
Terugblik 

Een gang door de wetenschap bepaal je slechts ten dele
zelf. Ongetwijfeld, er zijn de belangstelling en de keuzes
die door carrière en persoonlijke psychologie bepaald wor-
den. Maar er zijn ook de institutionele kaders die vastleg-
gen wat je wel en wat je niet kunt onderzoeken, en voor
bepaalde vakgebieden zijn er ook de veranderingen die het
tijdsgewricht oplegt aan het onderwerp dat je onderzoekt.
Dit was bij mij in het bijzonder het geval, zij het dat de
probleemvelden die zich aanvankelijk aan mij opdrongen
– seks en hoe je een maatschappij ‘mores’ bijbrengt – zich
op een paradoxale wijze aan het eind van het parcours
opnieuw aandienden, na een tijdlang uit beeld te zijn
geweest.

Aanvankelijk leek niets mij voor de godsdienstpsycho-
logie voor te bestemmen. Van kindsbeen af was elektronica
mijn passie en op mijn vijftiende legde ik het examen af
om zendamateur te worden. Mijn eerste publicaties
betroffen ook dit vakgebied, al zie ik retrospectief een
merkwaardige filosofische of psychologische hersenkron-
kel in mijn omgang met oude buizen en eerste transisto-
ren. Ik ontwikkelde een schakeling waarin het uitgangs-
signaal zowel positief als negatief naar de ingang werd
teruggekoppeld, wat mijn oudere collegae met het hoofd
deed schudden. Maar het bleek te werken.1

Had ik daarmee de fundamentele betekenis ontdekt
van het ‘ja, maar ook het tegenovergestelde’? Wat er ook
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van zij, in het kader van mijn priesteropleiding werd de
elektronica in de hobbykamer gerangeerd en ging ik filo-
sofie en theologie studeren. Ik ging in psychoanalyse en
begon aan mijn proefschrift over Freud en Jung. Omdat
Victor Heylen, de hoogleraar moraaltheologie, plots een
gezondheidsprobleem kreeg, werd ik op stel en sprong
belast met het overnemen van een aantal van zijn colleges.
Het was de tijd waarin je nog de nageur van het concilie
kon opsnuiven en men was er zich van bewust geworden
hoe ziekelijk het katholieke schuldgevoel kon zijn, meer
bepaald wat seksualiteit betreft. Wie was er beter geschikt
om deze problematiek verder uit te klaren dan iemand die
zich in de psychoanalyse verdiepte?

Ik was niet enthousiast om deze taak op me te nemen,
bepaalde hoogwaardigheidsbekleders zagen mij overigens
ook niet zitten, maar na twee jaar godsdienstpsychologie
in Tilburg gedoceerd te hebben, werd er voor mij in Leu-
ven een vacature gecreëerd. Er was geen ontsnappen aan:
ik moest en ik zou moraaltheologie doceren, en in het bij-
zonder: seksuele moraal. De Brugse bisschop Emiel-Jozef
De Smedt was ervan overtuigd geraakt dat de kerkelijke
normen allang niet meer bij de tijd waren, en ik werd ver-
wacht daar vernieuwing in te brengen, en zo niet: er
brandhout van te maken. ‘En als er in Rome een bom moet
barsten, dan moet dat maar.’ En met deze boodschap werd
ik de universiteit in gestuurd en ‘voor het leven’ benoemd.

Het was een tijd waarin het Vaticaan de oude normen
inzake seksualiteit opnieuw wilde doordrukken. Tegen alle
verwachtingen in had Paulus VI besloten de celibaatsver-
plichting te behouden (1967), en dat werd tot ieders ver-
wondering op de synode van 1971 bevestigd. In 1974 werd
abortus veroordeeld als zijnde “tegen het leven”, hoewel
men in Rome toen nog de eerlijkheid had te erkennen dat
de ingreep niet altijd met moord gelijkgesteld mocht wor-
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den, want daarover waren de theologische opvattingen
niet zonder reden verdeeld.2 In 1975 publiceerde de Con-
gregatie voor de Geloofsleer een tekst ‘Over enkele vraag-
stukken van seksuele ethiek’ om eraan te herinneren dat
seksuele relaties voorafgaand aan het huwelijk, evenals
homoseksualiteit en masturbatie doodzonden waren.
Daarbij hield het gezeur over voorbehoedmiddelen maar
niet op. Je werd er hoorndol van. Wat doe je op een leer-
stoel die over dat soort problemen hoort te gaan? Zoals de
meeste collegae in het buitenland: een tegenstem laten
horen en hopen dat je zodoende mensen helpt hun eigen
weg te gaan. In brede kerkelijke kringen was men destijds
overigens blij wanneer iemand hardop tegen het Vaticaan
in durfde gaan. Ik herinner mij nog goed de studiedag over
homoseksualiteit op 19 november 1983 in het pastoraal
centrum in Antwerpen, waar ik mijn eigen betoog afsloot
met de stelling dat wij gelukkig tegenwoordig beseffen dat
homoseksualiteit aanvaard moet worden, dat er nog wei-
nig specifieks over te zeggen valt, tenzij misschien dat het
tijd wordt om vanuit de homoseksualiteit iets te leren over
heteroseksualiteit.3 Men applaudisseerde.

Maar de hardnekkigheid waarmee de seksualiteit zich
als morele problematiek opdrong, had mij intussen tot
twee inzichten gebracht. Allereerst: hoe werkt het voor-
houden van morele normen in op de psyche van het indivi-
du? Dat dit zich eenvoudig liet ‘conditioneren’, zoals dat
toen heette, leek mij te simpel. Het ‘interioriseren’ van
normen – om een veelgebruikte andere term te laten vallen
– leek aan een verlangen van het subject tegemoet te
komen, een zoeken naar identiteit. Een morele norm was
niet zomaar een opgedrongen uiterlijk bevel waar men
zich uit angst aan overgaf, maar het gaf aan de betrokkene
de indruk ‘iemand’ te worden. Ten tweede: waarom was
seks het domein bij uitstek waarop het opleggen van nor-
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men zich richtte? Vroeger betrof de kerkelijke moraal
praktisch alle terreinen van het leven, en dit met een onge-
looflijke zin voor detail. Maar nu leek seksualiteit steeds
meer het monopolie van de morele belangstelling te krij-
gen, en men richtte zich niet enkel op de noodzakelijke
sociale ordening van deze drift: de fixatie op masturbatie
had al langer de cultuurhistorici getroffen.4 Blijkbaar
wilde men het individu het besef inpeperen dat seksuele
lust gevaarlijk kon zijn, want hij kon... wat eigenlijk?

Vanuit mijn eigen ervaring op de bank van mijn analyti-
cus en door het steeds meer lezen van Freud werd mij dui-
delijk dat het systeem van de psychotherapie, dat op het
eind van de 19de eeuw met de psychoanalyse een hoge
vlucht had genomen, te begrijpen viel als tegenbeweging
tegen deze vorm van moraliseren. De psychoanalyse wilde
het individu vrij maken van de irrationele vrees voor het
verbod, maar zij stootte hierbij op een hindernis van for-
maat: het identiteitsbesef van het individu. En toch wilde
de psychoanalyse daar niet voor terugdeinzen. Zij bleef
niet-directief analyseren, ook al was dat niet steeds leuk
voor de patiënt die wilde horen wat men moest doen om
eindelijk gelukkig – of minder ongelukkig – te worden.
Maar zo was de psychoanalytische ethiek nu eenmaal.
Hierin verschilde zij radicaal van de gedragstherapie, die
weliswaar vaak sneller symptomen deed verdwijnen maar
het individu voor de vraag naar zijn of haar eigen identiteit
afschermde en vooral het van kindsbeen af opgelegde
‘luister naar mijn woord’ met technische efficiëntie her-
haalde. Het conditioneren was een verlengstuk van de
gehoorzaamheid. Zo ontstond mijn eerste boek, Het gekke
verlangen (1978).5

Toen gebeurde er iets onvoorziens dat mijn intellectue-
le gang grondig zou beïnvloeden. Ik dacht bij mijzelf dat
ik toch niet de eerste kon zijn die een verband zag tussen
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psychotherapie en het opleggen van morele normen. Na
de publicatie van mijn boek ging ik op zoek naar historisch
materiaal. In de Leuvense bibliotheek, die in 1914 in vlam-
men was opgegaan, viel weinig te vinden. Op goed geluk
ging ik naar Leiden, en het behulpzame personeel in de
bibliotheek van Museum Boerhaave, waar ik eveneens
weinig vond, bracht mij in contact met een jonge
museumkundige, Joost Vijselaar. Die beweerde op de zol-
der van de psychiatrische inrichting te Santpoort een
merkwaardige collectie boeken te hebben gevonden. Het
waren de bibliotheken van de negentiende-eeuwse psychi-
aters Johannes Ramaer en Gustav Schneevoogt die in con-
tact stonden met bijna de hele wereld. Een goudmijn.
Hierin vond ik meer dan ik ooit had durven hopen over de
conflicten tussen psychiatrie en religie in de 19de eeuw.
Een projectaanvraag werd ingediend en gehonoreerd en
hieruit kwam Psychiatrie, godsdienst en gezag (1984) voort.6

In deze context las ik Michel Foucaults Geschiedenis van
de waanzin (1961), maar met het weinige dat hij op het
einde van dit werk over Philippe Pinel en Sigmund Freud
schreef, kon ik weinig.7 Zijn grondintuïtie betreffende de
verschillende vertogen die hij daarna in L’archéologie du
savoir (1969) en L’ordre du discours (1971) uitwerkte, heeft
mij echter blijvend getekend.8 Onder zijn invloed ontwik-
kelde ik een begrip dat ik ben blijven gebruiken, dit van de
‘parallelle vertogen’, waarmee ik de conflicterende greep
van de verschillende wetenschappen op de werkelijkheid
probeerde te verhelderen.

Intussen begon mijn onderzoeksgroep, doorgaande op
wat Foucault onafgewerkt had gelaten, het ontstaan van de
psychiatrie als aparte discipline uit te vlooien. Al snel kon-
den wij twee zeer verspreide verhalen naar de prullenmand
verwijzen. Allereerst: dat de psychiatrie ontstaan was
doordat men overtuigd was geraakt van een somatische
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oorzaak van krankzinnigheid. Het tegendeel was waar.
Het klopte wel dat men de nieuwe praktijk aan artsen had
toevertrouwd, maar tegelijk was men ervan overtuigd dat
de patiënten alleen geholpen konden worden door wat
toen een ‘morele behandeling’ heette, in onze termen
gesteld: een diepgaande psychologische beïnvloeding. En
als men de leiding hiervan aan artsen wilde toevertrouwen,
dan was het omdat die tijdens de Revolutie het boegbeeld
waren geworden van het moderne, wetenschappelijke
denken. Dus zeker geen morele behandeling onder leiding
van de oude, religieuze garde!9 Ten tweede: in de meeste
historische overzichten vond men verhalen over middel-
eeuws geloof in heksen en bezetenheid waarop reeds
destijds artsen gereageerd zouden hebben. Johannes Wier
werd zodoende als de verlichte voorloper van de psychia-
trie voorgesteld. Ook dit klopte niet. Al deze verhalen
stamden uit de tweede helft van de 19de eeuw, toen de
politieke situatie zo was dat men vreesde dat de kerk haar
greep op het sociale leven opnieuw zou vestigen en de psy-
chiatrie uit de handen van de artsen zou nemen. Men
moest dus onderstrepen hoe weinig verlicht de religie
destijds met de waanzin was omgegaan.10 Zo kwam op
grond van het geduldige historische werk het secularisatie-
proces in beeld. Naast het bestaande alomvattende reli-
gieuze vertoog kwam er een ander te staan, in dit geval het
psychiatrische. Aanvankelijk ging dit frontaal de polemiek
aan met het bestaande religieuze, maar op den duur kwam
er een gentleman’s agreement dat beide vertogen naast
elkaar mochten bestaan, met hun eigen vertegenwoordi-
gers en wijzen van handelen, als ze maar deden alsof zij
over iets anders praatten of een eigen terrein hadden. Dit
hadden zij natuurlijk niet, zij hadden het over dezelfde
realiteit, of tenminste een deel ervan; zij overlapten elkaar
vaak maar deden het in een andere taal. De ene praatte
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over zonde, de andere over schuldgevoel. Hetzelfde proces
zou ik later in het samen met Herman Westerink geschre-
ven boek over de psychologie beschrijven, een discipline
die aanvankelijk niets met psychiatrie te maken had.11

Dit wierp een nieuw licht op het secularisatieproces.
Een gangbaar beeld was dat van Peter Berger in zijn Het
hemels baldakijn.12 Het geloof in een metafysisch kader dat
de hele werkelijkheid omspande was volgens hem verdwe-
nen, het hemels baldakijn was ingestort, maar daaronder
bleef de werkelijkheid overeind zoals die was. Maar zo was
het niet. Om bij het beeld te blijven: het baldakijn was
door een sterke wind opzij terecht gekomen, het overdekte
slordig nog een deel van wat het vroeger plechtig tentoon-
stelde, maar voor een ander deel was het verfrommeld en
in elkaar geplooid als zocht het steun bij zichzelf.

Deze inzichten noopten ertoe het vak moraaltheologie
heel anders te bekijken dan tot dan toe doorgaans gebrui-
kelijk was. Het werd een probleem van ‘fundamentele the-
ologie’, om de geijkte term te gebruiken. Het kwam er niet
op aan over de invulling van de normen te discussiëren, of
je bijvoorbeeld een halve waarheid mocht vertellen om
jouw toehoorder te bedriegen en toch niet te liegen (de
beruchte ‘restrictio mentalis’), maar om na te gaan in welk
web van invloeden het spreken over ‘waarden en normen’
(de parallelle termen voor ‘deugden en plichten’) gevangen
zat. Want – en dat was één van de merkwaardige gegevens
– in het rooms-katholicisme nam de ethiek een centrale
plaats in, meer zelfs dan geloofswaarheden, zozeer zelfs
dat conservatisme of openheid ook nu nog door de media
aan de trits van homoseksueel huwelijk, abortus en eutha-
nasie afgemeten wordt. Deze ethiek leidt men echter niet
uit de bijbel af, wat men zou kunnen verwachten, maar uit
de menselijke rede. Maar als nu blijkt dat deze rede door
veel irrationaliteit wordt doorkruist, dan moet je daarmee
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rekening houden, alsook met de gewijzigde sociale func-
ties die kerken in onze maatschappij toebedeeld krijgen.
Daarbij is er de spanning tussen volksgeloof en op door-
dachte theologie gestoeld geloof, en het is niet langer dui-
delijk wat een individu is... ja, dan is er nog heel wat werk
te verrichten om goede moraaltheologie van de grond te
krijgen.

Vol enthousiasme wilde ik daar verder aan werken,
maar zover kwam het niet. Ik had nog maar net de leeslijst
voor het volgende collegejaar opgehangen, waaronder Le
pénis et la démoralisation de l’Occident (1978) van Jean-Paul
Aron en Roger Kempf, of er werd mij in drie minuten tijd
medegedeeld dat mij de lessen aan de theologische facul-
teit ontnomen werden. Mijn studenten kregen per brief te
horen dat wat zij bij mij leerden niets met theologie te
maken had. De kracht van de vertogen die de mythe over-
eind willen houden dat zij in splendid isolation opereren,
had zich laten gelden. Als afscheid schreef ik Ethiek tussen
wetenschap en ideologie (1987).13

Ik werd in het Interfacultair Instituut voor Familiale en
Seksuologische Wetenschappen geparkeerd en ik moest
ook doceren aan filosofen en psychologen (1987). Para-
doxaal genoeg kwam hiermee opnieuw de vraag naar de
relatie tussen seksualiteit en religie volop in de schijnwer-
pers te staan, en dit (alweer) dankzij Foucault die dezelfde
richting was opgeschoven. Bij het verschijnen van wat
tegenwoordig voor het eerste deel van zijn Geschiedenis van
de seksualiteit doorgaat, maar in feite het eerste deel was
van een geheel andere serie die zich op de 19de eeuw zou
richten, had hij als volgend deel Les aveux de la chair in het
vooruitzicht gesteld. Hierin zou hij het hebben over de
invloed van het christendom, in het bijzonder van de met
Trente geïntroduceerde biechtpraktijk, op de zelfbeleving
van het menselijke lichaam, ‘het vlees’. Ik wachtte met
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spanning af en werkte ijverig vanuit mijn perspectief aan
dezelfde problematiek. Foucaults boek kwam er niet, ook
al was het manuscript zo goed als klaar bij zijn dood (1984).
Anderzijds had hij in zijn laatste boeken over de Grieken
en de Romeinen het thema van de subjectiviteit opnieuw
aan de orde gesteld.14 Zonder nog Foucault als inspiratie-
bron te hebben, publiceerde ik de vrucht van mijn eigen
onderzoek, voor zover dit af was, in Passie en beschouwing
(1988).15

Maar toen kreeg ik in 1992 de leerstoel godsdienstpsy-
chologie in Groningen aangeboden. Voor een deel was het
een keerpunt, voor een ander een heropflakkeren van mijn
eerste interesses. In faculteiten met een protestantse
achtergrond wordt geen moraaltheologie onderwezen,
ook niet in het verlengde van de bijbelse geschriften, wat
men nochtans naïef daar zou kunnen verwachten. Ethiek
is er doorgaans op Angelsaksische, rationele leest
geschoeid. Daarbij wordt aan seksualiteit geen bijzondere
plaats toegekend in relatie tot religie en kerkelijkheid. Niet
dat men zomaar in de Bible Belt kan doen wat men goed
vindt, zoals mijn guitige studenten rapporteerden na
onbeschaamd gereformeerde jongeren geïnterviewd te
hebben. Maar men houdt er geen theologische vertogen
over. Deze interessevelden verdwenen dus achter de hori-
zon. Maar daar kwamen andere voor in de plaats.

De Groningse theologische faculteit was een Rijksfa-
culteit, met als gevolg dat je daar collegae en studenten van
allerlei pluimage trof. Het was ook een faculteit waar
onder impuls van Gerardus van der Leeuw de godsdienst-
wetenschap was geboren, niet als alternatief voor de theo-
logie maar als invulling ervan. Voor Van der Leeuw was de
theologie godsdienstwetenschap, zij bestudeerde de ver-
schillende religies in de hoop er de gemeenschappelijke
kern uit te distilleren. Het was de vraag naar de universele
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religieuze ervaring. Daarbij was Van der Leeuw op het
eind van zijn carrière steeds meer geïnteresseerd geraakt in
de psychoanalyse. Was er een betere plek om godsdienst-
psychologie te bedrijven?

Nu moet ik toegeven dat bij mijn aantreden een trend
in gang werd gezet die zich ook elders heeft doorgezet: die
van de splitsing van theologie en godsdienstwetenschap.
Deze laatste discipline werd vooral door sociologen en
antropologen bemenst en die ijverden ervoor los te komen
van een kerkelijke inbedding die zij aan de theologie toe-
dichtten. Onder dit voorwendsel wilden zij hun gods-
dienstwetenschap puur sociologisch en antropologisch
bedrijven. Men focuste op het religieuze gedrag, terwijl de
studie van religieuze ideeën naar de theologen werd door-
geschoven. En zo is ook elders op ruime schaal een dub-
belzinnigheid in het begrip ‘godsdienstwetenschap’
geslopen: omdat men niet van kerkelijke instanties afhan-
kelijk wilde zijn, bestudeerde men de religieuze ideeën niet
op een onafhankelijke wijze. Jammer.

Niettemin was het een faculteit waar contact tussen de
verschillende disciplines mogelijk was. Vanuit de gods-
dienstpsychologie hadden wij een Erasmus-netwerk met
jaarlijkse intensieve cursussen over psychoanalyse en inter-
pretatie van religieuze teksten van de grond gekregen, en
wij participeerden in de jaarlijkse studiedagen over de
receptie van bijbelse thema’s zoals de zondvloed, het offer
van Isaac, de schepping van Adam en Eva, Sodom. Dat
bracht voor mij en mijn medewerkers de opdracht mee, de
collegae duidelijk te maken wat de inbreng van de psycho-
analyse in de theologie kan inhouden en welke misver-
standen hierover bestaan.

Al te vaak wordt de psychoanalyse beschouwd als een
theorie over de werkelijkheid, die men kan geloven of aan-
vechten, in het bijzonder wanneer het over religie gaat. Als
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men het niet houdt bij het simpele cliché dat godsdienst
projectie zou zijn, beperkt men zich doorgaans tot de con-
structies die Freud heeft opgesteld over de oorsprong van
de religie. Men maakt van de psychoanalyse zodoende een
verklarend verhaal, maar men laat niet zien hoe men van-
uit een psychoanalytisch perspectief bestaand materiaal
benadert, of met de psychoanalyse in het achterhoofd
gewoon aan onderzoek op andere terreinen doet. In aan-
sluiting bij wat in de letterenfaculteit rond het psychoana-
lytisch lezen van teksten gebeurde, probeerden wij aan te
tonen dat de eigen psychologie van iedere lezer de receptie
van een tekst bepaalt en dat, daarenboven, teksten bedoe-
len een bepaalde psychologische reactie bij de lezer tot
stand te brengen.16 Er zijn teksten die de lezer tot woede
brengen en ervoor zorgen dat deze woede zonder schuld
kan worden gevoeld, en er zijn andere die schaamte of
schuld bij de lezer induceren. En dit gebeurt vaak onmerk-
baar, met kleine signalen. De psychoanalyse leert je de
reflex aan om daarop te letten. Verder moet er een alarm-
belletje rinkelen wanneer bepaalde onderwerpen op een
schijnbaar vanzelfsprekende wijze terzijde worden
geschoven. Zo herinner ik mij dat bij de planning van de
studiedag over de receptie van het Sodom-verhaal aanvan-
kelijk geen lezing over de geschiedenis van de sodomie
gepland was. Sodom zonder sodomie... is dat het doel van
de bijbelwetenschap? Ik heb het onderwerp dan maar op
mij genomen, en de historische gegevens die ik vond,
waren best interessant.17

Dat betekent uiteraard niet dat je analyticus moet zijn
om de geschiedenis van de sodomie op te delven. Maar het
helpt, niet alleen ten voordele van de bijbelwetenschap,
maar ook ten voordele van de psychoanalytische theorie
zelf, die voor een deel op interpretatie van haar eigen
bepaaldheid door de geschiedenis berust. Je zit in een her-
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meneutische cirkel. Zonder een stuk theorie blijf je blind
voor schijnbaar zinloos materiaal dat je aantreft en dat
eigenlijk een sleutel biedt, en na het historische opgraaf-
werk moet je zien hoe het gevondene past in de psycho-
analytische theorie die mogelijk aan herziening toe is.

Dat ervoer ik aan den lijve toen ik een groter project
over zelfgeseling opzette. De aanleiding was toevallig: op
een studiereis met studenten belandden wij in een Spaans
dorpje, San Vicente de la Sonsierra, waar men zich geselde
tijdens de Goede Week en op de twee feestdagen van het
Heilig Kruis. Het was geen achterlijk dorpje, en de wijn-
boeren die de rituele processies organiseerden beseften
maar al te goed hoe vreemd hun gebruik moest overko-
men. Masochisme? Dit vroegen zij zichzelf ook af, maar
zij behielden hun ritueel, ‘want een gemeenschap die zon-
der nadenken haar tradities overboord gooit, verliest haar
identiteit’. Jaarlijks gingen wij erheen en de discussies
hierover brachten steeds sterker de vraag naar boven wat
‘geloven’ als psychologische daad precies inhoudt en of er
wellicht verschillende types geloven bestaan. En hoe ver-
houden die zich tot rituelen, waarvan wij de lichamelijk-
heid in dit Rioja-dorpje uitgestald zagen? Religieuze erva-
ring is blijkbaar erg complex en je komt er niet achter wan-
neer je je beperkt tot de gebruikelijke enquêteformulieren
met hun cognitieve vragen als: ‘Geloof je in God? In de
bijbel? In reïncarnatie? In de evolutieleer?’18 Ik deed dus
heel wat historisch onderzoek naar de geschiedenis van de
zelfgeseling, die inderdaad niets met masochisme te
maken heeft, maar toen ik de gegevens naar de psychoana-
lytische theorie wilde terugkoppelen, stootte ik op heel
wat onopgeloste vragen, zoals blijkt op het einde van het
boek dat ik hierover schreef.19

Het zijn overigens dezelfde vragen die mij langs een
onverwachte en vaak irritante weg werden opgedrongen,
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namelijk door het genderdebat. Voor de wijze waarop dit
debat aanvankelijk gevoerd werd en vaak nog steeds de
gemoederen beroert, kon ik weinig sympathie opbrengen.
Het leek mij het feminisme geen goed te doen. Al te vaak
beperkt men zich tot kreten dat seksuele identiteit door de
cultuur opgedrongen wordt en dus veranderd kan worden;
hierbij verwijst men het verschil tussen seksuele identiteit
en genderidentiteit om ideologische redenen naar de prul-
lenbak en doet men alsof culturele determinanten zomaar
te veranderen vallen.20 Voor Nederlanders lijkt het wel-
licht exotisch en onbelangrijk, maar het feit dat het homo-
huwelijk en het plaatsen van de gendertheorie op het les-
programma in Frankrijk honderdduizenden mensen op de
been brengt en bisschoppen deze demonstraties steunen,
vraagt toch om verder onderzoek. Nadenken en theoreti-
seren over seksualiteit en, vooral, het seksuele feitenmate-
riaal in zijn concreetheid bekijken, is blijkbaar nog steeds
even moeilijk als vijftig jaar geleden, niet het minst in ker-
kelijke context.

Maar als je teruggaat naar de aanvang van de psycho-
analyse en Freuds Drie verhandelingen over de theorie der
seksualiteit in hun prille naaktheid herleest, zonder de late-
re toedekking met het oedipuscomplex, sta je opnieuw
voor de vraag hoe menselijke seksualiteit tot stand komt,
een ‘ik’ vormt en betekenis krijgt.21 Freud is er niet in
geslaagd een bevredigend antwoord te geven, en toen Jung
hem op de leemtes van zijn theorievorming wees, verkoos
hij een centrale maar betwistbare zin uit de Drie verhande-
lingen te schrappen en door een nietszeggende te vervan-
gen.22 Jungs antwoord is evenmin bevredigend, maar de
door hem gestelde problematiek, met name wat betreft het
verschil tussen een op schuldervaring gevestigde religie en
een religie die zich in mystieke en gnostische fantasmas
gaat nestelen, en de raadselachtige rol van de seksualiteit

177



hierbij, vraagt nog steeds om opheldering.23

Er is dus nog werk aan de winkel.
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