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Vooraf 

 

Het KSGV – kenniscentrum voor levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid, is een 

studievereniging die zich richt op de relatie tussen levensbeschouwing en geestelijke 

gezondheid. Een belangrijk streven van het KSGV is het bevorderen van een geestelijk gezonde 

omgang met levensbeschouwing en zingeving. Het KSGV wil deze doelstelling realiseren door 

studiebijeenkomsten, publicaties, onderzoek, deskundigheidsbevordering, en door het instellen 

en in stand houden van bijzondere leerstoelen. Het KSGV onderneemt zijn activiteiten vanuit 

een christelijke inspiratie. 

 De bijzondere leerstoel ‘Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid, met 

bijzondere aandacht voor spiritualiteit, mystiek en psychoanalyse’ is sinds 1 oktober 2016 in 

een omvang van 0.2 fte bezet door dr. Herman Westerink. Dit bijzonder gasthoogleraarschap 

wordt door Westerink gecombineerd met die van wetenschappelijk medewerker (0.6 fte) aan 

het Titus Brandsma Instituut (met een 0.1 fte vrijstelling vanwege de leerstoel in Leuven) en 

een aanstelling als universitair docent (0.4 fte) aan de Faculteit Filosofie, Theologie en 

Religiewetenschappen, Radboud Universiteit Nijmegen.  

 

De Commissie van Toezicht rond de bijzondere leerstoel is samengesteld uit de volgende leden: 

prof. dr. Marinus van Uden (KSGV, voorzitter), mevr. dr. Lia Vergouwen (KSGV), dhr. drs. 

Guus van Loenen (KSGV), prof. dr. Mathijs Lamberigts (KU Leuven, decaan), prof. dr. Anna 

Vandenhoeck (KU Leuven, voorzitter van het Academisch Centrum voor Praktische Theologie) 

en prof. dr. Joris Geldhof (KU Leuven, coördinator van de Onderzoekseenheid 

Pastoraaltheologie en Empirische Theologie). 

 

Ter verwezenlijking van de doelstelling van het KSGV heeft de leerstoelhouder de 

onderstaande activiteiten in het verslagjaar verricht.  



 Pag. 3 van 10 

A.  Onderzoeksactiviteiten 

 

Het vakgebied van de bijzonder gasthoogleraar omvat “Levensbeschouwing en geestelijke 

volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor spiritualiteit, mystiek en psychoanalyse”. De 

vraag naar de relatie tussen levensbeschouwing, en meer in het bijzonder religie en 

spiritualiteit, en gezondheid en pathologie speelt een centrale rol in de theorievorming en de 

praktijk van de geestelijke verzorging. In de psychoanalyse is deze problematiek op een 

fundamentele en tegelijk ambigue wijze gethematiseerd. Aan de ene kant heeft de 

psychoanalyse telkens weer getracht religieuze structuren en fenomenen met 

psychopathologische dynamieken in verbinding te brengen. Dat kon leiden tot een 

pathologisering van religieuze fenomenen en vormen van spiritualiteit en mystiek. Aan de 

andere kant heeft ze die psychopathologie deels ook genormaliseerd door ze – als 

‘uitvergroting’ – in het verlengde te plaatsen van een normale, gezonde geestelijke constitutie. 

Deze nieuwe visie op de relatie tussen psychopathologie en normaliteit was gebaseerd op de 

idee dat het subject geen consistentie heeft en geen eenheid is. Uiteraard heeft dat uitgangspunt 

consequenties gehad voor het denken over geestelijke gezondheid. Daarnaast is vanuit de 

psychoanalyse ook altijd veel aandacht geweest voor de cultuurhistorische dimensie van deze 

problematiek: de moderne tijd als context voor zowel de opkomst van het moderne subject, van 

nieuwe spirituele en mystieke bewegingen als ook – daarmee verbonden – de opkomst van de 

moderne psychiatrie en een nieuw denken over geestelijke stoornissen. Daarmee heeft die 

psychoanalyse niet alleen de vraag naar normaliteit en abnormaliteit, gezondheid en pathologie, 

in religie, spiritualiteit en mystiek op bijzondere wijze ter discussie gesteld. Ze biedt ook de 

mogelijkheid de relatie tussen psychiatrie en religie opnieuw te doordenken.  

 

Vanuit dit kader zijn in het eerste jaar van deze leerstoel een aantal onderzoekinitiatieven 

ontwikkeld en onderzoeksresultaten geboekt, uiteraard ook in nauwe aansluiting bij het lopende 

onderzoek dat binnen het Titus Brandsma Instituut en het Center for Contemporary European 

Philososophy (FTR, Nijmegen) wordt ontwikkeld. 

 

1. Onderzoek op het gebied van maatschappelijke, kritische en sociale spiritualiteit.  

Het onderzoek naar levensbeschouwing, spiritualiteit en mystiek heeft in deze periode 

met name gestalte gekregen in onderzoek naar en publicaties/lezingen op het gebied 

van kritische spiritualiteit. Het gaat hier om theorievorming rond de idee dat de 

christelijke spiritualiteitstraditie een traditie is vol kritische potentie ten opzichte van 

allerlei politieke, sociale, maatschappelijke en uiteraard ook religieuze structuren. 

Daarbij hoort ook een vaak impliciete kritiek op gangbare consensus over normaliteit 

en abnormaliteit. In die spiritualiteit vinden we dus ook belangrijke aanzetten voor 

alternatieve visies op normaliteit en abnormaliteit, resp. Gezondheid en pathologie. 

 

2. Theorievorming rond spiritualiteit en mystiek 

Aansluitend bij het vorige vraagt dit onderzoek naar spiritualiteit en mystiek om meer 

fundamentele theorievorming op dit gebied. In het onderzoek van de afgelopen en 

komende periode staat daarin het werk van Michel de Certeau en Michel Foucault 

centraal. Speciale aandacht gaat hierbij ook uit naar het verder ontwikkelen van een 
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psychoanalytisch perspectief op spiritualiteit en mystiek.  

 

3. Spiritualiteit en mystiek in historische context 

De studie van spiritualiteit en mystiek vraagt ook om historisch onderzoek. In de 

afgelopen onderzoeksperiode stond daarin onderzoek centraal in het verlengde van mijn 

monografie uit 2014 (Verlangen en vertwijfeling) en de vraag naar de relatie tussen 

vroegmoderne spiritualiteit/mystiek en de opkomst van een nieuw melancholiebegrip. 

Daarnaast ging de aandacht uit naar de opkomst van een studie van de spiritualiteit en 

mystiek aan het begin van de 20
e
 eeuw in de context van een hernieuwde belangstelling 

voor religieuze ervaring.  

Een figuur die in die laatste context een plaats heeft is Karl Jaspers aan wiens werk het 

KSGV in 2017 een studiedag wijdde, georganiseerd door Westerink en Arjan Braam 

i.s.m. met Titus Brandsma Instituut. De publicatie staat gepland voor najaar 2017. 

 

4. Psychoanalyse, seksualiteit en psychiatrie 

In samenwerking met prof. dr. Philippe Van Haute (Center for Contemporary European 

Philosophy) heeft in de afgelopen periode een meerjarig onderzoeksproject naar Freuds 

theorie van de seksualiteit en daarmee ook naar zijn visie op pathologie en cultuur de 

nodige voortgang geboekt en de nodige vruchten afgeworpen. In onderstaand overzicht 

van publicaties zijn deze vermeld. Voor de invulling van de leerstoel is dit 

onderzoeksproject van fundamentele betekenis: hier gaat het om psychoanalytische 

theorievorming die in directe relatie staat tot de problematiek van geestelijke 

gezondheid, vragen rond pathologie en normaliteit en de vraag naar de relatie tussen 

psyche en cultuur (religie). 

 

 

B.  Promotiebegeleidingen 

 

Met diverse personen met dissertatieplannen op het terrein van spiritualiteit, mystiek en 

psychoanalyse zijn eerste verkennende gesprekken gevoerd. 

De verschillende initiatieven zijn nog in een beginstadium en uiteraard impliceert dit dat er nog 

geen dissertatieprojecten zijn afgerond of feitelijke promoties hebben plaatsgevonden. Wel is 

de leerstoelhouder regelmatig lid van promotie- en manuscriptcommissies. 

 

De belangrijkste en meest concrete dissertatieprojecten in beginstadium zijn Ednei Soares met 

een project rond Freud en fetisjisme (begeleiding samen met Philippe Van Haute, Nijmegen) en 

Tim Peeters (Leuven) met een project rond Lacan en diens relatie tot de psychiatrie. 

 

 

C.  Onderwijsactiviteiten 

 

In het kader van de leerstoel werden in het eerste semester van het studiejaar 2016-2017 zes 

colleges verzorgd binnen de MA cursus ‘Theory of Lived Religion’ die samen met prof. dr. 

Annemie Dillen werd vorm gegeven aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen te 
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Leuven. In de zes colleges stonden godsdienstpsychologische perspectieven centraal (James, 

Freud, Vergote, Streib/Hood, Rizzuto). 

 In het tweede semester werden zes colleges gegeven binnen de MA cursus ‘Theology, 

Disability and Mental Health’, opgezet samen met prof. dr. Axel Liégeois. Hier ging het om 

godsdienstpsychologische verdieping aan de hand van Vergote’s klassieke tekst Bekentenis en 

begeerte in de religie. 

 In het kader van het doctoraatscollege van de onderzoekseenheid Pastoraaltheologie en 

Empirische Theologie werd een college verzorgd rond het thema praktische theologie en 

dialoog.  

 De leerstoelhouder begeleidt in Leuven twee scriptiestudenten. 

 

In de afgelopen periode zijn verkennende gesprekken gevoerd en eerste opzetten gemaakt voor 

een Europese Erasmus mundus aanvraag. Het gaat hier om een internationale master ‘Mystiek’, 

met als partners, Titus Brandsma Instituut, Faculteit Theologie en Religiewetenschappen KU 

Leuven, Ruusbroec Genootschap Antwerpen, Faculteit Theologie van de Universiteit Metz, 

Cusanus Hochschule Bernkastel-Kues en het Institut Katholische Theologie van de Universiteit 

Keulen. 

 

 

D.  Participatie in de wetenschappelijke-professionele infrastructuur 

 

- Lid van het Center for Contemporary European Philosophy, Nijmegen. 

 

- Editor van de Vienna University Press boekserie “Sigmund Freuds Werke: Wiener 

Interdisziplinäre Kommentare”. 

 

- Vice-voorzitter van de Scientific Advisory Board van de Sigmund Freud Private Foundation, 

Wenen. 

 

-  Bestuurs- en redactielid van het KSGV (Kenniscentrum voor levensbeschouwing en 

geestelijke volksgezondheid) en lid van de KSGV netwerkgroep Vlaanderen. 

 

- Lid van het Editorial Team van Archive for the Psychology of Religion. 

 

- Lid van de International Society for Psychoanalysis and Philosophy / Société Internationale de 

Philosophie et Psychanalyse (ISPP/SIPP). 

 

- Lid van de ISPP/SIPP Freud Research Group. 

 

- Lid van de International Association for the Psychology of Religion:  

General Secretary and Treasurer of the IAPR (2009-2013); lid van de Conference Teams 

en/of de Scientific Committees van de IAPR congressen in Wenen (2009), Bari (2011), 

Lausanne (2013) en Istanbul (2015). 

 

- Lid van de Editorial Board van Religion and Transformation in Contemporary Society, 

Wenen.  

 

-  Lid van de redactieraad van Psyche en Geloof. Tijdschrift van de Christelijke Vereniging voor 
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Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten. 

 

- Lid van de Scientific Adivisory Board van Zeitschrift : texte – psychoanalyse – ästhetik - 

kulturkritik 

 

- Lid van de adviesraad van de serie Figures of the Unconscious, Leuven University Press. 

 

- Lid van de Comité de Lecture van het tijdschrift Revue de psychanalyse. 

 

- Lid van het Nederlands Genootschap van Godsdienstwetenschappen en de European 

Association for the Study of Religion. 

 

 

Lezingen (academisch, international) 

 

(2016, november 10). Re-editing the 1905 Three Essays. New York, SIPP conference 'Any body, 

anybody: the matter of the unconscious'. 

 

(2017, januari 3). The Concern about the Religious Self. A Foucaultian approach to a Sixteenth-Century 

Case of Religious Despair. Rome, Conference “The Enigma of Suffering: Empirical, Phenomenological, 

and Theological Approaches”. 

 

(2017, maart 2). The Study of Lived Religion and the Pathoanalysis of Human Existence. Stellenbosch, 

Faculty Lecture, Stellenbosch University. 

 

(2017, maart 8). Infantile Sexuality – Sucking, Kissing and Disgust. Pretoria, Colloquium “Sexualities – 

Trans(lations), fictions, fantasies and Id(entities)”. 

 

(2017, juli 6). Freud, Lévy-Bruhl and the Primitive. Perugia, Symposium “Phenomenology and the 

(Neo/Post-) Colonial”. 

 

(2017, 20 September) Psychoanalysis and Mysticism: Problems and Possibilities. Leuven, 

EASR Conference. 

 

Oratie 

 

Lust en onbehagen. Over psychoanalyse, mystiek, subjectiviteit en psychopathologie. Oratie (2017, mei 

18).  

  
Overige lezingen 

 

(2017, januari 10). Hysteria, Heteronormativity and Psychiatry in the Three Essays. London, Book 

presentation Freud Museum London. 

 

(2017, maart 15). Philosophy in the Islam or Islamic Philosophy: Response to Souleymane B. Diagne’s 

book “Filosoferen in de Islam?” Antwerpen, Book presentation Pieter Gillis Centrum. 

 

(2017, april 3). Das Unbehagen in der Kultur – Ein psychoanalytischer Text? Wenen, Book presentation 

Freud Museum. 

 

(2017, mei 11). Kritische spiritualiteit – een benadering vanuit Foucault. Nijmegen, Faculteitslezing. 
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(2017), 4 oktober). Ignatius van Loyola en de ontdekking van het eigen innerlijk. Eindhoven. 

 

(2017, 10 oktober). Het tijdperk van de Reformaties. Boxmeer. 

 

(2017, 31 oktober). 500 Jaar Maarten Luther. Nijmegen, Radboud Reflects. 

 

 

Deelname aan congressen, studiedagen en expert meetings 

 

Deelname studiedag KSGV (in samenwerking met Titus Brandsma Instituut), ‘Geestelijk 

gezond? Karl Jaspers: psyche en grenservaring’, 17 februari 2017, Utrecht. 

 

Deelname congres ‘Modernity contested’, 26-30 mei, Dakar. 

 

Deelname Symposium Phenomenology, 3-7 juli 2017, Perugia. 

 

Deelname aan de bijeenkomsten van de Freud Research Group: 

23-24 september 2016, Parijs 

27-28 februari 2017, Parijs 

6-7 oktober 2017, Leuven. 

 

 

E. Publicaties 2016-2017 

 

Artikelen  

 

2016 

 

Westerink, H. & Haute, P.I.M.M. van (2016). Hysterie, Sexualität und die Dekonstruktion der 

Normativität. Eine Relektüre der ersten Ausgabe von Freud 'Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie' 

(1905). Psyche. Zeitschrift für Psychoanalyse und Ihre Anwendungen, 70 (3), 212-250. 

 

Westerink, H. & Haute, P.I.M.M. van (2016). Sexuality and Its Object in Freud's 1905 Edition of 'Three 

Essays on the Theory of Sexuality'. The International Journal of Psychoanalysis, 97 (3), 563-589. doi: 

10.1111/1745-8315.12480. 

 

Westerink, H. (2016). Woede en verinnerlijking van agressie – een psychoanalytische verkenning. 

Speling : Tijdschrift voor Bezinning, 68 (2), 67-71. 

 

2017 

 

Westerink, H. (2017). Eine Pathoanalyse der Religion. Bemerkungen zu einem unvollendeten Projekt 

Freuds. Wege zum Menschen, 69 (4), 301-311.  

 

Westerink, H. (2017). Der problematische Ort der Wut im Denken Freuds über Aggression. Zeitschrift – 

Texte: Psychoanalyse. Ästhetik. Kulturkritik, 36 (4), 27-46. 

 

Westerink, H. (2017). Editorial. Zeitschrift – Texte: Psychoanalyse. Ästhetik. Kulturkritik, 36 (4), 7-10. 

 

Westerink, H. (2017). Boete en innerlijke strijd – Luther van monnik tot reformator. De Kovel. 

Monastiek Tijdschrift voor Vlaanderen en Nederland, 48 (2), 8-22. 
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Westerink, H., Van Haute, P.I.M.M. & Kistner, U. (2017). Freud vertalen, Freud verraden? 

Over de vertaling van ‘Trieb’ in de Drie verhandelingen over de theorie van de seksualiteit. 

Tijdschrift voor psychoanalyse 23 (3), 186-197. 

 

 

Monografie  

 

2017 

 

Westerink, H. (2017). Lust en onbehagen. Over psychoanalyse, mystiek, subjectiviteit en 

psychopathologie. Amsterdam: Sjibbolet. 

 

 

Boekredactie 

 

2016 

 

Westerink, H. & Haute, P.I.M.M. van (Ed.). (2016). Sigmund Freud. Three Essays on the Theory of 

Sexuality. The 1905 Edition. Londen en New York: Verso. 

 

2017 

 

Westerink, H. & Haute, P.I.M.M. van (Ed.). (2017). Sigmund Freud, Drie verhandelingen over de 

theorie van de seksualiteit (1905). Nijmegen: Vantilt. 

 

Westerink, H. (Ed.). (2017). Critical Spirituality. Spirituality as Critical Practice in the Global Modern 

Age. Leuven: Peeters. 

 

Westerink, H. & Haute, P.I.M.M. van (Ed.). (2017). Deconstructing Normativity? Re-reading Freud's 

1905 Three Essays. London en New York: Routledge. 

 

Westerink, H. & Schelkshorn, H. (Ed.). (2017). Reformation(en) und Moderne. Philosophisch-

theologische Erkundungen. Wenen: Vienna University Press. 

 

Westerink, H., Bocken, I., Zeyer, K., Bos, A., Quartier, T.H. & van der Zee, T. (Ed.). (2017). 

Spiritualiteit op scherp. Plaatsen van kritische spiritualiteit. Heeswijk: Berne media. 

 

 

Hoofdstuk in boek 

 

2016 

 

Westerink, H. & Zweerde, E. van der (2016). Nawoord in Souleymane Bachir Diagne, Filosoferen in de 

islam? In Filosoferen in de islam? (pp. 137-148) Nijmegen: Vantilt. 

 

Westerink, H., Haute, P.I.M.M. van & Kistner, U. (2016). Foreword: The Missing Object. In S. Freud, 

Three Essays on The Theory of Sexuality. The 1905 Edition (pp. vii-xi). Londen en New York: Verso. 

 

Westerink, H. & Haute, P.I.M.M. van (2016). Hysteria, Sexuality, and the Deconstruction of 

Normativity - Rereading Freud's 1905 Edition of the Three Essays on the Theory of Sexuality. In S. 

Freud, Three Essays on The Theory of Sexuality. The 1905 Edition (pp. xiii-lxxvi). Londen en New 
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York: Verso. 

 

Westerink, H. (2016). Inleiding. In P. Vandermeersch (Ed.), Scepticisme als vorm van geloof 

(Geestelijke volksgezondheid, 2-85) (pp. 7-16). Tilburg: KSGV. 

 

Westerink, H. (2016). The Discontinuous History of the Psychology of Religion and Its Moving Target. 

In J.A. Belzen (Ed.), A Hundred Years of the IAPR. A Celebratory Supplement to the Archive for the 

Psychology of Religion (pp. 78-95). Leiden en Boston: Brill. 

 

2017 

 

Westerink, H. & Haute, P.I.M.M. van (Ed.). (2017). Het ontbrekende object. Haute, P.I.M.M. van & 

Westerink, H. (Ed.). (2017). Sigmund Freud, Drie verhandelingen over de theorie van de seksualiteit 

(1905). Nijmegen: Vantilt, 7-10. 

  

Westerink, H. & Haute, P.I.M.M. van (Ed.). (2017). Hysterie, infantiele seksualiteit en de afwezigheid 

van het object. Haute, P.I.M.M. van & Westerink, H. (Ed.). (2017). Sigmund Freud, Drie 

verhandelingen over de theorie van de seksualiteit (1905). Nijmegen: Vantilt, 96-130. 

 

Westerink, H. & Haute, P.I.M.M. van (Ed.). (2017). De perversie en de terugkeer van het kwade. Haute, 

P.I.M.M. van & Westerink, H. (Ed.). (2017). Sigmund Freud, Drie verhandelingen over de theorie van 

de seksualiteit (1905). Nijmegen: Vantilt, 131-167. 

 

Westerink, H. & Haute, P.I.M.M. van (2017). Epilogue: the 'Three essays' today. In P.I.M.M. van Haute 

& H. Westerink (Eds.), Deconstructing normativity? Re-reading Freud's 1905 'Three Essays' (pp. 116-

120). Londen en New York: Routledge. 

 

Westerink, H. & Haute, P.I.M.M. van (2017). Introduction: excaviting a theory of sexuality. In P.I.M.M. 

van Haute & H. Westerink (Eds.), Deconstructing normativity? Re-reading Freud's 1905 'Three Essays' 

(pp. 1-6). Londen en New York: Routledge. 

 

Westerink, H. (2017). Freud's discussion with psychiatry on sexuality, drives and objects in Three 

Essays. In H. Westerink & P.I.M.M. Van Haute (Eds.), Deconstructing Normativity? Re-reading Freud's 

1905 Three Essays (pp. 28-43). Londen en New York: Routledge. 

 

Westerink, H. (2017). Epilogue: Foucault, Certeau and the Building Blocks for a Theory of Critical 

Spirituality. In H. Westerink (Ed.), Critical Spirituality. Spirituality as Critical Practice in the Global 

Modern Age (pp. 157-180). Leuven: Peeters. 

 

Westerink, H. (2017). Introduction. In H. Westerink (Ed.), Critical Spirituality. Spirituality as Critical 

Practice in the Global Modern Age (pp. 1-5). Leuven: Peeters. 

 

Westerink, H. (2017). Michel de Montaigne and Jean de Léry’s Scenes of Cannibalism: The Savage 

Other and the Making of Confessional Identity. In H. Westerink (Ed.), Critical Spirituality. Spirituality 

as Critical Practice in the Global Modern Age (pp. 39-54). Leuven: Peeters. 

 

Westerink, H. (2017). The Troubled Thoughts of the Elect: A Certallian reading of Willem Teellinck’s 

Soliloquium. In H. Westerink (Ed.), Critical Spirituality. Spirituality as Critical Practice in the Global 

Modern Age (pp. 25-38). Leuven: Peeters. 

 

Westerink, H. & Schelkshorn, H. Prof. (2017). Einleitung. In H. Westerink & H. Schelkshorn (Eds.), 

Reformation(en) und Moderne. Philosophisch-theologische Erkundungen (pp. 7-11). Wenen: Vienna 
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University Press. 

 

Westerink, H. (2017). Modernity as the Variety of Hermeneutics of the Self: Faith and Despair in the 

Tragic History of Francesco Spira. In H. Westerink & H. Schelkshorn (Eds.), Reformation(en) und 

Moderne. Philosophisch-theologische Erkundungen (pp. 91-117). Wenen: Vienna University Press. 

 

Westerink, H. (2017). Dimensies en vormen van kritische spiritualiteit. In H. Westerink &  anderen 

(Eds.), Spiritualiteit op scherp. Plaatsen van kritische spiritualiteit (pp. 10-27). Heeswijk: Berne media. 

 

Westerink, H., Zeyer, K., van der Zee, T., Quartier, T.H., Bos, A.M. & Bocken, I. (2017). Plaatsen van 

kritische spiritualiteit - een inleiding. In H. Westerink &  en andere (Eds.), Spiritualiteit op scherp. 

Plaatsen van kritische spiritualiteit (pp. 6-9). Heeswijk: Berne media. 

 

 

Overige publicaties  

 

Haute, P.I.M.M. van & Westerink, H. (2017, 10 mei). Top 10 books about psychoanalysis. The 

Guardian. 

 

Reviews (3) in NTT Journal for Theology and Religious Studies en Tijdschrift voor Theologie 

 

 

 

 

 

 

Boxmeer, oktober 2017 


