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HET WIJKEN VAN HET ROOMSE LEVEN

De grote pretenties en de kleine preoccupaties van de
geestelijke bevrijders

Een bijzondere band

Geestelijke bevrijders. Nederlandse katholieken en hun
beweging voor geestelijke volksgezondheid in de twintigste eeuw van dr. Hanneke Westhoff is een prachtig boek.
Ik heb het met veel plezier gelezen.
Er zijn twee redenen waarom ik een wat bijzondere verhouding met dit boek heb. De eerste is dat ik in 1977 ging
werken bij het NcGv, het Nederlands centrum Geestelijke
volksgezondheid. Het NcGv was destijds gevestigd aan
het Wilhelminapark 26 in Utrecht, in het beroemde huis op
het hoekje waarin eerst het KNBGG, het Katholiek Nationaal Bureau voor Geestelijke Gezondheidszorg zijn domicilie had. Ook de toenmalige directeur van het KNBGG,
Bartels; heeft daar met zijn gezin gewoond. Wij NcGvmedewerkers hadden dan ook min of meer het gevoel dat
wij voor een deel nog in de vertrekken van de familie Bartels werkten. Dat was ook to zien: gezellige vloerbedek=
king en gordijnen met vallende herfstbladeren. Dat zal wel
de slaapkamer van meneer en mevrouw Bartels geweest
zijn, dachten we. En als we wilden, konden we zelfs een
bad nemen, want ook de badkamer was nog intact.
Met deze inrichting is tegelijk ook een traditie bewaard
gebleven die in Geestelijke bevrijders ettelijke keren beschreven staat: een traditie van gastvrijheid, van een huis
dat een centrum wilde zijn, waar mensen bij elkaar konden
komen, en waar, als dat zo eens uitkwam, een goed glas

geschonken werd. Deze gastvrijheid is zeker niet onbelangrijk geweest voor de ontwikkeling van het denken
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over geestelijke volksgezondheid in Nederland. Het is een
van de aardige kanten van Geestelijke bevrijders dat deze
studie niet alleen de organisatorische aspecten beschrijft,
maar ook oog heeft voor sferen als deze.
Mijn tweede band met dit boek is dat een belangrijk deel
handelt over de periode waarin ik als katholiek kind opgroeide, de periode 1948-1972. Nog wel bet rijke roomse
levee, maar toch waren er al allerlei veranderingen gaan-

de: het concilie, de komst van de landstaal in de kerkdienst, het zingen van `Dank U, het verdwijnen van de
soutane, en kort daarna de opvallende en razendsnelle opheffing van bijna honderd seminaries. Ook verdween een
wereld waarin geen echtscheidingen voorkwamen (misschien wel veel slechte huwelijken; maar dat kon je als
kind nog niet zo goed zien), een wereld-waarin geen wer-

kende moeders bestonden (in mijn klas zat een jongen
wiens moeder werkte, en wij hadden allemaal ontzettend
medelijden met zijn vader die kennelijk niet in staat was
om voor zijn gezin to zorgen), een wereld ook waarin geen
homoseksuelen bestonden, waarin geen seks voor het huwelijk voorkwam, waarin geen pornografie was; en prostitutie niet bestond. Natuurlijk was dat er allemaal wel,
maar wij konden het niet zien. Er werd niet over gesproken, en het viel in een provinciestad als Breda ook niet to
vinden. Uiteraard heb ook ik in 1963 bisschop Bekkers op
tv gezien, in het beroemde `brandpuntje' waarin hij de geboorteregeling tot een zaak- van het persoonlijk geweten
maakte. Of ik het helemaal snapte is de vraag, want de omzichtige manier van formuleren maakte het moeilijk om to
begrijpen wat er nu eigenlijk precies gezegd werd, zelfs nu
nog. Op dat fenomeen kom ik verderop terug. En Kees
Trimbos heb ik ook op de televisie gezien, met zijn gestreepte strikje, met zijn beschouwingen die Fons Jansen
in De lachende kerk zo prachtig. heeft samengevat onder
de titel Geslacht ,en ongeslacht.
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De laatstefase van het rijke roomse leven
Dit alles speelde in de jaren zestig, toen de veranderingen
al begonnen. Daarv66r heerste een haast onbewuste, vanzelfsprekende, alles omvattende roomse sfeer die iets tijdloos had. Een sfeer ook die sterk mariologisch gekleurd
was. Ik ben op school gegaan op de Onze Lieve Vrouw
van Lourdes-school bij de Fraters van Huijbergen, ik ging
daarna naar het Onze Lieve Vrouwe-lyceum met een groot
Mariabeeld midden op de trap. Naast mijn wastafel hing
het wijwaterbakje met een palmtakje, en een door de paus
gezegende rozenkrans. Mijn grootmoeder was naar Rome
geweest en had zo'n massa-audientie meegemaakt waarbij iedereen bundels rozenkransen mocht ophouden. Het is
een soon melancholie van herinneringen die mooi zijn en
beeldend, maar toch vooral een wereld vertegenwoordigen waarin het religieuze heel concreet was. In het rijke
roomse leven bestond geen symboliek, maar alleen een religieuze realiteit die we nu als een refficatie herkennen. De
rozenkrans was door de paus gezegend en dus was dat een

heel bijzondere rozenkrans. Zeker bij een mislukkend
proefwerk hoopte je dat daar magische krachten in schuilden - helaas was dat zelden het geval.
Er liep toch ook een breukje door mijn roomse bestaan:

mijn vader was niet katholiek. Hij was hervormd opgegroeid en gereformeerd schoolgegaan, en had aan allebei
een diepgrondige hekel gekregen. Toen hij met mijn moeder trouwde, diende hij to beloven dat hij de kinderen katholiek zou opvoeden. Daarmee had hij geen enkel probleem:
eigenlijk raakte het hem niet. Hij had een familielid die spiritist was, en dat vond hij veel zorgelijker. Pas later, toen ik
een jaar of twaalf was, is mijn vader naar het katholieke geloof overgegaan, onder invloed van een bisschop-Bekkersachtige pastoor. Mijn vader las toen een blad datDe vragende mens heette, en hij las ook Romano Guardini, Teilhard de
Chardin en Ernst Michel. Ik las dat stiekem allemaal mee.
Ik begreep er niet veel van - mijn vader eigenlijk ook niet,
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vrees ik - maar het vormde me wel. Door met vraagstukken
als deze bezig to zijn ontwikkelde zich een manier van denken en vragen stellen die de vanzelfsprekendheid van die
gesloten roomse wereld doorbrak, maar het katholieke als
zodanig bleef accepteren.

Geen symbolen, maar idolen

Geestelijke bevrijders vertelt veel over die wereld, maar
dan op een hoger intellectueel niveau dan voor de meeste

gelovigen van die tijd bereikbaar was. Destijds kon en
hoefde men nauwelijks over het geloof of de eigen geloofsbeleving nadenken. Alles lag immers vast en had een
bijna concretistisch karakter. Aan beelden, woorden en rituelen waren verwachtingen van werkzaamheid, gekoppeld. Het waren idolen. Dat was voor kinderen weliswaar
interessant, maar ook riskant. Vooral van bepaalde zonden
werden vreselijke gevolgen verwacht. Als de angstige ver-

wachtingen niet uitkwamen, luchtte dat weliswaar op,
maar leverde het tegelijkertijd ook teleurstelling op. Immers, als niet gebeurt wat verwacht wordt, dan verliest ge-

loof gauw aan betekenis. Ik denk dat deze `empirische
toetsing van geloof' uiteindelijk een van de oorzaken is
geworden van het snelle verval dat in Geestelijke bevrijders beschreven wordt. Honderden pagina's lang breidt
het katholieke gebied zich voor onze ogen steeds verder
uit, en dan ineens is het weg. Gebrek aan belangstelling.
Niet houdbaar gebleken. Het is weg, en men loopt weg, teleurgesteld door gebrek aan werkzaamheid meer dan door
gebrek aan geloof. Wat voor geloof werd aangezien, was
uiteindelijk misschien toch meer goedgelovigheid.
Wat er,rond 1960 uitzag als een zegepraal' van het ka-

tholicisme, was toch ook veel lege praal. Vooral het gebrek aan gevoelens was kenmerkend. Enige tijd geleden
hield een aantal oud-seminaristen een reiinie. De NRC
wijdde daaraan een beschouwing met als slotsom dat op
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het seminarie een samenzwering tegen het gevoel bestond - de term is afkomstig van de psychiater en psychoanalyticus Van Dantzig. Er was geen ruimte voor wie jij
was, voor hoe jij je voelde, wat jij beleefde. Je werd ingelijfd in het systeem en voor jezelf was niet zo veel plaats.

Het was bovendien een systeem van angst: angst voor
overtredingen, angst voor straf. Door zijn vele bezwerende en waarschuwende teksten, en door de weinige ruimte
voor persoonlijke beleving was het katholicisme in de jaren vijftig-zestig uiteindelijk een heel profane godsdienst,

die voor een belangrijk deel in het teken stond van een
scherpe sociale controle op de gelovigen.

In de jaren zestig groeide echter een sfeer waarin de persoonlijke geloofsbeleving belangrijker werd. De wereld
van de kerk, de rituelen, de vormen, de gezagsaanspraken:
zij waren niet langer in overeenstemming met de wijze
waarop men wilde geloven. Van een aantal redeneringen
kon de grondslag steeds moeilijker worden herkend, laat
staan gelegitimeerd. Op bijna alle pagina's van Geestelijke
bevrijders wordt deze worsteling weerspiegeld: de worsteling tussen pastoraal en moraal; de worsteling tussen hetgeen vanuit de psychologie inmiddels als inzicht was verworven en datgene waarmee goede gelovigen problemen
hadden; het gevoel dat uitspraken over wat juist was-niet
meer pasten bij de manier waarop mensen hun leven meenden to moeten beleven - ook niet anders meer konden beleven. Er werden onbegrijpelijke woorden gebruikt, waarmee men steeds minder kon: heil, genade, verlossing. Ook
nu nog valt een echo daarvan to beluisteren als op de televisie kardinaal Simonis met een journalist praat: de woorden
van de kardinaal worden nog we] herkend, maar hun betekenis is niet langer bekend. Ik kan mij niet meer voorstellen
dat jonge mensen van vandaag nog weten wat met officiele
kerkelijke formuleringen bedoeld wordt.
Een voorbeeld. In de Kerkelijke Documentatie staat een
lezing over AIDS afgedrukt die de paus in 1991 hield voor
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de Pauselijke Raad van de Pastoraal, voor degenen die in
de gezondheidszorg werken:
"tot de jongeren van elke leeftijd en sociale klasse zeg
ik: maak dat jullie dorst naar leven en liefde een dorst
is naar een leven dat waard is geleefd to worden, een
leven van opbouwende liefde. Niet vrees is de noodzakelijke preventie tegen de AIDS-dreiging, maar veel
eerder de bewuste keus voor een gezonde, vrije en verantwoordelijke stijl van leven".
Deze manier van praten suggereert iets wat het tegenovergestelde is van wat werkelijk bedoeld wordt. Onder "vrije
en verantwoordelijke stijl van leven" verstaat de paus juist
afzien van ongeveer alles wat daar tegenwoordig toe gerekend wordt. Verboden worden hier gepresenteerd als vrijheid, als verantwoordelijkheid, als echte keuze. Ik zeg niet

dat dit fout is, evenmin dat ik het daarmee oneens
ben - dat is wel duidelijk - maar, het punt is: wie begrijpt
nog wat daarmee precies bedoeld wordt? En waarom dat
toch oprecht gemeend kan zijn? Ik denk dat de vervreem-.

ding die uit de afstand tussen de pauselijke en de alledaagse interpretaties van toch fundamentele begrippen
blijkt, er mede toe heeft geleid dat de kerk de verbinding
heeft verloren met de werkelijkheid zoals die door mensen
beleefd wordt. Daarmee verloor de kerk ook een belangrijk deel van haar geloofwaardigheid.

Pretenties en preoccupaties
Terug naar Geestelijke bevrijders. Op bladzijde 561, concludeert Westhoff:

"het doel van de katholieke beweging voor geestelijke
volksgezondheid was immers door bet spuien van gezonde ideeen, de katholieken to bevrijden van alle ang43

sten en onvrijheden die hun geestelijke gezondheid be-

lemmerden, en hen to begeleiden in hun groei naar
geestelijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid. Dat gold met name ten aanzien van seksualiteit,
huwelijk en geboorteregeling, waarvoor de geestelijke
gezondheidszorg van meet of aan bijzondere belangstelling en zorg had gehad, om niet to zeggen dat het
juist daarom was gegaan in de katholieke beweging
voor geestelijke volksgezondheid."

Het is inderdaad opvallend hoeveel aandacht er is uitgegaan naar juist die vraagstukken: geboorteregeling, seksualiteit, huwelijk, celibaat. Het zijn vraagstukken die tot de
belangrijkste delen van het prive-leven van mensen behoren. Juist dat maakt de geschiedenis van het Katholiek Nationaal Bureau voor Geestelijke Gezondheidszorg zo interessant. Natuurlijk, het boek is een heel uitvoerige en fascinerende geschiedenis van het werk in, voor, om - en in
een aantal gevallen ook tegen - het Bureau. Maar de studie van Westhoff heeft voor de eerste keer op indrukwekkende wijze laten zien dat het bureau wel geestelijke gezondheidszorg in zijn naam had staan, maar dat het toch
vooral ging om de idealen van de geestelijke volksgezondheid. Het ging in eerste instantie niet om wat wij heden de geestelijke gezondheidszorg noemen: de wereld
van de Riagg's, de psychiatrische ziekenhuizen, de beschermende woonvormen en de consultatiebureaus voor
alcohol en drugs. Nee, het ging om een wereldse vorm van
zielzorg, om pastorale - en erg professorale - bemoeienis
met wat toen de condition humaine genoemd werd: het tekort van de mens dat tegelijkertijd ook het lot van de mens
was. (Achter deze term zat een wereld van onuitgesproken
betekenissen, en zij werd meestal gebruikt om iets moois
aan to geven wat toch ook een beetje tragisch was.) Juist
de condition humaine diende verlicht, verzacht en verbeterd to worden. Juist aan de geworpenheid van de mens
moest iets gedaan worden door wetenschappelijk verant44

woorde voorlichting, verstandige opvoeding en een beter
inzicht in hetgeen de psychologie to bieden had. Het is interessant dat die zorg na de oorlog steeds meer geboden
werd aan mensen die zich to veel aangepast hadden, die to
g6ed functioneerden in het keurslijf van dat toch spijkerharde geloof. In de periode v66r de oorlog was bet katholieke denken erop gericht om de mensen juist zoveel mogelijk to laten passen in het keurslijf van de katholieke moraal. Na de oorlog ontstond daar kritiek op, en kwam voorzichtig een beweging op gang waarin men meer en meer
besefte dat het toch niet de bedoeling kon zijn dat mensen
door de onbruikbaarheid van hoge idealen z6 vervormd en
misvormd zouden raken - het standpunt van Buytendijk.
Daarmee heeft de katholieke beweging voor geestelijke
volksgezondheid het karakter gekregen van wat Norbert
Elias een `beschavingsoffensief' genoemd zou hebben.

In die tijd was er misschien zelfs sprake van een geluksoffensief: een sterk streven om mensen de mogelijkheid to bieden met meer plezier to leven, meer in harmonie met zichzelf en hun omgeving. De katholieke psychiater Barnhoorn verbond geestelijke volksgezondheid zelfs
met werken aan het heil van de wereld, het heil van de
mensheid, het heil van de toekomstige generaties - let hier
vooral op het gebruik van het woord `heil', mooi en vaag,
net niet werelds. Het streven naar geestelijke volksgezondheid was een mengeling van moraal en wetenschap,
vooral psychologie en later ook steeds meer sociologie.
Zeker bij Trimbos werd de sociologie steeds belangrijker.
Kort na zijn benoeming tot hoogleraar in Rotterdam, op de
overgang van de jaren zestig en zeventig, schreef hij een
boekje dat als tijdsdocument heel illustratief is, Morgen
brengen, en dat naadloos past bij bet eerder verschenen
boekje van zijn collega Weijel De mensen hebben geen leven. Uit beide publicaties spreekt sterk het idee dat verandering van de samenleving nodig is om de mensen tot geluk to brengen. Het individuele lapwerk van psychologen
en psychiaters is niet langer voldoende.
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Het geluksoffensief opereerde op een veel breder front.
Het boven de zuilen staande Nederlands Gespreks Centrum
heeft in 1964 een omschrijving gemaakt waarin de pretenties van dit geluksoffensief duidelijk to zien zijn. Een ge-

spreksgroep waaraan ook veel katholieken deelnamen,
werkte achtjaar aan de formulering van de volgende definitie -men had toen nog tijd voor dat soort commissies:
"Geestelijke volksgezondheid is de door de levensovertuiging geinspireerde idee en beweging van, de wetenschap van, de zorg voor en de techniek van het scheppen

van de optimale voorwaarden die nodig zijn om gemeenschappen en de mensen daarin in staat to stellen
zich to ontplooien en weerbaarheid to ontwikkelen tegen
eventueel werkende, ontbindende factoren."

Die ontbindende factoren waren: maatschappelijke desin-

tegratie en desorganisatie als gevolg van overschatting
van nuttigheid, genot en arbeid, uitslijting van de zeden,
versnelling van het levenstempo, fatalisme, conformisme
en onvermogen tot zingeving. Wat als oplossing volgt is
een mixture van allerlei katholieke ideeen, humanistische

idealen en sociale maakbaarheidsfantasieen: een ongelooflijke pretentie over wat men zoal niet zou kunnen bereiken. Ook valt op dat men wel een ideaalbeeld koester-

de, maar dat dit ene beeld merkwaardig genoeg weer
geinspireerd werd door verschillende levensbeschouwingen, die qua ideaalbeelden juist hemelsbreed van elkaar
verschilden. Er zat dus een merkwaardige spanning in deze definitie, en het werd daarna ook. al snel stil rond het
ideaal van de geestelijke volksgezondheid.

Iemand als Rumke ten slotte (die misschien wel de
meest katholieke van de niet-katholieke psychiaters is,
juist door zijn warme belangstelling voor geestelijke
volksgezondheid die vaak onder ging aan de zorg voor
mensen met psychische problemen) zei in 1954 als voorzitter van de World Federation of Mental Health: "Wij
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willen bet Teed van de eenzame vrouw verminderen en wij
willen proberen oorlogen to voorkomen. En wij willen dat
doen van Bagdad tot Buenos Aires." De keuze van de steden is profetisch gebleken en was uiteraard absoluut niet
cynisch of ironisch bedoeld. Het blijft fascinerend dat men

destijds deze hoge pretenties wilde, kon en durfde uit to
spreken, zonder ook maar zelfs besmuikt to glimlachen of
zich in gemoede of to vragen of men wel over de middelen beschikte om dit allemaal to realiseren.

Hoe wilde men inderdaad dit geluksideaal verwezenlijken? Technieken en instrumenten waren er eigenlijk niet,
ook al dacht men van wel. In Geestelijke bevrijders worden twee uitvoeringslijnen zichtbaar. De ene lijn is praten:
met elkaar, in commissies en werkgroepen, praten met anderen, met minder ontwikkelden, met leken, met mensen

in bet veld, met mensen in de provincie, en ook met andersdenkenden, dat alles gelardeerd, met lezingen, nota's,
artikelen en boeken. Het geheel vormde een fantastische
praatcultuur met heel bourgondische trekken. De andere
lijn is de institutionalisering van de zich ontwikkelende
hulpverlening en opleidingen. Vooral in deze laatste lijn
heeft iemand als Bartels een grote rol gespeeld, als een
ware entrepreneur. In Geestelijke bevrijders wordt prach-

tig geschilderd hoe de katholieken er telkens weer in
slaagden om er niet alleen voor to zorgen dat er een koek
was die verdeeld moest worden, maar ook dat zij daarvan
een groter deel kregen. Vaak slaagden zij er zelfs in met
bet grootste deel van de koek aan de haal to gaan, vervolgens zelf bet recept to bemachtigen en een winkel to beginnen waarin die koek geheel ten eigen nutte werd gebakken en aangeboden. Heel knap. Van der Grinten constateerde tien jaar geleden in zijn proefschrift al een beetje ongemakkelijk: verdorie, ze hebben eigenlijk niks zelf
bedacht, maar iedere keer als ze een goed idee langs zagen
komen, hebben ze bet snel gepakt en zijn ze door hun georganiseerde kracht en macht erin geslaagd om als bet wa47

re de dragers bij uitstek van het idee to worden, om er
daarna ook nog eens voor to zorgen dat ze de middelen
kregen om het idee to realiseren. De praktijk van de verzuiling lokte een heel eigen vorm van entrepreneurschap
uit, waar men respect voor kan hebben, los van wat men
daar inhoudelijk van vindt.

Een scheppende en een uitvoerende elite

In Geestelijke bevrijders is op fascinerende wijze to zien
hoe in de praat- en vergadercultuur een scheppende elite
bezig is een boodschap op to stellen en to vertalen voor een
uitdragende elite. Aanvankelijk is er een kleine groep die

het beeld bepaalde, enkelen daarvan vaak wel tien, twintig jaar lang: Buytendijk, Fortmann, Trimbos, Calon, Ruy-

gers en - wat minder bekend maar wel met veel invloed - De Smet en Vaessen. Vervolgens hebben mensen
als Bartels en later Kuitenbrouwer de voorwaarden geschapen waarbinnen deze groep nieuwe gedachten kon
ontwikkelen en uitdragen. Aan het Wilhelminapark is die
elite, verleid met lekkere broodjes en goede wijnen,, ertoe
gebracht om de boodschap over to brengen naar de uitdragende elite in het weld, naar de mensen die niet, zelf deze
gedachten konden ontwikkelen, maar deze wel graag oppakten en daarmee ook iets konden doen: in de hulpverlening, in de opleidingen, op scholen, in de zielzorg. Op allerlei fronten ontstond zo een enorme intellectuele en sociale activiteit.
Op dit punt biedt Geestelijke bevrijders een prachtige illustratie van een van de stellingen uit de netwerktheorie,
namelijk dat de belangrijkste verbindingen in netwerken
juist de weak ties zijn, de bruggen tussen verschillende
netwerken, de mensen dus die gedachten uit het ene gebied in het andere kunnen binnenvoeren, Dat geldt in katholieke kring vooral voor Buytendijk. Noemde ik Rumke
de meest katholieke niet-katholieke psychiater, Buyten48

dijk was natuurlijk de meest niet-katholieke katholiek. Hij
was als bekeerling een paard van Troje, dat juichend binnengehaald werd. Men was trots op de komst van deze wereldberoemde geleerde - die vervolgens ongestoord zijn
gang kon gaan. Buytendijk bracht in de katholieke wereld
ideeen uit de `gewone' wereld en inzichten uit de wetenschap binnen. Maar eerst en vooral bracht hij gezond verstand binnen. Dat deed hij op een manier die in katholieke

kring enorm aansprak, en die voor die tijd nog niet was
waargenomen. Intellectueel op een hoog niveau - nog
steeds als je hem nu leest - met veel retorisch charisma,
maar ook met een inzet en een intensiteit die zeldzaam is.
Ook mensen als Fortmann, Ruygers en Calon slaan
bruggen tussen netwerken, vooral tussen psychologie en
theologie vooral. Trimbos legde bovendien niet alleen de
verbinding tussen psychiatrie en de katholieke wereld,
maar was ook bijzonder door het feit dat hij de eerste echte niet louter-klinische psychiater is geweest. Psychiatrische patienten waren niet zijn eerste interesse (ik mag dat
wel zo zeggen, want ik heb dat vaak met hem besproken).
Daarin was hij anders dan Querido, die we] geen psychiater was, maar die zich bijzonder interesseerde voor psychiatrische patienten en probeerde om hen maatschappelijk zo goed mogelijk to laten functioneren. Querido's inzet lag vooral in het psychiatrisch maatschappelijk werk:
zorg dat die patienten weer verder kunnen, zorg dat de ge-

zinnen niet uit elkaar vallen omdat moeder plotseling
moet worden opgenomen, zorg dus dat er geld en ondersteuning is. De aandacht van Trimbos ging vooral uit naar
mensen die gewoon functioneerden, maar in de klem waren komen to zitten. Mensen die minder gelukkig waren,
die met wat meer vrijheid en kennis van zaken beter in het
leven zouden staan. Bij Trimbos was de inzet vooral pedagogisch: het is toch erg dat mensen zo ongelukkig zijn,
terwijl het geluk toch zo dichtbij ligt, just around the corner. Zijn televisie- en radiopraatjes zijn er het bewijs van.
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Altijd weer de seksualiteit

Trimbos is ook zeer bekend geworden door zijn in vele
drukken verschenen Gehuwd en ongehuwd. Bij lezing nu
is het verrassend en fascinerend to zien welke Drahtseilakt, welke balanceerkunst in dit boek opgevoerd wordt.
Aan de ene kant worden alle onderwerpen besproken die
toen taboe waren: masturbatie, homoseksualiteit, anticonceptie, en seksueel gedrag voor het huwelijk. Natuurlijk
wordt er niet uitgelegd hoe een en ander in zijn werk gaat,
maar wel wordt alles in gepast medische en wetenschappelijke formuleringen genoemd. Maar daarna komt de katholieke moraal weer om de hoek kijken, en de conclusie
is dan eigenlijk altijd dezelfde: we hebben u nu duidelijk
gemaakt wat het is, het is goed dat u allemaal weet dat het
voorkomt, u kunt er zelf ook last van hebben en het is misschien niet allemaal doodzonde, maar een volwassen per-

soon zal aan dat soort dingen natuurlijk niet toegeven.
Kortom, hij verwoordt daarmee bijna het standpunt van de
paus nu. Het is verrassend het boek nu nog eens to lezen,
omdat Gehuwd en ongehuwd in onze herinnering juist zo
bevrijdend was. Maar dat `bevrijde' is eigenlijk pas veel
later vanzelfsprekend geworden. Daarin maakte Trimbos
ook zelf een ontwikkelingsproces door, zoals blijkt uit de
verschillende drukken van Gehuwd en ongehuwd. Uiteindelijk trok hij de kerkdeur definitief achter zich dicht.
De preoccupatie met seksualiteit, geslachtsleven en ge-

boorteregeling is weliswaar een traditie in het Christendom, maar de vraag is waarom deze preoccupatie juist in
die tijd zo sterk was. Vooral in de negentiende en twintigste eeuw ontstond in de kerken in toenemende mate aandacht voor juist dit onderdeel van het leven. De regelbehoefte neemt toe en het aantal van degenen voor wie de re-

gels gelden wordt almaar uitgebreid (dit laatste wordt
meestal over het hoofd gezien). Hier is sprake van een typisch negentiende-eeuws ideaal: wat de kerk aan regels
uitvaardigt, moet ook praktijk worden, en wel voor ieder50

een. De socialisatie van een relatief ongeordend kerkvolk
tot bewuste en gehoorzame rooms-katholieken is to bezien
als een beschavingsoffensief, ingezet door een groeiende
clerus, gereguleerd door kerkgang, bevestigd door gebed
en vooral door steeds meer toezicht._ Dit alorn aanwezige
toezicht is een van de problemen waarmee bijna iedereen
die katholiek is opgegroeid, heeft gezeten. Er was niet alleen het toezicht door de clerus, direct of indirect via de
biecht of de regels voor het ter communie gaan, maar virtueel was er altijd dat strenge grote oog-in-de-driehoek
van God, het wat vriendelijkere oog van Maria en van Jezus, en natuurlijk het zorgelijke oog van de eigen engelbewaarder. Alles werd gezien en alles werd gecontroleerd.
Daardoor ontstond er bij. de meeste katholieken een volle-

dig afgesplitste gewetensfunctie..Het geweten was een
zelfstandig persoon geworden, die jou steeds in de gaten
hield. Dat gold vooral het seksuele leven, het gebied waar
zeker toen de meeste mensen absoluut niet wilden laten
zien wat er gebeurde - dat bovendien niet eens zelf wilden
zien.
In deze regulering van de seksualiteit ligt overigens een

verschil tussen katholieke en protestanten. In feite verschilden beider opvattingen niet zo veel, maar aan protestantse kant werden bijna geen centrale, door iedereen gedeelde uitspraken gedaan. Men hield het vaag en liet veel
meer aan de mensen zelf over. De vrijheidsgraad was bij
protestanten groter omdat men het er simpelweg niet over
had, niet met elkaar en meestal ook niet in de officiele gremia. In katholieke kring daarentegen was men vanuit de
staande moraalleer bijna gedwongen tot een voortdurende
standpuntbepaling. Er wordt op hoog niveau een uitspraak
gedaan, die door `de' .gelovigen of uitgedragen moet worden, of een discussie oproept. Dat gebeurt tot op de dag

van vandaag. `Rome' vertoont hierin een enorme continutteit. Het zou interessant zijn van encycliek tot encycliek de dynamiek to onderzoeken waarin de hoogste leiding reageert op maatschappelijke en religieuze ontwik51

kelingen, en vervolgens zelf weer in en buiten de kerk reacties, discussies en ook nieuwe ontwikkelingen oproept.
En dat betekent merkwaardig genoeg dat hoe gevoelig het
onderwerp ook ligt, juist in katholieke kring er over gepraat wordt. De dwang tot bet innemen van standpunten
was in het geval van seksualiteit sterker dan de druk van
het taboe, en men sprak er dus bij voortduring over, zij het
in een vreemd soort retoriek, waarbij steeds wijdsere begrippen gebruikt werden, van zonde, via kuisheid in nega-

tieve zin, naar kuisheid in positieve zin als uitdrukking
van liefde. De begrippen werden almaar hoger opgeladen.
Langzamerhand loopt dit gesprek toch vast, en wel op
het moment dat ook in katholieke kringen steeds meer en
meer geaccepteerd wordt dat seksualiteit niet alleen beperkt dient to worden tot de voortplanting. Op het moment
dat geaccepteerd wordt dat seksualiteit een onderdeel is en
hoort to zijn van de band tussen man en vrouw, gaat de katholieke kerk zich invoegen in het algemene westerse ide-

aal van de romantische liefde tussen man en vrouw
(Schnabel, 1990). Dat geschiedde weliswaar niet officieel,

maar zeker wel in de praktijk van de zielzorg. In het romantische liefdesideaal wordt de seksualiteit een waarde
op zichzelf. Dat is vanuit de moraalleer gezien een hellend
vlak, want dan komen er andere vragen. Wanneer mag je
dan beginnen? Mag het dan ook anders dan in die ene houding? Waarom mag er geen anticonceptie gebruikt worden
als seksualiteit een betekenis op zichzelf heeft? Of: bet is
over, ik voel liefde voor iemand anders en is dat fout? Er

treedt een verschuiving op van een verbodsmoraal naar
een vormgevingsmoraal. Al die kwesties komen als legitieme vragen aan de orde en de pastoor heeft daarop eigenlijk geen ander antwoord dan zich tot de psychologie
to wenden. De splitsing tussen `de Kerk' en `de kerk'
wordt mede daardoor steeds scherper gevoeld.
In onze dagen heeft de gewetensfunctie rond seksualiteit-als-zodanig veel aan betekenis ingeboet. Ons geweten
inzake seksualiteit spreekt nu uit onze afkeer van seksueel
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geweld, uit onze afkeer van seks met minderjarigen, en
niet meer in bet seksuele gedrag als zodanig. Maatgevend
zijn criteria als gelijkwaardigheid, autonomie en zelfbeslissingsrecht. Zelfs iets als liefde is op dit moment niet
meer bet criterium voor seksueel gedrag, ook al bet is nog
wet een norm: men vindt bet mooier als er van liefde sprake is. Het criterium nu lijkt veeleer: vrije wil, en bet kun-

nen beschikken over die vrije wil. De gewetensfunctie
vertoont in deze een interessante ontwikkeling. Men zou
zelfs kunnen stellen dat bier sprake is van een nieuwe invulling van Buytendijks uitspraak: bet `willen kunnen' en
bet `kunnen willen', bet in vrijheid kunnen beslissen over
jezelf en over je eigen leven. Ik denk niet dat Buytendijk
daar ooit deze consequentie aan verbonden zou hebben,
maar de huidige opvatting van de gewetensfunctie lijkt
misschien meer to passen in zijn ideeen dan we ons realiseren.

De bevrijding van de druk van het geestelijke

Geestelijke bevrijding, dat is waar Westhoffs studie over
gaat, de geestelijke bevrijding van de katholieke bevolking. Maar ging bet ook niet om de bevrijding van bet
geestelijke? De bevrijding uit de greep van de samenzwering tegen bet gevoel, uit de gewoonte om to schermen met
mooie, hoogdravende, suggestieve, soms bijna hysterische begrippen over wat seksualiteit en hoe bet leven is,
terwijl die begrippen voor veel mensen bij nader inzien
toch heel leeg bleken, of waarbij, zij wet bet gevoel moesten krijgen dat zij nooit konden bereiken wat daar gesuggereerd werd aan diepte, gewicht, intentie en intensiteit.
Dat gaf gevoelens van radeloosheid of van boosheid, die
veel mensen ertoe genoopt hebben de kerk to verlaten. Er
werden altijd maar weer oefeningen van geloof, hoop en
liefde verlangd, maar nooit oefeningen van gevoel, wil en
verlangen gegeven, of oefeningen van angst, onzekerheid
53

en zorg aanvaard. Mensen als Fortmann, Trimbos, Ruygers en zeker Buytendijk hebben eigenlijk geprobeerd die

oefeningen mogelijk to maken. Als men de resultaten
daarvan in ogenschouw neemt, dan kan men concluderen:

mensen nu zijn bezig met een ander soort oefeningen,
waarin minder grote woorden staan, en waarin veel meer
woorden als gevoel, zorg, betrokkenheid, verlangen en
ook onzekerheid een rol spelen. Terugkijkend moeten wij
zeggen dat de geestelijke bevrijders inderdaad heel goed
werk hebben gedaan, misschien vooral door ons to bevrijden van de druk van hetgeen geestelijk zo mooi lijkt, maar
feitelijk zo bijzonder moeilijk to realiseren is, en uiteinde-

lijk onmenselijk wordt in de eisen die het aan gewone
mensen stelt.
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