflectieve trouw en liefde.
De geest evolueert vanuit haar geneigdheid om aan natuurlijke verschijnselen
menselijke en goddelijke betekenissen te hechten naar een geloof – faith – dat in het
hart van de dingen, zoals ook in ons hart, er ‘regard is for persons’.
Religie is eropuit om te voldoen aan wat mensen nodig hebben, maar is ook kritisch door waarden te formuleren die mensen tot personen maken.462
Religie is behulpzaam bij het individuatieproces van de enkeling tot persoon. De
ervaring individu te zijn is de ervaring van de aanwezigheid van andere individuen.
Het is de ervaring van onmiddellijkheid die aan de basis ligt van wetenschap, moraal
en religie. Dat is de onvervangbare waarde van religie.463 Filosofie of wetenschap
kunnen kille, objectieve systemen ontwikkelen, met een alleen maar abstracte inhoud, wat nodig is is de ervaring van onmiddellijkheid – ‘the multiplicity of persons
who have it as their common world’.
Coe’s worsteling met de verhouding middellijkheid en onmiddellijkheid is van
belang voor de reflectie op de wijze waarop mensen God kennen. Religie biedt
evenals kunst en poëzie de ervaring van onmiddellijkheid, van ik-gij relaties, en
religie op zijn best biedt de ethische oriëntatie die de mens tot persoon met anderen maakt. Wetenschap en filosofie kunnen daarvan abstraheren, maar daarmee
ook de illusie wekken dat die abstractie en bemiddeling het echte, ware leven is.464

461 “Men must think of themselves as persons if they are to have a personal god, and they think of themselves
as persons only when they both individualize one another and think of the other’s experience as having
value in itself. Only a personal god, we may say, is fully anthropomorphic. In this sense the movement of
religion, in most areas, has been toward rather than away from anthropomorphism. Wherever such a god
is worshipped, there the discovery of human persons and of human society is well advanced.” (Coe, o.c., p.
238)
462 “What shall it profit a man if he shall gain the whole world, and lose his own life?’ The reverse side of this
valuation of persons is valuation of society, which is the organized regard of persons for one another.” (Coe,
1916, p. 228).
463 “facts of religion – its dealing with affairs that are sacred, that concern some important group-interest, and
that have their culminating expression in fellowship with a divine being.” (Coe, o.c., p. 250)
464 “When science or philosophy offers as the truly objective world a system of merely mediated items, or
mere content abstracted from experiencing, religion offsets the chill of such a world by the warmth and
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Wordt God in de sfeer van de onmiddellijkheid getrokken en aangetroffen? Of
blijft er – vanuit wetenschap en filosofie – een reserve t.o.v. deze onmiddellijkheid.
Wordt God als idee kenbaar via de mens zelf – in zijn multiplicity en socialiteit, die
de eigen verhoudingen herkent, en daarmee een onmiddellijke relatie aangaat, waardoor wat God genoemd werd tot iets van de mens zelf wordt? En wordt dat wat eerst
God werd genoemd nu iets van de mens zelf, en wordt God niet meer onmiddellijk,
maar middellijk genoemd, als idee van God, maar toch in de sfeer van de betrekkingen opgenomen vanuit de mens zelf in zijn oriëntatie, adjustment, op zijn natuur en
de samenleving?
Hoe de verhouding tussen onmiddellijkheid en middellijkheid te denken? Via introspectie, aldus Coe, ontdekken we affecten van liefde en haat. Waar komen die vandaan? Deze verwijzen naar een social self, een geheel van selves. Die veelheid leert ons
dat het individu geen afzonderlijke eenheid is, maar deel uitmaakt van een veelvoud.
Die veelvoud maakt ons bewust van de wederkerigheid van mensen tot elkaar.465
Maar mensen gaan niet op in hun socialiteit, of in het bewustzijn van hun multiplicity. De volgende vraag is of er ook niet een ‘wij’, een ons is dat ten grondslag ligt
aan het mij. Dus waar de onmiddellijkheid in mijn bewustzijn overgaat naar middellijkheid, het andere, een wij, iets of iemand die draagt. Het persoon-zijn wordt omvat
door een groter Gij. Dat is religie, aldus Coe. Door die spanning in de werkelijkheid
tussen onmiddellijkheid en middellijkheid via inzicht, kennis, abstractie van ervaring, blijft de vraag open wat een persoon is, en waar deze in geworteld is. ‘God’ is in
zijn onmiddellijkheid een beeld van socialiteit, ‘God’ verwijst naar het omvattende
sociale karakter van het mens-zijn.
But we are not at the end of our problem when we have merely recognized social immediacy as the warp of our experience. There is a woof also. You and I are in process; we
are parts of the very same system concerning which our illusions arise. We are born and
we die, we come and we go, are present and absent. How many of ‘us’ are there? Who
knows? And how do we assure ourselves that a second or third or nth experiencer is at
all, or of what sort he is? Nay, how am I, caught in the time-process, immediate even to
myself? (Coe, o.c., p. 252)

self-evidence of personal relations. After all, science is our reaction; the experience that makes science empirical is our experience; the objective world is our world, and there is no way to assert its objectivity without
recognizing the multiplicity of persons who have it as their common world. This social immediacy within all
mediation makes it forever impossible for science to supplant religion.” (Coe, 1916, p.251).
465 “This brings us to the heart of the matter. Whenever we try to fixate an individual as a mere particular, it
mocks us for our pains. ‘Here you will find me’, it promises, but it adds, ‘You found me before you commenced to hunt for me, and you didn’t find a mere me but an us’. The very first coming to myself ‘out
of the deep’ was a coming of loves and hates; considered as discovery, it was discovery of mutuality. The
focalization into individuality is cross-focalization.” (Coe, 1916, 253).
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Om ten slotte de afgrenzing te maken:
So much has already been said of the passage of instinctive attachments into discriminated values, with scales of preference, and with efforts at unification and completeness,
that it will be sufficient at this point to emphasize the fact that this is, indeed, a distinctive
mode of human mental organization. Any individual who fails to meet the conditions of
life in this way we classify as imbecile. (cursivering C.A.) (Coe, 1916, 324).

Coe nuanceert deze uitspraak onmiddellijk, maar de afgrenzing is gemaakt. Wie niet
de juiste oriëntatie – in discriminated values – bereikt, telt niet mee. Hierin lag de pijn
van Boisen. Persoon staat tegenover imbeciel. Het verzet gaat terug op de uitsluiting door de liberale psychologie die haar norm van persoon-zijn en ontwikkeling
als de standaard maakt voor het mens-zijn. ‘God’ is hier een verdubbeling van het
ware mens-zijn. Boisen heeft zich hiertegen geweerd door vast te houden aan zijn
interpretatie van de crisiservaringen. Het denkproces van Coe is duidelijk. Een mens
moet van zijn attachments overgaan naar adjustment. Van instinctieve gehechtheid
naar sociaal leven en zich daarop richten. Boisen heeft dit verkrampt en met enorme
inspanningen getracht.
Met Coe hebben we een belangrijke schakel blootgelegd in de vorming van Boisen,
de idealisering zichtbaar gemaakt waartoe Coe uitnodigt, en de scheuren – hoe klein
soms ook – opengelegd die door Coe werden toegedekt. De verhouding tussen Coe
en Boisen was die van de ‘persoon’ en de ‘imbecile’.
conclusie
De liberale theologie heeft aan Boisen de structuur geboden voor zijn fascinatie voor
de innerlijke wereld, religieuze ervaring en psychopathologie. Het was vooral William James die hem geïnspireerd heeft via George Coe. De theologie op Union week
niet veel af van het gedachtengoed van zijn ouderlijk huis: empirisch wetenschappelijk georiënteerd, afkeer van dogmatische zekerheden, maar met de nadruk op
een puriteins gedisciplineerde levenshouding met een groot zondebesef. Er was aandacht voor de mystiek, maar dan gericht op geloofsontwikkeling en ontwikkeling van
een sociale levenshouding. Boisen heeft later op Chicago Theological Seminary in de
twintiger jaren zich uitgebreider verdiept in de grote namen van de Reformatie. Daar
en binnen de CPE heeft hij zijn theorieën ontwikkeld over de relatie tussen psychopathologie en religie, mystiek en psychose, religieuze bewegingen en religieuze ervaring. Het was voor hem onbekend land. Zijn theologie-opleiding heeft hem gesterkt
in de ernst van het geloof – volmaakt te moeten worden, zwakte te overwinnen,
inzet voor de naaste, en een gedisciplineerd leven te moeten leiden. Er moest veel,
ondanks de nieuwe cultuur van openheid voor persoonlijke ervaring, de nadruk op
sociale inzet en het onderzoek naar afwijkende vormen van religie. Boisen heeft zich
ingegraven in zijn eigen problematiek en heeft deze tot zijn levenswerk gemaakt.
Hij heeft op zijn manier wel distantie ontwikkeld tot zijn eigen problematiek door de
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boven genoemde studie van identificatiefiguren, maar niet door een theologische reflectie op de centrale waarden van zijn cultuur of van zijn theologische achtergrond,
zoals de ideeën van het offer of het ideaal van volmaaktheid. De theologie van Brown
was exemplarisch voor die vanzelfsprekende samenhang van ervaring en christelijke
traditie. Boisen was daarmee toch te zeer geworteld in de negentiende eeuw om de
schok van de Eerste Wereldoorlog theologisch te kunnen doordenken. Hij was geen
Tillich of Barth. De psychiatrische literatuur, met James, Coe, Cabot en anderen,
heeft hem wel op het spoor van de pathologie gezet, maar hem niet geholpen te accepteren dat een crisis ook echt een crisis kan zijn, en niet meer dan dat. Over dit
laatste zal in het tweede deel van het volgende hoofstuk nader gereflecteerd worden.

5.4. boisen in de theologische lezing van de waan
Cultureel en theologisch gezien blijken de denkbeelden en overtuigingen van Boisen zowel tijdens zijn crises als daarbuiten minder vreemd dan ze op het eerste
oog lijken. Alle zijn op een of andere wijze terug te voeren op grote religieuze en
filosofische tradities: calvinistisch-presbyteriaans, piëtistisch-methodistisch, luthers,
filosofisch personalistisch, jungiaans-esoterisch, en te positioneren in het liberaal
theologische en psychologische debat van de eeuwwisseling naar de twintigste eeuw.
Eind negentiende eeuw was een intensief zoekproces op gang gekomen dat uitwaaierde in vele stromingen. Zekerheden werden overboord gezet en nieuwe gezocht,
vooral in de persoonlijke ervaring. Boisen was daar geen uitzondering op.
Aan het begin van dit hoofdstuk werd de hypothese geopperd dat er een nauwe relatie bestond tussen het gedachtengoed van Boisen en zijn intellectuele achtergrond
cq. traditie. Na het overzicht van de verschillen en overeenkomsten met de thema’s
waar hij mee worstelde in de crisis, de identificatiefiguren waar hij zich aan spiegelde en de leermeesters ten tijde van zijn opleiding kan de balans worden opgemaakt.
De vraag hoe Boisen stond in zijn traditie is grotendeels beantwoord. De traditie was
sterk in ontwikkeling en Boisen maakte daar onderdeel van uit.
Wat brengt ons deze exercitie vanuit de leeswijzer, in het bijzonder voor onze vragen
t.a.v. het religieuze voorbehoud van de negatieve theologie en de ideeën over openbaring en verlossing?
1. Boisen was net als het calvinisme van zijn tijd met het zoeken naar geloofszekerheid cognitief ingesteld. Dit maakt dat hij op dit punt niet opvalt. Ook in de liberale,
personalistische filosofie met haar nadruk op de persoon in diens sociale verantwoordelijkheid wijkt hij niet sterk af. In die zin is de conclusie gerechtvaardigd dat
Boisen, vóór 1920 en in de verwerking van de crisis na 1920 niet bijzonder afwijkt
van zijn omliggende cultuur. Het kenmerk van de waan als niet consonant met de
omringende cultuur geldt dus niet, althans niet in sterke mate voor de periodes bui-
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ten de crises. Was dat wel zo geweest, dan had hij niet zo veel medewerking gekregen
voor zijn project van de C.P.E. en zijn publicaties. Wat onderscheidde hem dan van
zijn omgeving?
Hij was bijzonder kwetsbaar in tijden van stress. Wanneer het om de ervaring van
gebeurtenissen die er voor hem toe deden, van events met betekenis, gaat, was dit
aanleiding tot crisis. Het schrijven van de statement of belief is hiervan het duidelijkste voorbeeld. Op de tweede plaats was er zijn contactarmoede. Ondanks zijn zeer
uitgesproken verlangen naar contact – in relatie tot Alice en tot wat hij noemde de
fellowship of the best, zijn uiterste ideaal van gemeenschap, bleef hij een geïsoleerde
figuur. Als compensatie vond hij de cognitieve zekerheid in zijn ontwerp van psychiatrische diagnostiek en onderzoek; in het schrijven van case-records van patiënten als
alter-ego’s, van artikelen, van geloofsbelijdenissen en van zijn biografie. Met andere
woorden, in het schrijven vooral wordt alles gelegd wat hem bezig houdt. Cognities
komen in de plaats van het geleefde leven, van het affectieve leven, van emoties, van
diepte en hoogte in het leven. Het irrationele van het bestaan wordt verruild voor het
zekere van het weten, hoezeer ook bedreigd door de irrationele, of beter pre-rationele
bronnen, het lichaam, de ander, de fantasie. Men zou kunnen zeggen het woord
heeft het vlees overgenomen of in beheer genomen: het vlees is woord geworden.
Deze verschuiving kan gezien worden als het zoeken naar een schuilplaats, een bescherming tegen een wereld die open wil zijn, transparant, en inzichtelijk, maar die
voor hem onbereikbaar is; het optimisme over de menselijke mogelijkheden dat het
geluk binnen handbereik is blijft voor hem onwerkelijk. Een schuilplaats ook tegen
de ontdekking wie hij was of dacht te zijn, en tegelijk een intens zoeken naar betekenis van die schuilplaats. De schaduw van de zonde is hem blijven achtervolgen.
Dit tegenover de superieure code van de mogelijkheid van een geslaagd, zondevrij
leven, zoals Coe die symboliseerde.466 Paradoxalerwijze heeft Boisen tegelijkertijd
zijn leven lang eraan gewerkt de wereld, specifiek die van de psychiatrische patient,
inzichtelijk te maken, echter precies om het andere van hemzelf aan het oog te onttrekken, zo is ons duidelijk geworden. Daartoe stelde hij de vraag of er betekenis
opgesloten lag in de ziekte en de crisis die hem was overkomen. Hij heeft zich zijn
leven lang ontheemd gevoeld en woorden gezocht voor die ontheemding: de crises
bracht hem in in psychiatrische inrichtingen waar betekenis nog aanwezig zou zijn
die elders niet meer werd herkend.
Op een gecompliceerde manier was Boisen de homo absconditus, de mens die een
raadsel was geworden voor zichzelf, innerlijk verdeeld, angstig om ontmaskerd te
worden of zelf over de grens van het oorbare te gaan. Hij heeft zijn leven lang geworsteld met de vraag wie hij was, in het bijzonder wat hem was overkomen op 44

466 Boisen is hierin als Augustinus in zijn levenslange strijd tegen de Pelagianen precies over deze onmogelijkheid van een zondevrij (perfect) leven. Wetzel, 2001.
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jarige leeftijd. Dat raadsel is gebleven, en slechts op enkele momenten was er een
moment van genade.
2. Boisen putte uit verschillende bronnen van de Reformatie. Zijn hart ligt uiteindelijk bij het piëtisme van Wesley, Fox, en Bunyan. Allen waren het mannen die
intens geworsteld hebben met hun geloof, met name met hun persoonlijk geloof.
Met de afname van een gemeenschappelijk geloofsverstaan ontstond er ruimte en
noodzaak tot persoonlijke vormen van zingeving en religieus leven. Oude thema’s
bleven actueel, maar sterker dan ooit tevoren werden deze gelokaliseerd in het
individu. Hoogst persoonlijk zondebesef en bekering waren noodzakelijk om tot
genezing te komen. Boisen staat in deze lijn van individualisering en persoonlijke toerekening van schuld en falen. In de kern was dat zijn alternatief voor de
psychiatrie van zijn tijd. Om gered te kunnen worden als patiënt in de inrichting
was wel inzicht, de cognitieve vaardigheid en zondebesef nodig. Wie deze vaardigheid en dit besef niet had leed aan een organische stoornis, of aan wilszwakte en
moest hard worden aangepakt, zoals alcoholisten en dienstweigeraars op politieke
gronden; zij waren in feite verloren. Het ging om het dóórbreken van het religieuze inzicht. Een religieuze ervaring betekende een doorbraak in zondebesef en
de noodzaak tot bekering moest gevoeld worden. Dit element van persoonlijke
bekering had hij gezien bij de revivalbeweging, de Billy Sundays van zijn tijd. De
psychiatrie stond, scherp gesteld, buiten deze mogelijkheid tot redding. Zij kon
wel de diagnose stellen, maar de therapie lag in de mens zelf, in diens wil en strijd
om bekering.
3. Boisen is een goed voorbeeld van de subjectivering van de religie in de moderne tijd en in de belasting die dit met zich mee brengt. In de christelijke traditie
is steeds een evenwicht gezocht in het denken over de inzet van de kant van de
mens en Gods werkzaamheid. Met de subjectivering van de religie in de moderne
tijd werd het zwaartepunt verlegd naar de eigen geloofshouding, naar de gevoelde
of ervaren betekenis van het geloof en verdween het objectieve geloofsperspectief
naar de achtergrond. Objectiviteit werd als constructie doorzien, menselijke makelij, voor kritiek en verwerping vatbaar. Geloof wordt tot gevoel (Schleiermacher)
of ethisch principe (Kant). Met deze verschuiving naar de persoonlijke ervaring
en inzet krijgt het geloof een decisionistisch en voluntaristisch karakter. Er moet
worden gekozen en de keuze is afhankelijk van de wil tot geloven. Binnen dat
perspectief worden de traditioneel aan God toegeschreven eigenschappen of wezenskenmerken verplaatst naar de mens zelf. Niet God is meer volmaakt, maar
de mens zelf moet volmaakt worden.467 Het eeuwigheidsperspectief wordt in de
moderne tijd teruggebracht naar het hier en nu, en wat eerst ervaren werd als be-

467 Ondanks het verzet van Karl Barth die consequent doordenkt over Gods volkomenheid als grond
voor Gods vrijheid en liefde. Barth, 1946.
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vrijding van een objectieve te geloven werkelijkheid en daaraan verbonden wijze
van leven, wordt tot de levenslange opgave volkomen te worden zoals God eens
gedacht was volkomen te zijn.
4. Waar ging het theologisch mis? Volmaaktheid was ook voor Boisen het na te streven ideaal, en niet alleen voor hem. Het was een gedeeld perspectief van het protestantisme, meer in het bijzonder het optimistische liberale geloof van begin vorige
eeuw in Amerika. Daar wilde hij aan voldoen; anders gezegd, hij had de culturele
normen volledig geïnterioriseerd en tot levensopgave gesteld. De keerzijde was er
ook. Alles wat niet perfect, onvolmaakt was, diende te worden geëlimineerd. Het
thema van het offer bood hiervoor de metaforiek. Een ascetische levenshouding,
grenzeloze inzet voor de ander (patiënt, student), permanent leren en onderzoeken,
kortom een rusteloos leven op zoek naar volmaaktheid als paradigma werd het dwingende kader. Bij Calvijn was discipline nog een vorm van inoefening en deze werd
gerelativeerd door zijn genadetheologie. In de moderne tijd worden vooral in de
puriteinse variant discipline en ascese exclusieve opgave voor de persoonlijke en
collectieve stijl van leven, mogelijk gemaakt door de ‘copernicaanse wending’ bij
Kant naar het subject.468 Tot hiertoe is Boisen niet uniek. Een grote inzet, gedreven
of geïnspireerd door een bepaalde geloofsvisie werd juist veelal gezien als bewonderenswaardig, en niet als pathologisch. De social gospel van Rauschenbusch (1917) en
het missionaire elan leefden enorm.
Bij Boisen ging deze levenshouding echter wel gepaard met pathologie, niet slechts als
eenmalige crisis, maar veelvuldig en bovendien zich uitend in een biografisch nawijsbaar bijzondere manier van leven en werken. Het leven van Boisen was pathologisch
gekleurd, eenzijdig cognitief en dwangmatig. Hij was eenzijdig en dwangmatig in het
zoeken naar bevestiging van bepaalde denkbeelden teneinde zijn persoonlijkheid overeind te houden. In de crisis was er sprake van een reële bedreiging van het leven van
een familielid en van hemzelf, hetgeen op zich al genoeg is om te spreken van pathologie. De idee van een sacrificial life is de kern van de theologisch-religieuze crisis waar
hij in terecht kwam. Deze idee botste met de andere opgave in de Amerikaanse cultuur,
n.l. tot zelfverwerkelijking – ‘the pursuit of Happiness’ zoals omschreven in the Declaration of Independence. “The highest perfection of intellectual nature lies in a careful and constant pursuit of true and solid happiness”, aldus John Locke (1693) in zijn Essay Concerning
Human Understanding, de tekst die de basis had gevormd voor de Declaration.469
5. Begon de pathologie bij Boisen, of waren de kiemen reeds veel eerder gelegd? Is
de godsdienst van zijn tijd al uit de rails gelopen? In ieder geval maakt de rondgang
door het Amerikaanse protestantisme duidelijk dat Boisen op essentiële punten zijn

468 Vgl. ‘verschuiving’ in : Van der Kooi, 2002, p. 208-227.
469 Locke, J., Essay Concerning Human Understanding, Book 2, Chapter 21, Section 51.
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eigen interpretaties had, maar dat was gebruikelijk in de individuele vormgeving van
het geloof; het was zelfs een vereiste in bepaalde stromingen. Maar door dat te doen
heeft hij de aporieën van een persoonlijk geloof geradicaliseerd tot voorbij de grens
van wat nog bevrijdend en goed genoemd kan worden. Waar lag die grens?
Gedacht vanuit het perspectief van Boisen zelf is het reformatorische beeld van de
mens die in zichzelf is gekeerd – homo incurvatus in se – treffend.470 Hij heeft geprobeerd uit te breken uit het isolement waarin hij verkeerde als opgroeiende man,
terugkerend van de slagvelden in Europa, maar hij slaagde niet. Het examen voor
het predikantschap, het statement of belief, markeert de breuk. Ook al heeft hij dit
later als een bekeringservaring, als een weg ten goede proberen te beschrijven, de
ervaring zelf was gruwelijk: nog nooit was hij zo hevig teruggeworpen op zichzelf als
in de isoleercel en in de ‘cold packs’. De crisis bood hem, tenminste in zijn publicaties, een toegang tot een nieuw leven in geestelijke zin, maar met de prijs van een
blijvende handicap van een op cognitieve zekerheid koersend leven. We zouden ook
kunnen zeggen, het was een gemankeerd rouwproces. Verdriet kon niet geuit worden en herkenning en troost werden gezocht bij andere patiënten en bij belangrijke
voorgangers uit de traditie.
De culturele en religieuze context van zijn tijd bood weinig alternatief voor het denken in de tegenstelde termen van volmaaktheid- onvolmaaktheid, sterk-zwak, van
opoffering en van het frame family of four. Want in die termen lagen de culturele en
religieuze idealen van zijn tijd opgesloten. Wat hem restte was het risico van afwijzing, de mogelijkheid tot radicalisering of het aanwijzen van inconsequenties van de
kerken. Boisen heeft de dominante ideeën van zijn tijd eerder geradikaliseerd dan
afgewezen. Door zijn nadruk op de zonde, bekering, en omkering van het slachtofferschap heeft hij doorgedacht op wat hem als kind al was geleerd. Daarin heeft hij
laten zien dat er leemtes waren in de kerkelijke boodschap van barmhartigheid en
sociale zorg. Die leemte in de zorg voor psychiatrische patienten heeft hij terecht
aangewezen en dat is zijn historische verdienste.
6. De conclusie ten aanzien van de aporie en de negatieve theologie kan als volgt geformuleerd worden. Boisen stuitte zijns ondanks, ongewild en tot zijn grote verwarring, op de irrationele, onzekere kant van de werkelijkheid waar hem vertrouwen en
inzet werd voorgehouden als bereikbare idealen die zouden leiden tot een gelukkig
leven. Hij lijkt op de man bij de brug, in de vertelling van Smith, die over de reling
wil springen en die wordt tegengehouden. God is de afwezige en de niet kenbare,
tenminste in de crisis. Alle kennis wordt in het innerlijk gezocht, de plaats van de
zonde, en speciale constructies zijn nodig om tot een nieuwe samenhang te komen.
De waan is dan letterlijk zijn overleving.

470 Jenson, 2006.
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7. Kunnen deze constructies van de family of four, (im)perfectie, zwakheid en offer
ondergebracht worden bij de religieuze kernbegrippen van openbaring en verlossing? Openbaring kan worden getoetst aan drie criteria, zo werd gesteld in hoofdstuk 2: ze staat niet op zichzelf maar staat in relatie tot een religieuze traditie, er
is een vorm van rationaliteit in opgenomen, en de doorwerking is van belang. De
crisis van 1920 heeft deze drie kenmerken, zij het met de forse aantekening dat deze
criteria ver worden opgerekt. Ook bij een welwillende lezing van de waan stellen
deze drie criteria grenzen. Op alle drie de punten ging Boisen over de grens van het
toelaatbare. Hij paste weliswaar in de traditie, maar gaf er een eigen invulling aan
die daar vreemd aan was, in het bijzonder aan het begrip offer; de irrationele zijde
werd zo overheersend dat er geen communicatie meer mogelijk was; de doorwerking van de crisis bracht maar ten dele een herziening van de waan. Voor hemzelf
was het een openbaring. Vanuit het perspectief van de omgeving in die tijd kon het
onmogelijk als een openbaring gezien worden. Nu, bijna honderd jaar later, is weliswaar duidelijk dat de waanvorming een belangrijke functie vervulde in zijn biografie,
maar maakt dat ook dat zijn ideeën een openbaring genoemd kunnen worden? Strikt
geredeneerd moet het antwoord ontkennend zijn.
Hoe past het begrip verlossing op de crises en het verdere leven van Boisen? Verlossing werd in hoofdstuk 2 als volgt omschreven: ‘het samengaan van subjectieve ervaring van vrijheid, religieuze attributie en emancipatie uit afhankelijkheid. Verlossing
gaat ten diepste over opstanding en nieuw leven’. De opbouw van zijn waandenkbeelden werd wel door hem ervaren als een bevrijding, vooral van de druk predikant te worden en een geslaagd leven te moeten leiden, en uit te breken uit benarde
familie-omstandigheden via het offer. Van buitenaf gezien was er allerminst vrijheid
ten tijde van de crisis. Hij heeft vervolgens een eigen weg gekozen die bij hem paste
door te gaan werken in de psychiatrie. Subjectief heeft hij de vrijheid verworven. De
crisis kreeg religieuze betekenis, die van afkeer van de zonde en opgenomen worden
in de fellowship. De afhankelijkheid die hij voelde t.a.v. het gezin van herkomst en
de religieuze en kerkelijke cultuur heeft hij doorbroken. Maakte de crisis of de verwerking daarna hem ook tot een vrij mens? Het antwoord op deze vraag valt minder
positief uit. Boisen bleef een geïsoleerd, eenzaam mens, gevangen in zijn zoektocht
en dwang tot schrijven.
Al met al is de conclusie tweeledig. De psychotische waan van 1920 was voor Boisen zelf een religieuze ervaring. Kan het ook zo genoemd worden wanneer we de
donkere kanten mee bedenken? De schade zou enorm zijn wanneer hij had kunnen
handelen naar zijn subjectieve inzichten. Boisen bleef uiteindelijk de gevangene van
zijn waan, zo is mijn conclusie. Vanuit theologisch oogpunt zoals ontwikkeld in de
leeswijzer kan de crisis niet onder de noemer van religieuze ervaring gebracht worden. Er is meer dan de subjectieve betekenisgeving, en er zijn verschillende instanties gerechtigd een waardeoordeel uit te spreken over de beleving of ervaring van
iemand.
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Boisen bleek niet in staat tot afhankelijkheid, hij kon moeilijk ontvangen, en dat
maakt hem tot een modern, maar ook gehandicapt mens. Contrasterend met het
schleiermachiaanse besef van afhankelijkheid was er onvermogen tot overgave. Uiteindelijk heeft hij overgave verworven in een lang proces, blijkend onder meer uit
de Epiloog van Out of the Depths; God is zijn ‘guiding hand’ gebleken. Er was ook
reden om niet afhankelijk te willen zijn, gezien de harde opvoeding en geboden tot
autonomie, zelfredzaamheid en persoonlijke offerbereidheid voor de goede zaak.
De psychotische constructies vormden zowel de structuur om te kunnen overleven
als de tralies waarachter hij zijn leven lang opgesloten zat. De verbinding was bijna
niet te leggen van hem uit naar God toe. In die zin was de keuze voor psalm 130 Aus
tiefer Not, ontleend aan Luther en Wesley, treffend. Maar eenmaal die weg naar binnen gegaan en daar het zondebesef aangetroffen hebbend verhinderde dat hem vervolgens ook de relaties opnieuw aan te gaan met al zijn geliefden, familie, en Alice
omdat hij er eigenlijk niet meer bij hoorde, hij was een uitverkorene. De exclusieve
godsrelatie, in Luthers woorden de deus nudus, is dodelijk. Met al zijn publicaties
heeft Boisen de weg terug gezocht naar de gemeenschap van mensen, maar deze
slechts ten dele gevonden.

5.5. conclusie
De waarheid die Boisen, en met hem anderen die in een psychose terecht komen,
is dat de angst en de paniek, het innerlijk isolement zo groot kunnen worden dat
suicide of moord als externalisering de enige uitweg lijken te zijn. Het kwaad in die
beleving moet radicaal uitgewist worden. Het offer biedt een uitgelezen kader voor
dergelijke wanhopige gedachten. Er komt betekenis en misschien zelfs wel een heroïsche glans over het meest noodlottige. Als het dan volledig zinloos is, dan is de
gewilde dood het ultieme goede dat rest. Door zelf het offer te willen zijn wordt er
plaats gemaakt voor een nieuw leven; tegelijk wordt de machteloosheid doorbroken
omdat degene die het offer brengt het slachtoffer zelf is. Wanneer zoals bij Boisen
mislukking van een volmaaktheidsstreven dreigt, dan is het volmaakte de dood. Religieus en theologisch stelt dit de vraag naar de legitimiteit van een geloof dat deze
constructies biedt en deze diep verankerd heeft in de cultuur. In gematigde vormen
kan het offer een legitieme uiting zijn van menselijkheid door inzet voor de naaste.
Die inzet veronderstelt de bereidheid en noodzaak af te zien van het eigen belang en
deze te relativeren. In zijn geradicaliseerde, mateloze vormen is zij echter onmenselijk.471 Het offer kan ook het eigen of andermans leven zijn, en dan slaat geloof om in
een gruwelijke boodschap van vernietiging.

471 Moyaert, 1998, p. 15-96.
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De analyse van de liberale theologie maakt duidelijk dat met de overgang naar een
persoonlijk geloof nieuwe ideaalbeelden werden gecreëerd. Deze bleken even normatief en abstract als de presbyteriaanse tradities van zijn jeugd. Uiteindelijk was hij
imperfect, weak en zelf de ‘imbecile’.
Boisen vergeleek zich zelf graag met de mystici van de late middeleeuwen, Seuse,
madame Guyon, Theresia van Avila, Luther, en tegelijk met de stichters van religieuze bewegingen Fox, Bunyan, Wesley. Zij doorbraken de vaste kaders van het institutionele geloof van hun tijd. Met die vergelijkingen, psychologisch te zien als identificaties, herstelde hij de relatie met het symbolisch universum waar zijn geschriften
zo hartstochtelijk van getuigen. Dus de psychotische ervaring zelf is een ontsporing
in betekenisgeving. Er is te veel betekenis en te weinig zelfkritische inbedding. Hoe
de psychotische ervaring achteraf wordt geduid is een andere zaak. Bij Boisen kwam
deze sterk te staan onder een betoog van beheersing van de driften, een indamming
van het lichamelijke. Het kreeg daardoor een defensief karakter. Het was waarschijnlijk ook zijn redding, maar met een hoge prijs van verlies van vertrouwen op de ervaringen zelf, op de relatie tussen zintuigelijke indrukken, ervaringen en symbolische
inordening in de cultuur. Hij bleef een buitenstaander voor zichzelf en voor zijn
omgeving. Het onderscheid tussen de psychotische ervaring en de latere verwerking
mag dan zinvol zijn, de ervaring zelf blijft. Wanneer deze dermate psychotisch is dat
er geen contact meer mogelijk is met de psychoticus, dan is iedere positieve labeling
niet op zijn plaats. Tot zo ver ‘Boisen’.
Wat zegt andersom de analyse van Boisen over de leeswijzer? Wanneer de toepassing
op de waan bij Boisen van de beide begrippen van openbaring en verlossing zoals in
de leeswijzer omschreven, leidt tot een afwijzend oordeel over het religieuze karakter
van de waan en geconcludeerd wordt dat deze theologisch niet te rechtvaardigen zou
zijn, is dan alles gezegd, of hoort er ook een reflectie bij op de gehanteerde concepten? We zouden kunnen volstaan met de bevestiging van het eigen gelijk op basis
van het leesmodel. Maar doen we daarmee Boisen en met hem vele anderen wel voldoende recht? De begrippen verlossing en openbaring binnen de constructivistische,
aporetische benadering moeten mogelijk aangevuld of herzien worden met een begrip van vrijheid dat uitgebreider is of verder gaat dan de subjectieve waardering of
beleving, en openbaring vraagt wellicht om meer dan een externe waardering van
de latere doorwerking en reflectie. Kan het zijn dat de criteria of benaderingswijze
vanuit de leeswijzer onvoldoende openheid bieden voor de tragische dimensie in
deze biografie? Moet de leeswijzer misschien verdiept worden met de notie van het
lijden? Het zijn vragen die opkomen dankzij het onderzoek naar de waan bij Boisen.
Met deze vragen in ons achterhoofd wordt in het laatste hoofdstuk de leeswijzer
geevalueerd.
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hoofdstuk 6

een theologische lezing van de waan
Hai wait ja van goudgunstighaid,
van volsloagen verlözzen.
Joa, hai zel Israel verlözzen
van aal zien zunden.
Psaalm 130: 7-8472
In dit afsluitende hoofdstuk wordt de leeswijzer op haar bruikbaarheid en geldigheid geëvalueerd. Met de in dit onderzoek opgedane kennis kan een andere visie op
de verhouding tussen religieuze ervaring en psychose gepresenteerd worden.

6.1. de leeswijzer
De leeswijzer in hoofdstuk 2 werd opgebouwd langs drie hoofdlijnen: het metaniveau van de aporie, negatieve theologie en verhouding tot de psychiatrie; een instrumenteel niveau van biografie (Anderson) en taligheid (Blanchot); en als derde,
het specifiek theologische niveau van het geloof als constructie en de kernthema’s
van openbaring en verlossing. Enkele evaluatieve opmerkingen vooraf over doel en
opzet.
De leeswijzer is niet af, ze is geen mooi model dat kant en klaar kan worden toegepast. Hij biedt wel handvatten voor een theologische lezing van op het eerste oog
irrationele, waanzinnige teksten. De verschillende elementen zijn niet op één lijn
met elkaar te stellen. Voorkomen moet worden dat er een totaliserende benadering
ontwikkeld wordt waarbinnen de eigenheid van het onderzoeksobject niet meer kan
oplichten. De over elkaar heen vallende rasters vormen met elkaar de analytische
structuur.473 We begonnen bij het abstracte niveau van de aporie als erkenning van
ons niet-weten en de noodzaak tot dialoog om kennis te delen en kwamen via de
narratieve eenheid van de biografie en de aandacht voor de taligheid van communi-

472 Biebel, 2008.
473 Vgl. het werk van Gerda Kruimer die zich laat inspireren door de islamitische kunst, zoals in de zuilenmoskee van Córdoba – een ruimte waar geen hierarchie heerst, maar een veelheid van perspectieven.
http://www.gerdakruimer.nl/pages/info/
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catie, uit bij de kernvragen van openbaring en verlossing. Theologie werd gezien als
constructieve arbeid corresponderend met het constructieve karakter van geloofsuitingen.
De kern van dit onderzoek was het zoeken naar een theologisch waarderingsmodel
aan de hand waarvan een religieuze waan kon worden beoordeeld op haar religieuze
en theologische houdbaarheid. Is een theologische lezing van de waan mogelijk?
Dat was de centrale vraag. In de fundamentele theologie is voor de benadering van
een probleem het metaniveau van het denken over de instrumenten waarmee onderzoek gedaan kan worden essentieel. Deze bepalen de blikrichting en de resultaten.474
Deze instrumenten zijn deels al ontwikkeld in diverse fundamenteel-theologische
onderzoeksstrategieën, deels moesten zij nieuw worden gemaakt in relatie tot onze
onderzoeksvraag. De psychotische waan past niet vanzelfsprekend in een bestaand
onderzoeksstrategie. Daarvoor was een nieuw onderzoeksinstrumentarium nodig.
Aansluiting werd gezocht bij de fundamentele theologie van Schüssler Fiorenza,
Hoff, Metz en Van den Hoogen.
Centrale term in de fundamenteel-theologische discussies is het begrip displacement
/ verplaatsing als de wending van vanzelfsprekende aanwezigheid van objectieve
waarheid en identiteit naar innerlijkheid, subjectief ervaren en persoonlijke vormgeving van de werkelijkheid. In hoofdstuk 1 zagen we met Winquist dat de godsvraag
verschoven is naar de plaats waar de Eeuwige gevonden zou kunnen worden. Het is
niet meer de vraag of er een God bestaat, ook niet wie Hij is, maar waar Hij gevonden
kan worden. De reflectie op die vraag gaat verder, met De Certeau, door de niet-plaats
aan te wijzen als de onmogelijke mogelijkheid.475 Displacement en transcendental
turn zijn twee kanten van dezelfde ontwikkeling, een verschuiving naar de persoon
zelf die ervaart, verbeeldt en bij nader inzien beseft dat hij construerend te werk gaat.
Hij bleek een raadsel te zijn voor zichzelf. Er ontstond een negatieve theologie van
het subject.
Drie probleemvelden in relatie tot de transcendental turn in de fundamentele theologie in de 20e-eeuw hebben we geïdentificeerd: het verdwijnen van de metafysische
vraag, de verhouding tot andere disciplines dan de theologische en filosofische, en de
wending naar het innerlijk als plaats van geloof. De metafysische vraag is terzijde geschoven. Alles hangt af van de betekenisgeving. Omvattende zin is leeg geworden, in
ieder geval onbereikbaar; zij vraagt om subjectieve erkenning, en is daar afhankelijk
van geworden. Ook de fundamentele theologie heeft deze objectieve fundering verlaten ten gunste van een persoonlijke toe-eigening.476 Vervolgens als tweede item, de

474 Kuitert 1988; Kuitert 1992.
475 De Certeau, 1982/1992.
476 Van den Hoogen, 2011, p. 142.
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nieuwe spelers die zich aandienen in de wetenschap, in de levensbeschouwingen, en
in de samenleving in de twintigste en eenentwintigste eeuw, zij zoeken elk nieuwe
vormen van objectiviteit en pretenderen die te kunnen bieden. De psychiatrie als
de wetenschap van de geest hoort daar bij. Deze is evenzeer waarde-geladen, zowel
in haar aanspraken een medische discipline te zijn als ook in de hermeneutische
en emancipatoire, sociale verschijningsvormen. Op de derde plaats, de theologische
focus is verlegd van een omvattend theologische systematiek naar specifieke invalshoeken en benaderingen. Openbaring is gelegen in de ervaring. Het innerlijk als
de plaats waar geloof haar thuis vindt is de dominante locus theologicus geworden.
Uit deze fundamenteel theologische perspectieven werden negen items benoemd
die elk een bijdrage zouden moeten leveren aan de analyse van de waan.
De vraag kan gesteld worden waarom precies déze negen elementen ontwikkeld zijn.
Waarom niet uitgebreider ook de verhouding tussen geest en lichaam, lichaamsbeleving, of cultuur; schepping naast de twee andere theologische thema’s; waarom
niet meer vanuit een theologische hermeneutiek; waarom de subjectieve biografische invalshoek en niet de objectiverende analyses van derden? De inzet was een
verruiming van het denken in dichotomieen, het zien van een psychose als ziekte of
als spirituele ervaring; het denken dat een waan goed te onderscheiden is van juiste
ideeën over de werkelijkheid; dat religie en psychiatrie over verschillende domeinen
spreken; dat psychisch ziek zijn en normaal denken en gedrag helder onderscheiden
kunnen worden. De verruiming werd gezocht in het doorbreken van dit denken
in tegenstellingen. De negen items hebben elk deze verruiming tot inzet. Waren
zij adequaat, of op welke punten moet er verder doorgedacht worden? In de hier
volgende bespreking van de negen elementen worden ook de beperkingen van de
leeswijzer aangegeven.
aporie
Het onderzoek werd begonnen met een vraag uit de praktijk van de geestelijke
verzorging. Kunnen we in een psychose te maken hebben met een religieuze ervaring? Het leek een onbegaanbare weg daar antwoord op te krijgen. Het begrip aporie gaf openingen. “In der Aporie macht das Denken halt, wird aufgehalten und kann
nicht weiter – es wird mit der Aporie die Frage nach der prinzipiellen Erkennbarkeit von
Wirklichkeit schlechthin aufgeworfen”, aldus Hoff.477 Een historische reconstructie
van de fundamenteeel-theologische theorievorming bleek noodzakelijk om verder
te kunnen denken op de huidige impasse in het omgaan met psychotische teksten.
De Eerste Wereldoorlog, zo zagen we, leidde tot een sterke herziening in Europa van
idealistische, abstracte, filosofieën waar geen ruimte was voor de persoon. Gezocht
werd naar een theologie waar de persoon centraal staat in diens existentieel ontworteld
bestaan. De ontologische vraag naar een dragende grond wordt niet meer metafysisch-

477 Hoff, 1995, p. 49.
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theistisch, maar vanuit een psychologische, empirische wijze benaderd. Religie wordt
in de 20e-eeuw onderdeel van een individueel gekleurd levensontwerp. De transcendental turn wordt dit genoemd. Past Boisen in dit beeld? Hij maakt duidelijk dat de
noodzaak blijft van een omvattend perspectief op existentiële categorieën en metafysische zinsamenhang. Individuele zinperspectieven en ermee gepaard gaande dwaalwegen ontstaan niet in een cultureel vacuüm, maar kunnen slechts bestaan in verbinding
met een breder gedeeld besef van wat menszijn betekent, wat bestaan en waarheid
is. De waan maakt duidelijk dat de metafysische onzekerheid bijna ondraaglijk is. Er
is geen grond meer om op te staan en de last van betekenis geven aan het bestaan
komt volledig te liggen bij de persoon zelf, specifieker bij diens innerlijk. Daar moet
de zekerheid opgebouwd worden dat er werkelijkheid is, dat er een wereld is, en dat er
tijd is. Vertrouwen moet dus binnen de persoon zelf worden opgebouwd. Het sociale
domein (Coe) bleek slechts een gedeeltelijke oplossing van het metafysische probleem.
De psychotische waan kan gelezen worden als signaal of narratief van een fundamentele onzekerheid over het wegvallen van de objectieve bestaansgronden. De waan is
dan de reconstructie van die grond vanuit het individu zelf. Er is geen tegenover of
grond meer, er is slechts taal dat houvast moet bieden. Vandaar de nauwe relatie in een
schizofrene psychose tussen taal en ding (cfr. Foucault).
De (post)moderne opening naar het irrationele, niet grijpbare karakter van de werkelijkheid als reactie op het verlichtingsideaal van onbetwijfelbare kennis veronderstelt
een persoonlijke draagkracht die moet worden opgebouwd door opvoeding (Bildung)
en permanente vorming (negatief gezegd disciplinering). Autonomie wordt als het
na te streven ideaal voorgesteld. De psychoticus, en misschien wel breder al degenen die een psychische stoornis hebben, dreigen buiten dit discours te vallen. Deze
uitsluiting moet met veel therapeutische inzet gerepareerd worden. Het probleem
wordt echter uitsluitend bij de persoon gelegd. De cultuur die uitsluit wordt niet ter
discussie gesteld. De metafysische thuisloosheid wordt zichtbaar aan degenen die er
uit vallen.
In de leeswijzer vormde dit concept van de metafysica het omvattende filosofische
kader. Deze keus lijkt een goede omdat er ruimte is gecreëerd voor een andere visie
op rationaliteit, waarmee een andere lezing van wat religieuze ervaring genoemd
kan worden mogelijk werd. De vraag naar geloofsgronden en daarmee naar zekerheid wordt in zijn ambivalenties duidelijk. De vraag naar een metafysisch fundament blijkt van levensbelang in bestaanscrises.
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homo absconditus en de negatieve theologie
Boisen kan gesitueerd worden in de traditie van de onkenbaarheid van God. God is
de verborgene, verdwenen uit de geschiedenis. Zijn verbond waarop de Covenanters nog vertrouwden, is niet meer. Slechts via de uiterste vorm van een psychose
kan God nog gekend worden. Enkele uitverkorenen maken dezelfde crisiservaringen door waarin de verborgen wetten van het bestaan geopenbaard zouden worden.
Daarmee wordt de weg toch weer gezocht naar een metafysisch gefundeerd wereldbeeld, waarin de werkelijkheid doortrokken is van een universele wetmatigheid en
een samenhang kent die vraagt om radicaal inzicht en gehoorzaamheid. William
James heeft hiervoor de toon gezet.
De verschuiving of displacement van de deus absconditus naar de homo absconditus
verloopt parallel aan de metafysische ontheemding. Nadat God de verborgene en de
onkenbare is geworden bleek de mens voor zichzelf een raadsel. Deze uitbreiding van
de verborgen God naar de mens vloeit voort uit het onderzoek naar Boisen en zijn
achtergronden. Het transcendentale subject is zichzelf een vreemde en niet transparant voor zichzelf. Het verborgene roept schrik op en ook afschuw over zichzelf.478 Het
aanvankelijk met veel optimisme begonnen project van het afbreken van dogmatische
zekerheden in het christelijk geloof en het opbouwen van een transcendentaal wereldbeeld waarin God en mens elkaar raken in de ervaring is omgeslagen in de richting
van niet weten en sprakeloosheid met betrekking tot het spreken over of tot God. De
zinsnede uit hoofdstuk 2 ‘Precies in het elkaar raken van kennen en niet kennen ontstaat
het geheim van het geloof dat God is.’ veronderstelt een religieuze cultuur en inoefening
welke steeds meer ontbreekt (p. 52). Op grond van het onderzoek naar ‘Boisen’ en de
waan kan deze uitspraak over het geheim van God niet meer op deze wijze gedaan
worden. Het geheim van de mens is erbij gekomen en dat geheim blijkt donkerder en
ambivalenter. In het binnenste van de mens, zijn innerlijk, is er de mogelijkheid van
extreem isolement en het meest gewelddadige; de religieuze waan kan daar de rechtvaardiging voor bieden waardoor de redelijkheid en de mogelijkheid tot samenleven
buiten de orde geplaatst worden. De mens blijkt ook een gevaar voor zichzelf en voor
de ander. In deze conclusies kom ik – tot mijn eigen verrassing – uit bij een hobbesiaans mensbeeld van de mens als homo homini lupus.479 God bleek niet rechtvaardig
destijds bij de schok van de aardbeving in Lissabon (1755) en deze wereld niet subliem.
De theodicee heeft zich verplaatst naar de mens. De mens is niet te rechtvaardigen in
een gesubjectiveerde cultuur. Daartoe zijn gemeenschappelijke verhalen nodig die als
ankers kunnen werken tegenover ongebreidelde verbeelding wanneer deze zich volledig loszingt van de relationele en natuurlijke werkelijkheid.

478 Deze afschuw roept ook vragen op over een veronderstelde ‘prereflexieve vertrouwdheid’ (Wendel
2002,p. 246, 263) waar het subject niet over kan beschikken, maar wel als ‘Seelengrund’ (Eckhart)
zich aan kan toevertrouwen.
479 Gelukkig gaat er nog een zinsnede aan vooraf: “That Man to Man is a kind of God; and that Man to
Man is an arrant Wolfe” (Hobbes, 1651).
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Geloof als vorm van ervaring biedt dus slechts op voorwaarden een geborgenheid
in het bestaan, n.l. daar waar een ‘minimal self ‘ aanwezig is en er anderen zijn die
de (a)symmetrie in balans brengen of houden.480 Die anderen kunnen begrenzen
waar nodig en ontgrenzen waar mogelijk. Ontmoeting in de fundamentele zin als
toegangsweg tot geloof is afhankelijk van degene die de ontmoeting zoekt, maar ook
van degene die de ontmoeting aangaat. Geloofsgemeenschappen in brede zin bieden
deze mogelijkheid. Het is niet toevallig dat Boisen zo veel onderzoek heeft gedaan
naar nieuwe religieuze bewegingen. In zijn ‘Hymns of Hope and Courage’ heeft hij gelegd wat hem dagelijks op de been hield, de psalmen en gezangen van de hoop tegen
de wanhoop in. Juist de gezamenlijkheid biedt uitzicht op objectiviteit in datgene wat
geloofd en gehoopt wordt.
De negatieve theologie bleek een goede keus als ingang voor een verstaan van het
moderne levensgevoel van afwezigheid en verborgenheid van God. Maar deze openheid vraagt om een doordenking van de betekenis van relationaliteit in de moderne
cultuur. Is een relatie, waaronder een persoonlijke verhouding van de mens tot God,
mogelijk onder het voorteken van een negatieve theologie en misschien wel negatieve antropologie? De negatieve theologie is asymmetrisch, God is voorbij alle namen
en gaat aan alle ervaring voorbij. Er wordt een beweging gemaakt van ontwerp naar
openheid en besef van afhankelijkheid. Hoe is dat voor de homo absconditus? Een
negatieve theologische antropologie maakt een toewending van de ander naar de lijdende, de verlorene, nodig. Het autonome subject dat zich geconfronteerd ziet met
de dondere kanten van zichzelf kan slechts persoon worden in relatie tot de ander;
de ander die zich buigt naar de in zichzelf verlorene.
de psychiatrie
Met Boisen bevinden we ons in het hart van de protestantse psychiatrie.481 De protestantse psychiatrie heeft haar wortels in Kant. Psychiatrie was in die beginperiode
ondergeschikt aan de filosofie, aldus Steinberg.482 Een stoornis betrof de hele persoon. De volledige aard van de stoornis zou niet empirisch kunnen worden vastgesteld en daarom was een filosofische omvattende benadering noodzakelijk. De eerste hoogleraar psychiatrie was Joseph Heinroth (1773-1843). Hij wilde zich ontdoen
van deze filosofische superstructuur en kwam verrassenderwijs uit bij de theologie!
Deze had oog voor de natuurlijke krachten in de mens met haar moraaltheologische
inzichten in de zonde. Maar de mens gaat daar niet in op. Heinroth hanteerde een
omvattend persoonsbegrip: ‘Die Person ist mehr als der blosse Körper, auch mehr als die
blosse Seele: Sie ist der ganze Mensch’.483 Heinroth was sterk beïnvloed door Schelling,
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Parnas, 2007.
Browning, 1990.
Steinberg, 2004a; Kant, 1786.
Geciteerd bij Steinberg, 2004, noot 10, p. 333.
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en met hem verkeren we midden in de Duitse romantiek. Schelling hanteerde een
tweedeling in zijn natuurfilosofie. Enerzijds heeft de mens een particuliere eigen
wil, en anderzijds een universele wil, ‘Eigen- oder Partikularwillen und Universalwille’.
Aan deze universele wil moet de mens gehoor geven teneinde het goede te volgen
en het kwaad van de zonde achter zich te laten. Door inzicht in de eigen schuld, zich
naar binnen te keren, en verantwoordelijkheid voor de eigen daden te nemen kan
de mens de rede herwinnen die hem leidt naar het goede.484 Dit is, voor Heinroth,
het koninkrijk van God. Het kan een biografisch-theologische benadering genoemd
worden. Boisen’s psychiatrische diagnostisch systeem is hier niet ver vandaan. De
mens moet een bekering doormaken door zich af te wenden van de instinctual claims
van het lichaam, en zich te richten op het sociale leven.
Browning ziet Boisen als een functionalist die anders dan Kraepelianiaanse benaderingen geestesstoornissen ziet als crises in de sociale relaties en tegelijkertijd als
pogingen tot verbindingen met het universele en ultieme van het bestaan. Boisen
heeft epistemologisch een eigen benadering in de psychiatrie. Hij erkent de werking
van de natuurlijke biologische krachten, maar daarachter ligt ‘the gentle hand of a
more divine source.485 Browning stelt dat de psychiatrie deze functionele of evolutionair-adaptieve visie zou moeten omarmen zonder daarin dogmatisch-positivistisch
te worden. Er moet ruimte zijn voor meerdere perspectieven.
De psychiatrie bood Boisen de mogelijkheid tot het bouwen van een nieuw zingevingssysteem door haar classificaties, normativiteit en mensbeelden. Objectief
empirisch onderzoek diende de aangevochten geloofszekerheid te schragen. De psychiatrie bood een alternatief voor de religieuze, kerkelijke zingevingskaders. Boisen
was echter kritisch op de psychiatrisering van ervaringen. Daartoe ontwierp hij een
eigen religieus diagnostisch systeem.
Deze traditie van deels theologische, deels evolutionair-biologische benaderingswijzen zijn relevant voor huidige discussies over de psychiatrische diagnostiek en wetenschapsfilosofie. Als er iets duidelijk wordt uit de geschiedenis van de psychiatrie
en die van de protestantse psychiatrie in het bijzonder, dan is het de opvallende aandacht voor de persoon in diens specifieke context, biografie, verantwoordelijkheid
en aanspreekbaarheid. Er is aandacht voor ieder mens afzonderlijk, uniek in ieder
opzicht. De mens is aanspreekbaar op wie hij is.
Hiermee wordt niet ontkend dat er vele determinerende factoren zijn, zoals fysieke,
psychologische en sociale, integendeel, deze komen extra in het vizier omdat er getracht wordt een omvattend perspectief te bieden wie de mens is, en wie deze mens
is. Niet een abstract mensbeeld is bepalend, maar deze concrete mens. De bijdrage

484 Steinberg, 2004b.
485 Browning, 1990, p. 27.
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van theologische zijde is de reflectie op de mens in zijn relatie tot de oriëntatie die
hij zoekt, de ervaringen die dit zoekproces schragen en het bieden van modellen
waarbinnen deze ervaringen woorden kunnen krijgen en daarmee voorwerp van reflectie worden. Dit laatste is wezenlijk voor het proces van betekenisgeving van wat
zich aandient in het leven, lichamelijk, innerlijk, sociaal cultureel. De protestantse
theologie heeft daar een centrale rol in gespeeld. Zij is voortgekomen vanuit het besef van ontheemding. De mens heeft zijn thuis niet in deze wereld, maar staat in een
‘buiten’. Er is verlorenheid, en hoezeer er ook empirisch aan te wijzen factoren zijn
die dit te weeg brengen, alles is te herleiden tot de zonde die ieder mens aankleeft.
Het geweten moet hiertoe ontwikkeld worden. Deze scepsis over de mens en wie hij
naar zijn wezen is leidt tot verbondenheid, doordat ieder deelt in hetzelfde existentiële lot. Vandaar de concentratie in veel protestantse theologie op ethiek als weg van
de verlossing in combinatie met de grote aandacht voor de afhankelijkheid van een
genadige God. Uit zichzelf is de mens tot weinig in staat, maar wat hij kan, moet hij
tot het uiterste doen. Meer zekerheid is er niet.
De psychiatrie als wetenschappelijke discipline is schatplichtig aan deze concentratie
op de persoon, in het bijzonder met betrekking tot de aandacht voor de biografie als
één van de componenten van de diagnostiek en behandeling. De religieuze biografie
hoort daar bij. De bijdrage van de fundamentele theologie aan de psychiatrie kan op
filosofisch niveau zijn dat zij dit perspectief op de samenhang tussen innerlijkheid
en de beeldvorming analyseert, maar ook voedt, vanuit de kennis van de samenhang
tussen de verbeeldingen, dromen, en de culturele, religieuze tradities waarin ze gevormd zijn. Door dit andere, niet individualiserende of pathologiserende perspectief
kan de theologie ook een ander zicht geven op het zoekproces in de psychische crises
waarin mensen terecht komen. Zij kan laten zien waar ontsporingen hun theologische wortels hebben in culturele waarden of in religieuze of levensbeschouwelijke
tradities. De zoektocht in de psychiatrie en psychotherapie om in het innerlijk zin en
betekenis te vinden kan worden verbreed met een omvattender beeld van wat goed
leven en een zinvol bestaan inhouden.
In de leeswijzer werd het onderscheid gemaakt tussen een dimensionele en een categoriale indeling van psychiatrische stoornissen. Een dimensionele benadering zoals
ontwikkeld in DSM V loopt het gevaar dat menselijk gedrag gepsychiatriseerd wordt
zodra deze boven een bepaalde drempel komt van wat cultureel normaal geacht
wordt.486 De categoriale indeling hanteert een medisch ziektemodel zonder oog voor
de culturele, maatschappelijke en biografische context waarin stoornissen ontstaan.
Bij Boisen was er in 1920 en ook in latere crises duidelijk sprake van een psychotische waan. Dan is behandeling nodig. Maar de behandeling zelf kan plaatsvinden
vanuit verschillende perspectieven. Een op de persoon gerichte behandeling zal pro-

486 The British Psychological Society, 2011.
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beren het contact te herstellen vanuit de fundamentele gedachte van gelijkwaardigheid – jij bent als ik en toch een ander.487 Dat is de relevantie van de dimensionele
benadering omdat deze de overgang van aanvaardbaar en onaanvaardbaar gedrag
en de communicatie over (onmogelijke) inzichten kan verhelderen. In de interculturele psychiatrie is deze werkwijze gebruikelijk. Een theologische bijdrage aan de
diagnostiek kan deze communicatie verhelderen en normaliseren. Maar bovenal
kan zij aanspraken op waarheids- en daarmee machtsaanspraken onderzoeken. Psychiatrische diagnostiek en behandeling zijn machtsinstrumenten die het leven van
cliënten ingrijpend beïnvloeden. Fundamentele reflectie kan een correctief zijn op
institutioneel eendimensionaal denken, zij het biologisch-naturalistisch, hermeneutisch of constructivistisch-agnostisch. In de klinische praktijk kan dit leiden tot een
breder verstaan van wat een stoornis is en hoe daar mee om te gaan. De tolerantie
voor afwijkende ideeën en gedrag zou mogelijk groter zijn – dus meer oog voor het
normale en authentieke in het afwijkende – wanneer er echt ruimte is voor het anders zijn. Het beroep op repressieve maatregelen, waaronder zware medicatie, zou
hierdoor verminderen.
Omgekeerd hebben de psychiatrie en de klinische psychologie als background
theory voor de fundamentele theologie veel te bieden. Het ontbreekt de theologie
aan mogelijkheden tot diagnostiek en onderzoek naar de pathologie, de achtergronden er van, de oorzaken en mogelijke therapieën. Daarin ligt al een belangrijke betekenis van de psychiatrie voor de theologische theorievorming. Empirisch
psychiatrisch onderzoek kan verhelderen waar en hoe (religieuze) pathologie zich
voordoet, hoe deze zich ontwikkelt en welke mogelijke therapieën werkzaam zijn.
Het specifieke van de psychiatrie is de kennis van de psychopathologie als ontsporingen en handicaps die mensen verhinderen hun plek in te nemen in de gemeenschap. Het doel is patiënten te helpen hun plaats in de samenleving beter in te
nemen, waaronder de beleving van religieuze en spirituele oriëntaties als menselijke uitingsvormen. In dat laatste is religie vergelijkbaar met kunst, werk, zorg
en alle andere levensgebieden. De theologie kan haar voordeel er mee doen door
in de diepte van het innerlijk en in het sociale leven verscholen vormen van psychisch lijden te herkennen. Voor de theologie kan dit betekenen dat zij met deze
kennis reflecteert op haar ontwerpen van religieus geloof en zoals deze zich cultureel ontwikkelt. Op wetenschappelijk niveau ontwikkelt de theologie haar eigen
constructies niet in een maatschappelijk vacuüm, maar doet dit met oog voor de
kennis die elders wordt opgedaan op dezelfde onderzoeksterreinen. Zo zouden in
het bijzonder studies op het gebied van mystiek en spiritualiteit gediend zijn met
een multidisciplinaire benadering omdat in deze disciplines de ervaringen van de
diepte van het bestaan worden onderzocht.

487 Vgl. Ricoeur: ‘soi meme comme un autre’.
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De conclusie voor de verhouding tot de psychiatrie kan als volgt zijn. De psychiatrie argumenteert dat de religieuze waan pathologisch is, een ziektefenomeen dat
behandeling behoeft. Het voornaamste argument is het isolement waarin de persoon komt te verkeren waarmee hij uiteindelijk een gevaar vormt voor zichzelf of
zijn omgeving. De fundamentele theologie biedt een ander perspectief op hetzelfde
proces, ieder mens maakt deel uit van een symbolisch universum waar voortdurend
verschuivingen plaatsvinden in de vragen wat goed leven is en wat van betekenis is.
Het gesprek of dialoog tussen theologie en psychiatrie is noodzakelijk voor beide
disciplines.
het tragische – afgrond en taal.
Gaandeweg in het onderzoek naar Boisen werd de tragiek in zijn leven duidelijk. De harde opvoeding, het verlies van zijn vader, het traumatische verblijf
in de oorlog in Europa, zijn onvermogen tot relaties, het zijspoor waarop hij
al gauw terecht kwam in de Clinical Pastoral Education, de crises die bleven,
en ook de wijze waarop hij de laatste jaren van zijn leven doorbracht maken
dat hij ook een tragische figuur was. Die tragiek heeft hij gemeen met vele
andere chronisch psychiatrische patiënten. Dit inzicht maakt een reflectie op
tragiek en lijden in het innerlijk van een mens noodzakelijk, en heeft gevolgen voor de fundamentele theologie. Een fundamenteel theologisch ontwerp
dat de voorwaarden voor transcendentie in de ervaring onderzoekt, stuit op
een grens van het menselijk onvermogen wanneer ontmoeting in het innerlijk, tussenmenselijk of tussen de mens en God als mogelijkheid ontbreekt.
Er is dan slechts leegte, afgrond, soms louter wanhoop en doodsverlangen.488
Die dramatische grens breekt met ieder optimisme van menselijke mogelijkheden of verlangens. De (poging tot) moord vanuit een psychotische waan of het
psychisch onvermogen tot relationaliteit, zoals bij Boisen, maken dat een verlichtingsoptimisme of een religieus gevoel van afhankelijkheid als basis voor
geborgenheid stuk slaat. Wat ontbreekt in deze ervaringen is de mogelijkheid
tot wederkerigheid, het vermogen de plek in te nemen temidden van anderen,
en omgekeerd aan anderen hun plek te geven en daar een thuis te vinden.
Wederkerigheid hoeft geen gelijkheid te impliceren, eerder de vreugde van het
verschil met de mogelijkheid dat de ander voorwerp van verlangen kan zijn,
en men zelf in staat is tot liefhebben, zodanig dat een ontmoeting mogelijk is.
Na een trauma kan het vermogen tot vertrouwen zo ernstig geschaad zijn dat
slechts afweer en isolement te verdragen valt. De hoop is geslonken tot overleven, en kan zich manifesteren in fantasieën over een andere wereld met alle
risico’s van verblinding en ontwikkeling van een paranoïde waan. Voor Boisen
was een deel van zijn redding dat hij uitstekend kon schrijven; hij had veel taal

488 Hecht, 2010.
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tot zijn beschikking.489 Blanchot bleek zo een goede aanvulling in de leeswijzer
te bieden doordat hij de taal als een vluchtweg ziet, weg van de afgrond van het
niets, daar waar geen contact mogelijk is, maar slechts dood. Zijn interpretatie
van de Griekse mythe van Orfeus en Euridice laat zien waar grenzen zijn die
niet gepasseerd kunnen worden op straffe van de dood. Orfeus gaat op zoek
naar de gestorven Euridice. Hij mag haar mee terug nemen uit de Hades op één
voorwaarde. Wanneer hij achterom zou kijken om te zien of ze hem volgt, zal
zij terug storten in de afgrond. Op de terugtocht kijkt hij om, en zij verdwijnt
voor eeuwig in de Hades. Voor Blanchot is deze overtreding van de wet, het
heilige moment van de fascinatie voor het duister. Tegelijk is dit het moment
dat in de taal het kunstwerk mogelijk wordt.490 De fascinatie in de psychose
voor alle beelden, gedachten en fantasieën maakt duidelijk dat er een lustvol
element zit in de waanzin. Deze fascinatie gaat echter voorbij aan het object,
de grens die gesteld wordt, de ander die geen ander mag zijn. Een hoger idee
gaat voor.491
De verhouding tussen fascinatie en taal bleek essentieel in de analyse van Boisen, in
het bijzonder in de verwerking van zijn crisis van 1920.
biografie
Anderson bepleitte een empathische wijze van analyseren met aandacht voor de
tegenoverdracht die onvermijdelijk optreedt bij de onderzoeker. Een leeswijzer
als de onze kan behulpzaam zijn om de te onderzoeken persoon in een goed
evenwicht van subjectieve betrokkenheid en analytische scepsis te benaderen.
Voorkomen wordt dat de persoon in bescherming genomen wordt, of vastgezet
wordt in een eenzijdig kader. In het biografisch onderzoek in de hoofdstukken
3, 4 en 5 werd het beeld van Boisen bijgesteld vanuit bijdragen van drie zijden:
niet gepubliceerd archiefmateriaal, beschrijvingen en analyses van derden en
onderzoek naar zijn Protestantse wortels. Biografisch onderzoek kan zich niet
beperken tot het eigen verhaal, of de geïsoleerde ervaring, maar moet ook andere
bronnen gebruiken. Dit is te meer noodzakelijk wanneer er sprake is van een
stoornis in de informatieverwerking en een poging tot mystificerende geschiedschrijving, zoals in zijn autobiografie Out of the Depths. Het verhaal verhult ook.
Er is niet altijd samenhang. Onder het verhaal gaan breuken, ongelijktijdigheden

489 Vgl Lacan over Joyce met het begrip syntoom, hoofdstuk 2, par. 2.2.1.
490 Blanchot (1982); Large (1997) p. 17.
491 Vgl. de kritiek van Jakobs op Blanchot vanuit een genderperspectief. Blanchot zou met Eurydice kiezen voor het mannelijk fantasma van het duister vrouwelijke; door het onderscheid tussen het duister
waarin Eurydice verdwijnt en het authentieke waarin de taal verschijnt wordt de hegemonie van het
subject gevestigd van de mannelijke blik en het object, het heilige en het vrouwelijke buiten de orde
geplaatst. Jakobs, K. (1990). De ambivalente verhouding van Boisen tot Alice lijkt op dit punt vergelijkbaar.
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en vervreemding, soms horror schuil van levens die biografisch niet tot een harmonieus geheel te brengen zijn.
Ook Boisen ontsnapt aan een definitieve analyse of beschrijving. Veel is onbekend
over hem en dat zal ook blijven. De kennis over hem is inmiddels wel tamelijk uitgebreid, niet in het minst omdat hij zelf een groot archief heeft achtergelaten en omdat
tijdgenoten over hem hebben geschreven. Zijn leven, werk en inzet zullen blijven
boeien omdat hij een aantal knopen in de Amerikaanse theologiegeschiedenis en de
psychiatrie aan de orde heeft gesteld. De leeswijzer bood wel een goed kader, maar
ook met deze instrumenten kan slechts bij benadering aangegeven worden wie hij
was. De interesse lag echter niet direct bij de persoon zelf, maar veel meer bij de
kwesties die hij aan de orde stelde in relatie tot zijn leven. Daar kon nieuw licht op
geworpen worden, in het bijzonder voor de relatie van zijn psychoses met traumata
en inhoudelijk op zijn verworteling in het Amerikaanse protestantisme. Zijn wanen
zijn minder vreemd gebleken dan zij ogenschijnlijk leken.
theologische subjectiviteit
In het onderzoek naar de cultureel-religieuze context van Boisen, in hoofdstuk 5,
bleek het onderscheid tussen fides quae en fides qua behulpzaam als ordeningsprincipe. De historische achtergronden gaven alle aanleiding tot dit onderscheid, vooral
omdat de protestantse theologie in de 19e-eeuw verschoven is van een scholastieke
argumentatieve benadering van het geloof naar een expressieve, op persoonlijke ervaring gestoelde theologie. De vele identificatiefiguren waar Boisen een beroep op
kon doen laten zien hoe geloof een subjectief ingevuld verschijnsel werd. Authenticiteit en overtuigingskracht kwamen in de plaats van argumentatie op basis van
(veronderstelde) feitelijkheid, of een breed levend (volks)geloof. De breuk tussen historisch onderzoek en kerygma in de 19e-eeuw zagen we ook terug bij Boisen. Enerzijds legde hij de nadruk op empirisch onderzoek naar de validiteit van religieuze
ervaring, anderzijds stelde hij de vraag hoe verlossing te zien in een modern kader
van autonomie en subjectieve beleving. In die beleving was geen plaats meer voor
een afhankelijkheid van een hogere macht of ervaring van genade. Tegelijk werd
duidelijk dat oude concepten van zonde en schuld in dat nieuwe kader gebruikt werden om onbegrepen impulsen van het lichaam en de geest te duiden. Een resultaat
uit ons onderzoek is de noodzaak tot verdere reflectie op de inhoudelijke metaforiek
waarmee geloof wordt ingevuld. De analyse van de begrippen offer, perfectie en de
verhouding tussen de getallen drie en vier maken dat duidelijk. Voor de psychiatrie
is de conclusie relevant dat in een psychische crisis teruggegrepen wordt op oudere,
diepere lagen in de persoonlijkheid. Dit te weten en te kunnen horen is van groot
belang voor de communicatie en het herstelproces.
construct
Constructivistische theologieën zijn van recente datum. Geloof wordt vaak geanalyseerd als een gevoel, een overtuiging of een zeker weten, een levenshouding, en
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minder als een zelf bedachte, geconstrueerde set van ideeën. Het geconstrueerde,
verworven en naar eigen context en inzichten aangepaste karakter wordt minder
gezien. Een psychotische waan is zeker geen constructie in de betekenis van een
rationeel doordacht concept. In een psychose is geen constructieve arbeid mogelijk, zeker niet in absolute zin als vorm van herstel, maar poiesis, het tot spreken
komen vanuit de ervaringen van onmacht en geweld: ‘to embody trauma and enable a dark epiphany of the divine’ aldus Heather Walton.492 Religie en geloof zijn
ook reflecties op de horror, het misbruik, het geweld en het niet te helen kwaad.
‘God’ is ook het adres voor pijn die niet voorbijgaat en die niet in een zinvol verband gebracht kan of misschien wel mag worden. Maar er zit een optimistisch
hoopvol element in het constructivisme. Het constructivisme op analytisch niveau
kan gezien worden als een partijdige benadering van emoties en ervaringen, dat
ook in de diepste ellende een reactie of een stap verder mogelijk is. In die zin is
het contructivisme een strategie van hoop, hoe zinloos of absurd de aanleiding of
het verhaal ook is. Dat is precies de inzet van de fundamentele theologie door de
eeuwen heen, verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is (1 Petrus 3, 15).
Een tweede opmerking moet gemaakt worden over de verhouding tussen het constructivisme en andere wetenschappelijke benaderingen zoals de medisch-biologische. Fuller pleitte terecht voor een weak constructivism in tegenstelling tot het radikale constructivisme dat eenzijdig de nadruk legt op de constructie van betekenissen met de
vooronderstelling dat de werkelijkheid niet in haar eigenheid te kennen zou zijn. Verschillende onderzoeksperspectieven zijn nodig (Fuller, 2008). De genetische kwetsbaarheid voor psychoses, of de invloed van drugs op het ontstaan van een psychose
zijn relevante onderzoeksthema’s voor de kennis van de psychotische waan. Uit het
overzicht van de verschillende diagnoses die over Boisen werden gesteld blijkt dat er
voortschrijdend inzicht is op het gebied van schizofrenie en psychosenonderzoek. De
constructivistisch-fenomenologische benadering is in de psychiatrie op de achtergrond
geraakt. De theologie kan, mits met oog voor de medisch-biologische ondergrond ertoe
bijdragen dat ziektebeelden weer in een omvattender kader gezien worden.
Zou de verhouding tussen geest en lichaam een onderscheiden item in de leeswijzer moeten worden naast de negen andere, zoals ook al gebeurt in de zogenoemde
neurotheologie? Wellicht wel. Lichaamsbeleving is een belangrijk thema in het psychosenonderzoek. Een waan kan ook gelezen worden als een reactie op verbroken
verbindingen met en in het lichaam, zowel neurologisch als ook breder in de wijze
waarop het lichaam beleefd wordt. De tweede opmerking volgt hieruit. In de leeswijzer is gekozen voor openbaring en verlossing als twee centrale thema’s in subjectieve beleving van een psychose. Op zich is dit adequaat, omdat psychotische teksten
daar aanleiding toe geven. Men heeft iets gezien in een visioen of een betekenisvolle

492 Heather Walton in: Ward (2005), p. 71.
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droom, en dat heeft een verandering teweeggebracht. De onderliggende theologische
relatie met de schepping verdient verdere uitwerking. Schepping is het narratief voor
de ordening zoals deze gegeven is in het bestaan, en die we aantreffen nog voor onze
constructies van betekenissen. Hetzelfde geldt voor een nieuwe doordenking van het
begrip incarnatie waarin de verhouding tussen lijden en dood en verlossing als de
kern van het christelijk geloof verwoord wordt.
Een enkele gedachte over de verhouding tussen God en mens vanuit de schepping
nog ter toelichting. Door Augustinus werd de vraag gesteld of het eindige in staat
was het oneindige te bevatten – finitum non capax infinitum, of daarentegen finitum
capax infinitum.493 Voor sommige psychiatrische patiënten lijken beide uitspraken
te gelden: in de subjectieve beleving is veel ‘God’, capax infinitum, in de meer objectieve zin van kwaliteit van leven is er echter verarming en allerminst goddelijkheid.
Dat is precies het tragische van schizofrenie: ziekte-inzicht ontbreekt, en als deze
er wel is, is het leven nog moeilijker te dragen. Theologisch is hier de vraag aan de
orde hoe te denken over de schepping in verhouding tot verlossing en het werk van
de Geest. Immers de scheppingstheologie biedt de grondwoorden voor een ordening
in het bestaan en voor een religieuze visie wie de mens is voor God. Hoe is vanuit
deze ordening verder te denken over verlossing van lijden en ervaring van betekenis
in de actuele situatie, daar waar de Geest van God werkzaam is? Schepping wordt
hier verstaan als ordening494, en niet als creatio ex nihilo. In dat laatste staat de afstand en souvereiniteit van God centraal. In de psychotisch-schizofrene ervaring is
er ontgrenzing, een besef deel te zijn van het grote geheel, en dat besef kan zich uitstrekken tot het hele universum met zijn oneindige tijd. Dit besef van ontgrenzing
is ook buiten de schizofrene of psychotische context niet ongewoon. Dit doorbreken
of loslaten van grenzen wordt gezocht in spirituele tradities en in moderne bewustzijnsfilosofieën. Het denken wordt daar eerder als een barrière gezien, een illusie
van controle. Deze illusie opgeven zou toegang bieden tot een dieper verstaan van
de verhouding tussen al wat is en de wijze waarop mensen de ervaren ordening en
tot beelden en ideeën construeren. De schepping is wat wij aantreffen en waarin wij
zijn, als gegeven, als datum.
Weet hebben van het geschapen zijn, van het er zijn voordat we zelf de werkelijkheid
tot te bewerken zaak benoemen en bepalen, relativeert het bewustzijn als een autonome instantie die vrijelijk de beschikking zou hebben over de bepaling van de aard

493 Bij Augustinus in De trinitate XIV:8: “Eo (mens) est anima imago, quo capax Dei est et particeps
esse potest”. Voor Thomas van Aquino is het meest eigene van de mens dat hij openstaat voor het
hoogste en dit kan bevatten: “Qui est capax summi boni” (S.th.I,q.93 a. s ad 3).
Luther gebruikt de uitspraak “finitum capax infiniti” als verdediging van de presentia realis van Christus in de eucharistie. Zie: Hendel, 2008. Calvijn verzet zich hiertegen – non capax infinitum – vanwege het dreigende antropomorfisme. Zie: Schenk, 1985.
494 Van Wolde, 2009a; Van Wolde, 2009b.
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van de werkelijkheid. We treffen de wereld aan zoals deze zich aan ons voordoet, en
onze kennis daarvan is fragmentarisch opgebouwd als constructies zonder dat we
deze werkelijkheid ooit kunnen omvatten. Er is misschien zelfs wel een diepe kloof
tussen de voorstellingen en de werkelijkheid zoals deze is. De waan van de moderniteit is dat zij de pretentie heeft de werkelijkheid te kennen zoals deze is, ook al is
deze kennis fragmentarisch.
openbaring en verlossing in het innerlijk
In de leeswijzer stellen we dat in het begrip openbaring subjectieve ervaring, religieuze beeldvorming en psychopathologie bij elkaar komen. Verlossing wordt naar
analogie met het begrip openbaring gezien als het samengaan van subjectieve ervaring van vrijheid, religieuze attributie en emancipatie uit afhankelijkheid. Verlossing
gaat ten diepste over opstanding en nieuw leven, aldus de leeswijzer. In de conclusies aan het eind van hoofdstuk 5 wordt opgemerkt dat vrijheid, tragiek en lijden
binnen de leeswijzer doordacht moeten worden.
De moderne nadruk op innerlijkheid, beleving en ervaring als hoogste goed heeft
als keerzijde het verlies van een gemeenschappelijke taal, symboolwereld, en tradities die helpen bij de overgangen en knooppunten in het bestaan. De termen ‘surplus’495, ziel, innerlijke ruimte of innerlijke wereld (Boisen), transcendentie en misschien ook wel gevoel als plaats van geloof (Schleiermacher) zijn te waarderen als
de plaatsen en aanknopingspunten voor het religieuze verhaal. De transcendental
turn was een reactie op idealistische, abstracte theologieën die verschillen niet meer
op konden merken en boven de werkelijkheid uittorenden zonder zich rekenschap
te geven van de spanningen die er waren. Alomvattende perspectieven werden met
deze turn als verdacht gezien, als vormen van ideologische dwang tot conformering
aan religieuze systemen. Boisen was een overgangsfiguur in deze beweging. Hij onderzocht noodgedwongen zijn innerlijk naar wat daar omging. Op grond van deze
ervaringen – ‘exploration’ – kwam hij tot de conclusie, dat het innerlijk geen thuis
was. Het innerlijk was de plaats waar de claims heersten en, als hij wilde overleven
moest hij deze verlaten ten gunste van een sociaal leven. Hij moest zich aanpassen aan de eisen van de samenleving. Toch hield Boisen vast aan de noodzaak tot
verkenning van het innerlijk. Zelfs wanneer dat een psychotische crisis teweeg zou
brengen. Een beroemde uitspraak van hem was: ‘mental illness is the price we have to
pay for being men and having the power of choice and the capacity for growth’.496
Het theologisch perspectief op innerlijkheid als de plaats van openbaring en verlossing loopt dood wanneer we deze verstaan als de intrapsychische ruimte waar beelden, fantasieën, gedachten en ideeën opkomen. Die ruimte maakt deel uit van een
lichamelijk en sociaal bestaan en wordt daardoor gestructureerd. Door die interactie

495 Term van Blondel, in: Van den Hoogen, 2011, p. 27.
496 Boisen, 1960, p. 196.
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wordt goed leven mogelijk. Openbaring is dus de wederzijdse opening van de ander naar het gesloten innerlijk. Verlossing is de bevrijding uit het isolement van de
in zichzelf gekeerde mens. De mystieke teksten van Eckhart worden waarschijnlijk
daarom zo veel gelezen omdat daarin de intuitie aanwezig is van een affectieve band
tussen gemoed en de godheid, tussen het omvattende in het bestaan en het lege
gemoed dat vraagt om aanwezigheid en vervulling.497 Of om hetzelfde in subject
termen te zeggen: de decentrering van het subject uit de metafysische geborgenheid
was een historisch proces van emancipatie, maar nu de schaduwzijden zichtbaar
zijn geworden, wordt gezocht naar een nieuwe verbondenheid tussen de eigen innerlijkheid en dat wat is, religieus gezegd, het goddelijke buiten en in mensen. De
Certeau noemde dit verlangen ‘pas sans toi’.498

6.2. conclusie
Kan een psychose een religieuze ervaring genoemd worden? Het is onmogelijk de
subjectieve betekenisgeving als laatste normerende instantie te zien. Wel kunnen
we het zoeken naar betekenisgeving erkennen als een religieus verlangen. Vanuit
dit onderscheid kan de vraag of een psychose een religieuze ervaring genoemd kan
worden verhelderd worden
De theologische leeswijzer heeft een structurerende rol vervuld in het onderzoek
naar Boisen, maar ook zicht gegeven op wezenlijke vragen in de fundamenteel theologische theorievorming. Dankzij de leeswijzer is het mogelijk de waan in een theologisch perspectief te lezen. Er wordt daarmee een ander perspectief op de waan
zichtbaar, de waan als een religieus fenomeen die ontstaat in een cultuur die sterk
gericht is op het innerlijk als plaats van geloof. Dit theologisch perspectief wordt in
de laatste paragraaf concreet uitgewerkt.

6.3. religieuze ervaring en psychose
In deze laatste paragraaf wordt op het praktisch pastorale niveau een tentatief antwoord gegeven op de vraag of een psychotische waan een religieuze ervaring genoemd kan worden. Dit antwoord wordt gegeven in een argumentatie voor en tegen.
Er zijn twee argumenten te noemen die pleiten voor een bevestigend antwoord, twee
argumenten pleiten ertegen. De eerste is de vraag hoe we de verhouding tussen God

497 Wendel (2002), Visser (2008).
498 De Certeau (1987), p. 213 e.v. Eckholt, (2006). Vgl. ook Pascal in zijn Memorial (1654): ‘Que je n’en
sois pas séparé éternellement’. Royannais, P. (2003). Lécrivain, http://www.jesuites.com/histoire/
certeau2.htm
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en mens beschouwen. De tweede stap is het voorstel het lijden uitdrukkelijker als
grondtoon van de psychose tot uitgangspunt van reflectie en pastoraat te nemen. De
derde argumentatieve stap is de theologische beoordeling van de waan op grond van
het onderscheid met de mystiek. De vierde stap is de wijze waarop de psychiatrie de
waan beschouwt.
pro 1: god’s bekommernis
Theologie is altijd menselijk spreken over God, toenadering zelfs, denkend naar God
toe vanuit ervaring, traditie en Schrift (Schoonenberg).499 Hoe God zich bekommert
om mensen is niet vast te leggen, en de meetlat van de rede of redelijkheid is, hoe belangrijk ook voor mensen, niet de meetlat van God. Zijn ‘waanzin’ is beslissend, en
die doorbreekt alles wat wij weten of afgrenzen (1 Kor. 1:25). De Schrift spreekt nog
tamelijk onbekommerd over de dwaasheid van God. Zijn soevereiniteit is groter dan
de meetlat van de rationaliteit. Maar niet God werd dwaas genoemd, de vermeende
wijsheid van mensen werd gekritiseerd als eigenwaan. (1 Kor. 1:22-25). Een gekruisigde Christus was een aanstoot voor de Joden, en voor heidenen dwaas. De dwaasheid van God was dat hij zich ontdeed van zijn goddelijkheid en in het menselijk
bestaan afdaalde, de kenosis. En daarmee waren er woorden en een adres gevonden
voor het onzegbare, het pijnlijke en het gruwelijke van geweld en marteling.
Vanuit het weet hebben van Gods erbarming is Hij de lijdende nabij, zoekt Hij ons
en wordt Hij gezocht. Of er een ontmoeting plaatsvindt of heeft gevonden is aan
Hem en hen die erin betrokken werden. Deze principieel theologische gedachte relativeert niet de conclusie dat er menselijke dwaalwegen zijn, waar zorg voor nodig
is, maar relativeert wel alle menselijke ontwerpen, zowel in de waan, als ook in de
beoordelingen in het kader van psychiatrische diagnostiek of theologische analyse.
Deze gelovige stellingname impliceert een wezenlijk voorbehoud voor ieder religieus of theologisch spreken, dat God niet in beheer wordt genomen, maar dat ruimte
gelaten wordt voor Gods initiatief. Ieder spreken over God is een constructie, misschien product van verbeelding, maar vanuit gelovig perspectief blijft open of en hoe
God werkzaam is. Voor het gesprek met de wanende heeft dit voorbehoud tot gevolg
dat er in principe een gespreksbasis is: er wil iets gezegd worden waar ruimte voor
mag zijn, een disclosure waarin iets van het absolute, het goddelijke wordt vermoed.
Elke deconstructie bereikt hier haar grens, daar voorbij past te zwijgen. Te denken
van God uit, of beter vanuit de ruimte die God biedt, geeft een andere optiek. Deze
religieuze optiek, misschien een vorm van speculatie, is onmisbaar in een theologische analyse van de waan, en is een argument voor het tenminste openhouden van
de optie de waan te zien als religieuze ervaring.

499 Schoonenberg, 1977.
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pro 2: het lijden
De waan, zoals bij Boisen in de crisis van 1920, was dat hij instrument was in handen van een hogere macht, een guiding hand, die hem ertoe aanzette het heilswerk
in deze wereld in zijn eentje te verrichten of een handje te helpen. Alsof de correctie
op de ordening van hem afhing. Een vergelijking met Luther kan dit verhelderen.
Luther keerde zich af van de deus absconditus waar hij zo intens naar had gezocht
om antwoorden te vinden op zijn vragen en vluchtte, zoals hij zelf zei naar de historische ervaring van het kruis als de plaats van het lijden. Niet ervandaan, geen machtsgreep, maar een toelaten van het lijden was voor hem paradigmatisch. De kruisdood
van Jezus als het keerpunt van een verre vreemde God die angst inboezemt naar
een God die aanneemt, die rechtvaardigt. Een vlucht die Luther tot een religieus
mens maakte doordat hij de wending maakte naar de concrete geschiedenis waarin
lijden plaatsvindt.500 In de moderne tijd is deze vlucht vaak onder kritiek gesteld
als verheerlijking van lijden, of als een gebrek aan moed om er als persoon te zijn.
Nietzsche heeft dit een slavenmentaliteit genoemd. Het vraagt echter meer moed
om de afhankelijkheid te erkennen, dan deze te overschreeuwen of weg te stoppen
in schijnzekerheden. Er valt een wereld te ontdekken.
Wanneer we het lijden als leitmotiv in de psychotische waan beschouwen is een bibliotheek aan reflectie beschikbaar. De verhouding tussen God en het lijden is in het
bijzonder gethematiseerd in de apokalyptiek; deze is een intense doordenking van
het zoeken naar hoop en toekomst temidden van lijden.501 In de theodicee werd deze
vraag naar de toekomst gesteld (een nieuwe hemel en een nieuwe aarde), later verschoven naar de antropodicee. Bij het lijden van Job, in de psalmen, de existentiele
angsten van de apokalyptici zoals Johannes van Patmos, het lijden in oorlogen en de
concentratiekampen hoort ook het psychisch lijden in de separeers van psychiatrische instellingen, op vervuilde flats en op crisisafdelingen van psychiatrische centra. Daar wordt de klacht uitgeschreeuwd over het verlaten en onbegrepen zijn. De
klacht is ook verzet, en bij een goede behandeling kan dat het begin van iets nieuws
worden. Wanneer die klacht gehoord wordt is er een moment van genade.
Er zijn hiermee minstens twee theologische argumenten om de religieuze waan te
scharen onder het begrip religieuze ervaring. Het eerste argument is dat God groter
is dan onze categorieën, en dat zijn erbarmen zich uitstrekt tot ieder mens, in het
bijzonder de lijdende. Het tweede argument volgt hieruit. Wanneer een psychose
als een vorm van lijden wordt gezien, en in de waan God te hulp wordt geroepen
met welk recht kan dit gediskwalificeerd worden als niet adequaat in religieus gelo-

500 Vgl de vroege Heidegger die zich sterk op Eckhart georienteerd zou hebben en de latere Heidegger
die meer Luthers gericht was – de wending van het zoeken naar een eenheid en verbondenheid naar
de ervaring en erkenning van het verschil. Clifton-Soderblom (2009).
501 Metz (2006), p. 135-150,
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vig opzicht? Leidt de leeswijzer niet juist tot de conclusie dat er in de aporie (Hoff)
en de afgrond (Blanchot) ruimte is voor de donkere kant van God én de mens, de
schaduwzijde en de nacht van niet weten? In ieder geval hebben we er weet van, en
religieus-gelovig gesproken, God heeft er weet van.502
Er zijn echter ook argumenten contra de gelijkstelling aan of subsumering van de
waan onder religieuze ervaring. Het eerste is het onderscheid met de mystiek. Het
tweede is het pathologische karakter van de waan.
contra 1: de mystiek
De culturele, biografische, fysieke, psychische structuren waarin religieuze ervaringen plaatsvinden bieden, aldus Dulles503, de symbolische bemiddeling tussen de
menselijke ervaring als zodanig en de ervaring van genade, de ervaring, dat er een
‘meer’ is. We kennen de wereld en onszelf door sensory experiences. Deze verbinden
de fysieke processen met de verbeelding die erdoor wordt opgewekt. In de taal van
symbolen ontstaat er een participatory knowledge die maakt dat een gebeurtenis wordt
tot een disclosure, een ervaring die zicht biedt op en gevuld is met een ‘meer’.504
Een psychotische beleving is vanuit de hier genoemde structuur van ervaring als
bemiddelde onmiddellijkheid (Rahner) geen religieuze ervaring te noemen. De sensory experiences staan niet meer in verbinding met een wereld buiten, en er is geen
symbolisering als vorm van betekenisgeving van wat ervaren wordt. Er is een onophoudelijke productie aan betekenissen die niet meer in relatie staan tot een externe
realiteit of tot een intern zelf. Er is alleen onmiddellijkheid. De vergelijking met de
mystieken dringt zich dan als vanzelf op omdat ook daar onmiddellijkheid wordt nagestreefd, een versmelting met de godheid. Maar, aldus Dulles, ook de mysticus bevindt zich in een symbolisch universum en expliciteert zijn ervaringen op die wijze.
Transcendentale werkelijkheid kan niet gescheiden worden van de aardse, lichaam
en ziel horen bij elkaar, en roepen elkaar op.505
Het religieuze verlangen in de waan hoeft als zodanig niet af te wijken van de mystieke weg.506 Met De Certeau zagen we het religieuze verlangen in de kern als het

502 Met het risico dat we opnieuw in een theïstisch godsbeeld gaan denken, alsof God een handelende
instantie is, naast andere, is religieus spreken onontkoombaar willen we de psychotische patient niet
in zijn isolement alleen laten.
503 Dulles, 1980.
504 Franz Rosenzweig (1921/1996) ontwikkelde in Der Stern der Erlösung zijn godsdienstfilosofie in een
drievoudig ritme van schepping, openbaring, verlossing – God, wereld, mens – waarheid, licht, liefde.
Precies in het besef van een ‘derde’ (vgl. ook Levinas) en in de relaties daartussen ligt de religieuze
waarheid versleuteld.
505 Vgl. de werking van verbeelding in de theorie van het zgn. emergent monism van Clayton en Crain.
Crain, 2006.
506 Hunt, H.,2007, vergelijkt de mystiek van de “Dark Nights of the Soul” met schizofrenie in een cultureel perspectief n.l. van de spirituele leegte in de moderne cultuur die zou leiden tot wanhoop en
gevoelens van doodsheid.
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verlangen om niet gescheiden te worden – niet zonder jou, maar ook niet zonder de
ander. Daar, in de diepte van het verlangen kan dezelfde beweging gaande zijn om
verbondenheid te ervaren of opnieuw te leggen. En toch wringt de vergelijking.
Het grote verschil tussen waan en geloven is vooral dat in de waan het onderscheid
tussen beleving en constructie of ontwerp verloren gaat. De waan is dwingende realiteit, waar gehoor aan gegeven moet worden; dit is een dwang waarbij vrijheid om
te kiezen verloren gaat. Precies in dit verschil ligt de grens tussen waanbeleving als
zekerheidsconstructie en het zoeken naar een metafysisch thuis als een samenhangend verhaal om mee te leven en samenleven mogelijk te maken. Aan het begin van
het onderzoek werd een verplaatsing geconstateerd van de vraag naar God (Winquist). De verschuiving in de moderniteit van de vraag of God bestaat (‘an deus sit’),
en de vraag wie of wat god is, (‘quid deus sit’) naar de vraag waar Hij te vinden is
(‘ubi deus sit’) krijgt hier een eigen invulling: God is de ruimte die mensen elkaar
geven, en in die verbondenheid is Hij aanwezig.507 Het is het onvermogen tot die
verbondenheid die de waan als religieuze ervaring tegenspreekt.
contra 2: pathologie
In de crisis van 1920 was Boisen diep wanhopig. Er was pure wanhoop, verstoord
waarnemingsvermogen en hij probeerde zichzelf van het leven te beroven. Een
psychose is per definitie een vorm van werkelijkheidsverlies, en religie kan er inhoudelijke kleuring aan geven. Religie lijkt het eerste slachtoffer te worden wanneer de psychische organisatie uit elkaar valt. Religie of breder, het zoeken naar
een omvattende zin, is tegelijkertijd de vorm waarin houvast gezocht wordt tegen
de dreigende psychische fragmentatie. De waan pretendeert de religieuze eenheid
te bieden maar tegelijkertijd verbreekt deze het wezenlijke van het mens-zijn n.l.
de herkenning en verbondenheid tussen mensen. Deze breuk gaat terug op het
niet meer aanwezig zijn in het subject van het onderscheid tussen een ik en een
zelf. In die zin vraagt de waan letterlijk mensenoffers omdat de wanende overgeleverd is aan zijn fantasmen. God vraagt echter geen mensenoffers, aldus een
dominant adagium in de moderne theologie.508 God concurreert ook niet.509 Toch
gebeurt het. Een verlangen, handicap of waan kan zo intens dominant zijn dat de
verhouding tussen realiteitsbeleving en transcendentie-ervaring, tussen het relatieve en het absolute, tussen een ik en zijn innerlijke ruimte, gekanteld en verstoord is. Precies in de radicalisering en het opbreken van de verhouding ligt de
stoornis. Wat in religieuze tradities ontwikkeld is aan oriëntaties wordt tot over
een bepaalde grens gedreven en ingezet om de persoonlijkheid en de persoon-

507 Vgl het begrip intermediate space in de psychodynamische objectrelatiepsychologie van Klein en
Winnicott.
508 Houtepen, 1985.
509 Schoonenberg, 1969.
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lijke identiteit te doen overleven in de vorm van de waan. De prijs, het verlies van
verbondenheid, van het besef van het verschil tussen beeld en zelf, tussen God
en mens is hoog. Een bepaald godsverlangen of godsbeeld concurreert hier dus
sterk met geloof als zingevend kader in het hele leven, voor mensen individueel,
maar ook voor een gemeenschap. Het alternatief van de waan is de openheid voor
het niet-weten en herstel van het vertrouwen. De monade, de eenling als zichzelf
genoeg, die denkend de werkelijkheid kan construeren, verliest dat vermogen te
leven in verhoudingen.510
Er is ook een andere visie op psychose en waan die meer uitgaat van de spirituele
krachten die erin vrij zouden komen. Een psychische crisis kan een positieve uitwerking hebben. Een psychose kan functioneel zijn als vorm van crisis, als het zoeken
naar een nieuw narratief511; dit kan goed uitpakken wanneer de ruimte er is om dit
narratief als nieuw levensperspectief te ontwikkelen. Deze ruimte wordt onder meer
geboden door de context waarin iemand een crisis doormaakt. Veel hangt dan ook
af van de hermeneutische en empathische competenties om mensen te helpen de
crisis door te komen. De crisis kan erop gericht zijn de wereld als plaats om te leven
opnieuw te ontdekken. Deze verhouding tot de wereld kan worden begrepen in termen als intersubjectiviteit, relationaliteit, wederkerigheid, onderlinge afhankelijkheid, tijd- en plaatsgebondenheid, contextualiteit. Het meervoudige dat verspreid ligt
in de sferen512 waarin mensen zich bewegen is niet vast te leggen in één formule, een
eenduidig begrip, of een cognitief-theoretisch omvatten van de werkelijkheid zoals
deze gedacht wordt te zijn.
Religieuze ervaring opent de mens voor de ander en het andere in onszelf, en daarin
bemiddeld de Ander.513 We kunnen onze aardsheid niet ontgaan. Dat hoeft ook niet.
God laat zich kennen in de onmiddellijke middellijkheid van het bestaan in de wereld. Nu nog in donkere spiegels, zoals Paulus in de Korinthebrief schrijft, en niet in
een helder licht zou ik daaraan toe willen voegen.

6.4. conclusie
Aan het eind van dit onderzoek kunnen we stellen dat een psychotische waan een
vorm van lijden is. Vanuit gelovig perspectief zeggen we dat God juist dan nabij is. In

510
511
512
513

Vgl. ‘poretisch zelf’ in Taylor, 2007a; Schneider, 2008.
Clarke en Jackson, 2010.
Sloterdijk, 2003.
Vgl het pleidooi van Wendel voor een ‘egologisch bewustzijnsmodel’ die prereflexief, intuitief ervaren
als een met zich vertrouwd zijn verbindt met zelfbewustzijn, een besef van een ik te zijn. Wendel
(2002, p. 271-291). Wanneer sprake is van een dergelijke verhouding is er ruimte voor onderscheid en
reflectie, hetgeen uitnodigt (potentieel) de waan als gesloten denksysteem te verlaten.
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die zin is de waan een religieuze ervaring. De ander in zijn waan dwingt mij echter
tot verantwoordelijkheid om de wanende terug te brengen tot iemand die in staat is
te leven met zichzelf en anderen in de wereld.
James Joyce geeft in Finnegans Wake, dit verpletterend mystieke boek, een weergaloos mooie beschrijving van de mystieke ontdekking, het wakker worden door
de hoofdpersoon Humprey Chimpden Earwicker, Here comes everybody. Het is de
ontdekking van de wereld waarin hij leeft, de ontdekking van de wereld als de plaats
om te leven, het ontwaken uit de aporie van het innerlijk. Ik sluit af met dit citaat
van Joyce.
Lok! A shaft of shivery in the act, anilancinant. Cold’s sleuth! Vayuns! Where did thots
come from? It is infitesimally fevers, resty fever, risy fever, a coranto of aria, sleeper awakening, in the smalls of one’s back presentiment, gip, and again, geip, a flash from a
future of maybe mahamayability through the windr of a wondr in a wildr is a weltr as a
wirbl of warbl is a world.514

514 “Kik! Een bundel bibbering in heterdaad, anilancinant. Koudallenachtig! Vayuns! Waar komt thot
thocht vandaan? Het is kleindeloos koortsen, ruste koorts, rijze koorts, een coranto van aria, ontslaper ontwakend, indellendestreek, een vermoeden, gip, en opnieuw, geip, een glimp uit een toekomst
van misschien mahamayabiliteit door het wenstr van een wondr in een wildr is een weltr als een wervl
van een kwinkleerld is een wereld.” (Joyce, 1939/2002, p. 597).
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bijlage 1

genogram anton t. boisen
familie boisen
Grootouders:

Johannes F.O. Boisen, huwde met
Marie Anderson, dochter van Lutherse dominee uit Schleswig
Zij kregen vijf kinderen

Vader :

 ermann Balthasar. Geboren Flensburg 11-12-1846, kwam
H
naar Amerika in 1869, huwde
Elisabeth Louise Wylie in 1873, vader stierf in 1884

	Ooms: Anton 1851-1872 (tuberculose) en Christian 1861-1883
(tuberculose); twee tantes.

familie wylie
Groot-grootouders: A
 dam and Margaret (Brown) Wylie. Moybarg County Antrim,
Ierland
Overgrootouders: 	Rev. Samuel Brown Wylie, (1773-1852) studeerde theologie in
Glasgow (1797). Naar Amerika in het zelfde jaar. First covenanter in the Reformed Presbyterian Church, huwde met Margaret
Watson (uit Pittsburgh, oorspronkelijk Schotland)515.
Vijf kinderen:
	Theophilus Adam 1810-1895
Theodore William John 1818-1897
	drie dochters, waarvan één, Elizabeth Louise, stierf op zestienjarige leeftijd.

515 http://www.archives.upenn.edu/people/1700s/wylie_saml_brown.html ( maart 2012).
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Grootouders:

Theophilus Adam Wylie 1810-1895, doceerde science and mathematics Univ. of Pennsylvania516 huwde Rebecca Dennis,
Germantown, (PA) 1812-1913
zeven kinderen:
Elizabeth Louisa 1839-1930
Richard Dennis 1841-1861, stierf als Union soldaat in de Civil
War
Margaret 1843-1938
Susan Emma 1846-1848
Theophilus Andrew 1852-1878
Samuel Brown 1854-1890
Theodore William John   1857-1934

Moeder

Elizabeth Louisa Wylie 1839-1930517: huwde

Vader:

Hermann Balthasar Boisen 1846-1884
Anton Theophilus Boisen, 1876-1965

		Marie Louisa Boisen 1879-1965, gehuwd met Morton C.
Bradley (in 1900)
		

Louise (1908-1979)

		

Morton C. Bradley jr., Bob518, (1912-2004)519

516
517
518
519
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bijlage 2

geloofsbelijdenis 1950
I believe that man is born subject to human frailties and perversities.
Educators may learn much from the consequences of mistakes
made in early training, but it is a serious mistake to place all the
blame for later maladjustments upon the parents. Even in the best of
families and with the best of training unruly desires derived from
our animal ancestry are likely to manifest themselves. The garden
of the heart when left uncultivated is always taken over by weeds.
I believe that men have divine potentialities. The characteristic
feature of human nature is social control through the intemalization
of social norms within one s self in the form of conscience. The
human being has thus the capacity for doing the right thing not
through blind instinct or outward compulsion but through inner
self-direction. This method of social control is a new emergence in
the process of evolution, and mental illness is the price we have to
pay for being men and having the power of choice and the capacity
for growth.
I believe that certain forms of mental illness, particularly those
characterized by anxiety and conviction of sin, are not evils. They
are instead manifestations of the power that makes for health. They
are analogous to fever or inflammation in the body. I am thus very
sure that the experience which plunged me into this new field of
labor was mental illness of the most profound and unmistakable
variety. I am equally sure that it was for me a problem-solving religious
experience. My efforts to follow the leads derived from
my own experience and check them against the experience of others
has convinced me that my experience was by no means unique.
I believe that the real evil in functional mental illness is not to be
found in discontent with one’s imperfections, even when that discontent
is carried to the point of severe disturbance, but in the sense
of estrangement and isolation due to the presence of instinctual
claims which can neither be controlled nor acknowledged for fear

En: http://www.iub.edu/~libwylie/family.html#fam_gallery
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of condemnation. The aim of psychotherapy is not to get rid of the
conflict by lowering the conscience threshold but to remove the sense
of alienation by restoring the sufferer to the internalized fellowship
of the best and thus setting him free to strive for his true objectives
in life.
I believe that the paramount human need is that for love and
that there is a law within which forbids us to be satisfied with any
fellowship save that of the best. Religious experience is the sense
of fellowship raised to its highest level, and religion is thus an inevitable
consequence of the social nature of man. This means that religion
is not to be explained in terms of relationship to parents. It is
rather the reverse which is true. The parents are important to the
young child because to a degree which is never repeated in the
course of his existence they represent that in the universe upon
which he is dependent for love and for protection. From the religious
standpoint the aim of education is to lead the growing individual
to transfer his loyalty from the finite to the infinite and to
recognize that his parents are merely representatives of a higher
loyalty, to which he owes unconditioned allegiance. For the religious
man this higher loyalty is represented by his idea of God,
and that idea stands for something which is operative
in the lives of all men whether they recognize it or not. Ethical norms do not
stand or fall with a belief in God, but they do not exist in a vacuum.
They rest upon and are functions of the living relationships symbolized
by such a belief, and they are validated by their long-run consequences
in the lives of those who hold them. (Out of the depths, p. 196-197)
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summary
The main objective of this study is the development of a theological perspective on
the psychotic delusion. A theological reading guide is presented and an answer is
given to the question whether it is possible to analyze delusional thinking from the
perspective of foundational theology. A second, closely-related question that is answered in this study is whether a religious delusion can be acknowledged as a religious experience.
This thesis starts with an introduction in which the background of this study is explained and a review of literature on religion and psychosis is given. The context in
which the study takes place is the health care chaplaincy in a psychiatric clinic in The
Netherlands. A lot of research on the religious delusion leaves the question whether
there is truth in the claim of the delusional story unanswered, and the theological
meaning adhered to the delusion remains open. The subjective imagination and experiences of psychiatric clients play an important role in the clinical practice and in
the lives of the clients. The question whether someone had a psychotic delusion or a
religious experience is of vital importance, especially to someone who went through
a psychotic crisis. Perhaps their experience can be classified as both a psychotic delusion and a religious experience, depending on the framework of interpretation that is
used. Theological instruments should provide the possibility to give an answer to the
fundamental question concerning the in-depth appreciation of the delusion. Therefore, the question that will be focused on in this study is: is a theological reading of
the delusion possible?
In chapter 1 an overview is given of the foundational-theological context in which this
thesis has been developed. The point of reference that is used is the transcendental
theology of Karl Rahner. Johannes Baptist Metz, Toine van den Hoogen and Francis
Schüssler Fiorenza each in their own way build upon the transcendental turn in
theology that took place in the 20th century. Metz has given the stories of the sufferings and hopes of the vanquished of history a prominent place in his fundamental
political theology. Van den Hoogen classifies western spirituality of the 21th century
as ‘immanent mysticism’, and calls for an inclusion of the study of spirituality in
foundational theology. The historical theological analysis of Schüssler Fiorenza is
reviewed in the perspective of the genesis of the transcendental subject. He develops
a ‘reconstructive hermeneutics’ which is historical, bears in mind what is at stake –
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the so called ‘warrants’ – and seeks the dialogue with other sciences as ‘backgroundtheories’. In the historical analysis of the development of the foundational theology
the transcendental subject has been focused on. Three sets of problems have been
identified: (1) ontological security has disappeared as a result of the deconstruction of
traditional metaphysics; (2) the relationship with other scientific disciplines cannot
be left out in fundamental theology anymore, whereas philosophy used to have the
exclusive rights; and (3) the displacement or shift of the locus theologicus towards
the inner self when talking about God has been identified as the main issue for a
theology that seeks experience of living faith as its starting point.
Chapter 2 focuses on the development of a theological reading guide in order to be
able to understand delusion theologically. Delusion is seen as a way of experiencing
and speaking in which rationality seems to be lost, and at the same time as a construction to prevent further defragmentation of the personality. So, is it possible to
call this way of experiencing and speaking a language of faith? The concept of aporia
is taken as the key feature of the reading guide.
The device is composed out of nine items. The first three items are explained in
the section on higher level concepts. The first item has been developed out of the aporetical theology of Gregor Maria Hoff. Hoff claims that rationality is retrieved from
the irrational character of reality. In the concept aporia the fundamental uncertainty
about the nature of reality and the knowledge of it is considered. The second item is
the tradition of negative or apophatic theology. This tradition of Dionysus from the
5th century on has kept the reservation that ‘God is beyond all names’; all constructions of faith are mere approaches of the mystery that is called God. This hiddenness
and unknowability of God do not hinder the possibility to make positive statements
of faith, but the negative tradition in theology gives an openness and tentative character to any kind of positive language of faith. The third item is the relationship
with psychiatry. Various scientific approaches in psychiatry are reviewed. In the latest
version of the Diagnostic Statistic Manual (DSM V) psychiatric diagnostics has been
transformed from a categorical approach to a dimensional, analytical framework.
Dimensionality brings back a disorder to where it originates: in the culture and the
lives of people. A disorder can be seen as a radicalization and derailment of normal
human behavior. This approach has consequences for the analysis of delusion. The
continuity and not the break with universal human experiences and ideas can more
easily be made clear.
The middle part of the reading guide is more instrumental. In line with Maurice
Blanchot, and especially his reading of the myth of Orpheus and Eurydice, language
is seen as a way of betrayal or getting away from the fascination for an ‘outside’, an
abyss and death. The fascination that can be hidden in the delusion becomes manageable in language. Language makes communication possible. The fifth item of the
reading guide is the biography as the smallest research unit. Not the unique, isolated
experience has to be explored but the biographical context in which a crisis has risen.
In line with Anderson suspicious reading is necessary. The reader is influenced by
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the delusional patient in a dialectic of concealing and revealing of what is said and
what was wanted to be said, but was kept concealed. Anderson calls this the discovery of ‘the figure under the carpet’. Contributions of third parties, unpublished texts
and situating the person in its local and historical context are necessary in order to
come to a balanced view.
The final part of the reading guide is of a theological nature. The difference
between fides quae and fides qua is used as a way of analyzing the modern shift towards innerness. The next step is the choice to see faith as a construct in accordance
with constructive theologies like those of Gordon D. Kaufman. Two themes are completing the guide. The first is the concept of revelation. Experience has become the
place where revelation occurs. In the concept of revelation subjective experience,
religious imagination and psychopathology come together. The concept of salvation
is described as a combination of subjective experience of freedom, religious attribution and emancipation from dependence. Revelation is the new insight that breaks
through; salvation is liberation from mental suffering.
In the middle part of this thesis, chapters 4 and 5, the biography of Anton Boisen
is presented; his crises and the religious delusion that brought him on the brink
of the abyss are analyzed. After presenting the overview of his life as he described
it in his own words in ‘Out of the depths’, the different psychiatric diagnoses that
were given to him are considered. Boisen had not only schizophrenia or a schizoaffective disorder but possibly also a personality disorder to deal with. In chapter 4
the crisis of 1920 is analyzed in depth. There is evidence that in Boisen’s autobiography only a part of the onset of the crisis is told. Boisen’s threat to kill his niece
Louise and himself as a sacrifice has been kept concealed. This knowledge, derived
from unpublished clinical records of his psychiatrists puts his statement of belief
and the delusions he had in the asylum into another perspective. The concepts of
making sacrifices, being perfect versus imperfect, being weak versus strong and
the idea of the family of four – central themes in his delusion – shed a different
light on his own record. The relationship between delusion and violence becomes
visible and the theological justifications added afterwards by Boisen are meant to
fend off the demonic undercurrent and his instinctual drives (Boisen’s own words)
that could not be integrated.
Five hypotheses are tried to explain the backgrounds of the crisis. The first is the
family structure in which Boisen was brought up (Stroeken). The second is the hypothesis of resistance against puritan-presbyterian-liberal culture (Bregman). The
third is the possibility of schizophrenia and (dis)embodiment. As a fourth Boisen’s
suppressed homosexuality is considered. Finally, the fifth hypothesis concerns Boisen’s experiences in the First World War in Europe: the main and decisive cause of
Boisen’s crisis. Boisen was on the battlefields in 1917 and 1918 in Eastern France.
Thousands of soldiers died. This final hypothesis has not yet been proposed in the
Boisen research. The connection between trauma and psychosis has been acknowledged in the last decades, and Boisen and his contemporaries were not aware of this
possibility.
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The protestant backgrounds of Boisen are reviewed in extenso in chapter 5. The theological themes of sacrifice, striving for perfection and the relationship between the
numbers three and four have their denominational background in the presbyterian
and liberal theological milieu he was raised in.The research that Boisen himself did on
the role-models in his life appear to be a search for identification – perhaps because
of the early death of his father. In addition, these persons function as a justification
to view Boisen’s psychotic crisis of 1920 as a religious experience. Subsequently Billy
Sunday, George Fox, George Wesley, Martin Luther, Paul and Jesus are analyzed in the
way Boisen depicts them. Especially the hypothesis that Jesus went through psychotic
episodes is remarkable, but is part of a broader discussion in the 1920s (A. Schweitzer,
W. Bundy). Furthermore, the influence of two of Boisen’s teachers is discussed: the
theologian William Adams Brown and the psychologist of religion George Albert Coe.
Coe appears to be the ideal personification of the liberal culture, compared to whom
Boisen felt weak and imperfect. The German Protestant theology of Schleiermacher
and Ritschl are leading in this context. The conclusion of this chapter is that Boisen
thought in concordance with the prevailing cultural and religious values both in the
crisis of 1920 and later on, or at least that he derived his ideas from the existing values.
But he was a stranger to himself in his search for recognition from his beloved Alice
and his search for understanding the meaning of the crisis of 1920. With regard to the
theological reading guide this means that the deus absconditus of the negative theology can be supplemented with the concept of the homo absconditus (Kierkegaard,
Spengler, Bloch). Boisen discovered the dark side of himself and fled from it into a
socially isolated life with hostility towards a physically embodied life– a life in which
writing and analyzing his case records became the sole purpose.
In the final, sixth chapter of this thesis the reading guide is evaluated on the basis
of the research on Boisen and his backgrounds. The bias of a (radical) constructivist
approach of the delusion has become clear. The input of recent schizophrenia-research clarifies that it is insufficient to reduce everything to biographical data. There
is also a real handicap in the way information is processed, the way the body is perceived and the inflexibility in the worldview that has to be dealt with.
The main conclusion of this study is that a theological reading of the delusion is
quite well possible. The aporetical perspective has proven to be a good starting point.
The study is finished with an answer to the practical pastoral theological question
whether a religious delusion can be called a religious experience. Four elements are
taken into account:
(1) Paul’s remark in 1 Corinthians 1:25 that the foolishness of God is wiser than men
and the weakness of God is stronger than men is explained in such a way that it
means that God is concerned with those who suffer.
(2) Mental suffering often has a tragic dimension of powerlessness and misunderstood emotions and longing. A psychotic delusion is a form of suffering.
(3) Delusion can only partially be compared to mysticism, because in mysticism
(when viewed aporetically) rationality does not get lost.
(4) The delusion is pathological from the point of view of psychiatry.
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The conclusion is that the delusion can be seen as a religious experience from a theological point of view. It is a search for God, and God’s concern is the one who suffers.
But it is also one that can fail to experience the core of the relationship between man
and God – that life is given in time and place with others, mortal as man is. The
consequence for pastoral guidance is that the religious desire has to be heard and
acknowledged, but that the focus of the dialogue must be on constraining the delusional imagination. The relationships within oneself and with others and the Other
are the basics for a faith that can be called beneficial.
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samenvatting
Het doel van deze studie is de ontwikkeling van een theologische visie op de waan.
Daartoe wordt een proeve van een theologische leeswijzer gepresenteerd en antwoord gegeven op de vraag of een theologische lezing van de waan mogelijk is.
Hiervan afgeleid wordt de vraag beantwoord of een waan een religieuze ervaring
genoemd kan worden.
In de inleiding wordt de aanleiding tot dit onderzoek beschreven en literatuur over
de psychotische waan geïntroduceerd. De context is de geestelijke verzorging in een
psychiatrische kliniek. Veel onderzoek naar de (religieuze) waan laat de waarheidsvraag en de theologische betekenis die aan de religieuze waan gehecht moet worden open. De subjectieve verbeelding en ervaringen van cliënten zijn belangrijke
thema’s in de klinische praktijk. Vooral voor de mensen die een psychotische crisis
hebben doorgemaakt is de vraag van levensbelang of zij een psychotische waan dan
wel een religieuze ervaring met betekenis hebben doorgemaakt. Of was deze ervaring misschien zowel het een als het ander, afhankelijk van het interpretatieschema?
Een theologisch instrumentarium zou antwoord moeten geven op de fundamentele
vraag naar de inhoudelijke waardering van de religieuze waan. Met het oog daar op
is de vraag verbreed naar: is een theologische lezing van de waan mogelijk?
In hoofdstuk 1 wordt de fundamenteel-theologische context geschetst waarbinnen
dit onderzoek plaatsvindt. Het vertrekpunt is de transcendentale theologie, zoals
ontwikkeld door Rahner. Metz, van den Hoogen en Schüssler Fiorenza bouwen elk
op eigen manier voort op deze transcendentale wending in de theologie. Metz heeft
in zijn fundamentele politieke theologie de lijdensgeschiedenissen een prominente
plaats gegeven. Van den Hoogen brengt de westerse spiritualiteit van de 21e-eeuw
onder de noemer van ‘immanent mysticism’, en pleit voor een opname vanuit dat
perspectief van spiritualiteitsstudies in de fundamentele theologie. De historisch
theologische analyse van Schüssler Fiorenza wordt gevolgd in de wording van het
transcendentaal subject. Hij ontwikkelt een ‘reconstructive hermeneutics’ – deze is
historisch, heeft oog voor wat op het spel staat, z.g. warrants, en zoekt de dialoog
met andere wetenschappen als ‘backgroundtheories’. In de historische analyse van
de ontwikkeling van de fundamentele theologie blijkt in de 20e- eeuw het zgn. transcendentale subject een centrale positie te hebben gekregen. Drie probleemvelden
worden benoemd die hieruit voortvloeien: (1) het verdwijnen van ontologische zeker-
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heid met de deconstructie van de traditionele metafysica, (2) de verhouding tot andere wetenschappelijke disciplines waar de filosofie vóór die tijd het alleenrecht had,
wordt onontbeerlijk voor de fundamentele theologie, en (3) de verplaatsing van de
locus theologicus naar het innerlijk als de centrale wending in de cultuur in het spreken over God wordt als het centrale probleem benoemd voor een theologie die haar
vertrekpunt zoekt in het geleefde geloof. Vervolgens wordt in het tweede hoofdstuk
een leeswijzer ontwikkeld om de waan theologisch te kunnen begrijpen; de waan
wordt gelezen als een vorm van ervaring en spreken waarin rationaliteit verloren lijkt
te zijn gegaan, en tegelijk een constructie om verdere fragmentatie van de persoonlijkheid te voorkomen. Is het dan nog wel mogelijk om deze vorm van ervaren en
spreken geloofstaal te noemen? Het begrip aporie wordt als sleutelbegrip genomen
voor de leeswijzer.
De leeswijzer is samengesteld uit negen items. Het eerste item is ontwikkeld vanuit de aporetische theologie van Gregor Maria Hoff. Rationaliteit, zo is zijn stelling,
wordt gewonnen vanuit het irrationele karakter van de werkelijkheid. In het begrip
aporie wordt de fundamentele onzekerheid over de werkelijkheid en de kennis daarvan gethematiseerd. Het tweede item is de negatieve theologie. Deze traditie vanaf
Dyonisus in de 5e-eeuw heeft het voorbehoud bewaard dat God ‘voorbij alle namen’
is, en alle geloofsconstructies slechts benaderingen zijn van het geheim dat God
wordt genoemd. Die verborgenheid en onkenbaarheid van God verhinderen niet dat
er positieve geloofsuitspraken gedaan kunnen worden, maar het voorteken waaronder dit gebeurt is dat er een voorbehoud geldt t.a.v. elk religieus spreken.
Het derde item is de verhouding tot de psychiatrie. De verschillende wetenschapsopvattingen in de psychiatrie worden benoemd. De psychiatrische diagnostiek maakt
met de laatste, vijfde versie van de Diagnostic Statistic Manual de overgang van een
categoriale indeling van ziektebeelden naar een dimensioneel analytisch kader. Dimensionaliteit brengt stoornissen terug waar ze ontstaan, n.l. in de cultuur en de
levens van mensen; een stoornis kan gezien worden als een radicalisering en ontsporing van normaal menselijk gedrag. Dit heeft gevolgen voor de analyse van de waan.
De continuïteit, en niet de breuk met algemeen menselijke ervaringen en ideeën kan
beter in beeld gebracht worden. Deze drie genoemde items worden onder de noemer
van het metaniveau behandeld.
Het middendeel van de leeswijzer is meer instrumenteel gericht. Aansluitend bij
Maurice Blanchot, specifiek zijn lezing van de mythe van Orfeus en Euridice, wordt
taal gezien als een wijze van ‘verraad’ of loskomen van de fascinatie voor een ‘buiten’, een afgrond en voor de dood. De fascinatie die verborgen kan zijn in de waan
wordt in taal beheersbaar gemaakt. Taal maakt communicatie mogelijk. Het vijfde
item in de leeswijzer is de biografie als onderzoekseenheid. Niet de unieke, geïsoleerde ervaring moet onderzocht worden, maar de biografische context waarbinnen
een crisis zich ontwikkelt en vorm krijgt. Met Anderson wordt een argwanende lezing nodig geacht: de lezer wordt door de wanende gestuurd in een dialectiek van
verhulling en onthulling, van wat gezegd wordt en wat gezegd wilde worden, maar
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werd verzwegen. Anderson noemt dit het zoeken naar ‘the figure under the carpet’.
Inbreng van derden, niet gepubliceerde teksten en plaatsing van de persoon in zijn
historische context zijn nodig om tot een evenwichtig beeld te komen.
Het laatste deel van de leeswijzer is sterk theologisch van aard. Het onderscheid tussen fides quae en fides qua wordt als indelingsinstrument gebruikt om de moderne
verschuiving naar het innerlijk te kunnen beschrijven. Vervolgens wordt geloof gezien als construct, in aansluiting op de constructieve theologieën van o.a. Kaufman.
Twee inhoudelijk theologische thema’s maken de leeswijzer compleet. De eerste is
het begrip openbaring. Ervaring is de plaats van openbaring geworden. In het begrip
openbaring komen subjectieve ervaring, religieuze beeldvorming en psychopathologie bij elkaar. Het begrip verlossing wordt omschreven als het samengaan van subjectieve ervaring van vrijheid, religieuze attributie en emancipatie uit afhankelijkheid. Openbaring is het nieuwe inzicht dat doorbreekt; verlossing is bevrijding van
(psychisch) lijden.
In het middengedeelte, de hoofdstukken drie en vier, wordt de biografie van Boisen
gepresenteerd, en zijn crises en de religieuze waan die hem aan de rand van de
afgrond brachten geanalyseerd. Na het overzicht van zijn leven, zoals hij deze zelf
heeft beschreven in Out of the Depths worden de verschillende diagnoses gewogen
die aan Boisen gehecht zijn. Behalve schizofrenie of een schizo-affectieve stoornis
lijkt ook persoonlijkheidsproblematiek een grote rol gespeeld te hebben. In hoofdstuk vier wordt de crisis van 1920 geanalyseerd. Zijn autobiografie blijkt slechts een
deel van de aanleiding tot de crisis te vermelden. De dreiging zijn nichtje Louise en
zichzelf te doden blijkt de verzwegen achtergrond. Deze kennis, afkomstig van niet
gepubliceerde dossiers van de psychiaters die Boisen behandelden, geeft een ander
perspectief op het schrijven van de statement of belief, en de wanen die hij had in
de kliniek. De begrippen offer, perfect/imperfect, weak/strong en de family of four –
centrale thema’s in de waan – komen in een ander daglicht te staan. De relatie tussen
waan en geweld wordt zichtbaar en de theologische legitimaties achteraf door Boisen
blijken bedoeld om de niet te integreren demonische onderstroom en instinctual
drives (terminologie van Boisen) af te weren. Vijf verklaringen worden gewogen die
geleid zouden kunnen hebben tot deze crisis. De eerste is het gezin van herkomst
(Stroeken). De tweede is de these van het verzet tegen de puriteins-presbyteriaansliberale cultuur (Bregman). De derde is de schizofrenie en verstoorde lichaamsbeleving. Als vierde verklaring wordt de these van verzwegen homoseksualiteit gewogen.
Een vijfde, naar de mening van de onderzoeker beslissende verklaring wordt er aan
toegevoegd, n.l. trauma’s opgedaan op de slagvelden in Europa (1917-1919). Deze
hypothese is nog niet eerder voorgesteld in het onderzoek naar Boisen. De kennis
van de samenhang tussen trauma en het ontstaan van een psychose is van tamelijk
recente datum, en Boisen en zijn tijdgenoten waren zich deze relatie niet bewust.
De protestantse achtergronden van Boisen worden in het vijfde hoofdstuk uitgebreid onderzocht. De inhoudelijke thema’s van het offer, het streven naar volmaakt-
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heid en de verhouding tussen de getallen drie en vier blijken elk hun theologische wortels te hebben in het presbyteriaanse en liberaal theologische gedachtengoed waarin
Boisen gevormd is. Het onderzoek dat Boisen zelf deed naar grote voorbeelden voor
zijn leven blijkt een zoekproces naar identificatiefiguren – mogelijk vanwege het overlijden van zijn vader toen Boisen zelf nog kind was. Deze hebben echter ook als functie
om de psychotische ervaringen van 1920 te legitimeren als religieuze ervaring. Achtereenvolgens worden Billy Sunday, George Fox, George Wesley, Maarten Luther, Paulus
en Jezus besproken in de wijze waarop Boisen deze recipieert. Vooral de aanname dat
Jezus psychotische episodes heeft doorgemaakt is opmerkelijk, maar sluit wel aan bij
psychiatrische discussies over Jezus in de jaren twintig (A. Schweitzer, W. Bundy).
Twee leermeesters van Boisen worden op hun invloed onderzocht, de theoloog William Adams Brown en de psycholoog George Albert Coe. Coe blijkt de personificatie
van het ideaalbeeld van de liberale cultuur tegenover wie Boisen zich de onvolmaakte
en de zwakke voelde. De Duitse protestantse theologie van Schleiermacher en Ritschl
zijn hier toonaangevend. De conclusie in dit hoofdstuk is dat Boisen, zowel in de crisis
van 1920 als daar buiten sterk met de omliggende culturele en religieuze waarden
overeenstemde, of deze daar tenminste zijn denkbeelden aan ontleende. Hij was echter een vreemde voor zichzelf in zijn zoektocht naar erkenning van zijn geliefde Alice
en het zoeken naar begrip voor de betekenis van de crisis van 1920. Voor de theologische leeswijzer betekent dit dat de deus absconditus van de negatieve theologie aangevuld kan worden met de idee van de homo absconditus (naar Kierkegaard, Spengler,
Bloch). Boisen ontdekte de duistere kanten van zichzelf, en vluchtte er van weg in een
lichaamsvijandig, sociaal geïsoleerd leven waar het schrijven en de analyses van caserecords zijn levensvervulling werden.
In het laatste, zesde hoofdstuk wordt de leeswijzer geëvalueerd op grond van het
onderzoek naar Boisen en zijn achtergronden. De eenzijdigheid van een (radicaal)
constructivistische benadering van de waan is zichtbaar geworden. De inbreng
van recent schizofrenie-onderzoek maakt duidelijk dat niet alles te herleiden is tot
biografisch-culturele data, maar dat er sprake is van een reële handicap in de informatieverwerking, lichaamsbeleving en verstarring in wereldbeeld als gevolg van
neurologisch-genetische bepaaldheid.
De conclusie van het hele onderzoek is dat een theologische lezing van de waan zeer
wel mogelijk is. Het aporetische perspectief bleek hiertoe een goede ingang te bieden. Afgesloten wordt met de beantwoording van de praktisch-theologische vraag of
een religieuze waan een religieuze ervaring genoemd kan worden. Vier elementen
spelen een rol: (1) de uitspraak van Paulus in 1 Kor. 1, 25 dat de dwaasheid van God
groter is dan de wijsheid van de mens wordt zo gelezen dat Gods bekommernis zich
uitstrekt naar de lijdende. Psychisch lijden heeft vaak een tragische dimensie van
machteloosheid en niet begrepen emoties en verlangen. (2) Een psychotische waan
is een vorm van lijden. (3) De vergelijking met de mystiek gaat deels mank omdat
in de mystiek de (aporetisch te verstane) rationaliteit niet verloren gaat. (4) De waan
is vanuit de psychiatrie gezien pathologisch. De conclusie hier is dat de waan theo-
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logisch gezien een religieuze ervaring is. God wordt gezocht, maar op een gemankeerde manier. De pastorale consequentie is dat het religieuze verlangen gehoord
moet worden, maar de begrenzing en betekenisgeving dienen voorwerp van gesprek
en uitzuivering te zijn.
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