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Reactie op ‘Het godsbeeld in relatie tot 
autistische trekken en kerkelijke achtergrond’

In hun boeiende artikel tonen SchaapJonker e.a. 
(2012) aan dat het godsbeeld bij religieuze patiënten 
met een stoornis uit het autismespectrum (ass) 
mede bepaald wordt door hun stoornis, vooral als 
zij een bevindelijk gereformeerde achtergrond 
hebben. Het woord ‘bevindelijk’, begrijp ik, ver
wijst naar de focus bij deze gelovigen op uitverkie
zing door God en op een doorleefde bekering. 
SchaapJonker e.a. schrijven dat zij geen vergelijk
bare empirische literatuur konden vinden over 
autisme en godsbeeld, in de internationale tijd
schriften. Ik neem dat zonder meer aan. Toch is er 
volgens mij wel degelijk literatuur op dit gebied, 
maar deze is verscholen aanwezig in boeken (en de 
daarin besproken theorieën). Ik noem er een drietal.

Om met een belangrijke ervaringsdeskun
dige op het gebied van autisme te beginnen: 
 professor Temple Grandin (2008) staat expliciet stil 
bij autisme en religie. Zij gaat bijvoorbeeld in op 
het gescheiden zijn van de emoties en het denken 
en hoe daarmee om te gaan – juist ook in de religi
euze opvoeding.

Een tweede boek (Houston e.a. 2000) gaat over 
autisme in het verleden, dus voor de tijd van Kanner 
en Asperger. Het beschrijft een proces in de acht
tiende eeuw in Schotland over het ongedaan maken 
van een gesloten huwelijk. Een jongere broer vecht 
– om reden van erfrecht – met succes het huwelijk 
aan van zijn oudere autistische broer. Uitgebreid 
staat de rechtbank stil bij de (on)mogelijkheid van 
godsdienstige belevingen bij de gedaagde broer. 
Vele getuigen worden daartoe gehoord. Het is één 
van de centrale items van het boek.

Het derde boek handelt over de genetische 
relatie tussen autisme en schizofrenie (Badcock 
2009). Kijkend naar de genetische expressie stelt 
Badcock dat dit elkaars tegenpolen zijn: hypo
mentalisme bij autisme en hypermentalisme bij 
schizofrenie. Met mentalisme wordt de mogelijk
heid tot mentaliseren bedoeld; theory of mind zou 
je ook kunnen zeggen. Godsdienstigheid heeft 
volgens Badcock vooral te maken met hyper

mentalisme. God is daarbij het wezen met 
‘supreme mentality and the ultimate theory of 
mind’ (p. 122). Buitensporige uitingen van magie, 
religie en bijgeloof zie je dan ook vooral bij patiën
ten met een psychotische stoornis en minder bij 
patiënten met autisme. Patiënten met autisme 
beleven God meer als een logisch denkbaar organi
serend kosmisch principe dan als een intentioneel 
iemand die het leven stuurt. Hij verwijst hiervoor 
naar Bering (2002).

SchaapJonker e.a. staan overigens ook stil bij 
de behoefte aan structuur bij autistische patiën
ten en wel om angstige onzekerheid de baas te 
kunnen worden. Over de betekenis van schuld
gevoelens – zo belangrijk bij bevindelijken – tonen 
auteurs tot hun verrassing aan dat deze bij patiën
ten met ass er niet sec uitspringen. Ik denk, gelet 
op het klinische beeld, dat een tekortschietende 
theory of mind bij patiënten met autisme daar 
debet aan is. Terecht geven de auteurs dan ook aan 
dat verder onderzoek op het door hen als eersten zo 
expliciet aangesneden gebied nodig is.
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antwoord  aan Oppedijk

Wij zijn collega Oppedijk erkentelijk voor zijn 
reactie. Hij stelt terecht dat wij ons beperkt heb
ben tot de peer-reviewed wetenschappelijke litera
tuur. Zijn reactie is waardevol omdat deze bena
drukt dat we veel kunnen leren van dat wat men
sen met autisme zelf over hun Godsbeleving en 
religiositeit zeggen. Momenteel zijn wij bezig om 
dezelfde data te verzamelen bij een (kerkelijk 
gezien) bredere groep van mensen met autisme en 
mensen met andere psychiatrische stoornissen.

Oppedijk refereert aan het werk van Badcock, 
die autisme en schizofrenie, althans psychotische 
stoornissen, als twee tegenpolen beschouwt. Er is 
kritiek op dit model, onder andere omdat dit 
onvoldoende rekening houdt met het ontwikke
lingsperspectief en het plastische en heterogene 
fenotype van autisme. In een ander verkennend 
onderzoek richten wij ons nu op de verschillen in 
fenomenologische beleving van het ‘zelf’ bij men
sen met autisme en mensen met een psychotische 
stoornis. Wij hopen hiermee op een methodolo
gisch verantwoorde wijze belevingsaspecten van 
autisme te onderzoeken die in veel empirisch 
onderzoek niet aan bod komen.
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